
LLALLA: KERKOVE ARRESTIMIN 
E METES. REAGON LU: GENJEN!

(Në foto)  Ish-kryeprokurori, Adriatik Lalla dhe ambasadori amerikan Donald Lu
Në faqet 10-11

 

Në faqet 17-18

SHANS DHE PER ‘HUMBESIT’

Shpallen 357 fituesit
që nisin punë si

infermierë, lista për 
pesë qytetet e mëdha

ISSH: Nëse nuk kryeni ekzaminimin, s’merrni pension

Astrit Hado: Lehtësohet procedura, Astrit Hado: Lehtësohet procedura, 
kujdes gjatë plotësimit të formularit kujdes gjatë plotësimit të formularit 

Kempi, emrat e 300 
personave që do të 
kryejnë kontrollet 

mjekësore për pagesën

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka shpallur emrat e 
personave që do t’i nënshtrohen kontrolleve mjekësore në 
KMCAP Epror gjatë prillit të këtij viti për të marrë pen-
sionin. “Gazeta Shqiptare” publikon sot listën me emrat e 
300 personave që duhet të kryejnë ...

Gjakmarrja, përcillet 
me kujë Mario Majollari,

autor vëllai i Gjuzit, u 
vra nga babai i viktimës

HALLA: TE KISHIN VRARE 
TIM VELLA, DJALI PA FAJ

Në faqen 9

Në faqen 6

PERGJIGJET QEVERIA

Biznesi, qeverisë: 
Tërhiquni nga vendimi 

ose hyjmë në grevë urie,
reagon Banka Botërore

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com
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Në faqen 15

“PLATFORMA IME”

Hervin Çuli rizgjidhet
Drejtor i Teatrit: E

dua modern, por debati
i bën mirë të ardhmes

AMBASADORI I SHBA PERGENJESHTRON ISH-KRYEPROKURORIN: JE I KORRUPTUAR, I DISKREDITUAR

Presidenti 
pa letër

Presidenti Donald Trump u zgjodh 
në vitin 2016 kur ai bartëte me 

krenari imazhin e trazuesit të ujrave 
politike. Gjatë javëve të fundit, ai i 
është rikthyer ... Vijon në faqen 20

Opinioni
 Ditës Nga JIM MALONE i

Nga BEKIM SHEHU

Partitë opozitare në Kosovë po 
kërkojnë një datë për zgjedhje të 

parakohshme. Në të kundërtën ato do 
të iniciojnë një mocion për rrëzimin 
e qeverisë ... Vijon në faqen 20

Kosovë: Qeveria e pakicës, 
qeveri stabile? 

Dje
 “Deutsche Welle”në

 

Ylli Merja: Si të 
kuroni prostatën me 
bimë, efektet e farës 
së gjembaçit e kajsisë

KESHILLAT E MJEKUT 

Në faqen 12

Nga VOLTIZA DURO

Në faqet 2-3

Dy mjete të parkuara para shmangën tragjedinë. Kush është emri i njohur nga drejtësia

Sulmohet me kallash lokali i fierakut Agim Boriçi

Në faqen 13

Dy atentatorët djegin makinën me targa greke, banorët: Dëgjuam shpërthime
nga Drejtoria e Policisë së 
Qarkut të Fierit bënë me 
dije se ngjarja ka ndodhur 
rreth orës 11:45 në lagjen 
“8 Shkurti”. Në njoftimin 
për shtyp thuhej ndër të 
tjera se “nga një automjet 
tip ‘Reno’ është qëlluar me 
armë zjarri në ...

FIER- Tronditet Fieri. 
Mesditën e djeshme, per-

sona ende të paidentifi kuar 
kanë sulmuar me breshëri 
kallashnikovi lokalin e të 
“fortit” të këtij qyteti Agim 
Boriçi. Fatmirësisht, nga 
të shtënat me armë zjarri 
nuk ka pasur persona të 
lënduar. Burime zyrtare 

Publikohet raporti i “Freedom House”:   Lufta antikanabis u zbeh 
nga rasti “Tahiri”. Viti 2018, rrezik nga autoritarizmi i Edi Ramës
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SITUATA NË SHQIPËRI
RAPORTI

Publikohet raporti për 2017-ën: Përparimi në luftën antikanabis u zbeh nga "Tahiri"

"Freedom House": Shqipëria, regjim
hibrid, demokracia në vendnumëro
"Viti 2018, rrezik për autoritarizëm nga kontrolli i Ramës"

Demokracia në Sh
qipëri nuk pati ndon
jë përparim gjatë

vitit 2017, pasi "çdo hap për-
para u zhvlerësua nga një
hap pas", sipas organizatës
"Freedom House". Shqipëria
është në kategorinë e
vendeve me demokraci në
tranzicion ose regjim hibrid,
ndonëse ka shënuar një ng-
ritje të lehtë në pikët e
përgjithshme, falë
zgjedhjeve të fundit që u zh-
villuan të qeta. Në kapitul-
lin për Shqipërinë të rapor-
tit të përvitshëm të organi-
zatës "Freedom House",
"Vendet në Tranizicion", një
përmbledhje të së cilit e për-
gatiti "Zëri i Amerikës" thu-
het se përparimi në rënien e
kultivimit të kanabisit u
zbeh nga dyshimet se ish-
ministri i Brendshëm,
Saimir Tahiri ishte i lidhur
me një rrjet shqiptaro-ital-
ian të trafikut të drogës.
Arritjet në luftën kundër
korrupsionit u zbehën nga
zgjedhja si president i Ilir
Metës, "i cili shihet nga
shumë qytetarë si simbol i
korrupsionit", si edhe nga
"zgjedhja me një shumicë të
thjeshtë në parlamentin e
Shqipërisë të
kryeprokurores së përkohs-
hme më 18 dhjetor, gjë që
minoi seriozisht besuesh-
mërinë dhe pavarësinë e in-
stitucionit", thuhet në
raport, citon "Zëri i
Amerikës".
PËRPPËRPPËRPPËRPPËRPARIM NËARIM NËARIM NËARIM NËARIM NË
ZGJEDHJE, PORZGJEDHJE, PORZGJEDHJE, PORZGJEDHJE, PORZGJEDHJE, POR
POLARIZIMI POLITIKPOLARIZIMI POLITIKPOLARIZIMI POLITIKPOLARIZIMI POLITIKPOLARIZIMI POLITIK
VVVVVAZHDONAZHDONAZHDONAZHDONAZHDON

Zgjedhjet parlamentare
të 25 qershorit shënuan për-
parim, pasi ofruan garanci
të gjera për opozitën. Falë
këtij përmirësimi, rezultati
i përgjithshëm i indeksit të
demokracisë u përmirësua
në 4.11 nga 4.14 që ishte një
vit më parë. Sipas "Freedom
House" numri 1 përfaqëson
nivelin më të lartë të
demokracisë dhe numri 7 më
të ulëtin. "Fushata zgjed-
hore, si dhe numërimi i vo-
tave në zgjedhjet parlamen-
tare të vitit 2017 kishte
shumë më pak probleme
sesa në zgjedhjet e kaluara.
Për këtë arsye, asnjë nga
partitë kryesore nuk i
kundërshtoi rezultatet e
zgjedhjeve", thotë raporti.
Por, zgjedhjeve u parapriu
një bllokim politik mes
opozitës dhe qeverisë gjatë
katër muajve të parë të
vitit 2017 "që e vuri të gjithë
procesin zgjedhor në rrez-
ik". Në raport thuhet se
qeverisja demokratike në
Shqipëri u karakterizua
nga ngecja në vend për sh-
kak të polarizimit të thellë
mes partisë kryesore opozi-
tare, Partisë Demokratike
dhe Partisë Socialiste në
pushtet, si edhe nga prirjet
autoritare në vitin 2017.
Bojkotimi i parlamentit

nga Partia Demokratike
gjatë katër muajve të parë
të 2017-ës e frenoi reformën
e Kodit Zgjedhor, që ishte
rekomanduar nga OSBE/
ODIHR-i. Po ashtu rrezikoi
ta hidhte të gjithë procesin
zgjedhor në kaos, pasi PD-
ja refuzoi të emëronte për-
faqësuesit e vet në Komisio-
nin Qendror të Zgjedhjeve
dhe i regjistroi kandidatët
e vet, shumë pas afateve të
përcaktuara në Kodin
Zgjedhor. "Marrëveshja e
majit mes PS-së dhe PD-së,
që i dha fund bojkotit,
megjithëse u hapi rrugë
zgjedhjeve të qeta, e sforcoi
sistemin zgjedhor, pasi
logjika politike iu imponua
Kodit Zgjedhor", thuhet në
raport. Ndërkohë, raporti
thotë se Partia Demokra-
tike e opozitës dukej se ish-
te në një proces shpërbër-
jeje pas humbjes më të
thellë në 25 vjet, ndërsa
presidenti i ri, Ilir Meta
nuk e kishte besuesh-
mërinë për të mos lejuar
abuzime të mundshme me
pushtetin nga ekzekutivi.
LUFTLUFTLUFTLUFTLUFTA KUNDËRA KUNDËRA KUNDËRA KUNDËRA KUNDËR
KORRUPSIONIT DHEKORRUPSIONIT DHEKORRUPSIONIT DHEKORRUPSIONIT DHEKORRUPSIONIT DHE
KUNDËR KANABISITKUNDËR KANABISITKUNDËR KANABISITKUNDËR KANABISITKUNDËR KANABISIT

"Freedom House" thotë
se në vitin 2017 pati një farë
përparimi kundër korrup-
sionit dhe ryshfeteve,
veçanërisht në radhët e
policisë, si edhe në luftën
kundër drogës, që u vu re
në reduktimin e kultivimit
të kanabisit. Por, përparimi
në rënien e kultivimit të
kanabisit -  thuhet në
raport - u zbeh nga njof-

timet e agjencive italiane të
rendit se ish-ministri i
Brendshëm, Saimir Tahiri
ishte i lidhur me një rrjet
shqiptaro-amerikan të
trafikut të drogës. "Me
gjithë këto njoftime, shu-
mica socialiste në parla-
mentin e Shqipërisë votoi
kundër kërkesës së
prokurorëve për t'i hequr
Tahirit imunitetin par-
lamentar, që ai të mund të
arrestohej". Në raport thu-
het se kultivimi i kanabisit
ra në mënyrë drastike në
Shqipëri, pjesërisht falë
ndërhyrjes së policisë sh-
qiptare. "Ndërsa zyrtarët e
qeverisë ia atribuuan këtë
strategjisë së tyre kundër
kanabisit, analistët e pa-
varur argumentuan se mbi-
prodhimi gjatë tri viteve të
mëparshme krijoi rezerva
të pashitura të kanabisit,
që e shkurajoi kultivimin
e mëtejshëm në vitin 2017",
thuhet në raport. "Lufta
kundër korrupsionit mori
gjithashtu një goditje me
zgjedhjen e Ilir Metës si
President i Republikës më
28 prill, presidenca e të cil-
it u bë e mundur nga votat
e Partisë Socialiste. Në
vitin 2011, Rama vetë e
kishte cilësuar Ilir Metën
si simbol të gjithçkaje që
ishte e kalbur në politikën
shqiptare, një vlerësim që
e ka edhe një pjesë e madhe
e elektoratit shqiptar. Për-
parimi i bërë në vitin 2017
për të ulur korrupsionin në
nivele të ulëta - thuhet në
raportin e 'Freedom House'
- u zbeh nga humbja e ter-
renit në luftën kundër kor-

rupsionit në nivele të larta
dhe kapjes së shtetit".
Raporti flet për strategjitë
e miratuara kundër kor-
rupsionit nga qeveria, përf-
shirë reformën në drejtësi
që ka sy synim vetingun
mes gjykatësve dhe
prokurorëve në gjithë nive-
let. "Strategjia e qeverisë
kundër korrupsionit  u
përqendrua pothuajse ek-
skluzivisht tek korrupsio-
ni administrativ dhe neg-
lizhoi korrupsionin politik
dhe publik-privat, si kapja
e shtetit", thotë raporti që
thekson se "institucione
kyçe të antikorrupsionit si
Prokurorja e Përgjithshme

e përkohshme, Kontrolli i
Lartë i Shtetit dhe Inspek-
tori i Përgjithshëm i Dek-
larimit dhe Kontrollit të
Pronave dhe Konfliktit të
Interesave nuk patën pa-
varësi, pasi janë zgjedhur
me shumicë të thjeshtë par-
lamentare të së njëjtës par-
ti që u duhet ta kontrol-
lojnë". Ndërsa, duke folur
për kapjen e shtetit, rapor-
ti thotë se ende nuk ka
masa rregulluese për lo-
bimin, nuk ka kufizime për
zyrtarët që kalojnë në sek-
torin privat pas jetës pub-
like, përveç drejtorëve të
policisë dhe një kuadër të
pamjaftueshëm ligjor për

konfliktet e interesave.
REFORMA NËREFORMA NËREFORMA NËREFORMA NËREFORMA NË
DREJTËSIDREJTËSIDREJTËSIDREJTËSIDREJTËSI

Bojkotimi i parlamentit
nga opozita dëmtoi gjith-
ashtu edhe refor mën e
drejtësisë, pasi Partia
Demokratike nuk i paraqi-
ti tri kandidaturat e veta
në Komisionin Parlamen-
tar përgjegjës për
përzgjedhjen e anëtarëve të
organizmave, që do të kish-
in përgjegjësinë të kontrol-
lonin figurat e gjykatësve
dhe prokurorëve. Kjo pen-
goi krijimin e dy institucion-
eve kyçe të drejtësisë:
Këshilli i Lartë i Gjyqësorit
dhe Këshilli i Lartë i

RAPORTI PËR METËN
"Lufta kundër korrupsionit mori, gjithashtu, një
goditje me zgjedhjen e Ilir Metës si President i
Republikës më 28 prill, presidenca e të cilit u bë e
mundur nga votat e Partisë Socialiste. Në vitin
2011, Rama vetë e kishte cilësuar Ilir Metën si
simbol të gjithçkaje që ishte e kalbur në politikën
shqiptare, një vlerësim që e ka edhe një pjesë e
madhe e elektoratit shqiptar".



"Simbol i korrupsionit", presidenti
reagon për "Freedom Hause": I paguar
Presidenti i Republikës

reagoi dje përmes
zëdhënësit të tij, Tedi
Blushi, në lidhje me rapor-
tin e "Freedom House".
"Keqardhje për keqpër-
dorimin e këtij raporti të
'Freedom House' në funk-
sion të axhendave të
njëanshme politike në
vendin tonë. Zgjedhja e
Presidentit Meta është
realizuar në një proces
tërësisht kushtetues dhe
demokratik, me një shu-
micë mbi 3/5-at të votave
dhe në një moment kyç për
stabilitetin e vendit dhe
zgjidhjen e krizës politike
parazgjedhore", thuhet në
reagimin e Blushit. "Në
mënyrë të sforcuar dhe të
njëanshme ky raport jo
vetëm deformon këto të
vërteta, por në mënyrë
spekulative dhe të qëllim-

shme kërkon të krijojë
fokuse artificiale", vijoi sqa-
rimi pas interesimit të medi-
ave. "Nëse 'Freedom House'
është i interesuar vërtet të
hedhë dritë mbi korrupsio-
nin në Shqipëri, duhet të
hetojë në mënyrë të paan-
shme kush ka ndikuar dhe
porositur këto deformime të

fakteve dhe të të vërtetave
në këtë raport dhe jemi të
bindur se aty do të zbulojë
simbolet konkrete të kor-
rupsionit kombëtar dhe
ndërkombëtar. Për këtë
qëllim jemi të hapur të
bashkëpunojmë edhe me
'Freedom House'", thuhet
në reagimin e presidentit.
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Prokurorisë dhe vonoi pro-
cesin e vetingut, që filloi më
në fund më 26 tetor. Raporti
thotë se mungesa e Këshil-
lit të Lartë të Prokurorisë
shkaktoi bllokimin serioz
në zgjedhjet e pasuesit të
Prokurorit të Përgjithshëm,
Adriatik Llalla kur atij i
mbaroi mandati, gjë që solli
si rezultat zgjedhjen e
Prokurores së Përgjithshme
të përkohshme, Arta Marku
nga Partia Socialiste në fuqi,
me një shumicë të thjeshtë
votash, që u kundërshtua me
forcë nga partitë opozitare
në parlament.
SHQETËSIME PËRSHQETËSIME PËRSHQETËSIME PËRSHQETËSIME PËRSHQETËSIME PËR
PRIRJE PRIRJE PRIRJE PRIRJE PRIRJE AAAAAUTUTUTUTUTORITORITORITORITORITAREAREAREAREARE
NË QEVERISJENË QEVERISJENË QEVERISJENË QEVERISJENË QEVERISJE

Më 13 shtator, parlamen-
ti miratoi qeverinë e dytë të
udhëhequr nga Edi Rama,
që përbëhej pothuajse plotë-
sisht nga besnikë të tij. Kjo
shkaktoi frikë mes anal-
istëve politikë se Rama
mund të qeveriste me grusht
të hekurt, duke pasur para-
sysh shumicën e tij prej 74
vendesh dhe kontrollin e tij
të fortë mbi ekzekutivin.
Raporti thotë se një numër
ngjarjesh në vitin 2017
duket se i konfirmuan
shqetësime të tilla, përfshirë
amendamentet e propo-
zuara për ligjin e taksave, që
i jepnin autoritet të pashem-
bullt (qeverisë) për të për-
caktuar nivelet e taksave
për biznese të ndryshme si
edhe përdorimi i shumicës
së thjeshtë për të zgjedhur
Prokuroren e Përgjithshme
të përkohshme. "Në fakt,
vendimi i Ramës për të
zgjedhur në mënyrë të
njëanshme Prokuroren e
re të Përgjithshme të
përkohshme me një shu-
micë të thjeshtë në parla-
mentin shqiptar në dhjetor,
duke shpërfillur kundërsh-
timet e ashpra të dy partive
kryesore opozitare, shfaqi
një hap të parë shqetësues
në këtë trajektore", thotë
raporti.

SHOQËRIA CIVILESHOQËRIA CIVILESHOQËRIA CIVILESHOQËRIA CIVILESHOQËRIA CIVILE
DHE MEDIADHE MEDIADHE MEDIADHE MEDIADHE MEDIA

Në raportin e "Freedom
House" shprehet gjithashtu
shqetësim për mangësitë fi-
nanciare dhe humbjen e be-
simit të publikut tek orga-
nizatat e shoqërisë civile.
Sipas organizatës, komuni-
teti rom mbetet më i dis-
kriminuari, pasuar nga ai
LGBT që "vuan nga nivele të
larta të homofobisë". Media
vazhdon të vuajë nga auto-
censura dhe lidhjet e ngush-
ta mes politikës, biznesit dhe
medias. Raporti përmend
faktin që parlamenti mira-
toi amendamente në ligjin
për Mediat Audiovizuale,
duke detyruar organet e
medias që të ofronin kohë
falas në valët televizive gjatë
fushatës zgjedhore. "Në re-
lievin e medias shqiptare
pavarësia editoriale vazhdoi
të jetë e kufizuar, pasi pr-
onarët e medias gjithnjë e
më shumë vazhduan të për-
caktojnë përmbajtjen".
PARASHIKIMI PËRPARASHIKIMI PËRPARASHIKIMI PËRPARASHIKIMI PËRPARASHIKIMI PËR
VITIN 2018VITIN 2018VITIN 2018VITIN 2018VITIN 2018

Sipas "Freedom House",
2018-ta paraqet mundësi për
përmirësimin e qeverisjes
në Shqipëri, por edhe rrez-
ikun e autoritarizmit. Me
një shumicë të gjerë, Partia
Socialiste në pushtet dhe
kryeministri i saj kanë një
shans të vërtetë për të kry-
er reforma të rëndësishme,
që kanë mundësinë të ulin
korrupsionin në sistemin
gjyqësor dhe ryshfeteve në
administratën publike dhe
njëkohësisht të përmirë-
sojnë qeverisjen e mirë.
Nga ana tjetër, kontrolli i
plotë që ka kryeministri
Rama mbi Partinë Social-
iste dhe shumica e kon-
siderueshme që ai ka në
parlament, e kombinuar me
një kontroll të fortë mbi
ekzekutivin, mund t'u hapë
rrugën prirjeve autoritare
që mund t'i vendosin insti-
tucionet shtetërore nën
kontrollin e kryeministrit.

Ish-kryeprokurori Adria
tik Llalla e ka pranuar
publikisht se Donald Lu

i kërkoi arrestimin e një poli-
tikani të rëndësishëm për
korrupsion, por asnjëherë
nuk e ka thënë se kush ish-
te ky politikan. Në një letër
që i ka dërguar Kongresit të
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës në maj të vitit 2017
dhe që kjo e fundit e ka pub-
likuar në faqen e saj të in-
ternetit, ish-Prokurori i
Përgjithshëm ka lëshuar
akuza të forta ndaj ambasa-
dorit të SHBA-ve në Sh-
qipëri, Donald Lu. Në letrën
për Nënkomisionin e Kon-
gresit Amerikan për Eu-
ropën dhe Azinë, i drejtuar
nga kongresmeni Dana Ro-
hrabacher, Llalla tregon
edhe një herë takimin me
Donald Lu në maj të vitit
2015, duke saktësuar se am-
basadori ka kërkuar ar-
restimin e Ilir Metës. Në
vlerësimin e Donald Lu,
kreu i parlamentit Meta ish-
te i korruptuar dhe po pen-
gonte Reformën në Drejtësi.
REAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMI
Ambasadori i Shteteve të
Bashkuara të Amerikës ka
reaguar pas deklaratave të
ish-kryeprokurorit Adria-
tik Llalla. Në një reagim për
Neës24, Lu tha se Llalla ësh-
të i korruptuar dhe se rrez-
ikon të shkojë në burg. "Ish-
Prokurori i Përgjithshëm
Llalla është një zyrtar pub-
lik i korruptuar dhe dis-
kredituar, i cili është nën
hetim aktiv për pastrim
parash dhe pasuri masive të
pashpjeguara. Nuk është
për t'u habitur që vazhdon
të flasë kundër reformës në
drejtësi, sepse tani rrezikon
të shkojë në burg për kor-
rupsionin e tij",-u shpreh
Lu. "Ai ka pretenduar se
brenda katër muajsh nga
mbërritja ime në Tiranë,
unë i paskam thënë të arres-
tojë ish-Kryetarin e Kuven-
dit Ilir Meta. Kjo është një
gënjeshtër absurde nga z.
Llalla, pa kurrfarë baze në
fakte. Gënjeshtra e tij fyese
është një ofendim për Presi-
dentin Meta dhe popullin
shqiptar",-shprehet Lu.
LETRALETRALETRALETRALETRA
Sipas Llallës, Lu ia bërë këtë
kërkesë gjatë një takimi të
posaçëm të kërkuar prej
ambasadorit për këtë qëllim.
Lalla shkruan se në këtë
pikë, ai e ndërpreu takimin
pasi kërkesa e ambasadorit
iu duk jo e logjikshme dhe e
pabazuar në prova, duke i
përmendur atij edhe trazirat
e mundshme politike, që
mund të shkaktoheshin në
Shqipëri nga një arrestim i
tillë. Por, Llalla thekson se

një kërkesë e tillë, tërësisht
e papërgjegjshme, e kishte
detyruar atë të ndërpriste
takimin, teksa i kishte
shpjeguar ambasadorit
amerikan se arrestimi i një
personi, përfshi një zyrtar të
lartë, bëhet vetëm mbi bazën
e provave. Në letrën e Llallës,
(siguruar nga "Lapsi.al") dër-
guar Kongresit, shkruhet:
"…Lu i sugjeroi Prokurorit
të Përgjithshëm arrestimin e
Ilir Metës, kryetar i parla-
mentit dhe njëkohësisht kry-
etar i Lëvizjes Socialiste për
Integrim. Në vlerësimin e z.
Lu, kryeparlamentari Meta
ishte i korruptuar dhe po
bllokonte Reformën në
Drejtësi". Arrestimi i tij (si-
pas Lu) mund të ndihmonte

Shqipërinë për t'u integruar
në Bashkimin Europian,
shprehet Llalla, i cili vijon
më tej, duke shpjeguar qën-
drimin e tij: "Kjo kërkesë,
tërësisht e papërgjegjshme,
detyroi Prokurorin e
Përgjithshëm të ndërpriste
takimin, duke u shprehur se
arrestimi i çdo njeriu, përf-
shirë edhe zyrtarët, mund të
bëhet vetëm në bazë të
provave". Debati duket se ka
qenë i ashpër, pasi Llalla në
letrën drejtuar Kongresit,
shkruan: "Prokurori i
Përgjithshëm theksoi se
kërkesa (e ambasadorit) ish-
te jo logjike dhe se, arrestimi
i zyrtarëve të lartë pa prova
rrezikon të sjellë destabilitet
politik dhe social". Pjesa më

e rëndë e këtij komunikimi
vjen më poshtë, sipas përsh-
krimit të ish-Prokurorit të
Përgjithshëm të Shqipërisë.
"Përballë këtij qëndrimi (të
prokurorit të përgjithshëm),
ambasadori Lu u shpreh se
destabiliteti i mundshëm i
Shqipërisë nuk përfshihej në
prioritetet e tij". Në nëntor,
Adriatik Llalla u zëvendësua
në detyrë me Arta Markun
dhe fill pas kësaj, ish-
kryeprokurorit iu ndalua
hyrja në Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës bashkë
me familjen. Vendimi i fir-
mosur nga ish- sekretari i
shtetit, Rex Tillerson u kon-
testua nga Llalla që akuzoi
ambasadorin Lu se gënjeu
Departamentin e Shtetit.

Oficerët e policisë gjyqë
sore në vend i kanë

dërguar një letër Komi-
sionit të Ligjeve, i cili
pritet të hartojë ligjin or-
ganik të tyre, duke kër-
kuar disa ndryshime në
raport me projektligjin
paraprak. Në letër, oficerët
të cilët u kanë shkruar
edhe dy misioneve të hua-
ja, EURALIUS dhe OPDAT,
kërkojnë që paga e tyre të
jetë sa 70% e pagës së re të
prokurorëve. Aktualisht
paga bazë e oficerëve ësh-
të rreth 55 mijë lekë, ndër-
kohë që paga e re e
prokurorëve përllogaritet
të shkojë rreth 200 mijë
lekë. Me ligjin e ri pas ndry-
shimeve kushtetuese të
reformës në drejtësi, ofi-
cerët e policisë gjyqësore
mbajnë barrën më të rëndë
në kryerjen e procedurave
hetimore, por u është

Donald Lu i përgjigjet Llallës: Gënjen për Metën, rrezikon të shkosh në burg

Letra drejtuar Kongresit, Llalla:
Lu më kërkoi arrestimin e Metës
"Mund të kishte trazira, kërkesa e pabazuar në prova"

hequr e drejta për të bërë
karrierë, duke mos u lejuar
më që pas disa vitesh punë
të mund të bëhen prokurorë.
Në këto kushte, ata
kërkojnë minimalisht tra-
jtim dinjitoz me pagë. "Në
këtë kuptim, minimalisht
oficeri i policisë gjyqësore
duhet të ketë një trajtim fi-
nanciar dinjitoz, si referuar
statusit të tij, funksioneve
që kryen, natyrën e punës
dhe duke pasur parasysh

gjithashtu edhe faktin e
ngarkesës në punë. Në
ligjin aktual ende në fuqi,
përcaktohet qartë paga e
oficerit të policisë gjyqë-
sore në seksionet e Policisë
Gjy-qësore pranë pro-
kurorive. Në këtë ligj për-
caktohet shprehimisht se
paga e OPGJ-së pranë sek-
sioneve është sa 70% e
pagës së prokurorit që
ushtron funksionin e tij
pranë asaj prokurorie.
Kështu, kër-kojmë që min-
imalisht të ruhet kjo bal-
ance në trajtimin finan-
ciar, të ruhet balanca edhe
në prokuro-ritë apo sek-
sionet e veçanta në
prokurori, ku pro-kurorët
përfitojnë shtesë mbi page
për shkak vështirësie
etj.", - thuhet ndër të tjera
në letrën që ka mbërritur
pranë Komisionit të
Ligjeve.

Oficerët e policisë gjyqësore, letër 'Ligjeve':
Duam 70 për qind të pagës së prokurorëve

Valentina Madani
Letra

"Në një mënyrë
jodiplomatike dhe kundër
normave të Konventës së
Vjenës, ambasadori Lu më
ka sugjeruar se duhej të
arrestoja kreun e
parlamentit, z.Meta".

Vlerësimi
"Në vlerësimin e Lu,
z.Meta ishte i korruptuar
dhe po pengonte Reformën
në Drejtësi. Arrestimi i tij
do të ndihmonte sipas tij
në përshpejtimin e
integrimit në BE".

Ish-kryeprokurori Adriatik Llalla dhe
ambasadori i SHBA në Tiranë, Donald Lu
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ADMINISTRATA
REFORMA

Zv.kryeministrja zbardh kriteret e vlerësimit të punonjësve të administratës

Senida Mesi: Rritje pagash sipas
meritokracisë, jo vetëm me 2%
Albana Koçiu: 1082 vendet bosh për nëpunës të rinj

Darina Tanushi

Zv. kryeministrja Seni
da Mesi gjatë raportim-
it të saj për adminis-

tratën publike në Komision-
in parlamentar të Ligjeve ësh-
të shprehur se do të kryhet
ristrukturimi i plotë i minis-
trive dhe institucioneve. "Ris-
trukturimi i ministrive dhe
institucioneve në varësi -
model i ri organizimi dhe
qeverisjes të përqendruar te
qytetari. Reforma e ristruk-
turimit - eliminojmë mbiven-
dosjet, përmirësojmë funk-
sionet, rrisim performancën
e institucioneve. Gjatë 2018-
tës, do të kryhet ristrukturi-
mi i plotë dhe ndërtimi funk-
sional e strukturor i të gjithë
institucioneve në varësi", ësh-
të shprehur Mesi. Mesi thek-
soi se, instrumentet kundër
korrupsionit dhe shërbimet
publike do të reformohen tërë-
sisht. Mesi u përqendrua në
fjalën e saj edhe te plani i vep-
rimit të strategjisë ndërsek-
toriale për reformimin e ad-
ministratës publike 2018-2020,
që sipas znj. Mesi reflekton
rekomandimet e raportit të
fundit të Komisionit Evropi-
an nga grupi i posaçëm për
reformën në Administratën
Publike dhe përqendrohet në
katër drejtime kryesore: poli-
tikbërje dhe cilësi legjislacio-
ni; organizim dhe funksion-
im të administratës publike;
menaxhim burimesh njerë-
zore dhe procedura adminis-
trative dhe mbikëqyrje. "Jemi
të vendosur ta shndërrojmë
administratën publike në
shërbyes me standarde për
qytetarët dhe bizneset. Ad-
ministrata Publike ka vend
vetëm për punonjës me integ-
ritet, profesionalizëm dhe
përgjegjshmëri. Plani i Vep-
rimit 2018-2020 për Reformën
e Administratës Publike ësh-
të në proces konsultimi. Në
2017-tën është përmirësuar si-
stemi i rekrutimit - më shumë
transparencë dhe fokus mer-
itokracia. Në 2017-tën, mesa-
tarisht rritja e pagave për
punonjësit e administratës
publike ishte 10%", informoi
më tej zv.kryeministrja. "Pas
tre viteve nga fillimi i zbatimit
të strategjisë, që daton në prill
2015, janë parashikuar 80% e
aktiviteteve të parashikuara
në strategji, me 45 produkte të
finalizuara", - u shpreh zv.krye-
ministrja Mesi. Zëvendës-
kryeministrja Mesi dhe drej-
torja e Departamentit të Ad-
ministratës Publike, Albana
Koçiu iu përgjigjën interesit
dhe pyetjeve që ngritën de-
putetët e pranishëm në komi-
sion lidhur me çështje të cak-
tuara.
PAPAPAPAPAGAGAGAGAGATTTTT

Rritja e pagave për punon-
jësit e administratës publike
nuk do të bëhet më në bazë të

Ish-ministri i Bujqësisë,
Edmond Panariti, dhe

ministri aktual Niko Pe-
leshi kanë replikuar në
lidhje me skemën e mbësh-
tetjes financiare të ferm-
erëve. Pas deklaratës së ish-
ministrit të Bujqësisë së
LSI, Panaritit, sipas të cilit
skema e vendosur nga
qeverisja e PS favorizon
fermerët e mëdhenj, min-
istri aktual i bujqësisë,
Peleshi ka reaguar duke
shprehur keqardhje për
ish-kolegun. "Dëshmia më
e qartë e një modeli të
gabuar ekonomik të zhvil-
limit janë dëshmia sesi
një qark i mbyllur klien-
tele po zhvat dhe përdor
fonde publike të krijuara
nga taksat, të cilat rën-
dojnë vetëm mbi shpinën
e shtresave më të varfra e
të diskriminuara të sho-
qërisë së këtij vendi. Ky
model zhvillimi ka vetëm
një rezultante dhe kjo
është, kolapsi ekonomik,
polarizimi, rritja e
varfërisë ,dëshpërimit

Një delegacion shqiptar i drejtuar nga kryeministri
Edi Rama ka zhvilluar dje, një vizitë zyrtare pune në

qytetin e Ferrarës në rajonin e Emilia Romanja. Merr-
nin pjesë në këtë delegacion Ministri i Bujqësisë Niko
Peleshi, zëvendësministri i Bujqësisë, Dhimo Kote, si dhe
kryetarët e Bashkive të qyteteve të Korçës, Durrësit, Fi-
erit, Divjakës e Konispolit. Delegacioni shqiptar është
takuar me kryetarin e
Bashkisë së Ferrarës,
Tiziano Tagliani me
prefektin, Michele Ka-
mpanaro, me kryetarin
e dhomës tregtare, Pa-
olo Govoni si dhe me
autoritetet të larta ven-
dore. Qëllimi i kësaj
vizite është rritja e një
bashkëpunimi mes ter-
ritoreve të disa komu-
nave shqiptare dhe qy-
tetit të Ferrarës. Gjatë
takimit kryeministri
Edi Rama theksoi
rëndësinë e një bash-
këpunimi konkret
ekonomik, social e kulturor si dhe të një projekti të për-
bashkët mes komunave shqiptare dhe provincës së Fer-
rarës. Delegacioni shqiptar zhvilloi një vizitë dhe në ko-
mpanitë ferrareze Salvi Vivai, Zanzi Vivai e Mazzoni, të
cilat prej pak kohësh bashkëpunojmë me komunën e
qytetit të Fierit, e ku së shpejti do të nisin kultivimin e
1000 hektarë fruta si dhe ngritjen e një qendre për kultiv-
imin, magazinimin e shitjen e frutave të prodhuara.

vjetërsisë apo normave fikse
të përcaktuara me ligj, por në
bazë të rezultateve vetjake të
çdo punonjësi. Zëvendës-
kryeministrja Senida Mesi
paralajmëroi në Kuvend re-

formën e afërt në sistemin e
pagave të nëpunësve publikë.
Ajo tha se rritja e pagës do
bëhet në bazë të perfor-
mancës personale të secilit
punonjës, në bazë të trajni-

meve dhe vlerësimeve pas tra-
jnimeve. "Ne po punojmë ak-
tualisht së bashku me supor-
tin e Bashkimit Evropian
dhe fondeve IPA. Është një
reformim edhe në struk-

turën e pagave, ku pagat du-
het të jenë ato që paraqesin
edhe meritokraci. Pra, të
mos bëhet thjeshtë një rritje
pagash në bllok me shumë
përfitues, por të kemi edhe
rritje duke u bazuar jo
vetëm thjeshtë tek eksperi-
enca që sipas kodit aktual
është një 2% mbi pagën
bazë, por të fusim edhe ele-
mentin e meritokracisë,
d.m.th. vlerësimin e perfor-
mancës nga njëra anë, pjesë-
marrja në trajnime dhe
vlerësimet në trajnime". Al-

bana Koçiu, Drejtoreshë e
Departamentit të Adminis-
tratës Publike raportoi se
viti zgjedhor 2017, si dhe ven-
dosja e disa ministrave
teknikë, pezulloi për një
kohë të gjatë procedurat e
plotësimit të vendeve va-
kante. Ajo tha se për vitin
2018, numri i vendeve va-
kante që do të plotësohen me
punonjës të rinj është 1082
dhe sipas saj, këto vende janë
nëpër ministri dhe në institu-
cionet e varësisë, pjesë e shër-
bimit civil.

Skema për mbështetjen e fermerëve, replika mes ministrit dhe ish-ministrit

Panariti: PS model të gabuar me fermerët
Peleshi: Keqardhje, thotë atë që i thonë

PAGAT
Rritja e pagës do bëhet
në bazë të
performancës
personale të secilit
punonjës, në bazë të
trajnimeve dhe
vlerësimeve pas
trajnimeve. "Ne po
punojmë aktualisht së
bashku me suportin e
Bashkimit Evropian dhe
fondeve IPA. Është një
reformim edhe në
strukturën e pagave, ku
pagat duhet të jenë ato
që paraqesin edhe
meritokraci.

dhe e braktisjes masive të
vendit nga shqiptarët",-tha
dje, Panariti. Sipas tij,
"Bujqësia, e cila është dhe
dega më e madhe dhe krye-
sore prodhuese e ekono-
misë së këtij vendi, përga-
titet të financohet nga ske-
ma të cilat nxjerrin jashtë
loje fermerët e vegjël, ferm-
erët e mesëm, bujqërit dhe
blegtorët e varfër, të cilët
janë ata që kanë nevojë

urgjente për financime
nga buxheti i shtetit. Këto
fonde po favorizojnë vetëm
të mëdhenjtë dhe të fuqish-
mit. Mesazhi që jepet ësh-
të shumë i qartë: "Të mëd-
henjtë të gëlltisin të veg-
jlit". Ministri i Bujqësisë,
Niko Peleshi tha më pas
se: "E vërteta sot është
shumë larg nga ish-minis-
tri dhe qeveria është sot
shumë më pranë ferm-
erëve se dje. Me bindjen se
vetë kolegu thotë atë që i
thonë të thotë dhe jo atë që
mendon se duhet thënë, ja
disa fakte e shifra që flasin
vetë: Këtë vit kemi 6000 ap-
likime nga fermerët e veg-
jël, 25% më tepër se dje. Nx-
itja për bashkimin në shitje
të fermerëve të vegjël,
duke i përjashtuar bash-
kimet e tyre nga TVSH-ja e
duke siguruar për to 25-
50% më tepër financim
krahasuar me fermerët in-
dividualë, është mbështetje
reale për rritjen e të veg-
jëlve dhe aspak mohim
mundësish për ta".

Vizita në Itali, Edi Rama në
Ferrara për bashkëpunimin

ekonomik e kulturor

Gjatë një
seance
parlamentare

Zv. kryeministrja Senida Mesi, dje në
Komisionin parlamentar të Ligjeve
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Në Kuvend sot pritet
një seancë e tension
uar, pasi opozita

paralajmëroi dje debate të
forta për taksën në Rrugën e
Kombit, përfshirjen e biznes-
it të vogël në skemën e TVSH,
por edhe për çështje të tjera
që ajo i kundërshton. Por, dis-
kutimet do të përqendrohen
te përballja me kryeminis-
trin Rama, i cili sipas opozitës
duhet të ishte përjashtuar
pas fjalorit të dy javëve më
pare për popullin. Ndaj, pa-
varësisht se ka thirrur në
mosbindje civile qytetarët,
opozita ka vendosur që kra-
has protestave, të jetë edhe
në parlament. Grupi par-
lamentar i demokratëve ven-
dosi të mos bojkotojë
punimet e seancës plenare të
së enjtes, ndonëse prej disa
ditësh asnjë prej deputetëve
demokratë nuk ka qenë i
pranishëm në mbledhjet e ko-
misioneve parlamentare. E
njëjta situatë ishte edhe para-
diten e djeshme, ku të vetmit
opozitarë në mbledhjet e ko-
misioneve ishin deputetët e
LSI-së. Nga mbledhja me
dyer të mbyllura e grupit par-
lamentar të demokratëve
mësohet se Basha u ka
kërkuar deputetëve të qën-
drojnë në mbrojtje të
kauzave të opozitës për lir-
imin e të arrestuarve që pro-
testuan në Rrugën e Kombit,
heqjen e tarifës për këtë aks
rrugor, si dhe heqjen e TVSH-
së për biznesin e vogël. Sean-
ca plenare pritet të sjellë de-
bate të nxehta edhe sa i për-
ket rrëzimit nga ana e By-
rosë së Kuvendit të kërkesës
së LSI-së për përjashtimin e
kryeministrit Rama nga
punimet e parlamentit për
përdorimin e fjalorit fyes në
seancë plenare. Ndaj bëhet
fjalë për një seancë jonor-
male, kundër kryeministrit
Edi Rama, dhe kjo për gju-
hën e përdorur prej tij
kundër shqiptarëve. Bu-
rimet brenda grupit të PD-
së konfirmojnë se qëllimi
është që opozita të mos lejojë
kryeministrin Rama të hyjë
në seancë, duke ia dhënë vetë
dënimin për thyerje të
etikës, edhe pse byroja ven-
dosi të kundërtën, pas
kërkesës së LSI-së. Sipas
demokratëve, kreu i qever-
isë duhet të ishte i dënuar
nga Byroja Parlamentare
për ironinë që përdori për

protestat dhe ngritjen e pop-
ullit. Byroja e Kuvendit rrë-
zoi kërkesën për përjash-
timin e Ramës, duke argu-
mentuar se pretendimet e
opozitës nuk qëndrojnë. Në
funksion të axhendës së për-
bashkët opozitare për se-
ancën plenare të së enjtes,
më herët kreu i demokratëve
Basha dhe ajo e LSI-së, Krye-
madhi u takuan në selinë blu
për aksionin e mëtejshëm

opozitar brenda dhe jashtë
Kuvendit. Nëse kryetari i
Kuvendit nuk merr parasy-
sh kërkesën e opozitës,
burime nga të dyja kampet
opozitare paralajmërojnë
një seancë jo normale, si ajo
për zgjedhjen e kryeproku-
rores se përkohshme, ndër-
sa këtë herë nuk do të mun-
gojnë as pankartat, me
mbishkrimin "liro kuksian-
ët, arresto kriminelët". Për

të detajuar veprimet në se-
ancë deputetët demokratë do
të zhvillojnë sërish mble-
dhje para nisjes së parla-
mentit në orën 10:00. Ren-
di i ditës parashikon vetëm
miratimin e raporteve vje-
tore të Entit Rregullator të
Ujit dhe KQZ-së për 2017, si
dhe disa ratifikime mar-
rëveshjes, ndërsa opozita do
u japë zë kuksianëve dhe bi-
znesit të vogël.

Nuk ka bojkot, Basha-Kryemadhi takim për skenarin opozitar kundër kryeministrit

Opozita sot protestë në Kuvend,
nuk do lejojnë Ramën në sallë

Basha: Do jemi në parlament, seanca s'do jetë normale
Valentina Madani

Mbledhja e djeshme
e Komisionit të

Ligjeve u shoqërua me
tensione dhe përplasje,
teksa diskutohej rapor-
ti vjetor i Departa-
mentit të Adminis-
tratës Publike. Depute-
ti i LSI, Nasip Naço de-
batoi ashpër me social-
istin Alket Hyseni, ku
nuk mungoi fjalori i
papërshtatshëm. Në
komision u vu re mung-
esa e deputetëve të PD-
së, ndërsa ata të LSI ish-
in prezentë. Gjatë disku-
timeve për raportin e De-
partamentit të Adminis-
tratës Publike, Naço
drejtoi pyetje për po-
licinë gri që Rama për-
mendte në fushatë dhe
se çfarë u bë me të. Por,
Alket Hyseni i cilësoi
pyetjet e Naços si pyetje
katundare dhe replikat
mes tyre kanë vazhdu-
ar edhe me ironi.

"Ligjet", Naço dhe Hyseni sharje dhe ofendime

Deputetët e PD bojkotojnë
komisionet, merr pjesë LSI

DEBATI TEK "LIGJET"

NASIP NAÇO: Çfarë u bë me atë policinë gri që
Rama e përmendte në fushatë?
ALKET HYSENI: Çfarë janë këto pyetje katundare.
SENIDA MESI: Policia gri u pezullua që të mos ishte
rënduese për qytetarët. Të mos kishte kontrolle dhe
gjobitje sipas qejfit.
NASIP NAÇO: Boll se ke probleme të tjera, mos u
merr me mua.
ALKET HYSENI: U dha shpjegim për këto. Pyetje
katundare komplet. S'mund të përsërisim pyetjet.
Mos fol si katundar…
NASIP NAÇO: Ç'ke mo? Kujdes kur flet me mua!
ALKET HYSENI: Po mos fol pra si katundar!
NASIP NAÇO: E di që je i mërzitur, por s'ta zgjidh unë
problemin.

EDMOND PANARITI
"Kjo është protestë kundër dhunës. Mosbindja civile
është një mosbindje ndaj dhunës. Kjo është një
dhunë me taksa, një dhunë me tarifa. Janë për t'u
përgëzuar ata heronjtë e Kukësit, të cilët mohuan një
taksë mbytëse. Ne do të vijojmë luftën në parlament.
Lufta politike do të zhvillohet në parlament kundër
kësaj dhune të taksave dhe tatimeve që u bëhet
qytetarëve. Nëse dhuna do të përshkallëzohet dhe
nëse dhunohet opozita, djegia e mandateve është një
opsion i hapur", u shpreh deputeti i LSI.



VENDIMI
Burimet brenda grupit të
PD-së konfirmojnë se
qëllimi është që opozita
të mos lejojë
kryeministrin Rama të
hyjë në seancë, duke ia
dhënë vetë dënimin për
thyerje të etikës, edhe
pse byroja vendosi të
kundërtën, pas kërkesës
së LSI-së. Për të
detajuar veprimet në
seancë deputetët
demokratë do të
zhvillojnë sërish
mbledhje, para nisjes
së parlamentit,
në orën 10:00.

LSI sot në Kuvend, Vasili: Do jemi
përballë qeverisë dhe kryeministrit

LSI do të jetë e pranishme në seancën e sotme par
lamentare, sipas kreut të grupit Petrit Vasili.

Ai foli për mediat pas përfundimit të mbledhjes së
grupit. "Së pari, grupi vendosi unanimisht pjesë-
marrjen në seancën e Parlamentit të Shqipërisë për
të qenë në sallë ballë për ballë me kryeministrin,
atë kryeministër, i cili do ta ketë të vështirë t'i drej-
tohet popullit që ka synuar ta poshtërojë me fjalët
e tij të paprecedenta. Grupi parlamentar do të jetë
atje për t'u përballur me qeverinë dhe kryeminis-
trin", tha Vasili. Ai përshëndeti protestën e bi-
zneseve të vegjël, të cilët i quajti "biznese të mbi-
jetesës". Vasili shtoi më tej se LSI nuk do të reshtë
deri në lirimin e protestuesve. "Do kërkojë me të
gjitha format institucionale, për gjetjen, ndjekjen
dhe vënien para drejtësisë dhe dënimin shembullor
të të gjithë atyre që kanë urdhëruar arrestimin
arbitrar dhe nga më skandalozët në thyerje të plotë
të ligjit dhe tendencën për të kthyer kohët e shëm-
tuara të Sigurimit të Shtetit dhe duke manipuluar
aktet zyrtare. Ky është një akt i patolerueshëm",
tha kreu i deputetëve të LSI-së.

"Të lirohen kuksianët e arrestuar"

Kreu i PD-së, Lulzim Basha
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TVSH-ja
BIZNESI I VOGEL

Biznesi i vogël, qeverisë: Tërhiquni nga vendimi ose do të hyjmë në grevë uri

Banka Botërore, skeptike
për TVSH-në te biznesi i vogël
BB: Barrë për tatimet, nuk sjell të ardhura

TVSH TE BIZNESI I VOGËL

Drejtoresha e Tatimeve: Formalizon
ekonominë, nuk do të ketë kosto

Qeveria nis bisedimet me
banorët e Kukësit për tarifën

BERZH, nëse nuk ndihmoni
bizneset e vogla, integrimi do vonohet

Pasi Ministria e Finan
cave përfshiu në ske-

mën e TVSH-së subjek-
tet me xhiro mbi 2 milionë lekë
me synim formalizimin, Ban-
ka Botërore ka qëndrim kri-
tik për këtë iniciativë, duke
theksuar se efekti do të jetë i
kundërt. "Shqetësimi ynë ësh-
të nëse barra e kontrollit të
administratës bëhet më e mad-
he tani që hyn në këtë skemë
edhe biznesi i vogël dhe ka më
pak mundësi për t'u marrë me
tatimpaguesit e mëdhenj", -
tha Mary-am Salim menax-
here e Bankës Botërore për Sh-
qipërinë. Ekspertët e bankës
theksuan se ata nuk kanë in-
formacion për rritje të kos-
tove te biznesi.
BIZNESIBIZNESIBIZNESIBIZNESIBIZNESI
Pas protestës njëorëshe të zh-
villuar ditën e martë, biznesi i
vogël dhe i mesëm "kërcënon"
me grevë urie. Përfaqësuesit e
katër shoqatave biznesi i
kërkuan sërish dje ministrit
të Financave dhe kryeminis-
trit të tërhiqen nga TVSH-ja
për biznesin e vogël. Sipas
tyre, TVSH-ja është vendosur
pa u konsultuar më parë me
grupet e interesit. Bizneset e
vogla pretendojnë se përfshir-
ja në skemën e TVSH-së jo
vetëm u rrit kostot, por i çon
ato drejt falimentimit.
QENDRIMIQENDRIMIQENDRIMIQENDRIMIQENDRIMI
Qëndrimi i Bankës Botërore
është pak a shumë në të
njëjtën linjë me atë të Fondit
Monetar Ndër-kombëtar, i cili
ka pohuar më herët se përf-
shirja e këtyre bizneseve në
skemë do të krijojë më shumë
ngarkesë për administratën
dhe do ta shpërqendrojë, në
vend të fokusohet te ndërmar-
rjet e mëdha. Kjo mund të
ndikojë në uljen e të
ardhurave. Ndërsa në lidhje
me tarifën për Rrugën e Ko-
mbit, si konsulente e qeverisë
për rrugët me pagesë, Banka
Botërore i qëndron mendimit
se tarifat janë të domos-
doshme për mirëmbajtjen e
tyre, por po ashtu duhet parë
edhe një zgjidhje për banorët
përgjatë këtyre akseve. "Në
idenë e pagesave për rrugët?
Ne na duhen tarifa për të
mirëmbajtur rrugët, por ju
duhet po ashtu të shihni edhe
se çfarë zgjidhje mund të jep-
ni për banorët që jetojnë në atë
zonë. Pagesa e zgjedhur (në
rrugën Milot-Morinë) është
rreth mesatares së rajonit dhe
sipas analizës së trafikut, pag-
esa duhet të mblidhet në një
vend të vetëm", - tha përfaqë-
sues të BB-së. Banka Botërore
ndan të njëjtin qëndrim me
Fondin Monetar Ndërko-
mbëtar sa u përket rreziqeve
që vijnë nga projektet në part-
neritet me privatin. Menax-

herja e zyrës për Shqipërinë
njoftoi se është duke punuar
në një program asistence me
Fondin për këtë çështje. Për
vitin 2018-të, Banka Botërore
parashikon një ngadalësim të
rritjes ekono-mike për Sh-
qipërinë në nivelin 3.6%, për
shkak të mbylljes së punimeve
nga gazsjellësi transadriatik
dhe hidrocentrali i Devollit.
Për 2017-ën, vendi ynë pati një

nga rritjet më të mëdha në
rajon bashkë me Kosovën dhe
Malin e ZI. Në vlerësimet e saj
banka nënvizoi se borxhi pub-
lik ka marrë trajektoren
rënëse dhe se ekonomia ka
shtuar punësimin.
FMNFMNFMNFMNFMN

Përfaqësuesi i përhershëm
i FMN-së në Shqipëri, Jens
Reinke, është shprehur se "pas
vlerësimeve të shumta nga

ekspertët tanë të taksave, ne e
kemi këshilluar qeverinë fu-
qimisht kundër uljes së kufir-
it të TVSH-së nga niveli aktu-
al. Ndërmarrjet e vogla për-
bëjnë gjysmën e të gjitha bi-
zneseve, por sjellin vetëm 2%
të transaksioneve të tak-
sueshme. Zgjerimi i sistemit
të TVSH-së do të jetë një barrë
shumë e rëndë për burimet e
Departamentit të Taksave. In-
formaliteti dhe evazioni i tak-
save mund të rritet dhe efiçen-
ca e administratës së taksave
ka të ngjarë të bjerë. Sipër-
marrjet e vogla do të mund
të përballen gjithashtu me
një barrë të shtuar të kërke-
save për raportime", ka po-
huar ai. Megjithatë, qeveria
vijoi me planin e saj dhe
TVSH për biznesin e vogël fil-
loi të zbatohej më 1 prill,
duke ngjallur pakënaqësi të
shumta te sipërmarrjet e
vogla, që disa herë kanë mby-
llur qepenat në formë pro-
teste.

Ornela Manjani

Banka Europiane për
Rindërtim dhe Zhvillim

(BERZH) ka prezantuar sot
në ambientet e Bankës së
Shqipërisë raportin e tran-
zicionit për vitin 2017. Guv-
ernatori i Bankës së Sh-
qipërisë, Gent Sejko pohoi se
raporti ka vlerësim pozitiv
për zhvillimet në rajon. Ai
shtoi se disa vende të rajonit
kanë ecur më shpejt se vende
të tjera me kushte të njëjta
zhvillimi. Megjithatë, rapor-
ti vëren se produktiviteti i
bizneseve është ulur. Prob-
lematike janë sidomos bi-
zneset e vogla, që nuk po
zgjerohen dhe nuk po rrisin
prodhimin dhe kanë një
produktivitet shumë të ulët.
Raporti rekomandon që du-
het bërë më shumë për fuqi-
zimin e tyre. 80 për qind e bi-

zneseve në rajon janë të vogla
dhe kanë peshë të rëndë-
sishme për prodhimin e
brendshëm bruto, punësimin
etj. Por, ata kanë vështirësi të
gjejnë financime dhe mbësh-
tetje me politika. Kjo kategori
e biznesit është shumë e rëndë-
sishme për procesin e kon-
vergjencës (rritjes me ritme
më të shpejta se vendet e zh-

villuara për ta kapur sa më
shpejt mesataren e të
ardhurave të Bashkimit
Europian). Raporti thekson
se është pikërisht produk-
tiviteti, ai që përcakton
shpejtësinë e kon-
vergjencës, pra se ku do të
arrijmë mesataren e të
ardhurave të Bashkimit
Europian. BERZH reko-
mandon që në këto kushte
integrimi do të vonohet
nëse nuk rritet produktivi-
teti. "Nëse nuk ndihmohen
bizneset e vogla ky proces
integrimi mund të vono-
het", tha Sejko, duke iu
referuar gjetjeve të raportit.
Në tërësi raporti ka një
frymë optimiste për rajonin.
Raporti sugjeron që poli-
tikat duhet të përqendro-
hen te sipërmarrja.

Qeveria ka nisur bisedimet me banorët e qarkut të
Kukësit për pagesën në Rrugën e Kombit. Ka qenë

ministri i Financave, Arben Ahmetaj, ai që ka biseduar
gjatë me qytetarët e kësaj zone dhe i ka siguruar ata që
negociatat me kompaninë koncesionare po synojnë një
ulje të ndjeshme të tarifës së kalimit në këtë rrugë e se
paketa synon të gjejë një zgjidhje të arsyeshme për të
gjithë. Ahmetaj i ka falënderuar banorët e kësaj zone
që nuk u bënë pjesë një ditë më parë e protestës politike
të udhëhequr nga opozita për mbylljen e bizneseve, e
për kundërshtimin e përfshirjes në TVSH. Ai ka sqaru-
ar se nuk do të ketë as rritje të çmimeve dhe as shtim të
kostove për ta, por vetëm deklarim. Kreu i Financave u
premtoi sqarime dhe ndihmë për bizneset e vogla, që
nuk kanë mundësi të plotësojnë deklaratat nga ana e
organeve tatimore, ndërsa siguroi se bizneset në treg-
jet e bashkive që mbyllën një ditë më parë qepenat janë
të përjashtuar nga futja në skemën e TVSH-së.

Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, Vasilika Vje
ro, e ftuar në rubrikën "Opinion" në studion e

lajmeve në "News 24" foli në lidhje me çështjen e mo-
mentit, "TVSH tek biznesi i vogël". "Këta tatimpagues
do të ketë një deklaratë të thjesh-
tëzuar 3-mujore. Së pari, duhet
që kasat me të cilën shesin
produktet duhet të jenë të rreg-
ulluara me shkallën 20% të
TVSH-së. Xhiro me kasë është një
veprim ditor ose mujor për mby-
lljen e veprimeve me kasë. Këtë
xhiro duhet ta deklarojnë në fle-
tore", u shpreh ajo. "Administra-
ta tatimore që me miratimin e
ligjit vitin e kaluar ka filluar një fushatë informimi. Ne
kemi shkëmbyer shumë mesazhe e informacione, kemi
hapur dhe kënde këshilluese. Nuk është thënë asnjëherë
që përfshirja e biznesit të vogël bëhet për të rritur të
ardhurat, por bëhet për të formalizuar", - tha Vjero.

Maryam Salim menaxhere e
Bankës Botërore për Shqipërinë
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Çdo subjekt, i cili kër-
kon të pajiset me
leje apo të paraqesë

deklaratë paraprake për
kryerje punimesh, është i
detyruar të dorëzojë ap-
likimin për leje dhe doku-
mentacionin shoqërues
nëpërmjet sistemit elek-
tronik të lejeve. Vendimi
është marrë dje në mble-
dhjen e Këshillit të Minis-
trave, ku për kryerjen e pun-
imeve të brendshme si: për-
forcimi i strukturave mbaj-
tëse të brendshme, hapja dhe
mbyllja e dyerve të bren-
dshme, krijimi, eliminimi
ose ndryshimi i mureve
ndarës (jombajtës) të bre-
ndshëm, i mjediseve për
shërbime higjienike dhe re-
alizimi i impianteve të reja
higjieno-sanitare dhe të
ngrohjes/ftohjes duhet të
njoftohet sistemi elektronik
i lejeve. Ndryshimet e fundit
ligjore parashikojnë që çdo
person që kryen punime për
ndërhyrje të jashtme për ri-
parimin dhe zëvendësimin e
rifiniturave të jashtme të
ndërtesave, me kusht që të
ruhen karakteristikat ori-
gjinale të tyre, si: rifreskimi
i lyerjes, suvatimit dhe
veshjes së  fasadave me ma-
teriale që kanë karakteris-
tika dhe ngjyra të njëjta me
ato ekzistuese, pastrimi i
fasadave, riparimi dhe zëv-
endësimi i dritareve dhe dy-
erve, qepenave dhe vitrinave
(duke përfshirë përdorimin
e materialeve të ndryshme),
pa ndryshuar karakteris-
tikat e tilla si forma, ngjyra
nuk duhet të pajiset me leje
ndërtimi, por duhet të njof-
tojë para se të nisë punën.
DOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTET

Dokumentet që duhet të
depozitojë personi i intere-
suar për njoftimin e dek-
laratës paraprake për kryer-
je punimesh janë: formulari
i deklaratës, sipas kësaj rreg-
ulloreje dhe formatit të për-
caktuar në sistemin elek-
tronik të lejeve dhe sipas
rastit, dokumenti që
vërteton pronësinë e tij apo
të drejta të ligjshme për pa-
suri private ose publike, për
strukturën që ka në për-
dorim, në përputhje me
legjislacionin në fuqi. Pro-
jekti teknik i realizimit të
punimeve, i firmosur nga
projektues të licencuar. Bren-
da 5 ditëve nga dorëzimi i
deklaratës paraprake për
kryerje punimesh, nëpërm-
jet sistemit elektronik të le-
jeve, autoriteti vendor
përgjegjës kryen verifikimet
e nevojshme dhe në rast se
konstaton mosrespektimin
e kushteve dhe kërkesave lig-
jore që rregullojnë dek-
laratën paraprake të puni-
meve, e kundërshton atë me
vendim të arsyetuar. Në mu-
ngesë përgjigjeje nga autori-
teti vendor përgjegjës, bren-
da afatit 5-ditor, konfirmimi
konsiderohet i dhënë në
heshtje dhe sistemi gjener-

Sistemi elektronik i lejeve të ndërtimit, procedura e aplikimit në e-Albania

Procedurat e reja për pajisjen
me leje për punime në shtëpi

Punime të brendshme, njoftim me shkrim

Ornela Manjani

on aktin përkatës e njofton
deklaruesin për mundësinë
e fillimit të punimeve.
SISTEMI ELEKTRONIKSISTEMI ELEKTRONIKSISTEMI ELEKTRONIKSISTEMI ELEKTRONIKSISTEMI ELEKTRONIK
I LEJEVEI LEJEVEI LEJEVEI LEJEVEI LEJEVE

Sistemi i lejeve shërben si
pika e vetme, ku paraqitet
elektronikisht kërkesa për

leje, sipas legjislacionit të
planifikimit dhe zhvillimit të
territorit dhe realizohet pro-
cesi i bashkërendimit ndërin-
stitucional, gjatë procedurës
së shqyrtimit të kërkesave.
Nga ky sistem realizohet
monitorimi i lejeve të

ndërtimit, të lëshuara nga
organet përgjegjëse të qever-
isjes vendore dhe nga Këshil-
li Kombëtar i Territorit.
SHQSHQSHQSHQSHQYRYRYRYRYRTIMI ITIMI ITIMI ITIMI ITIMI I
KËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESAVEVEVEVEVE

Autoriteti vendor
përgjegjës dhe Sekretariati

i KKT-së, sipas fushës për-
katëse të kompetencës
shqyrtojnë kërkesën për leje
zhvillimi, duke bashkëren-
duar punën nëpërmjet siste-
mit elektronik të lejeve, me
të gjitha autoritetet publike
të specializuara, nëse pasur-

ia për të cilën kërkohet leja
e zhvillimit ndodhet në zona
apo është objekt me kufiz-
ime apo kushtëzime të
veçanta sektoriale për sh-
kak të vlerave monumen-
tale, arkeologjike, natyrore
apo mjedisore.

Shërbimet elektronike në portal arrijnë në 465

Shtesa për shtëpi, dokumentet
për të marrë lejen

Marrja e një lejeje për
shtesë në shtëpinë

ekzistuese ose për ndërti-
min e një banese të re
kërkon 11 dokumente dhe
45 ditë kohë. Aplikimi kry-
het në faqen "e-Albania".
Për aplikimin për leje
ndërtimi për ndërtime të
reja apo shtesa, me sipër-
faqe të përgjithshme deri në
250 m2 pranë njësive të
qeverisjes vendore mund të
aplikohet online. Me shër-
bimin me një ndalesë dhe
procedura të thjeshtuara,
transparente dhe të shpej-
ta, reduktohen barrierat
administrative dhe për-
mirësohen praktikat e ap-
likimit për lejet përkatëse.
Personi i interesuar për të
ndërtuar duhet të paraqesë

kërkesën për ndërtim duke
plotësuar formularin elek-
tronikisht. Personat që ap-
likojnë duhet të paraqesin do-
kumente që vërtetojnë të
drejtat pasurore të pronës,
zhvillim, përfshirë mar-
rëveshjet midis pronarëve
dhe zhvilluesit ose/dhe palëve
të treta, plani i vendosjes së
ndërtimit mbi fragmentin e

hartës në gjendjen ekzistuese,
projekti i ndërtimit dhe rela-
cioni përkatës, grafiku para-
prak i punimeve dhe afati i
dorëzimit të objekteve, sipas
fazave të zbatimit dhe preven-
tivi. Në faqen "e-Albania" më-
sohet se nuk janë të
detyrueshme projektet e in-
stalimeve, si dhe mbikëqyrja
dhe kolaudimi i punimeve, me

kushtin që zbatuesi të dorë-
zojë një deklaratë noteriale,
me të cilën të konfirmojë, nën
përgje-gjësinë e tij të plotë
civile dhe penale, se objekti
është ndërtuar në përputhje
me lejen e ndërtimit dhe pro-
jektin përkatës. Kërkesat për
leje ndërtimi paraqiten për
shqyrtim nëpërmjet sistemit
elektronik të lejeve, i cili
mundëson edhe ngarkimin, le-
htësisht, të dokumentacionit
shoqërues të kërkesës për leje.

Autoriteti përgjegjës vendos
brenda 10 ditëve nga data e
dorëzimit të aplikimit për leje
ndërtimi me procedurë të për-
shpejtuar (sipas përcakti-
meve të nenit 24 të VKM-së
nr. 408 dt. 13.05.2015 "Rreg-
ullorja e zhvillimit të terri-
torit"). Brenda 45 ditëve nga
data e dorëzimit të aplikimit
për leje ndërtimi, lëshohet
leja e ndërtimit. Afati është i
përcaktuar në formularin e
lejes së ndërtimit.

SHERBIMET
Me shërbimin me një ndalesë dhe procedura të
thjeshtuara, transparente dhe të shpejta,
reduktohen barrierat administrative dhe
përmirësohen praktikat e aplikimit për lejet
përkatëse. Personi i interesuar për të ndërtuar
duhet të paraqesë kërkesën për ndërtim duke
plotësuar formularin elektronikisht.



NJOFTIMI PËR NDËRHYRJET LEJA E ZHVILLIMIT

1. Dokumenti i lejes së zhvillimit i paraprin lëshimit
të lejes së ndërtimit për ndërtime të reja nga
autoritetet vendore dhe përmban, në nivel njësie:
a. Përdorimin e tokës dhe strukturat e lejueshme.
b. Intensitetin e ndërtimit.
c. Koeficientin e shfrytëzimit të tokës për ndërtim.
ç. Lartësinë maksimale në metra.
d. Distancat.
dh. Gjelbërimin publik.
e. Parkimin.
ë. Fragmentin e hartës në gjendjen ekzistuese, që
pasqyron edhe lidhjen me infrastrukturën në zonë.
f. Informacion rreth kufizimeve apo kushtëzi-
meve të veçanta në pronën përkatëse.
Dokumentacioni për pajisjen me leje zhvillimi
1. Dokumentet e vetme që duhet të paraqesë
pronari ose zhvilluesi për t'u pajisur me leje zh-
villimi janë si më poshtë:
a) Kërkesa për leje, sipas formatit të aplikimit, të
përcaktuar në këtë rregullore dhe në sistemin
elektronik të lejeve.
b) Dokument që vërteton të drejtat pasurore të
pronës/ave që marrin pjesë në zhvillim dhe nëse
ka, kopje të marrëveshjes për pronën.
c) Mandatpagesa e tarifës së aplikimit.

1. Rifreskimi i lyerjes, suvatimit dhe veshjes së

fasadave me materiale që kanë karakteristika

dhe ngjyra të njëjta me ato ekzistuese.

2. Pastrimi i fasadave.

3. Riparimi dhe zëvendësimi i dritareve dhe dy-

erve, qepenave dhe vitrinave (duke përfshirë

përdorimin e materialeve të ndryshme), pa ndry-

shuar karakteristikat e tilla si forma, ngjyra, diza-

jni dhe dimensionet e pjesëve të hapura dhe

transparente.

4. Zëvendësimi i pjesshëm i mbulesës së çatisë,

pa ndonjë ndryshim të formës, pjerrësisë dhe

karakteristikave të veshjes.

5. Riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve e ox-

hakëve, edhe me materiale të ndryshme.

6. Riparimi i ballkoneve, tarracave dhe basa-

makëve apo barrierave mbrojtëse.

7. Vendosja e hekurave mbrojtës në dritare.

8. Vendosja e tendave të diellit dhe rrjetave

kundër mushkonjave.

9. Sistemimi i oborreve.

10. Riparimi i rrethimeve ekzistuese.

Foto ilustruese

NJOFTIM
Dokumentet që duhet të depozitojë personi i
interesuar për njoftimin e deklaratës paraprake për
kryerje punimesh janë: formulari i deklaratës, sipas
kësaj rregulloreje dhe formatit të përcaktuar në
sistemin elektronik të lejeve dhe sipas rastit,
dokumenti që vërteton pronësinë e tij apo të drejta
të ligjshme për pasuri private ose publike, për
strukturën që ka në përdorim, në përputhje me
legjislacionin në fuqi.
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Kokaina në Durrës, flasin familjarët e
Armando Pezakut, shoferit të arrestuar

Në pronësi 4 apartamente, tokë e "Benz", vendimi për gjykatësin jepet të premten

Vetingu, KPK: Besim Trezhnjeva nuk
justifikon me burime të ligjshme pasurinë

Gjyqtari i Apelit: Nuk është llogaritur pasuria e krijuar në vitet 1981-1994
U kapën me 50 kg

heroinë, 67 vite
burg katër shqiptarë

BRITBRITBRITBRITBRITANIANIANIANIANI- Iu sekues-
truan 50 kg heroinë dhe
kokainë me vlerë 2 mil-
ionë paund të destinuara
për tregun vendas, dëno-
hen në Angli me 67 vite
burg katër shqiptarë. He-
timet ndaj tyre filluan në
janar të vitit 2017, ndërsa
në muajt në vijim në sh-
kurt, mars dhe prill të
vitit të kaluar Valjet Pep-
aj dhe Edi Vyzaj nga Sh-
qipëria dhe Gafur Salih e
Bastri Nuhi shqiptarë nga
Maqedonia janë arrestuar
dhe ditën e djeshme janë
dënuar. Autoritetet brit-
anike deklarojnë se droga
me vlerë prej më shumë
se 2 milionë paund është
hequr nga rrugët e Lon-
drës. Konkretisht të
dënuarit janë Valjet Pep-
aj 28 vjeç nga Shqipëria u
dënua me 27 vite burg;
Edi Vyzaj 30 vjeç nga Sh-
qipëria u dënua me 18 vite
burg; Gafur Salih 47 vjeç
nga Maqedonia u dënua
me 22 vite burg; Bastri
Nuhi 39 vjeç nga Maqe-
donia u dënua me 31 muaj
burgim. Ndërsa, në fund
të vitit të kaluar, po në
Britaninë e Madhe, janë
dënuar edhe dy shqiptarë
të tjerë dhe një irakian po
për trafik të kokaine dhe
heroine. Bëhet fjalë për
Rezart Pepaj 25 vjeçar nga
Shqipëria, i cili u dënua
me 7 vite burg në 2017;
Yassir Thamer 32 vjeç nga
Iraku u dënua me 6 vite
burg në 2017 dhe Lajdon
Vengo 29 vjeç nga Sh-
qipëria u dënua me 7 vite
burg në 2017.

Ilir Çeliku dhe Ermir Beta tërhiqen nga sistemi i drejtësisë

Vetingu, KPK ndërpret procesin e rivlerësimit
për gjyqtarin e Vlorës dhe prokurorin e Beratit

PASURIA E BESIM TREZHNJEVËS

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE

Gjyqtari i Apelit të
Durrësit, Besim
Trezhnjeva, është

paraqitur paraditen e
djeshme para Komisionit të
Pavarur të Kualifikimit, në
seancë dëgjimore. Sipas
KPK, Trezhnjeva nuk i jus-
tifikon pasuritë dhe ka kry-
er deklaratë të rreme. KPK
shprehet se Trezhnjeva ka
fshehur pasurinë, pasi dek-
larimi që ai ka bërë nuk për-
puthet. Trupa gjykuese e sot-
me përbëhej nga Alma
Faskaj, Firdes Shuli dhe Ro-
land Ilia. Gjykatës i Apelin
në Durrës, njëherësh kandi-
dat për Këshillin e Lartë
Gjyqësor është vetëm një
hap larg shkarkimit nga
detyra. Referuar një raporti
të ILDKPI, Komisioni dek-
laroi se nga hetimi adminis-
trativ, ka rezultuar se Trezh-
njeva ka fshehur pasurinë
dhe ka bërë deklarim të
rremë. Sipas raportit,
gjykatësi i shkallës së dytë,
ka në pronësi katër aparta-
mente, tre në Tiranë e një në
Durrës, sipërfaqen prej afër
2 mijë metra katrorë tokë në
Baldushk, si dhe një "Benz"
me vlerë 16 mijë euro. Në
raport theksohet se pasuria
e deklaruar nga subjekti nuk
përputhet me të ardhurat e
tij dhe pjesëtarëve të famil-
jes. Komisioni theksoi gjith-
ashtu se subjekti i rivlerë-
simit ka devijuar destinacio-
nin e një kredie me vlerë 50
mijë euro, të cilën e ka dek-
laruar për blerjen e njërit
prej apartamenteve në Ti-
ranë, ndërsa, në fakt, me
këto para ka shlyer aparta-
mentin në Durrës. Nga heti-
mi ka rezultuar se subjekti
ka bërë deklarim të pasaktë
të pasurive të bash-
këshortes, ndërsa nuk ka
deklaruar edhe një llogari
bankare me vlerë 150 mijë
lekë. Avokati Fatmir Braka
kërkoi caktimin e një ek-
sperti për të bërë auditimin
e pasurisë së gjykatësit, por
nuk mori miratimin e Komi-
sionit. Ai deklaroi se pasur-
ia e klientit të tij rrjedh nga
burime të ligjshme. Në për-
fundim të seancës Trezhnje-
va doli kundër Komisionit,
teksa u shpreh se nuk i ësh-
të llogaritur pasuria e kri-
juar në vitet 1981-1994. Ven-
dimi për gjykatësin e Apelit
të Durrësit pritet të merret
të premten, ditë kur do të
mësohet nëse ai do të konfir-

• Apartament 76.6 metra katrorë në Tiranë, blerë në 2002 (me
kursimet e familjes)

• Apartament 64 metra katrorë në Tiranë, blerë në 2004, vlera
3.5 milionë lekë (nuk dihet burimi i të ardhurave)

• Apartament 143 metra katrorë në Tiranë, blerë në 2008, vlera
170 milionë lekë (kredi dhe të ardhurat e bashkëshortes)

• Apartament 98 metra katrorë në Durrës, porositur, por më pas
tërhequr nga blerja (e paqartë)

• Një sipërfaqe toke prej 1920 metra katrorë në Baldushk, blerë
në 2012 me vlerë 879.306

• Makina tip Mercedez Benz, me vlerë 16 mijë euro
• Kredi me vlerë 50 mijë euro, deklaruar për blerje apartamenti

në Tiranë, ndryshuar destinacioni
• Llogari bankare me vlerë 148.140 lekë, e padeklaruar

Komisioni i Pavarur i
Kualifikimit ka ndër-

prerë procesin e rivlerësim-
it për një gjyqtar në Vlorë
dhe një prokuror në Berat.
Siç bën me dije Komisioni i
Pavarur i Kualifikimit, gjyq-
tari i gjykatës në Vlorë, Ilir
Çeliku dhe Ermir Beta
prokuror në Berat janë
tërhequr në kohë nga
sistemi i drejtësisë. Kuj-
tojmë se Çeliku prej vitesh
ka punuar si gjykatës në Ti-
ranë. Më 15 mars Ermir
Beta kishte dhënë
dorëheqjen nga detyra dhe
Prokuroria e Përgjithshme
ka njoftuar KPK-në më 6
prill. Ermir Beta ishte
emëruar prokuror në
Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor të Beratit, me de-
kret të presidentit të datës
6 nëntor 2008. Nëse
gjyqtarët apo prokurorët lar-
gohen nga detyra, automa-
tikisht atyre iu ndërpritet

procesi i vetingut.  Sakaq deri
më tani në listën e zyrtarëve
që u është ndërprerë procesi
i vetingut janë: Ermir Beta,

prokuror në Prokurorinë
pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë, Berat; Ilir Çeliku,
gjyqtar pranë Gjykatës së

Apelit Vlorë; Erlindi Basha,
ndihmës ligjor pranë
Gjykatës së Lartë; Ilir Pashaj,
gjyqtar pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë Elbasan;
Etleva Sherifi, ndihmëse lig-
jore pranë Gjykatës së Lartë;
Adnand Bërdica, ndihmës
ligjor pranë Gjykatës së
Lartë; Mirela Fana, gjyqtare
pranë Gjykatës së Lartë;
Sulejman Tola, prokuror në
Prokurorinë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Krujë;
Eritan Shehu, ndihmës lig-
jor pranë Gjykatës së Lartë;
Adriatik Llalla, ish-Prokuror
i Përgjithshëm; Besnik Ime-
raj, ish-anëtar i Gjykatës
Kushtetuese.

mohet në detyrë apo do të
shkarkohet dhe nxirret jas-
htë radhëve të sistemit të
drejtësisë. Por pas përfun-
dimit të seancës, gjyqtari
Trezhnjeva, i cili është edhe
kandidat për KLGJ, ka mo-

huar akuzat. Duke folur sh-
kurtimisht për mediat, ai
tha se pasuria e tij është e
ligjshme. "Kemi punuar
bashkë me gruan. Të ardhu-
rat kryesore janë nga bash-
këshortja. Pasuria ime ësh-

të e ligjshme", tha Trezhnje-
va. Ndërkaq, seanca tjetër
ndaj tij do të mbahet më 13
prill. Këtë të mërkurë Komi-
sioni njoftoi se me 17 prill do
të zhvillojë seancën dëgji-
more publike për Besa Ni-

këhasanin, prokurore pranë
Prokurorisë së Apelit në Sh-
kodër, e cila po i nënshtrohet
me përparësi vetingut, për
shkak se kandidon për
Këshillin e Lartë të
Prokurorisë.

Pas sekuestrimit të 613
kg kokainë në një kon-

tejner që transportonte
banane për llogari të ko-
mpanisë 'Arbri Garden',
në 28 shkurt, policia vuri
në pranga shoferin Ar-
mando Pezaku si bash-
këpunëtor në krim. Peza-
ku këmbënguli në pafa-
jësinë e tij, duke deklaru-
ar se nuk kishte informa-
cion se çfarë përmbante
kontejneri. 'Gazeta Sh-
qiptare' ishte në shtëpinë
e prindërve të tij në fsha-

tin Katund i Ri të Durrësit,
pak pasi familjarët ishin kthy-
er nga takimi me të në bur-
gun 313. Nëna e të riut dhe
të afërm thonë se 25-vjeçari
nuk ka lidhje me drogën,
ndërkohë që shprehin
shqetësimin se hetimet kanë
ngecur. "Djali s'ka lidhje me
drogën. Ai ishte vetëm punë-

tor atje, shofer. S'njeh njeri.
Nuk di asnjë gjë. Ne nuk na
kanë thirrur në prokurori",-
tha nëna e tij. Xhaxhai i Ar-
mandit komenton edhe sta-
tusin e të riut në rrjetet so-
ciale ku prezantohej si "shof-
er kamioni që u çon miell par-
tizanëve". "Nuk jemi thirrur
në prokurori. Edhe avokatin

e kemi takuar që ditën kur
djali doli në gjykatë të Apelit.
S'e kemi takuar. Avokati tha
se s'kemi asgjë zyrtare. Atë
status për partizanët e ka sh-
kruar që para 6 vitesh dhe
punonte si shofer kamioni.
Kishim dy kamionë dhe një
ekskavator, mbanim grurë,
misër, e miell, e gjithçka. Por

policia aty e ka 'Facebook'-
un e tij, le ta verifikojë. Dja-
li aty ka shkruar se ka bërë
Universitetin "Aleksandër
Moisiu", por ai s'ka bërë as
të mesmen. Prokuroria do
që ta mbajë të arrestuar për
llogari të vet, për të mbulu-
ar pisllëqet e veta. Çuni ka
qenë në punë. Ka shkruar në
ambasadën amerikane, ësh-
të kthyer pas se kishte një
rrugë për të bërë. Mori kon-
tejnerin dhe e çoi në Mami-
nas. Pse ky e ngarkoi konte-
jnerin?!",- tha xhaxhai.Armando Pezaku

Gjyqtari i Apelit të
Durrësit, Besim

Trezhnjeva
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Majtas: Mario Majollari
Lart: Vendi ku u kryen homazhet

io ka një motër 25 vjeç. E ëma
e Marios pas ndarjes u kthye
te familjarët e saj. Ai është
rritur me mamanë gjyshin
dhe tezet",-shprehet fqinja.
"Djali ka kërkuar azil në Sue-
di, por e kthyen, ka pak kohë
që ka ardhur. Gjysëm ore
para se të ndodhte tragjedia
e takova rastësisht në lagje,
ishte shumë i qetë. Më pas
vajza ime erdhi nga puna dhe
më tha kanë qëlluar dikë
këtu në lagje, kur dola nga

shtëpia djalin po e merrte
ambulanca", tregon një ban-
ore e lagjes së 28-vjeçarit.
Mario Majollarit iu bë pritë
nga persona të armatosur
rreth orës 20:25 së të martës.
Autorët mësohet se kanë qël-
luar nga një automjet katër
herë, ndërkohë tre plumba
kapën 28-vjeçarin duke e
lënë të vdekur. Më pas aten-
tatorët janë larguar në
drejtim të Dajtit, duke hum-
bur gjurmët në errësirë.

RRETHE

HETIMET
VRASJA NE TIRANE



Halla: Të kishin vrarë tim vëlla. Shokët, qirinj dhe lule në vendngjarje, detajet

Gjakmarrja, përcillet me kujë Mario Majollari
Autori, vëllai i Ilir Gjuzit që u vra nga babai i viktimës në vitin 2000

Kush është i dyshuari për vrasjen
e Mario Majollarit, ja çfarë e

lidhte ekzekutorin me viktimën
Autori i dyshuar për vrasjen me tre plumba të 28-

vjeçarit Mario Majollari pranë banesës së tij në
zonën e Kinostudios në kryeqytet, është Kastriot Gjuzi.
40-vjeçari, banues në Tiranë, rezulton i dënuar më parë,
precedenti ndaj tij, mban datën 30 qershor 2015. "Më
datë 30.06.2015, rreth orës 22.00, u arrestua në flagrancë
shtetasi Kastriot Gjuzi, vjeç 36, banues në Tiranë, pasi
dyshohet se sot, në orën 15.00, në rrugën e "Kavajës",
është kapur duke drejtuar
pa leje drejtimi motorin tip
"Honda", me targë. Neni 291
i Kodit Penal", thuhet në
njoftim. Por për identi-
fikimin e tij si autor i dys-
huar për ekzekutimin e 28-
vjeçarit në rrugën "Ale-
ksandër Moisu", është bërë
një ngjarje e ndodhur në
vitin 2000, kur vëllai i tij,
Ilir Gjuzi u vra nga babai i
Marios. Ky i fundit është dënuar me burg përjetë për
vrasjen e dy shtetasve, Ilir Gjuzit dhe Amarildo Nelajt.
Policia shoqëroi 15 persona, dëshmitarë dhe të dyshuar,
si dhe familjarët e dy personave që vrau në vitin 2000 i
ati i Marios. Por në momentin kur policia shkoi në
banesën e Kastriot Gjuzit, ai nuk ndodhej në banesë,
ndaj dyshimet më të madha ranë mbi të.

Ina Allkanjari

Pas ndarjes tragjike nga
jeta e 28-vjeçarit Mar
io Majollari, i cili ra

pre e një atentati disa metra
larg banesës së tij në
kryeqytet, policia arriti të
identifikojë autorin e krim-
it. Uniformat blu shpallën
në kërkim 40-vjeçarin Kas-
triot Gjuzi. Menjëherë pas
ekzekutimit të të riut në ki-
nostudio, policia i orientoi
hetimet tek vrasja për hak-
marrje. Këto hetime u kry-
en nisur nga fakti që në vitin
2000 babai i Marios, Avni
Majollari, i cili vuan dën-
imin me burgim të përjet-
shëm, ekzekutoi me armë
zjarri Amarildo Nelajn dhe
Ilir Gjuzin. Policia shoqëroi
15 persona, dëshmitarë dhe
të dyshuar, si dhe familjarët
e dy personave që vrau 18
vite më parë i ati i Marios.
Në momentin kur forcat
policore shkuan në banesën
e Kastriot Gjuzit, vëllait të
Ilir Gjuzit, ai nuk ndodhej
në banesë dhe telefoni i tij
rezultonte i fikur, ndaj dy-
shimet më të madha ranë
mbi të. Ndërkohë familjarë
dhe të afërm të viktimës
ende nuk e pranojnë ndar-
jen nga jeta të Marios. Në
orët e para të ditës së
djeshme të afërmit e 28-
vjeçarit kryen homazhe
duke vendosur tufa me lule
dhe kanë ndezur qirinj në
vendin ku i riu humbi jetën.
Të tronditur nga ngjarja dhe
mes lotësh, ata thonë se Mar-
io ishte një djalë shembull,
dhe se ishte shumë i dhënë
pas familjes. Më pas me lot
në sy përcollën birin, vël-
lain njëkohësisht shokun e
tyre për në banesën e fun-
dit. Ndërsa në ceremonin
mortore vihet re mungesa e
babait të Marios, i cili mëso-
het se nuk ka paraqitur asn-
jë kërkesë në Drejtorinë e
Burgjeve për të marrë pjesë
në varrimin e të birit. Sakaq
ditën e djeshme policia poli-
cia ka dhënë informacion
për gjetjen e një makine në
fshatin Gramëz të Fushë
Krujës, e cila dyshohet se
është përdorur në vrasjen e
Mario Majollari. Sipas poli-
cisë, makina tip 'Benz' me
targa AA399DG në pronësi
të A.T rezulton e vjedhur në
Lushnjë para tre ditësh.
TË AFËRMIT

Familjarë e viktimës ende
nuk e besojë se Mario nuk je-
ton më. Në rrugën "Ale-

ksandër Moisiu", në zonën e
Kinostudios, në katin e
katërt ku banonte i riu janë
hapur dyert e banesës, ku
familjarë dhe të afërm qajnë
largimin nga jeta para kohe
të 28-vjeçarit. Për fqinjët, i
ndjeri ishte një njeri model.
"Nuk kemi fjetur gjithë
natën, motër e vëlla, janë
familje e mrekullueshme.
Vajza ime erdhi nga puna me
tha kanë qëlluar dikë këtu në
lagje, kur dola nga shtëpia

djalin po e merrte ambulan-
ca. Nëna ka punuar prej
vitesh që t'i rriste ato fëmijë.
Djali më i mirë i lagjes", tre-
gon një nga banoret e lagjes.
Më tej fqinja shprehet se
prindërit e Marios janë divor-
cuar kur ai ishte vetëm 2 vjeç
dhe që nga ai moment nuk ka
pasur asnjë kontakt me ba-
bain dhe familjarët e tjerë
nga ana e tij. Por fqinja tre-
gon se pak orë pas tragjedisë,
halla e Marios është paraqi-

tur në banesën e të riut me
lot në sy, dhe më britma
qante largimin nga jeta të nip-
it duke fajësuar vëllain e saj,
Avniun. "Pasi kishte marr
vesh që i kishin vrarë nipin,
në banesë erdhi halla e tij.
Mario s'ka pasur kontakt me
njerëzit e babait, ajo bërtiste
me lot në sy 'Pse i morët
jetën djalit, ai nuk kishte as-
një faj, të vrisnit fajtorin'.
Nëna e Marios ka qenë sh-
tatëzanë kur u divorcua. Mar-

BABAI I VIKTIMËS
Në vitin 2014, i ati i viktimës, Avni Majollari, atëherë 44 vjeç është vënë në prangat e
policisë për dy vrasje të ndodhura në vitin 2000. I shumëkruar nga interpoli Avni Majollari
u akuzua për vrasjen e djalit të xhaxhait të bashkëshortes dhe shokun e tij pas një sherri
në një lokal. Për të dy krimet gjykata i ka dhënë atij dënimin me burg të përjetshëm.

KËRKESA PËR AZIL
Mario Majollari e ndiente rrezikun për këtë arsye 3 vjet më parë 28-vjeçari kishte
kërkuar azil në Suedi. Sipas fqinjëve të viktimës, Mario ndihej i rrezikuar nga një
hakmarrje e mundshme, pasi babai i tij kishte vrarë dy persona 18 vite më parë. Por
duke qenë se Shqipëria është një vend i sigurt, 28-vjeçarit i ishte mohuar kërkesa
për azil dhe u kthye në Tiranë.

POSTIMI I MOTRËS
Në faqen e 'Facebook'-ut të Marios, mes postimeve vihet re edhe një shkrim që një vit
më parë e motra i ka dedikuar vëllait të saj me rastin e ditëlindjes. "Ne jemi si nata me
ditën, dielli me hënën, veriu me jugun, çdo gjë e kundërt që ekziston. Por të dy ndjejmë
njësoj, të dy vuajmë njësoj, edhe pse kurrë nuk e themi, të dy kemi të njëjtën dëshirë,
edhe pse e dimë që kurrë s'do realizohet. Asgjë s'ka qenë kurrë e lehtë për ne të dy,
por ja dolëm, sepse kemi njeri-tjetrin",-shkruante në atë kohë motra e 28-vjeçarit.

MAKINA E DJEGUR
Një mjet është gjetur i djegur në fshatin Gramëz të Fushë Krujës mëngjesin e
djeshëm. Dyshohet se makina është përdorur në ekzekutimin e 28-vjeçarit Mario
Majollari. Policia bën me dije se makina tip "Benz" C-Klas, me portbagazh me targa
AA 399 DG është vjedhur tri ditë më parë në Lushnje. Dyshohet se autorët e vrasjes
së Marios kanë braktisur mjetin dhe i kanë vendosur flakën për të humbur gjurmët.
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Seksioni III - Deklarata e periudhave të sigurimit, marrëdhënieve financiare dhe përfitimeve të tjera

A. Deklaratë për ndryshimet e vendbanimit (nëse ka):

Vendbanimi/Periudha Vendbanimi/Periudha Vendbanimi/Periudha

B. Deklaroj se kam punuar si më poshtë vijon:

Nr.
Ndërmarrja/Institucioni (para

vitit 1994)
Nga data

Deri
më datë

Lloji i punës
Dokumentin që provon
periudhën (librezë pune,

vërtetim, etj, nëse disponohet)

1.

2.

3.

4.

5.

Shërbimi i detyrueshëm ushtarak Ushtar

Kam kryer shkollën e lartë (grua) Studente

I burgosur politik I burgosur

I internuar I internuar

Punë në KB me pagë bazë, si kuadër I lartë/mesëm

Punë në kooperativë bujqësore me norma Bujk/Bujkeshë

Në pagesë papunësie Asistencë

Nr.
Subjekti punëdhënës

(pas vitit 1994)
Nga data

Deri
më datë

Lloji i punës
Dokumenti që provon

periudhën

1.

2.

3.

4.

5.

I vetëpunësuar Person fizik

I vetëpunësuar në bujqësi Bujk privat

Kontribut vullnetar

Ushtarak në pension të parakohshëm

Në pension invaliditeti (i plotë/i pjesshëm)

Në trajtim të veçantë minatori

Në pagesë kalimtare, sipas Ligjit nr. 10142

Në pagesë kalimtare, sipas Ligjit nr. 8097

Bashkëshort i ushtarakut të transferuar

Kujdestar i invalidit

PO/JO

C. Deklaroj nën përgjegjësinë time personale se kam shkëputur marrëdhëniet financiare me subjektin

____________________________________________ më datë ____ / ____ / ________.

D. Deklaroj nën përgjegjësinë time personale se vazhdoj marrëdhëniet financiare me subjektin

___________________________________________________.



PROCEDURA E RE
PENSIONET

SOCIALE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE
DRSSH __________________
ALSSH___________________

Modelar nr.________

KËRKESË PËR CAKTIM PENSIONI PLEQËRIE

Nr. _______ Regj, Datë ______ / _____ / ________

Seksioni I - Të dhëna personale të kërkuesit

NID Emër Atësi Mbiemër Mbiemër para martesës

Datëlindja Vendlindja Adresa Numër Telefoni

____/____/__________ Fshati: _____________

Qyteti: _____________

Rrethi: _____________

Qarku: _____________

Lagjia:___________________

Rruga:____________________

Pall._______; Shk. __________

Qyteti/Fshati:______________

Qarku/Rrethi:______________

Seksioni II - Kërkesa për pension pleqërie, pension suplementar, shtesa/kompensime dhe mënyra e pagesës

1. Parashtroj kërkesën për përfitim të pensionit:

LLOJI I PENSIONIT PO/JO

Pleqërie, konform neneve 31, 32, 92, 95, të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993, i ndryshuar

Suplementar shtetëror pleqërie, konform neneve 10, 11, të Ligjit nr. 8097, datë 21.03.1996, i ndryshuar

Suplementar pleqërie si ushtarak, konform nenit 16, të Ligjit nr. 10142, datë 15.05.2009, i ndryshuar

Suplementar pleqërie si pilot, konform nenit 4, të Ligjit nr. 9128, datë 29.07.2003, i ndryshuar

Suplementar pleqërie si lundrues i nëndetëseve, konform nenit 4, të Ligjit nr.9361,datë 24.03.2005

Suplementar pleqërie për titull shkencor akademik, konform nenit 6, të Ligjit nr. 10139, datë 15.05.2009

Pension pleqërie si minator i nëntokës, konform nenit 3, të Ligjit nr. 150/2014

2. Kërkoj të përfitoj shtesën mbi pension, konform nenit 33, të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993, i ndryshuar.

3. Kërkoj të përfitoj kompensimet si më poshtë:

Për energji elektrike, VKM nr. 565
(640 lekë)

Për energji elektrike,VKM nr. 8
(648 lekë)

Kompensimet për të ardhura të tjera

4. Kërkoj që të ardhurat t’i tërheq pranë:

Qendrës Paguese _________________________________ të Postës Shqiptare;

Bankës __________________________, me numër llogarie _________________________________.

Astrit Hado: Lehtësohet procedura, kujdes gjatë plotësimit të formularit

Kempi, shpallen emrat e 300 personave
që do të kryejnë kontrollet mjekësore

ISSH: Nëse nuk kryeni ekzaminimin, nuk mund të përfitoni pension

KREU I ISSH

LEHTËSIRAT
"Për të lehtësuar
ecejaket dhe pritjet e një
përgjigjeje për daljen në
pension, Instituti i
Sigurimeve Shoqërore
tashmë ofron shërbimin
pa pagesë, për aplikimet
e reja, me anë të një
mesazhi në celular,
duke njoftuar aplikuesit
për përfitimin, pa qenë
nevoja të paraqiten
pranë sporteleve të
sigurimeve shoqërore",-
thekson Hado.

Voltiza Duro

Instituti i Sigurimeve Sho
qërore ka shpallur emrat
e personave që do t'i nën-

shtrohen kontrolleve mjekë-
sore në KMCAP Epror gjatë
prillit të këtij viti për të mar-
rë pensionin. "Gazeta Sh-
qiptare" publikon sot listën
me emrat e 300 personave që
duhet të kryejnë ekzamin-
imet brenda muajit pranë
Komisionit Mjekësor të Cak-
timit të Aftësisë për Punë.
Këta individë, në rastin që
nuk do t'i nënshtrohen kon-
trollit mjekësor, nuk do të
mund të marrin apo rimarrin
pensionin e invaliditetit nga
ISSH. Të gjithë ata persona që
bëhen të paaftë për çdo vep-
rimtari ekonomike dhe kanë
dëmtime fizike apo gjymtime
të forta, duke përfshirë ver-
bimin, iu lind e drejta për pen-
sion invaliditeti. Për të për-
fituar këtë lloj pensioni të
plotë, të reduktuar dhe të
pjesshëm, përfituesi ose i au-
torizuari me prokurë para-
qitet në ALSSH të vendban-
imit, sipas regjistrimit në
gjendje civile, për të bërë

kërkesën e përfitimit të pen-
sionit të invaliditetit. Përfitue-
si për pension invaliditeti ose
i autorizuari me prokurë, së
bashku me kërkesën duhet të
paraqesë dhe dokumentet që
vërtetojnë moshën e identite-
tin, ato që vërtetojnë peri-
udhat e sigurimit dhe llojin e
punës si dhe dokumentet që
vërtetojnë të ardhurat e real-
izuara e gjendjen shëndetë-
sore. Ky dokumentacion i
dorëzohet mjekut të ekspert-
izës, i cili pas verifikimit njof-
ton datën për të kaluar në
KMCAP, ose i kthen mbrap-
sht dokumentet për pasaktë-
si. KMCAP në mbledhjen e tij
shqyrton paraprakisht doku-
mentet, njofton dhe ekzami-
non të sëmurin, merr vendi-
min përkatës jo në prani të tij,
dhe kryetari i KMCAP-it ia

komunikon zyrtarisht të
sëmurit gojarisht dhe
nëpërmjet vërtetimit tip.
Kundër këtij vendimi i
sëmuri ose invalidi mund të
ankohet tek KMCAP-i epror.
Ankesa bëhet me shkrim dhe
dorëzohet në DRSSH për-
katëse.
LEHTËSIRAT
NGA ISSH

Të gjithë të interesuarit që
kanë aplikuar për të përfitu-
ar pension, tashmë nuk duhet

të presin përgjigjet pranë
sporteleve të sigurimeve sho-
qërore. Në një njoftim zyrtar,
kreu i Institutit të Siguri-
meve Shoqërore, Astrit Hado
bën me dije se aplikuesit e
rinj do të njoftohen nëse janë
përfitues apo jo, nëpërmjet
një mesazhi në celular. "Gjith-
monë e më pranë qytetarëve!
Ndaj, për të lehtësuar eceja-
ket dhe pritjet e një përgjigje-
je për daljen në pension, In-
stituti i Sigurimeve Sho-

qërore tashmë ofron shër-
bimin pa pagesë, për ap-
likimet e reja, me anë të një
mesazhi në celular, duke njof-
tuar aplikuesit për përfitimin,
pa qenë nevoja të paraqiten
pranë sporteleve të siguri-
meve shoqërore",-thekson
Hado në njoftimin e pub-
likuar në faqen zyrtare të
ISSH-së. "Gazeta Shqiptare"
publikon sot mesazhin që do
të marrin aplikantët në mo-
mentin që ISSH ka marrë një
vendim lidhur me caktimin
apo më tej, ky i fundit i bën
thirrje kandidatëve që të tre-
gohen të kujdesshëm gjatë
plotësimit të dokumentacion-
it e të vendosin saktë numrin
e tyre të kontaktit. "Do t'iu
luteshim, të gjithë të intere-
suarve, që kur plotësojnë do-
kumentacionin për përfitim

nga sigurimet shoqërore, të
plotësojnë me kujdes çdo
kuadrat dhe të vendosin num-
rin e saktë të celularit.

Më poshtë do të gjeni me-
sazhin që do t'iu dërgohet në
momentin e lidhjes së përfiti-
mit", - nënvizohet në njoftim.
FORMULARI
I APLIKIMIT

Për të marrë përfitim nga
sigurimet shoqërore, apli-
kantët paraprakisht duhet të
plotësojnë dokumentacionin
e kërkuar si dhe të bëjnë
kërkesën për caktimin e pen-
sionit. "Gazeta Shqiptare"
publikon sot formularin për
caktimin e pensionit të
pleqërisë, i cili më tej merret
në shqyrtim nga Instituti i
Sigurimeve Shoqërore për të
verifikuar nëse individi përfi-
ton pension ose jo.

Faksimile e
mesazhit

konfirmues
që do t’u vijë

qytetarëve
në celular

nga ISSH

FORMULARI I APLIKIMIT PËR TË PËRFITUAR PENSION PLEQËRIE
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NEUROLOGJI
Nr. EmërMbiemër KMCAP Data
1 KRISTAQBORJA NEUROLOGJI 17,04,2018
2 FASLLI ÇORO NEUROLOGJI 17,04,2018
3 ENGJELL ÇELA NEUROLOGJI 17,04,2018
4 FATMIR FAFA NEUROLOGJI 17,04,2018
5 KUJTIM LLORJA NEUROLOGJI 17,04,2018
6 ASTRIT SELMANI NEUROLOGJI 17,04,2018
7 EDLIRA BIÇI NEUROLOGJI 17,04,2018
8 BAJRAM KETA NEUROLOGJI 17,04,2018
9 LAVDIE LIKA NEUROLOGJI 17,04,2018
10 RROK PREÇI NEUROLOGJI 17,04,2018
11 GEZIM FRAHOLLI NEUROLOGJI 17,04,2018
12 ARTAN MANKOLLARI NEUROLOGJI 17,04,2018
13 ILIRJAN MEÇAJ NEUROLOGJI 17,04,2018
14 TARIKE SINANAJ NEUROLOGJI 17,04,2018
15 LUANISAJ NEUROLOGJI 17,04,2018
16 DONIKAAGA NEUROLOGJI 17,04,2018
17 NIKO ZIU NEUROLOGJI 17,04,2018
18 AHMET SKENDAJ NEUROLOGJI 17,04,2018
19 ZENIKALLUÇI NEUROLOGJI 17,04,2018
20 SULEJMAN DINGOZI NEUROLOGJI 17,04,2018
21 MENEKSHEMUÇAJ NEUROLOGJI 17,04,2018
22 ZENELGOXHAJ NEUROLOGJI 17,04,2018
23 LUMTURIFEZULLAU NEUROLOGJI 17,04,2018
24 TOMORR DEBROVA NEUROLOGJI 17,04,2018
25 NDRICIM PISHA NEUROLOGJI 17,04,2018
26 FIQIRETE KAMAMI NEUROLOGJI 17,04,2018
27 SKENDER LLESHI NEUROLOGJI 17,04,2018
28 HAZIZGUZA NEUROLOGJI 17,04,2018
29 SEITRUÇI NEUROLOGJI 17,04,2018
30 MERITA SHOTA NEUROLOGJI 17,04,2018
31 HAJDAR CAUSHLLARI NEUROLOGJI 17,04,2018
32 SHKELZENISTREFI NEUROLOGJI 17,04,2018
33 FERIDEGUGA NEUROLOGJI 17,04,2018
34 FATIME RUÇI NEUROLOGJI 17,04,2018
35 SUZANA AGOLLI NEUROLOGJI 17,04,2018
36 FATMIR SPAHIA NEUROLOGJI 17,04,2018
37 XHIXHE DAKAJ NEUROLOGJI 17,04,2018
38 ANTON MIRASHI NEUROLOGJI 17,04,2018
39 LUME PEPMARKU NEUROLOGJI 17,04,2018
40 NAIM DANKSHI NEUROLOGJI 17,04,2018
41 HAMIT HABIBI NEUROLOGJI 17,04,2018
42 MERITA GJOKA NEUROLOGJI 17,04,2018
43 FLUTURA KODRA NEUROLOGJI 17,04,2018

KARDIOLOGJI
44 GEZIM BASHO KARDIOLOGJI 18,04,2017
45 FERDINAND XHEMALI KARDIOLOGJI 18,04,2017
46 HAVA XHAFA KARDIOLOGJI 18,04,2017
47 DALIP RAMA KARDIOLOGJI 18,04,2017
48 BUKURINEBIAJ KARDIOLOGJI 18,04,2017
49 JONUZ HOXHA KARDIOLOGJI 18,04,2017
50 NADIRESKEPI KARDIOLOGJI 18,04,2017
51 ESATXHETANI KARDIOLOGJI 18,04,2017
52 ANTON HAXHIU KARDIOLOGJI 18,04,2017
53 MARIMEGJOKA KARDIOLOGJI 18,04,2017
54 KRISTAQBULLI KARDIOLOGJI 18,04,2017
55 GEZIM SEREZI KARDIOLOGJI 18,04,2017
56 VIKTORXHEMOLLARI KARDIOLOGJI 18,04,2017
57 YLLI ZESLLARI KARDIOLOGJI 18,04,2017
58 ASLLANDERVISHLLARI KARDIOLOGJI 18,04,2017
59 TATJANA HAXHI. KARDIOLOGJI 18,04,2017
60 VEPRORE MUHARREM KARDIOLOGJI 18,04,2017
61 SOTIRAQ VANGJELOVSKI KARDIOLOGJI 18,04,2017
62 ALMAMANE KARDIOLOGJI 18,04,2017
63 JORGO KAJO KARDIOLOGJI 18,04,2017
64 ABASSULO KARDIOLOGJI 18,04,2017
65 DITURIE ZAÇELLARI KARDIOLOGJI 18,04,2017
66 SKENDER BRAHOLLARI KARDIOLOGJI 18,04,2017
67 KUDRET IBI KARDIOLOGJI 18,04,2017
68 FATMIR PLLOCA KARDIOLOGJI 18,04,2017
69 ARTAN GORA KARDIOLOGJI 18,04,2017
70 PIRO ZISI KARDIOLOGJI 18,04,2017
71 VASELBRAHIMAJ KARDIOLOGJI 18,04,2017
72 FATMIRA SUKA KARDIOLOGJI 18,04,2017
73 TOM. GILAJ KARDIOLOGJI 18,04,2017
74 NDREC TUCI KARDIOLOGJI 18,04,2017
75 JONUZ ORMËNAJ KARDIOLOGJI 18,04,2017
76 HAJDIN SADIRAJ KARDIOLOGJI 18,04,2017
77 YLLI PASHO KARDIOLOGJI 18,04,2017
78 SHYQYRI SULKAJ KARDIOLOGJI 18,04,2017
79 DRITA MUÇAJ KARDIOLOGJI 18,04,2017
80 ASQERIHOXHA KARDIOLOGJI 18,04,2017
81 FATLI KOSOVARI KARDIOLOGJI 18,04,2017
82 VLADIMIR ALIU KARDIOLOGJI 18,04,2017
83 GRAMOZARAPI KARDIOLOGJI 18,04,2017
84 ASQERIÇYÇERI KARDIOLOGJI 18,04,2017
85 ALI POLO KARDIOLOGJI 18,04,2017
86 PELLUMB MALI KARDIOLOGJI 18,04,2017
87 AZIS ÇELA KARDIOLOGJI 18,04,2017
88 ALI ALIMETI KARDIOLOGJI 18,04,2017
89 LAVDIMIR DOGANI KARDIOLOGJI 18,04,2017
90 MAKSIMBOCI KARDIOLOGJI 18,04,2017
91 SEFER FERA KARDIOLOGJI 18,04,2017
92 XHEVATHASAJ KARDIOLOGJI 18,04,2017
93 MIMOZAMALAJ KARDIOLOGJI 18,04,2017
94 VJOLLCA MUÇA. KARDIOLOGJI 18,04,2017
95 AGIM ALIU KARDIOLOGJI 18,04,2017
96 SKENDER PAJA KARDIOLOGJI 18,04,2017
97 XHEVAHIRE LUMSHI KARDIOLOGJI 18,04,2017
98 FADIL PISHA KARDIOLOGJI 18,04,2017
99 HAXHIREABAZI KARDIOLOGJI 18,04,2017

100 LAVDIM.GOLIKA KARDIOLOGJI 18,04,2017
101 ARDJAN BURRAJ KARDIOLOGJI 18,04,2017
102 EQEREM MYFTARI KARDIOLOGJI 18,04,2017
103 BESIM AFMATAJ KARDIOLOGJI 18,04,2017
104 SAIMIR SHPUZA KARDIOLOGJI 18,04,2017
105 FLUTRA PJEÇI KARDIOLOGJI 18,04,2017
106 ISA DUSHKU KARDIOLOGJI 18,04,2017
107 STAVRI LUSHI KARDIOLOGJI 18,04,2017
108 HASIJE LEÇINI KARDIOLOGJI 18,04,2017
109 LULZIM HODO KARDIOLOGJI 18,04,2017
110 BESNIK DERVISHI KARDIOLOGJI 18,04,2017
111 GJERGJI SAKO KARDIOLOGJI 18,04,2017
112 BAJRAM RAMADANI KARDIOLOGJI 18,04,2017
113 ADRIATIK RUSTEMI KARDIOLOGJI 18,04,2017
114 FATMIR BRAMETA KARDIOLOGJI 18,04,2017
115 SHPRESA TOLA KARDIOLOGJI 18,04,2017
116 SELAMI HYSA KARDIOLOGJI 18,04,2017
117 ALBERT NDROQI KARDIOLOGJI 18,04,2017
118 AFERDITA ALLA KARDIOLOGJI 18,04,2017
119 KALEM HASA. KARDIOLOGJI 18,04,2017
120 AJET LAMCE KARDIOLOGJI 18,04,2017
121 MUKADES SEFERI KARDIOLOGJI 18,04,2017
122 ROMEOSTAMOLLA KARDIOLOGJI 18,04,2017
123 LLADEMARKU KARDIOLOGJI 18,04,2017
124 FATIME HYSA KARDIOLOGJI 18,04,2017

PSIK/OCULIST
125 ASLLANBONI PSIK/OCULIST 24.04.2018
126 SUZANA ALIKO PSIK/OCULIST 24.04.2018
127 ESMAE KOÇI PSIK/OCULIST 24.04.2018
128 XHAVIT BAÇI PSIK/OCULIST 24.04.2018
129 SAFET NELI PSIK/OCULIST 24.04.2018
130 EDMOND IDRIZI PSIK/OCULIST 24.04.2018
131 HYSEN NALLBATI PSIK/OCULIST 24.04.2018
132 MYZAFER MUCOLLARI PSIK/OCULIST 24.04.2018
133 ILIR SHABANI PSIK/OCULIST 24.04.2018
134 VIKTORKULAJ PSIK/OCULIST 24.04.2018
135 MBARESA HANI PSIK/OCULIST 24.04.2018
136 DASHNOR KOVACI PSIK/OCULIST 24.04.2018
137 KANUSHE ALIAJ PSIK/OCULIST 24.04.2018
138 HAJRI MUÇO PSIK/OCULIST 24.04.2018
139 JORGJI PRIFTI PSIK/OCULIST 24.04.2018
140 NEXHMI JAUPI PSIK/OCULIST 24.04.2018
141 RAZIJE GJATA PSIK/OCULIST 24.04.2018
142 XHEVRIJE STAFA PSIK/OCULIST 24.04.2018
143 HASAN PEPOSHI PSIK/OCULIST 24.04.2018
144 ANGJELIN LULASHI PSIK/OCULIST 24.04.2018
145 FLUTURA GJATA PSIK/OCULIST 24.04.2018
146 LULJETA RUSTEMI PSIK/OCULIST 24.04.2018
147 BASHKIMISMAILI PSIK/OCULIST 24.04.2018
148 ROBENSXHEPA PSIK/OCULIST 24.04.2018
149 EDMOND HAVERI PSIK/OCULIST 24.04.2018
150 ZOJERAMAJ PSIK/OCULIST 24.04.2018
151 DUDE SULAJ PSIK/OCULIST 24.04.2018
152 VITRINAMUSTAFALLARI PSIK/OCULIST 24.04.2018
153 ERVEHE SINA. PSIK/OCULIST 24.04.2018
154 FLAMURE MULLA PSIK/OCULIST 24.04.2018
155 KUJTIM BRIKA PSIK/OCULIST 24.04.2018

PATHOLOGJI
156 NAXHIJE SHATRI PATHOLOGJI 25.04.2018
157 ZAHARULLADONI PATHOLOGJI 25.04.2018
158 FATMIR DALANI PATHOLOGJI 25.04.2018
159 HANE BUCI PATHOLOGJI 25.04.2018
160 LUMTURIJE MIJA PATHOLOGJI 25.04.2018
161 ELMAS SPAHIU PATHOLOGJI 25.04.2018
162 AGRON SINORI PATHOLOGJI 25.04.2018
163 ÇELNIKEFURAMANI PATHOLOGJI 25.04.2018
164 NIKO STAMBOLLI PATHOLOGJI 25.04.2018
165 NATASHA SHKEMBI PATHOLOGJI 25.04.2018
166 PRANVERA VESHOLLARI PATHOLOGJI 25.04.2018
167 GJETHE XHEMALI PATHOLOGJI 25.04.2018
168 VLADIMIR MENKSHI PATHOLOGJI 25.04.2018
169 FIDANE JOLLA PATHOLOGJI 25.04.2018
170 MUKADES LASKA PATHOLOGJI 25.04.2018
171 FLORIE LLAPUSHI PATHOLOGJI 25.04.2018
172 FATMIR NURELLI PATHOLOGJI 25.04.2018
173 IDRIZ LAMA PATHOLOGJI 25.04.2018
174 BARDHE PERSHQEFNI PATHOLOGJI 25.04.2018
175 GAZMENDE MEÇE PATHOLOGJI 25.04.2018
176 BAKIHAXHIRAJ PATHOLOGJI 25.04.2018
177 VLADIMIR MUSTAFARAJ PATHOLOGJI 25.04.2018
178 BURBUQE BINAJ PATHOLOGJI 25.04.2018
179 ILIR ZENELAJ PATHOLOGJI 25.04.2018
180 MYZAFER ELMAZAJ PATHOLOGJI 25.04.2018
181 MYRIBANRREDHI PATHOLOGJI 25.04.2018
182 LAVDIMIR ZHAPAJ PATHOLOGJI 25.04.2018
183 ENVER HOXHA PATHOLOGJI 25.04.2018
184 HALIME KAMBERAJ PATHOLOGJI 25.04.2018
185 RAJMONDA XHULAJ PATHOLOGJI 25.04.2018
186 HAJRO DINGOZI PATHOLOGJI 25.04.2018
187 NEXHMIJE BENGAJ PATHOLOGJI 25.04.2018
188 XHEVAIR KOCI PATHOLOGJI 25.04.2018
189 ALI HEBEJA PATHOLOGJI 25.04.2018
190 MALIQ MUJA PATHOLOGJI 25.04.2018
191 HASAN CURRI PATHOLOGJI 25.04.2018
192 XHEVAHIR. BERMESHI PATHOLOGJI 25.04.2018
193 SEFER XHAKOJ PATHOLOGJI 25.04.2018
194 JONUZ DUDIJA PATHOLOGJI 25.04.2018
195 ARGJEND ISMAILI PATHOLOGJI 25.04.2018
196 RAJMONDA NIÇA PATHOLOGJI 25.04.2018
197 KIMETE GJUMSI PATHOLOGJI 25.04.2018
198 XHEVAHIR HALILAJ PATHOLOGJI 25.04.2018
199 MIRANDSPAHIU PATHOLOGJI 25.04.2018

200 LILJANALUKA PATHOLOGJI 25.04.2018
201 SHPRESA METALIA PATHOLOGJI 25.04.2018
202 FATOS ZHULALI PATHOLOGJI 25.04.2018
203 DALIP SEFA PATHOLOGJI 25.04.2018
204 VERONIKA MEHMETI PATHOLOGJI 25.04.2018
205 QEMAL HOXHA PATHOLOGJI 25.04.2018
206 HANKE SHTUFI PATHOLOGJI 25.04.2018
207 ENGJELLUSHEXHEPA PATHOLOGJI 25.04.2018
208 MIMOZASEFA PATHOLOGJI 25.04.2018
209 FELEQ HAJDINAJ PATHOLOGJI 25.04.2018

KIRURGJI
210 XHELALHUDA KIRURGJI 26.04.2018
211 JANUSH SHALARI KIRURGJI 26.04.2018
212 TANËSEFERI KIRURGJI 26.04.2018
213 ELMAS BECA KIRURGJI 26.04.2018
214 VIOLETA HYSENJ KIRURGJI 26.04.2018
215 KYMETE LAÇI KIRURGJI 26.04.2018
216 HASIME DIUMANI KIRURGJI 26.04.2018
217 ATLI HOXHA KIRURGJI 26.04.2018
218 BEHARE META. KIRURGJI 26.04.2018
219 MARJETA MATA KIRURGJI 26.04.2018
220 DEDMAKAJ KIRURGJI 26.04.2018
221 AFRIME ALIJAHEJ KIRURGJI 26.04.2018
222 MYZAFER OSJA KIRURGJI 26.04.2018
223 SABAHETELIVADHI KIRURGJI 26.04.2018
224 DHURATA BORIÇI KIRURGJI 26.04.2018
225 OSMAN ALIAJ KIRURGJI 26.04.2018
226 SABAH. KRAJA KIRURGJI 26.04.2018
227 BRUNILDA XHULI KIRURGJI 26.04.2018
228 IFTADE ÇIBUKU KIRURGJI 26.04.2018
229 DONIKAHOXHALLI KIRURGJI 26.04.2018
230 TINAXHUTI KIRURGJI 26.04.2018
231 XHEVDET KORDALLI KIRURGJI 26.04.2018
232 ARDIAN AGUSHI KIRURGJI 26.04.2018
233 BAJRAM AVDULLARI KIRURGJI 26.04.2018
234 VASILIKA SEFERI KIRURGJI 26.04.2018
235 MARGARITASTEFANI KIRURGJI 26.04.2018
236 ALUSH HOXHA KIRURGJI 26.04.2018
237 MIRANDA NAZAJ KIRURGJI 26.04.2018
238 KUJTIM RUKO KIRURGJI 26.04.2018
239 HYSNIE TOSKA KIRURGJI 26.04.2018
240 MAJLINDA MERKAJ KIRURGJI 26.04.2018
241 ILIR SOTA KIRURGJI 26.04.2018
242 YLLI META KIRURGJI 26.04.2018
243 KOSTANDIN BIBA KIRURGJI 26.04.2018
244 ADELINA LLESHANAKU KIRURGJI 26.04.2018
245 MIRANDA MEMA KIRURGJI 26.04.2018
246 FLORJETA BEGA KIRURGJI 26.04.2018
247 LUMTURIMUHOLLARI KIRURGJI 26.04.2018
248 VJOLLCA HYSENI KIRURGJI 26.04.2018
249 VAJDIJELOCI KIRURGJI 26.04.2018
250 VALBONA ABDYLAJ KIRURGJI 26.04.2018
251 ELVIRA ÇEMOLLI KIRURGJI 26.04.2018
252 LULJETA MNERI KIRURGJI 26.04.2018
253 RAJMONDA RUDAJ KIRURGJI 26.04.2018
254 QEMAL LUZI KIRURGJI 26.04.2018
255 BUJARE MULLETJA KIRURGJI 26.04.2018
256 VEPRORE GODUNI KIRURGJI 26.04.2018
257 VLADIMIR LAZAJ KIRURGJI 26.04.2018
258 LINDITA DIZDARI KIRURGJI 26.04.2018
259 GJYLEHOXHA KIRURGJI 26.04.2018
260 BAFTJAR DUMI KIRURGJI 26.04.2018
261 ISMETE HOXHA KIRURGJI 26.04.2018
262 SAFETE SATKA KIRURGJI 26.04.2018
263 NEXHMIJE HASA KIRURGJI 26.04.2018
264 VERA DUSHAJ KIRURGJI 26.04.2018
265 FLUTURIMEGJABRI KIRURGJI 26.04.2018
266 LEONORA FOTO KIRURGJI 26.04.2018
267 GANI DIBRA KIRURGJI 26.04.2018
268 SHPRESA URUCI KIRURGJI 26.04.2018
269 GANI PITARKA KIRURGJI 26.04.2018
270 KASTRIOT MEMO KIRURGJI 26.04.2018

ORTOPEDI
271 KUJTIM SHAMETAJ ORTOPEDI 27.04.2018
272 DALLANDYSHEZEKOLLARI ORTOPEDI 27.04.2018
273 VALENTINËMUSTAFAJ ORTOPEDI 27.04.2018
274 MIHAL CIKO ORTOPEDI 27.04.2018
275 MALIQ DEMIRI ORTOPEDI 27.04.2018
276 DUSHE DIBRA ORTOPEDI 27.04.2018
277 KADRIJE DEDJA ORTOPEDI 27.04.2018
278 TONIN KOCEKU ORTOPEDI 27.04.2018
279 PIRO TOLA ORTOPEDI 27.04.2018
280 NDUE DOÇI ORTOPEDI 27.04.2018
281 ASTRIT ALIU ORTOPEDI 27.04.2018
282 ZULI KANANI ORTOPEDI 27.04.2018
283 ZENEPE SHYTI ORTOPEDI 27.04.2018
284 ENKELEDA KUÇI ORTOPEDI 27.04.2018
285 TEFTAKARUCI ORTOPEDI 27.04.2018
286 NIKOLETA MYRTAJ ORTOPEDI 27.04.2018
287 FERIT TAFANI ORTOPEDI 27.04.2018
288 BUKURICARKU ORTOPEDI 27.04.2018
289 BUJAR. TOSKA ORTOPEDI 27.04.2018
290 IBRAHIM RAMAZANI ORTOPEDI 27.04.2018
291 MAHMUDE TROPLINI ORTOPEDI 27.04.2018
292 SUZANA ISMAILAGA ORTOPEDI 27.04.2018
293 LULETA HASA ORTOPEDI 27.04.2018
294 FELLENXA KACOLLJA ORTOPEDI 27.04.2018
295 LUMTURIÇALA ORTOPEDI 27.04.2018
296 ADRIANANASKA ORTOPEDI 27.04.2018
297 RITASULAJ ORTOPEDI 27.04.2018
298 ULQINAKALLMUCA ORTOPEDI 27.04.2018
299 RESMIMUÇOGLLAVA ORTOPEDI 27.04.2018
300 LUMTURIJE GJANA ORTOPEDI 27.04.2018
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Prostata është një
gjëndër hormonale
me sekrecion të

brendshëm, e cila ka disa
funksione të rëndësishme në
organizëm. Kjo gjëndër ka
formën e kokrrës së arrës, e
cila gjendet poshtë fshikëzës
së urinës dhe rrethon ure-
terin. Funksioni i prostatës
është të prodhojë një lëng, i
cili përmban acid citrik, kal-
cium dhe enzima, e ka
mundësi të përmirësojë
lëvizshmërinë e spermatozo-
idëve (aftësinë për të rrësh-
qitur) dhe pjellorinë. Për më
tepër, lëngu që sekretohet
nga prostata përmban zink,
i cili sipas shkencëtarëve
mbron sistemin gjenital nga
infeksionet. Disa nga shen-
jat e para të zhvillimit të
prostatës janë urinimi i
shpeshtë, shpeshherë i sho-
qëruar edhe me djegie, e mad-
je jonormal, por me pika.
Prostata, që është acarimi i
prostatës, mund të shkak-
tojë ethe, urinim jo të rehat-
shëm dhe dhembje në kër-
bisht ose në fshikëzën e ur-
inës. Kur prostata është
shumë e ënjtur, mund të pen-
gojë urinimin e pacientit.
Nëse acarimi shkaktohet
nga bakteret, sëmundja quhet
prostatit bakterial dhe mund
të jetë akut ose kronik. Ai
shoqërohet zakonisht me in-
feksion në sistemin urinar.
Megjithatë, në një numër më
të madh rastesh, shkaku i
acarimit nuk zbulohet dhe
për këtë arsye quhet prostatit
jobakterial. Shqetësimet e za-
konshme të prostatës janë,
një rritje e shpeshtësisë së
urinimit, urinim gjatë natës,
një pakësim i forcës së rrymës
urinare, si dhe ndjenja që
fshikëza e urinës nuk bosha-
tiset plotësisht. Këto simpto-
ma zakonisht dëshmojnë për
një hiperplazi beninje të pros-
tatës (BPH), që është një zgjer-
im jokanceroz i prostatës e që
mund të prekë burrat që janë

mbi moshën 40 vjeç. Mundë-
sia për t'u prekur nga BPH-ja
rritet me rritjen e moshës.
Ajo ndeshet në 25 për qind të
burrave të moshës 55 vjeç dhe
në 50 për qind të atyre të
moshës 75 vjeç. Prostata,
gjithashtu, mund të preket
nga tumore malinje. Në
përgjithësi, kanceri në pros-
tatë zbulohet me anë të një
kontrolli të zakonshëm,
madje edhe kur nuk ka sim-
ptoma prostate. Në rastet
më serioze, mund të ketë
mbajtje të urinës me ënjtje
të fshikëzës së urinës. Kur
kanceri përhapet tek orga-
net e tjera, mund të ndihen
dhembje në shpinë, simpto-
ma nervore dhe ënjtje në
këmbë për shkak të
bllokimit të sistemit limfa-
tik. Prandaj, nëse ju i keni
këto simptoma, çka duhet të
bëni është një analizë urine
dhe një eko abdominale, ku
të shikohet me përparësi

madhësia e prostatës.
KURIMIKURIMIKURIMIKURIMIKURIMI

Tradicionalisht në Sh-

qipëri për shërimin e
sëmundjes së prostatës janë
përdorur farat e gjembit të

gomarit dhe farat e gjem-
baçit. Farat e gjembit të go-
marit janë efektive në
drejtim të mirëfunksionim-
it të mëlçisë, shpretkës dhe
të gjëndrës së prostatës, pra
lënda aktive që ka silimari-
na ndikon në mirëfunksion-
imin e gjëndrave me sekre-
cion të brendshëm, siç është
edhe prostata. Një tjetër lloj
bime është gjembaçi, ku
këshillohet të përdoren 6
deri në 7 kokrra në ditë duke
i zier dy-tri herë. Bëni mirë
t'i copëtoni mirë, t'i zieni dhe
më pas tulin e farave të bimës
të gjembaçit mund ta konsu-
moni. Duke ditur që prosta-
ta mund të acarohet nga
baktere të ndryshme, është
shumë mirë të përdorim
bimë që kanë veti antibak-
tericide që i mbysin, i vrasin
këto mikrobe. Përdoren,
gjithashtu, bimë që qetë-
sojnë sistemin nervor, për

Mjeku popullor: Kujdes, ja simptomat kryesore që duhet t'ju drejtojnë te mjeku

YLLI MERJA: Si të kuroni
prostatën me bimë medicinale
"Efektet e farës së gjembaçit dhe kajsisë"

shembull nëse prostata ësh-
të shumë e irrituar, atëherë
përdorimi i bimëve qetë-
suese, siç është livando dhe
balsami, kanë aftësi që të
zvogëlojnë prostatën e irri-
tuar. Ndërsa bimë të tjera
që mund të përdoren nga
njerëzit, por duke ruajtur
dozat e tyre, në përgjithësi
janë ato bimë që përmbajnë
vitaminën B15, B 17 dhe aci-
din cianhidrik. Këto vitam-
ina gjenden tek bajamja e
egër, tek farat e kajsisë, tek
bërthamat e kumbullës, tek
farat e mollës dhe tek
bërthamat e qershisë. Far-
at e bajameve dhe të kaj-
sive mund të përdoren
gjatë ditës të dozuara nga
dy-tri kokrra, 2 bajame në
mëngjes, dy në drekë, 2 në
darkë, ose 3 fara kajsi në
mëngjes, 3 në drekë dhe 3
në darkë. Vaji që përdoret
për kurimin e prostatës
është vaji i farave të kung-
ullit, i cili ka aftësi qetë-
suese, ndërsa vaji i farave
të kajsisë përdoret për
zvogëlimin e gjëndrës së
prostatës. Gjembaçi dhe
gjemb gomari gjenden
kryesisht në zonat ko-
drinore dhe malore. Vlen
të theksohet se merren për
kurim bimët me lartësinë
600-700 metra mbi nivelin
e detit, pasi oksigjeni në
këto zona është më i pa
kontaminuar. Përkatë-
sisht gjenden në zonën e
Gjirokastrës, Korçës, Di-
brës, Kukësit. Gjithashtu
për kurimin e prostatës
nuk duhet të harrojmë pa
përmendur karafilin e egër,
që gjendet në zonën e
Kukësit. Përdoret edhe
rrushi i ariut, dëllinja dhe
bari ngjitës.

Mjeku popullor
Ylli Merja

Shëndetësi

 Kur prostata është shumë e ënjtur, mund
të pengojë urinimin e pacientit. Nëse

acarimi shkaktohet nga bakteret, sëmundja
quhet prostatit bakterial dhe mund të jetë
akut ose kronik. Ai shoqërohet zakonisht

me infeksion në sistemin urinar.
Megjithatë, në një numër më të madh

rastesh, shkaku i acarimit nuk
zbulohet dhe për këtë arsye quhet

prostatit jobakterial.

Voltiza Duro
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Dy mjete të parkuara para lokalit shmangën tragjedinë, penguan depërtimin e plumbave

Sulmohet me breshëri kallashnikovi
lokali i të "fortit" të Fierit, Agim Boriçi
Dy atentatorët djegin makinën me targa greke
gjatë arratisjes, banorët: Dëgjuam shpërthime

SHKURT

FIERFIERFIERFIERFIER

Tronditet Fieri. Mes
ditën e djeshme, per
sona ende të paidenti-

fikuar kanë sulmuar me
breshëri kallashnikovi loka-
lin e të "fortit" të këtij qyteti
Agim Boriçi. Fatmirësisht,
nga të shtënat me armë zjar-
ri nuk ka pasur persona të
lënduar. Burime zyrtare nga
Drejtoria e Policisë së
Qarkut të Fierit bënë me
dije se ngjarja ka ndodhur
rreth orës 11:45 në lagjen "8
Shkurti". Në njoftimin për
shtyp thuhej ndër të tjera se
"nga një automjet tip 'Reno'
është qëlluar me armë zjar-
ri në drejtim të lokalit të sh-
tetasit A.B.. Nga të shtënat
nuk ka persona të lënduar,
por vetëm dëme materiale
ku janë thyer xhamat e
lokalit. Makina është lar-
guar në drejtim të Semanit
dhe rreth orës 11:50 është
gjetur e djegur në lagjen "15
Tetori" Fier. Në brendësi të
makinës është gjetur një
armë kallashnikov dhe një
karikator". Policia lokale
është treguar e rezervuar në
lidhje me ngjarjen, duke
dhënë vetëm inicialet e pr-
onarit të lokalit, i cili dys-
hohet të ketë qenë shë-
njestër e sulmit të djeshëm.
Agim Boriçi është një emër
i njohur për drejtësinë sh-
qiptare, pasi vite më parë
është akuzuar për një sërë
veprash të rënda penale. Pas
ngjarjes së ndodhur mes-
ditën e djeshme, policia ka
nisur hetimet për zbardhjen
e plotë të rrethanave të kësaj
ngjarje si dhe identifikimin
dhe vënien në pranga të au-
torëve të krimit. Burime
konfidenciale pohuan se
grupi hetimor po punon në
disa pista, ndërsa dyshohet
që atentati mund të ketë
marrë shkas për hakmarrje.
NGJARJANGJARJANGJARJANGJARJANGJARJA

Një atentat me armë zjar-
ri ndaj 47-vjeçarit Agim
Boriçit për pak sa nuk ka
përfunduar në tragjedi.
Klientët që ndodheshin mes-
ditën e djeshme në lokalin e
tij kanë qëlluar me fat, pasi
u kanë shpëtuar  plumbave.
Mësohet se lokali i të "for-
tit" të Fierit u qëllua me
breshëri kallashnikovi nga
një automjet tip "Reno" me
targa greke YNK 1329. Dys-
hohet se autorët e sulmit
kanë qenë dy persona, të
cilët më pas janë larguar me
shpejtësi në drejtim të Se-
manit dhe vetëm pak minu-
ta më pas ata i kanë vënë
zjarrin makinës pranë sta-
cionit të treni, në lagjen "15
Tetori" të qytetit të Fierit.
Pas sinjalizimit për sulmin,
policia ka shkuar shpejt në
vendngjarje dhe ka nisur he-
timet. Blutë kanë krehur
gjithë zonën me qëllim iden-
tifikimin dhe kapjen e të dy-
shuarve. Pavarësisht heti-
meve të kryera, ende nuk
është bërë e mundur zbuli-
mi dhe kapja e atentatorëve.
Ndërsa, motivi i sulmit mbe-
tet në kufijtë e misterit, pasi
policia zyrtarisht nuk jep

asnjë të dhënë. Dyshohet se
në momentin e sulmit, Agim
Boriçi ka qenë në ambientet
e lokalit të tij. Burime nga
vendi i ngjarjes pohuan për
"GSH" se dy automjete të
parkuara para lokalit të
Boriçit kanë penguar depë-
rtimin e plumbave në bre-

ndësi të lokalit. Ndërkaq,
burime nga policia sqaru-
an se në automjetin me tar-
ga greke që dyshohet të jetë
përdorur nga dy atenta-
torët u gjet dhe u sekues-
trua në cilësinë e provës
materiale arma e krimit.
Bëhet fjalë për një kallash-

nikov me silenciator dhe me
karikator të vendosur, i cili
u gjet në sediljen e pasme të
automjetit tip "Reno". Ndër-
sa, ende nuk dihet se kujt i
përket ky automjet. Në mo-
mentin që efektivat blu dhe
zjarrfikësit kanë mbërritur
në vendin ku makina tip

"Reno" ishte mes flakëve
të zjarrit  janë dëgjuar
kërcitje fishekësh. Një
fakt i tillë u konfirmua
dhe nga banorë të zonës,
të cilët u shprehën se "në
kohën që makina po digjej
dëgjuam shpërthime të një-
pasnjëshme".

FIER FIER FIER FIER FIER - Në prill të vitit 2008
RENEA arrestoi të shu-
mëkërkuarin Agim Bori-
çi, i cili në atë kohë akuzo-
hej për të paktën tri vrasje
të dokumentuara, ndërsa
dyshohej  edhe për disa
ngjarje të tjera të kryera
në qarkun e Fierit. Bash-
kë me Boriçin u arrestu-
ar edhe strehuesi i tij Sa-
bri Sallaku (42 vjeç nga
Tirana), i cili kishte kohë
që e fshihte për të mos
rënë në prangat e policisë.
Dy personat në fjalë pas in-
formacioneve të marra
për vendin ku fshihej i
shumëkërkuari, në atë
kohë 36 vjeç. Duke parë
rrezikshmërinë e  të kër-
kuarit, uniformat blu
preferuan që operacionin
(i koduar "Ulpjana") për
kapjen e tij ta kryenin
forcat speciale (RENEA).
Në atë kohë, burime nga

policia pohuan se Agim
Boriçi ishte shpallur në
kërkim ndërkombëtar për
dy vrasje të ndodhura në
vitet 1994 dhe 1998 në Sh-
qipëri dhe se ai ishte dënu-
ar me vendim të formës së
prerë me 20 vjet burgim
për veprat penale: "Vrasje

me dashje" të shtetasit
Ervin Gjini, më 12 prill
të vitit 1994; "Vrasje me
dashje", të shtetasit Ed-
mond Zefi dhe "Vrasje
me dashje" e mbetur në
tentativë të shtetasit
Agim Ulaj, më 5 qershor
1998.

HETIMET
Pas ngjarjes së
ndodhur mesditën e
djeshme, policia ka
nisur hetimet për
zbardhjen e plotë të
rrethanave të kësaj
ngjarje si dhe
identifikimin dhe
vënien në pranga të
autorëve të krimit.
Burime konfidenciale
pohuan se grupi
hetimor po punon në
disa pista, ndërsa
dyshohet që atentati
mund të ketë marrë
shkas për hakmarrje.

ATENTATORËT
Dyshohet se autorët
e sulmit kanë qenë
dy persona, të cilët
më pas janë larguar
me shpejtësi në
drejtim të Semanit
dhe vetëm pak
minuta më pas ata i
kanë vënë zjarrin
makinës pranë
stacionit të trenit, në
lagjen "15 Tetori" të
qytetit të Fierit.
Blutë kanë krehur
gjithë zonën me
qëllim identifikimin
dhe kapjen e të
dyshuarve

I shumëkërkuari për vrasje u kap nga forcat RENEA

Si u arrestua në prill të vitit 2008
i "tmerrshmi" i Fierit, Agim Boriçi

Plagoset minatori, pranga
inxhinierit dhe teknikut

BULQIZËBULQIZËBULQIZËBULQIZËBULQIZË - Dy ditë më parë,
një minator në Bulqizë ka
mbetur i plagosur gjatë
punës në galeri. Sipas TV
Klan, ngjarja ka ndodhur në
galerinë 1280 të subjektit
minerar "Klosi shpk". Mina-
tori 52-vjeçar me iniciale H.C.
u dërgua në spital dhe ndod-
het jashtë rrezikut për jetën.
Ndërkohë, ditën e djeshme
policia arrestoi inxhinierin
e këtij subjekti minerar,
Mehmet Ramlikaj 59 vjeç
dhe teknikun Dulejman
Lata 59 vjeç. Policia bën me
dije se pas plagosjes së mi-
natorit, nga ana e subjektit
ka vazhduar puna në ven-
din e aksidentit duke pri-
shur vendin e ngjarjes. Ma-
terialet iu referuan proku-
rorisë së Dibrës për veprën
penale të pengimit të zbulim-
it të së vërtetës.

Shkoi në Itali për pushime,
shqiptari kapet me kokainë

ITITITITITALIALIALIALIALI - Një shqiptar ka rënë
në prangat e policisë ital-
iane, pasi u kap me një sasi
kokaine. Mediat italiane
raportojnë se shqiptari u
arrestua nga policia e Bol-
zanos. Bëhet fjalë për sh-
tetasin me inicialet K.D., të
cilit iu gjet 500 gr kokainë.
"Ansa" shkruan se shqip-
tari kishte hyrë në vendin
fqinj për turizëm, por
shumë shpejt u vu në nd-
jekje nga karabinierët.
Pasi disa të dhëna që trafi-
kanti tregoi mbi prezencën
e tij në Itali nuk përkonin,
policët ushtruan kontrolle
të imtësishme, ndërsa i
gjetën edhe sasinë e drogës.

Lëvizte me armë pa
leje, kapet 18-vjeçari
DIBËRDIBËRDIBËRDIBËRDIBËR - Një 18-vjeçar nga
Peshkopia është arrestuar
ditën e djeshme, pasi gjatë
kontrollit në makinë i ësh-
të gjetur një armë zjarri. Si-
pas policisë së Dibrës, pasi
informacioneve të marra në
rrugë operative se një sh-
tetas lëvizte me armë zjar-
ri, uniformat blu janë vënë
në lëvizje. Si rezultat i këtij
operacioni u bë kapja dhe
arrestimi në flagrancë i sh-
tetasit Sadi. R, 18 vjeç, ban-
ues në Peshkopi. Materia-
let në ngarkim të tij i janë
përcjellë prokurorisë për
hetime të mëtejshme.

Vendi ku u dogj makina
me targa greke

Lokali i Agim Boriçit që u
sulmua me kallashnikov
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Nëse hap faqen e in
formimit "Wikipe
dia", sepse do të dish

mbi lumin Gjanica, ajo që
lexon është më shumë se
alarmante. Ja si përshkru-
het lumi që kalon nëpër 3
qytete: Lumi i Gjanicës,
degë e Semanit, është lumi
me ndotjen më të rëndë në
Shqipëri. Menjëherë pas
burimit, ai ndotet rëndë me
mbeturina me origjinë naf-
te dhe nënprodukte të saj
nga sipërfaqja naftënxjer-
rëse e Marinzë-Patos dhe
gjithashtu, prej Uzinës së
Përpunimit të Naftës në
Ballsh. Duke kaluar mes qy-
tetit të Fierit, përpara se të
bashkohet me Semanin, në
të shkarkohen mbeturinat
urbane, duke e bërë ujin e
tij pa asnjë formë jete. Kra-
has dëmit në florën dhe
faunën natyrore ujore, për-
dorimi i ujit për vaditje dhe
blegtori është me rrezik. Do
të duhej të mjaftonte kaq që
autoritetet përkatëse të nis-
nin një plan të detajuar
masash për të rehabilituar
lumin Gjanica. Por, duke
parë heshtjen e tyre, Komi-
teti Shqiptar i Helsinkit, ni-
sur edhe nga shqetësimi i ng-
ritur nga qytetarët dhe me-
dia, ndërmori verifikim të
situatës në terren. Nga mon-
itorimi i ekspertëve tanë
(më datë 03.08. 2017) rezul-
toi se në lumin Gjanica der-
dhen mbetjet e hidrokarbu-
reve të kompanisë 'Armo'
dhe subjekteve të tjera që
veprojnë në atë zonë. Ndër
të tjera, nga monitorimi u
arrit në këtë përfundim: Re-
zultoi se niveli i ndotjes së
lumit Gjanicë është shumë
i lartë dhe gjendja paraqitet
alarmante si në pjesën që i
përket Bashkisë Fier, ashtu
edhe të Bashkisë Mal-
lakastër. Burimet e ndotjes

Bashkitë nuk marrin asnjë masë për parandalimin e situatës katastrofike

Gjanica mbyt Fierin, kërcënim
edhe për zonën e Mallakastrës
Përdorimi i lumit për vaditje dhe blegtori, ja rreziqet
së lumit janë hidrokarburet,
mbetjet urbane të ngurta
dhe të lëngëta që shkakto-
hen përgjatë gjithë rrjedhës
së lumit nga industria e
shfrytëzimit dhe përpunim-
it të naftës, veprimtaritë pri-
vate, banorët por edhe nga
ndërmarrjet e grumbullim-
it dhe përpunimit të
mbetjeve të bashkive respe-
ktive. Gjithashtu, u kon-
statuan shkarkime të
ujërave të zeza nga dy për-
renjtë që realizojnë grum-
bullimin e ujërave të zeza të
qytetit të Ballshit, të cilat
shkarkohen të papërpunu-
ara në shtratin e Lumit Gjan-
icë, duke rritur shkallën e
ndotjes së tij fizike, mikrobi-
ologjike dhe kimike, ndërsa
aroma e këtij lumi ishte
shumë e rëndë.
SHQETËSIMI I
KOMITETIT
TË HELSINKIT

Por, tashmë ky rrezik i ka
kapërcyer kufijtë e qytetit të
Fierit, ku për hir të së
vërtetës bashkia ka një pro-
jekt të veçantë për rehabili-
timin e lumit, në të cilin
përfshihet edhe marrja e
masave kundër ndotjes së tij.
Diku tjetër po troket një
katastrofë e mundshme mje-
disore dhe ajo është zona e
Mallakastrës, ku kalon gjith-
ashtu lumi Gjanica.

Duke parë këtë situatë
alarmante, KShH iu drejtua
me një kërkesë Bashkisë
Mallakastër jo vetëm duke
kërkuar informacion mbi sit-
uatën, por edhe marrjen e
menjëhershme të masave
për të frenuar ndotjen e lu-
mit. Shkresa u drejtonte një
sërë pyetjesh përfaqësuesve

të Bashkisë Mallakastër:
a) Nga monitorimet e re-

alizuara ndaj aktiviteteve të
nxjerrjes dhe përpunimit të
naftës a ka rezultuar lidhje
shkakësore të tyre me ndot-
jen lumit Gjanica dhe nëse
po, a janë marrë masa në
zbutjen apo eliminimin e
këtij fenomeni?

b) Si rezulton aktualisht
niveli i ndotjes mjedisore në
rrjedhën e lumit Gjanicë dhe
hapësirën përreth, veçanër-
isht të ujit dhe ajrit pranë
lumit Gjanica?

c) Si ju rezulton niveli i
ndotjes së këtij lumi për sh-
kak të mbetjeve urbane apo
ujërave të zeza të derdhura
në të, sikurse është referuar
më sipër? A keni bash-
këpunuar me strukturat ra-
jonale të shëndetit publik

për menaxhimin e këtij
problemi?

Në përgjigjen e saj, bash-
kia pranon se ndotja në lu-
min Gjanica është shumë e
lartë. Në shkresë thuhet se
këto shqetësime u janë
përcjellë institucioneve të
linjës, por vetëm kaq. Drej-
tuesit e bashkisë nuk japin
asnjë rrugëzgjidhje për situ-
atën e krijuar, edhe pse cit-
ojnë se kompanitë "Armo"
sh.a dhe "Albpetrol" sh.a sh-
kaktojnë ndotje jo vetëm të
lumit, por edhe të ajrit me
derdhjet e hidrokarbureve
në ujërat e Gjanicës. Kjo ko-
rrespondencë është bërë në
muajin dhjetor të 2017.
FAKTET

Por, më e keqja nuk qën-
dron vetëm në mosmarrjen
e veprimeve nga Bashkia e

Mallakastrës. Komiteti Sh-
qiptar i Helsinkit për muaj
të tërë ka përpiluar dhe dër-
guar disa shkresa në institu-
cionet e linjës, duke kërkuar
informacion dhe fakte për
ndotjen e lumit Gjanica. Të
gjitha këto institucione në
bllok kanë kthyer përgjigje
se Gjanica është në nivele të
larta ndotjeje. Shumë
shqetësuese është përgjigjja
e Drejtorisë së Shëndetit
Publik Fier, që duke u ba-
zuar në analiza ka arritur në
përfundimin se uji i marrë
në disa pika të lumit është
me ngjyrë gri, me erë të
rëndë dhe i përzier me
hidrokarbure. Në të njëjtën
linjë kanë qenë edhe institu-
cionet e tjera si Inspektorati
Shtetëror i Mjedisit dhe
Pyjeve, Dega Rajonale Fier.
PIKËPYETJET E NJË
HETIMI

Ka qenë pikërisht Inspe-
ktorati Shtetëror i Mjedisit
dhe Pyjeve, Dega Rajonale
Fier, ai që ka kërkuar fillimin
e procedimit penal për ndot-
jen e lumit Gjanicë nga sub-
jektet që zhvillojnë veprim-
tarinë e tyre në këtë zonë.
Por, edhe pse të gjithë labo-
ratorët e mundshëm në
vend kanë provuar përmes
analizave të shumëllojta
ndotjen e shumëfishtë të lu-
mit Gjanica, sërish çështja
është pushuar vitin që kaloi
nga Prokuroria pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
Fier. I shqetësuar nga ky ve-
prim, Komiteti Shqiptar i
Helsinkit i kërkoi Prokuror-
isë pranë Gjykatës së Sh-
kallës së Parë Fier kopjen e
vendimit, ku artikulohet
edhe argumenti për push-

imin e çështjes nga organi i
akuzës. Dhe ai është para-
doksal. Organi i akuzës ka
pushuar çështjen, pasi po-
hon se nuk ka fakte shken-
core për prishjen e ekuilib-
rit ekologjik në lumin Gjan-
ica. E pavarësisht kësaj, ven-
dimi nuk përjashton
përgjegjësinë administra-
tive të subjekteve për ndot-
jen e lumit Gjanica.
ALARMI

Mjafton të shihni
tabelën e sëmundshmërisë
në zonën ku kalon lumi
Gjanica për të kuptuar se
përdorimi i burimeve ujore
për nevojat e jetesës apo ajri
i ndotur nga aktiviteti i rafi-
nerisë së ARMO-s mund të
shkaktojë pasoja të rënda
për shëndetin dhe jetën e
banorëve. Ndotja e ambien-
tit dhe e ajrit favorizon
sëmundje të ndryshme tek
individët që banojnë në këtë
zonë, si sëmundje kardio-
vaskulare, të diabetit etj. Ka
ardhur koha që dosje të til-
la duhet të pastrohen nga
pluhurat dhe të merren
masa urgjente sot, pasi
nesër për këta banorë mund
të jetë shumë vonë! Kjo
çështje do të ndiqet në
rrugë administrative dhe
nëse kjo rrugë rezulton
joefektive edhe në rrugë
gjyqësore për të kërkuar riv-
endosjen e të drejtave të sh-
kelura të banorëve që prek-
en nga ndotja e Gjanicës si
dhe marrjen e masave për t'i
dhënë fund ndotjes shqetë-
suese të këtij lumi. Kjo inicia-
tivë e Komitetit Shqiptar të
Helsinkit vjen si pjesë e pro-
jektit "Të litigojmë në
mënyrë strategjike për
mbrojtje efektive të të
drejtave në fushën e mjedisit
dhe shëndetësisë", mbështe-
tur nga fondacioni "Shoqëria
e Hapur për Shqipërinë".

PROCEDIMI
PENAL
Ka qenë pikërisht
Inspektorati Shtetëror i
Mjedisit dhe Pyjeve,
Dega Rajonale Fier, ai
që ka kërkuar fillimin e
procedimit penal për
ndotjen e lumit Gjanicë
nga subjektet që
zhvillojnë veprimtarinë
e tyre në këtë zonë.
ANALIZAT
Edhe pse të gjithë
laboratorët e
mundshëm në vend
kanë provuar përmes
analizave të
shumëllojta ndotjen e
shumëfishtë të lumit
Gjanica, sërish çështja
është pushuar vitin që
kaloi nga Prokuroria
pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë Fier.
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Hervin Çuli është rizgje-
dhur Drejtor i Teatrit Ko
mbëtar për katër vitet e

ardhshme. Pas propozimit të em-
rit të tij nga Ministria e Kulturës,
një Vendim i Këshillit të Minis-
trave e ka emëruar atë për së dyti
në krye të institucionit kaq të de-
batuar dy muajt e fundit. Ai ësh-
të emëruar për një mandat të
dytë, ndërsa në garë me të ishin
Ema Andrea, Genc Fuga e Laert
Vasili. Rizgjedhja e tij nuk ishte
surprizë për komunitetin artistik.
PRIORITET: CILËSIA

Çuli dje i kontaktuar nga "Gaze-
ta Shqiptare" ka folur për priorite-
tet e mandatit të dytë.

"Një nga pikat më të rëndë-
sishme besoj se është slogani i te-
atrit. Ne më parë kishim sloganin,
'Eja në teatër', ndërsa tani kemi
një slogan tjetër, 'Teatri Kombëtar,
teatri i të gjithë shqiptarëve'. Pra,
dalëngadalë, kemi filluar disa ko-
produksione, me qytetet e tjera.
Kemi një me Korçën, një me Sh-
kodrën dhe një me Durrësin, ku
Teatri Kombëtar do jetë në bash-
këproduksion. Ajo që dua të them,
është se do të kemi një shtrirje të
Teatrit Kombëtar me koproduk-
sione në të gjithë Shqipërinë".

Çuli tha dje për "GSH", se ën-
drra e madhe është të bash-
këpunojë me 6-7 teatrot kryesorë
në vend, që synon nxitjen e pub-
likut të ndjekë shfaqjet edhe
nëpër rrethe. "Do nxitet publiku
i rretheve sepse do të çojmë atje,
aktorë të Teatrit Kombëtar; por
edhe Teatri Kombëtar do të fitojë
premiera më shumë. Pra, kemi
qarkullim më të madh publiku,
edhe qarkullim më të madh ak-
torësh e padyshim edhe premiera
më tepër, e, pos këtyre, edhe
punësime me shumë". Sipas Çu-
lit, nëse Teatri Kombëtar ka sot 5
regjisorë maksimumi në repertor-
in e tij, me koproduksionet me
rrethet, i bie të jenë 8-9 regjisorë.
"8-9 shpresoj të kemi sivjet, që i
aktivizojmë, i fusim në konkur-
rencë, i fusim në punë. Kjo është
një nga gjërat më të rëndë-
sishme".

Në vijim të sqarimit të prior-
iteteve të tij, Çuli sqaroi për
"GSh", se ka edhe diçka tjetër që
synon ta realizojnë në këtë 4-
vjeçar.

"Një gjë tjetër është një gjë që
unë mendoj se duhet ta rreg-
ullojmë është cilësia. Nëse në
katër vitet e para, ishte prioritet
kthimi i publikut në institucion,
tani prioriteti ndryshon. Unë në
idetë e mia, që nuk e di nëse i kam
realizuar se patjetër që ka edhe
shumë gjëra që janë për t'u disku-
tuar, por besoj të paktën se ar-
ritëm ta sjellim publikun në sallën

VENDIMI

HERVIN ÇULI RIZGJIDHET DREJTOR
"Çfarë do bëj me teatrin dhe
 qëndrimi im për godinën"

Fuga: Pres të shoh platformën e tij, Vasili: I uroj
punë të mbarë, Andrea: Krushqia ngjan, pa bëhet

Fatmira Nikolli

e TK-së. Për këtë ne hapëm dyert
me gjithë skenën e pavarur, duke
aktivizuar 24 regjisorë në katër
vjet. Përveç emrave që kanë qenë
produksione të TK, bashkë me
emrat e skenës së pavarur, janë
ngjitur 24 produksione të TK dhe
bashkëpunime të TK-së. Kjo ka
qenë prioriteti, kthimi i publikut,
rritja e numrit të shfaqjeve, e sa
më tepër alternativa",-tha Çuli.

Por, katër vitet e dyta, ai tha se
ka ardhur koha ta rikonceptojmë.
"Është nevoja për filtra më të fortë
të cilësisë artistike. Kjo do të thotë
që nëse deri dje ne prisnim ap-
likimet, pra bordi i TK priste ap-
likimet, kërkesat e regjisorëve për
të vënë shfaqje në skenë, ne tani
do të kalojmë tek një moment
tjetër. Do të kemi vendime bordi
për të ftuar regjisorë karriere, me
garanci".

I pyetur nëse do bëhet, siç u bë
me Dino Mustafiç, Hervin Çuli
tha se, "po, siç bëjmë me të huaj,
që kalojnë në filtrin e bordit. Do
vendosë bordi që x regjisor, na jep

garanci të fortë për të qenë pjesë
e repertorit e Teatrit Kombëtar.
Do jemi ne që do ftojmë regjisorë
që na japin garanci. Por, edhe tek
produksionet pavarura filtri do të
jetë më i fortë. Nëse deri sot, kemi
dashur sa më shumë publik, e sa
më shumë shfaqje që qarkullojnë,
edhe shfaqjet e skenës së pavarur,
do të kenë një filtër që të jenë
brenda cilësisë që duam". Një pri-
oritet tjetër shumë i rëndësishëm
është për Çulin, mbështetja e
dramës shqipe. "Sepse viti 2019-
2020, do të jetë vetëm me vepra të
dramaturgjisë shqipe".
ÇËSHTJA "TK"

Por, veç prioriteteve, ka edhe
çështje të bartura, siç është çësh-
tja e debatit për godinën. "GSh" e
pyeti dje Çulin se meqenëse ësh-
të çështje aktuale dhe aktorët
kanë dy muaj që protestojnë për
godinën, ai si drejtor i ri,
ç'qëndrim do mbajë: do u japë
hapësirë që të protestojnë siç ka i
bërë deri tani, do jetë asnjanës, apo
cili do të jetë qëndrimi i tij?

Në përgjigje Çuli tha se i ka
dhënë ambientet jo vetëm sepse e
kërkon ligji, por edhe sepse nuk ka
asnjë arsye për të mos ua dhënë.
"Kam dhënë ambiente kur është
kërkuar ambient. Do vazhdoj ta
bëj kur ta kërkojnë. Por nuk mund
të jap skenën nëse në skenë ka pro-
va. Do e jap prapë nëse kërkohet
siç duhet, në bazë të ligjit dhe
sepse unë nuk kam asnjë arsye pse
të mos e jap hapësirën. Unë do t'i
ofroj ambient, sepse është detyrim
i imi ta bëj një gjë të tillë, është
detyrë e imja, dhe, sepse në fund
të fundit, shpresoj që e gjithë kjo,
të jetë për të mirën e të ardhmes
së teatrit kombëtar".

Çuli shtoi se beson që është për
të mirën e teatrit e gjithë kjo. "Më
mirë që ka përplasje, më mirë që
ka kontradikta e mendime ndry-
she për të shkuar gjërat përpara.
Për sa i përket, çështjes së godinës,
unë mund të them se është një
çështje në zhvillim. Personalisht
mendoj, edhe pse nuk jam ek-
spert, por prapë se prapë mendoj,

se është shumë i vështirë rikon-
struksioni i këtij teatri që kemi".
Çuli rrëfeu se "kam ëndërruar
gjithmonë që ne të kemi më në
fund një Teatër të ri Kombëtar.
Domethënë unë do doja një teatër
të ri kombëtar, modern, të kohës
që t'i rezistojë kohës për shumë
vite. Për pjesën që ka lidhje me
rikonstruksionin, mendoj se ësh-
të tmerrësisht shumë e vështirë,
sepse kemi të bëjmë me një skenë
që duhet t'i hapen xhepat, e të
tjerë".

 Ai shtoi se "unë jam pjesë e de-
batit, edhe tani që mora mandatin
e ri. Jam pjesë e institucionit. Do
shprehem sipas asaj që unë men-
doj si drejtor. Por askujt nuk mund
t'i heq të drejtën, të japë mendi-
min e tij. Shpresoj që mendim i të
jetë racional dhe t'i shërbejë çësh-
tjes. Unë jam për një teatër të ri
kombëtar, por respektoj mendimet
ndryshe".
KANDITATËT

I kontaktuar nga "GSH" kandi-
dati për drejtor, Laert Vasili tha që
i uron punë të mbarë Çulit. I pye-
tur nëse do i japë platformën e tij,
apo do ta këshillojë, Vasili tha se
do jetë i hapur nëse Çuli do të pra-
nojë. Ema Andrea kur iu kërkua
një koment për zgjedhjen e drej-
torit të ri të TK, tha vetëm:
"Krushqia ngjan, pa bëhet"

Ndërsa, kandidati tjetër Genc
Fuga tha se ai vetë ka propozuar
në platformën e tij, hapjen e teat-
rit me jashtë, e një teatër ndryshe.

"Ne kemi konkurruar me plat-
forma, platforma ime ishte për ng-
ritjen e institucionit, rritjen e mar-
rëdhënieve me jashtë, përmirë-
simin e kushteve të personelit, etj.
Mua do më bëhet shumë qejfi nëse
ai bën një teatër që do të jetë më i
mirë se ai në platformën time. Me
sa duket, platforma e tij ishte më
e mira, pres rezultatet platformës
së tij në katër vitet e ardhshme",
tha Fuga, i cili bashkë me Ema An-
drean, kanë qenë dhe janë shpre-
hur kundër qeverisë sa i takon
vendimit për shembjen e Teatrit
Kombëtar, kalimin e trupës së te-
atrit nga TK te "Turbina", si edhe
kanë kundërshtuar po ashtu, pro-
jektin e ri që qeveria ka paraqitur
për godinën e Teatrit Kombëtar.

Genci Fuga, anëtar i Partisë So-
cialiste, sot në pushtet, veç
lidhjeve familjare me Artan Fugën
(akademikun) dhe Endri Fugën
(Drejtorin e Komunikimit në
kryeministri) ka mbajtur qën-
drime të depolitizuara dhe ka qenë
kundër disa vendimeve të qever-
isë për artin e kulturën, madje
është shprehur se mund të dorë-
zojë edhe teserën e partisë.

"Dua një teatër të ri e modern, por debati i bën
mirë të ardhmes. Nuk kam pse të jem armik"

Në foto:
Hervin Çuli

Në foto:
Genc Fuga

Në foto:
Laert Vasili

Në foto:
Ema Andrea
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Nxori sekrete nga presidenti Trump? Kush është Ylli Bajraktari

Përplasje në Shtëpinë e Bardhë,
largohet këshilltari shqiptar

Dyshohej për spiunazh, heqin krahun e djathtë të McMaster
Ylli Bajraktari nuk do

të jetë më në krye të
stafit të Këshillit të

Sigurisë Kombëtare (NSC)
në SHBA, sipas spekulimeve
në median amerikane. Sh-
qiptaro-amerikani erdhi si
refugjat lufte nga Kosova në
SHBA dhe shënoi një ngjitje
të jashtëzakonshme në kar-
rierë, bashkë me vëllain e tij
Ylberin, në hierarkinë e Pen-
tagonit dhe Departamentit
të Mbrojtjes. Për ta është
shkruar edhe më parë në
median amerikane. Pozitën
më të lartë Ylli Bajraktari e
pati gjatë mandatit të H.R.
McMaster, në Këshillin e
Sigurisë Kombëtare. Ylli u
bë krahu i djathtë i gjener-
alit që vendosi rregull dhe
stabilitet në departamentin
që koordinon punën e të
gjitha agjencive të sigurisë,
informacionit dhe mbrojtjes
kombëtare në SHBA. Mirë-
po, ai po largohet tashmë që
John Bolton zëvendësoi Mc-
Masterin në 9 prill. Sipas një
shkrimi në "Vanity Fair",
Bolton kërkoi largimin e
Michael Anton, zëdhënës i
NSC-së dhe të Ylli Bajrak-
tarit. Sipas revistës së njo-
hur, John Kelly, shefi i stafit
të presidentit Trump ia
bllokoi Boltonit shkarkimet,
duke i thënë se të dy janë
kuadro shumë të mirë të ad-
ministratës. Mirëpo Bolton
këmbënguli duke i thënë:
"Presidenti më ka dhënë leje
që të largoj këdo që mendon
se nxjerr sekrete". Ylli Ba-
jraktari ka qenë prej kohësh
në shënjestër të trampistëve
konspiracionistë, që dys-
hojnë se ai është personi që
i ka treguar medias se
Trump e uroi për fitoren në
zgjedhje Vladimir Putinin,
pavarësisht se stafi i kishte
lënë shënim me shkronja të
mëdha mbi tavolinë: "Mos e
uro!". Konspiracionistët
kanë qenë të obsesionuar
me dy vëllezërit, për arsye
se ata ndodheshin aty që
nga periudha e presidentit
Obama dhe për shkak se
vijnë nga familje mysli-
mane. Veprimet e John Bol-
tonit po ndiqen nga media
edhe për të vlerësuar
pozitën në administratë të
shefit të stafit, John Kelly, i
cili pasi disiplinoi Shtëpinë
e Bardhë, thuhet se po e
humbet përsëri autoritetin.
Në mënyrë domethënëse,
presidenti Trump i tha Bolt-
onit: "Ti punon për mua", një
sinjal sipas revistës që
mund ta kontaktojë drejtpër-
drejt jo nëpërmjet shefit të
stafit siç është rregulli. Këto
shkrime në media sigurisht
duhen marrë pak me skepti-
cizëm. Një burim nga Shtë-
pia e Bardhë, që nuk identi-
fikohej i ka thënë gazetarit
të "Vanity Fair", Gabriel
Sherman ka thënë se Anton
dhe Bajraktari kishin bërë
vetë plane që të largoheshin

bashkë me McMaster. Buri-
mi gjithashtu ka shtuar se
askush në Shtëpinë e
Bardhë nuk mendon se ata
kanë nxjerrë sekrete për
median. "Thjesht, nuk është
e vërtetë". Në fakt, me pak
zgjuarsi trampistët duhej ta
kishin përdorur ngjitjen në
pozitë të vëllezërve Bajrak-
tari jo si diçka për t'u alarm-
uar, por si një mjet për t'iu

përgjigjur akuzave të liber-
alëve. Domethënë jo vetëm
që Trump nuk është anti-
mysliman dhe njëpartiak, po
dy djem të talentuar nga
Kosova i ka ngritur në poste
shumë më të larta sesa ata
që u ishin dhënë në admin-
istratën "Obama". Për
udhëtimin e jetës të Yllit
dhe Ylberit është shkruar
disa herë. Ata u janë mirën-

johës Shteteve të Bashkuara
për çlirimin e Kosovës, për
shpëtimin e shqiptarëve nga
një katastrofë humanitare
dhe për mundësitë e mëdha
që u janë dhënë në atdheun
e tyre të ri. Njerëz me këtë
përkushtim i duhen
Amerikës. Në fakt, karriera
e tyre nuk mbaron me John
Bolton. Ajo vetëm sa ka fil-
luar.

Donald Trump kërcënon: Bëhu gati Rusi, raketat po vijnë

Në prag lufta e tretë botërore? SHBA paralajmëron
sulm ajror për mbështetësit e Asadit

Presidenti amerikan,
Donald Trump ka

kërcënuar se do të nisin
sulmet ajrore ndaj regjim-
it të Asadit në Siri, pas
hedhjes së lëndëve kimike
mbi popullsinë civile, ku u
vranë edhe fëmijë. Në një
postim në rrjetet sociale, ai
thotë se raketat janë gati
dhe i drejton një parala-
jmërim Rusisë. Kjo e fun-
dit, disa orë më parë u zo-
tua se do të rrëzojë çdo ra-
ketë që do të godasë
regjimin e Asadit. "Rusia
zotohet se do të rrëzojë të
gjitha raketat që do të
lëshohen drejt Sirisë. Për-
gatitu Rusi, sepse ato do të
vijnë, bukur dhe të reja
dhe 'të zgjuara'. Ju nuk
duhet të jeni partnerë me
një 'mizor të gazit vrasës',
që vret popullin e tij dhe
argëtohet", thotë presiden-
ti amerikan. Rusia, e cila
mbron regjimin e presi-
dentit sirian Bashar al As-
sad, premtoi se do të sh-
katërrojë çdo raketë që do
të niset drejt forcave qe-
veritare. Nga ana tjetër,
SHBA, Franca dhe Brita-
nia vazhdojnë të disku-
tojnë për të sulmuar Sir-
inë dhe për të ndëshkuar

presidentin Asad, pas sul-
mit kimik të shtunën që
forcat e tij qeveritare
hodhën ndaj popullsisë,
duke vrarë 43 persona. Pas
kërcënimit të presidentit
amerikan, Donald Trump
për sulmet në Siri, ka re-
aguar edhe Rusia. Sipas
Kremlinit, raketat e SHBA-
ve duhet të hidhen ndaj ter-
roristëve dhe jo ndaj qever-
isë së Sirisë. "Raketat e 'zg-
juara' duhet të godasin ter-

roristët dhe jo qeverinë e
ligjshme të Sirisë, e cila prej
disa vitesh po lufton kundër
terrorizmit ndërkombëtar
në territorin e saj", ka thënë
zëdhënësja e Ministrisë së
Jashtme ruse, Maria Za-
kharova. Më herët, Trump
deklaroi se Rusia duhet të
bëhet gati, pasi drejt Sirisë
do të nisin sulmet me rake-
ta ndaj regjimit të presiden-
tit Bashar Al Asad. Kjo dek-
laratë e kreut të Shtëpisë së

Bardhë erdhi pas zotimit të
Rusisë, që tha se do të rrë-
zojë çdo raketë që do lësho-
het ndaj qeverisë siriane.
Sulmi i mundshëm me rake-
ta i SHBA ndaj Sirisë vjen
pasi regjimi vrau pak ditë
më parë me armë kimike dh-
jetëra njerëz të pafajshëm.

Dyshimet për
këshilltarin shqiptar

Ylli u bë krahu i djathtë i gjeneralit që vendosi rreg
ull dhe stabilitet në departamentin që koordinon

punën e të gjitha agjencive të sigurisë, informacionit
dhe mbrojtjes kombëtare në SHBA. Mirëpo, ai po largo-
het tashmë që John Bolton zëvendësoi McMasterin në
9 prill. Sipas një shkrimi në "Vanity Fair", Bolton kërkoi
largimin e Michael Anton,
zëdhënës i NSC-së dhe të Ylli
Bajraktarit. Sipas revistës së
njohur, John Kelly, shefi i
stafit të presidentit Trump
ia bllokoi Boltonit sh-
karkimet, duke i thënë se të
dy janë kuadro shumë të
mirë të administratës. Mirë-
po, Bolton këmbënguli duke
i thënë: "Presidenti më ka
dhënë leje që të largoj këdo
që mendon se nxjerr
sekrete". Ylli Bajraktari ka
qenë prej kohësh në
shënjestër të trampistëve
konspiracionistë, që dys-
hojnë se ai është personi që i ka treguar medias se
Trump e uroi për fitoren në zgjedhje Vladimir Putinin,
pavarësisht se stafi i kishte lënë shënim me shkronja
të mëdha mbi tavolinë: "Mos e uro!". Konspiracionistët
kanë qenë të obsesionuar me dy vëllezërit, për arsye se
ata ndodheshin aty që nga periudha e presidentit Obama
dhe për shkak se vijnë nga familje myslimane.

Rrëzohet avioni
ushtarak në

Algjeri vdesin
247 njerëz

Të paktën 247 njerëz
kanë vdekur nga rrëzi-

mi i një aeroplani ushtar-
ak në Algjeri, raporton
'BBC'. Avioni u rrëzua
pranë aeroportit në Bou-
farik, që ndodhet rreth 30
kilometra në jugperëndim
të kryeqytetit algjerian.
Ende nuk dihen shkaqet
dhe motivet e rrëzimit të
avionit. "Algeria 24" ka
raportuar se avioni ushtar-
ak është rrëzuar pak minu-
ta pasi është ngritur në
ajër. Forca të shumta pol-
icie, 14 autoambulanca
punuan për nxjerrjen e tru-
pave. "Kreu i ushtrisë ka ur-
dhëruar hetime dhe do të
vizitojë vendin e ngjarjes",
- thuhet në një deklaratë të
Ministrisë algjeriane të
Mbrojtjes. Kujtojmë se 4
vite më parë, një aeroplan
që transportonte një per-
sonel ushtarak dhe famil-
jarë të tyre u rrëzua në Al-
gjeri duke vrarë 77 vetë.

PRESIDENTI
DONALD TRUMP
"Rusia zotohet se do të
rrëzojë të gjitha raketat
që do të lëshohen drejt
Sirisë. Përgatitu Rusi,
sepse ato do të vijnë,
bukur dhe të reja dhe
'të zgjuara'. Ju nuk
duhet të jeni partnerë
me një 'mizor të gazit
vrasës' që vret popullin e
tij dhe argëtohet",
shkruan presidenti
amerikan në një nga
rrjetet e tij sociale drejtuar
Rusisë pas sulmeve të
raketave në Siri.

Ylli Bajraktari
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Ministria e Shëndetësisë: Pjesa tjetër do të punësohen më vonë në spitale apo qendra shëndetësore

Shpallen emrat e 357 fituesve që
konkurruan në "Infermierë për Shqipërinë"
Lista për Tiranën, Shkodrën, Durrësin, Dibrën e Kukësin

TIRANË
INFERMIERI

Nr Emer/Atesi/Mbiemer      Pikët
1 Diamanta Rrahman Bara 69.8
2 Vjollca Bajram Seitaj 69.6
3 Elda Halit Buci 60.9
4 Arjola Lazim Bardhi 60.4
5 Daniela Zef Markaj 60.3
6 Adelina Haqif Tahiri Kurti 59.7
7 Mersida Jemin Lala 59.1
8 Aida Abedin Sokolaj 58.4
9 Adrian Duro Aliaj 58.2
10 Suzana Zenel Canameti 57.9
11 Erald Afrim Keci 57.2
12 Aleksandra Reit Rama 57
13 Saimira Adem Balla 56.2
14 Xhejni Besnik Buzi 56
15 Migena Vizon Hila 55.9
16 Alketa Pjeter Prenga 55.8
17 Blerina Shyqiri Ballgjini 54.4
18 Adela Fatmir Mali 54.2
19 Eva Marko Vogli (Mita) 54.2
20 Flamur Hazis Marku 54.1
21 Ajet Besim Muca 54
22 Oriada Xhevdet Lala 54
23 Oriola Vangjel Kule 53.9
24 Xhulia Fatbardh Gurguri 53.9
25 Gistina Lumturim Shpata 53.7
26 Majlinda Mark Geci (Suli) 53.5
27 Rovena Bardhyl Skenderi 53.4
28 Enxhi Lulzim Qyshka 53.4
29 Denisa Zilfi Pirra 53.4
30 Fatjon Hidajet Tafa 53.3
31 Shpendi Subi Mani 53.3
32 Mimoza Laske Merko 53.3
33 Bebeta Haxhi Kallaku 53.1
34 Alida Ethem Hamzallari 52.9
35 Anduel Sali Boduri 52.6
36 Anxhela Bardhyl Hoxhaj 52.6
37 Bukuroshe Hajri Meta 52.4
38 Gea Muhamer Përi 52.4
39 Romina Ndue Kasa (Mercina) 52.4
40 Nife Shyqyri Mehalla 52.3
41 Rudina Kostandin Kola 52.3
42 Marie Pjeter Prenga 52
43 Bernarda Nezir Stoli (Prendi) 51.9
44 Jurgen Qerim Lame 51.9

45 Nertila Minir Loli Hajderlli 51.9
46 Xhensila Urim Mekolli 51.9
47 Armenelda Ferid Kalaja 51.8
48 Shqiponja Muharrrem

Ramadani (Haxhaj) 51.7
49 Irena Shpetim Qefalia 51.6
50 Irena Ahmet Bami 51.5
51 Jonida Pellumb Vathi 51.5
52 Jetnor Sulejman Hajdarmataj 51.4
53 Ilva Maksim Shaholli 51.2
54 Ermira Granit Kuqi 51
55 Brikena Bujar Xhini (Dumani) 50.6
56 Natasha Ibrahim Berdhoshi (gjypi) 50.6
57 Marsela Shkelqim

Shaqiraj (Jasherllari) 50.6
58 Fluturrie Elmaz Mollanji 50.5
59 Miranda Selim Toska 50.4
60 Eglantina Hysen Vervali 50.2
61 Jora Gëzim Jolla 50.1
62 Marsilda Gezim Hysa (Cakalli) 50
63 Marte Nikoll Kolgjokaj 50
64 Fatjeta Haki Pepkolaj 49.9
65 Demona Abas Abas 49.8
66 Erind Shazivar Thartori 49.8
67 Marcela Agim Vogli 49.8
68 Inva Hysa (Kryeziu) 49.4
69 Leonora Fatmir Shira 49.2
70 Jonida Kujtim Lusha 49.1
71 Orjeta Esat Mejha 49.1
72 Marsida Ilia Yskollari 49
73 Saimir Ferman Velaj 49
74 Alma Aleksander Marku 48.9
75 Blerta Mentaz Patria 48.9
76 Hamide Fiqiri Armadhi 48.9
77 Fatbardha Shefqet Hodo 48.5
78 Shpetime Perviz Kulemani 48.4
79 Enxhi Lulzim Beqiri 48.3
80 Vjollca Shaban Gjuci 48.3
81 Dorina Arqile Proko (Leka) 48.2
82 Fatjona Agron Troka 48.1
83 Besmir Ismail Kasa 48
84 Florina Isuf Zaimi 48
85 Elis Loni Daka 47.6
86 Julia Tonin Ndoj 47.6
87 Juela Ismet Daci 47.5
88 Andi Xhelal Kapllani 47.4
89 Rajmonda Bajram Xhaferri 47.4

90 Zhosiana Istref Domi 47.4
91 Ilda Myqerem Rrapaj 47.4
92 Migena Abdulla Mera 47.4
93 Anjeza Veis Canaku 47.2
94 Bilbil Shefki Morina 47.1
95 Jorild Perparim Zenelaj 47.1
96 Besmira Stak Kola 47.1
97 Blerta Jonuz Imeri 47
98 Florian Adem Kademi 47
99 Kumrije Mehmet Hyutja 47
100 Gjuana Muharrem Hoxha 46.7
101 Ina Selam Çepele 46.5
102 Denisa Venedik Hoxha 46.4
103 Elona Dod Nikolli 46.4
104 Emanuela Petrit Radomi 46.4
105 Arsilda Defrim Lica 46.4
106 Eriseldi Xhafer Telhallari 46.2
107 Megi Zyhdi Muça 46.2
108 Hyjnela Fatmir Shima 46.1
109 Imer Fiqret Daka 46
110 Armelinda Arben Ferracaku 46
111 Elsa Petrit Koleci 45.9
112 Marinela Kadri Memishaj 45.9
113 Besarije Ilmi Nerguti 45.8
114 Aurel Hamdu Hallulli 45.7
115 Leonora Servet Dervishi 45.7
116 Daniela Dashnor Xhaxha 45.5
117 Fatime Agim Gjura 45.5
118 Manushaqe Ruzhdi Vejzi 45.5
119 Sidorela Vesel Aruci 45.4
120 Irena Eduart Shtylla 45.3
121Klediana Sherif Kallmi (Vesho) 45.2
122 Pranvera Mete Arifaj 45.1
123 Hamza Bajram Truka 45
124 Mariglen Petrit Rama 45
125 Gresa Reshat Tafili (Cekaj) 44.9
126 Jorid Gramos Agalliu 44.8
127 Migena Ferdinand Rakipi 44.6
128 Majlinda Besim Beu 44.5
129 Olta Bilbil Shametaj 44.5
130 Suela Ismail Kazdedja 44.5
131 Valbona Nuhi Shehu 44.5
132 Majlinda Besim Beu 44.5
133 Miranda Hasim Troka 44.4
134 Aishe Rexhep Kryemadhi 44
135 Roland Reshit Alla 44
136 Anisa Robert Balle 43.8

137 Elsa Fadil Xhelili 43.8
138 Maslime Idriz Kadiu 43.6
139 Najada Kujtim Shkjau 43.6
140 Luljeta Bajram Neziri 43.5
141 Sanije Fetah Shehu 43.3
142 Eni Nikollaq Çuko 42.8
143 Sofie Shaban Kashari 42.8
144 Merita Ymer Kullafi 42.7
145 Dallandyshe Cane Marko 42.6
146 Xhoana Nevrus Murtaj 42.6
147 Mimoza Petrit Alla 42.5
148 Eda Kujtim Memushi 42.4
149 Ervis Fatmir Dyrmishi 42.4
150 Ediola Fatmir Vreto 42.3
151 Voltisa Sabri Stafa 42.3
152 Ylbere Smajl Bardhi 42.3
153 Fjorida Llazar Pjetri 42.2
154 Denisa Bujar Cani 42.1
155 Merita Remzi Beqiri 42.1
156 Donatela Liman Ziri 42
157 Orgela Bashkim Hysenbelliu 42
158 Teuta Lek Lleshaj 42
159 Xhorxhina Vladimir Metushi42
160 Paula Kristaq Baruti 41.9
161 Edona Hamdi Doci 41.8
162 Mirushe Ymer Begteshi 41.8
163 Genta Dhimiter Meta 41.7
164 Luljeta Zani Ramaj 41.7
165 Tamara Ilirjan Telhollari 41.7
166 Rrezart Selim Aliaj 41.6
167 Eraldo Kristaq Andoni 41.5
168 Xhevahir Bardhok Marku 41.4
169Adelina Banush Preci Kycyku 41.2
170 Ana Edmond Muka 41.2
171 Jonida Lek Petoku 41.2
172 Valbona Mesut Hoxha 41.2
173 Edisjola Sulejman Abdiaj 41
174 Arba Vehbi Dada 40.8
175 Esma Adnand Aga 40.8
176 Ferdinant Petrit Bardhi 40.6
177 Aferdita Pal Nikolli 40.5
178 Luan Refit Serdari 40.5
179 Entela Mehdi Bezati 40.4
180 Migena Kujtim Sadria 40.4
181 Jerina Kole Lleshaj 40.3
182 Pietro Niko Cauli 40.2
183 Lavderim Astrit Kapushi 40.1

184 Ilirjana Hashim Koldashi 40
185 Viola Hebib Ademaj 40

FIZIOTERAPI
Nr Emer / Atesi / Mbiemer  Pikët
1 Elida Ndrec Margjokaj 56
2 Pranvera Fanteri Jata 55.4
3 Romina Arben Branica 55.3
4 Lirjan Gjergj Zefi 53.7
5 Brent Saimir Shtishi 52.6
6 Elis Baki Kushova 47.3
7 Armando Naim Ilnica 46.7
8 Ana Fiqiri Hajdari 45.5
9 Mariglen Bajram Sula 42.1

TEKNIK IMAZHERIE
Nr Emer / Atesi / Mbiemer  Pikët
1 Gerta Sokrat Halilaj 65.3
2 Muharrem Gëzim Kulli 63.6
3 Ervis Kadri Kodheli 62.7
4 Valbona Gani Bali 60.4
5 Angjela Toli Koka (Toska) 58.8
6 Dorina Behari Shehi 58.8
7 Marinda Ylli Selamaj 58.5
8 Klaidi Selman Hoxha 58.2
9 Erinda Shpetim Cani 58
10 Erjona Xhelal Kurti 57.4
11 Eriselda Hamza Mahmutaj 57.3
12 Sidorela Gëzim Rexhepi 56
13 Eliza Ndue Gjinalaj 55.9
14 Lenajda Naim Oruçi 54.4
15 Elona Shpetim Dybeli 54
16 Marije Gjergj Zefi 54
17 Ina Mustafa Shaphasa 53.1
18 Bajame Vladimir Plaku 51.8
19 Sotjon Ilia Gaspari 51.8
20 Justina Fatri Skura 49.5
21 Dajana Bilbil Bajaj 49.3
22 Rigena Shyqyri Pali 49
23 Florjan Izeir Qeli 48.7
24 Frederik Valentin Pjetraj 47.9
25 Sajmir Arsen Qeraj 47.9
26 Mirhat Xhemali Toçilla 47.3
27 Elsa Rushit Çallëku 47.2
28 Yllka Stavri Lala (Berdufi) 46.9
29 Fioralba Migjen Barjami 46.4
30 Armela Kujtim Tema 46

Voltiza Duro

Janë shpallur listat për
fundimtarë të kandi
datëve fitues që

konkurruan në portalin "In-
fermierë për Shqipërinë"
për vendet e lira të punës në
spitalet apo qendrat shënde-
tësore publike në vend.
"Gazeta Shqiptare" publikon
sot listën me emrat e 357
fituesve në qarkun e Ti-
ranës, Shkodrës, Kukësit,
Dibrës, dhe Durrësit në de-
gët Infermieri, Mami,
Teknik Imazherie, Fizioter-
api, Teknik Laboratori dhe
Logopedi. Respektivisht në
qarqet e sipërpërmendura
janë shpallur fitues 158
kandidatë për pozicionin
infermier, 90 në mami, 41
për teknik imazherie e 16
për fizioterapi. Ndërkohë
rezultojnë fitues 50
konkurrentë për teknik
laboratori dhe vetëm 2 të
tjerë për logopedi. "Kandi-
datët fitues do të thirren

menjëherë nga komisioni i
testimit, duke ju bërë me
dije 139 vendet e lira të
punës që janë aktualisht në
spitale dhe qendra shënde-
tësore të qarkut të Tiranës.
Kandidatët do të përzgje-
dhin sipas rendit fitues
vendin e punës që prefer-
ojnë. Pjesa tjetër e fituesve
që janë më poshtë në ren-
ditje janë kandidatët e parë
për t'u punësuar për çdo
vend të lirë pune që hapet
në spitalet dhe qendrat
shëndetësore të qarkut të
Tiranës.",-theksohet në
njoftimin e Ministrisë së

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale. Nga kandidatët që
kaluan fazën e parë të
konkurrimit nëpërmjet ap-
likimit direkt në portal, u
shpallën listat e atyre që iu
dha e drejta për të hyrë në
testimin me shkrim. Më tej,
të gjithë aplikantët e pa-
kënaqur nga rezultati, patën
mundësi për të dërguar
ankimimet e tyre brenda 5
ditësh. Në listat përfun-
dimtare të fituesve janë të
gjithë ata konkurrentë që
kanë arritur të kalojnë pra-
gun prej 40 pikësh të parash-
ikuar në rregullore.

Foto ilustruese
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31 Jona Edmond Isaku 45.2
32 Eranda Besnik Gjana 44.4
33 Adriatik Ylli Damzi 43.2
34 Dafjola Dhimitraq Greku 43.2
35 Orida Shkelqim Qeva 42.9
36 Fatbardha Besnik Hajdarmataj 42.7
37 Esilda Llaqi Mile 42.5
38 Sidorela Xhemal Elezi 40.5

TEKNIK LABORATORI
Nr Emer / Atesi / Mbiemer  Pikët
1 Vjola Servet Shkira 75.7
2 Marsida Fatmir Bozha 74
3 Elda Azem Bushi 73.9
4 Fiona Nexhip Metushi 72.7
5 Shpetim Mehmet Meçi 72.7
6 Suela Pasho Karriqi 72
7 Jermila Shezai Malaj 71.4
8 Fjorentina Lulëzim Bibo 71.4
9 Ermenita Dan Tershalla 71
10 Vjola Halit Zeneli 70.5
11 Miranda Musa Çoku 69.6
12 Besmire Ismet Islamaj 69.5
13 Erald Abdyl Mersini 69.3
14 Donjeta Sokol Gjoka 69.2
15 Griselda Ardian Brojaj 69.1
16 Uarda Kujtim Nerguti 69.1
17 Marsela Muharem Kanaci 68.9
18 Manuela Hajri Loka 68.5
19 Raul Ymerli Mucollari 67.9
20 Alketa Erben Dajbabi 67.7
21 Ersunela Luan Keli 67.5
22 Alketa Fiqiret Rustani 67
23 Gabriela Sokol Mucollari 66
24 Venemin Ilir Gega 65.6
25 Adlind Thanas Coma 65.4
26 Antuela Hairi Veliko 65.2
27 Elena Leonard Dinkollari 65.1
28 Fjoralba Adriatik Kozici 65.1
29 Kristaq Vasillaq Thano 64.6
30 Pranvera Ziri Canaj 64
31 Lira Aleksander Toli 62.1
32 Ejona Musa Dervishaliaj 61.9
33 Panajota Haxhi Halili 61.6
34 Sameda Gazmend Kraja 61.6
35 Ina Lulzim Hysenllari 60.8
36 Elvana Petrit Mucaj 60.6
37 Emanuela Namik Plaka 60.4
38 Rita Nuredin Palushi 59.9
39 Erilda Fatmir Mulgeci 56.4
40 Marsida Shpetim

Germani (Hodollari) 56.4
41 Dorjan Shyqri Çalliku 55.3
42 Rahime Petref Sulko 54.1
43 Enxhi Lami Dhamo 53.2
44 Kitarjona Ylmi Veizaj 52.2
45 Alltane Faruk Dumani 46.9
46 Fatmira Fadil Domi 46.6
47 Sidorela Gazmir Berati 46.1
48 Megjana Sherbet Uku 45.1
49 Klodoaldo Hamdi Aliaj 42.5

MAMI
Nr Emer / Atesi / Mbiemer   Pikët
1 Julinda Feim Qamirani 62.3
2 Erblina Sami Kortoci 60.5
3 Florentina Ferdi Idrizaj 59.9
4 Minushe Agron Paveli 58.3
5 Greta Artan Mertiri 57.7
6 Ana Ilia Berberi 57.5
7 Vitjona Luan Hunda 57.4
8 Elsa Shan Tahiri 57.1
9 Egesa Luan Dodoveci 56.7
10 Malbora Gezim Dafku 56.5
11 Enxhi Sulejman Mamo 55
12 Enxhi Rafet Muçi 54.8
13 Anxhela Naum Veruari 54.7
14 Anxhela Agim Isufaj 54
15 Edlira Skender Bashmeta 54
16 Dituri Shyqyri Myftari 53.9

17 Denarda Pellumb Mucaj 53.8
18 Lorena Nuri Lazaj 53.7
19 Fabjola Kujtim Kukaj 53
20 Eridona Faik Binaku 52.8
21 Anisa Miftar Kurti 52.2
22 Desjana Ardian Çarçiu 52.1
23 Katerina Gezim Pera 51.4
24 Rezarta Rexhep Haka 51.2
25 Rosarja Fiqiri Tafxhafa 51.1
26 Elisara berberi 51.1
27 Mimoza Hakik Poka 50.9
28 Greta Isa Pici 50.8
29 Romilda Jetnor Torollari 50.5
30 Driola Zyber Kokomeci 50
31 Albina Qazim Zaimi 49.9
32 Mirjeta Nuhi Hasaj Almeta 49.8
33 Anita Laver Hazizaj 49.7
34 Ardita Agim Varangu 49.3
35 Griselda Osman Basha 49.3
36 Blerina Naifi Balla 48.5
37 Jerina Zef Toma 48.5
38 Fabiola Alush Lilo 48.4
39 Fjorida Fatmir Mollanji 47.9
40 Enada Telha Hoxhaj 47.4
41 Kristina Abas Oruci 46.9
42 Ola Agron Keci 46.8
43 Anila Ferdinant Xhaferri 46.7
44 Realda Xhevat Biba 46.7
45 Elvina Musa Lami 46.3
46 Olta Sadik Dajti 45.9
47 Xhemile Xhaferr Dolonaku 45.6
48 Sonila Gjelosa Alia 45.5
49 Nensi Agim Lala 45.3
50 Erjona Avdyl Morina 45
51 Berije Petrit Vasku 44.7
52 Elia Sabri Xhaja 44.2
53 Greta Tefik Kuka 44.2
54 Miranda Nuri Thaçi 44.1
55 Neada Nebi Zeqaj 44
56 Elona Dhimiter Prifti 43.7
57 Blerina Xhezmir Carciu 43.4
58 Sonila Idriz Ballabani 43.2
59 Blerina Hilmi Xhaja 42.5
60 Brunilda Petrit Lala 41.9
61 Marsilda Myqerem Baxhia40.4

QARKU SHKODËR
LISTA E KANDIDATËVE

INFERMIERË
Nr Emër / Atësi / Mbiemër  Pikët
1 Tatjana Sali Kamberi 69.9
2 Aida Nimet Balaj 57.7
3 Mensir Fadil Kukaj 56.6
4 Manjola Zek Ndoci 55.8
5 Marinela Gjon Pjetrushi 55.1
6 Armanda Ramazan Hasaj 54.8
7 Sadije Ramis Aliaj 54.7
8 Ida Kanto Zekaj 52.7
9 Shaqe Pjeter Ndoja 52.3
10 Durime Ruzhdi Marku 52.2
11 Sidorela Fatmir Curraj 50.9
12 Ana Prendush Prendi 50.8
13 Evelina Llesh Çukaj 50.1
14 Marinela Kel Pjetri 50.1
15 Mirela Abaz Demiraj 50
16 Kristjana Ndrec Lleshi 49.9
17 Aferdita Bardhok Biba 49.7
18 Elisa Lulzim Grethi 49.5
19 Irena Ndue Simoni 49.2
20 Marte Prend Dodaj 48.7
21 Brisilda Mark Lazri 48.7
22 Agime Maliq Isufaj 48.7
23 Jeta Viktor Lumaj 48.4
24 Mark Mirash Gashaj 48.2
25 Elsa Ndue Guraleci 48
26 Ilir Qamil Kadriolli 47.8
27 Arta Zef Zogu 45.8
28 Ervis Zef Celiku 45.7
29 Aida Nazmi Gjonaj 45.6
30 Kristina Dede Bushi 45.3

31 Mexhide Qazim Morina 45.2
32 Belinda Gjon Bunjaj 45.2
33 Nikoleta Prele Shkambaj 45
34 Shpresa Mark Gjoka 44.7
35 Kristjana Fran Curri 44.7
36 Arta Pal Tusha 44.3
37 Seada Zamir Efendi 44.2
38 Fatih Skender Shmarqe 43.7
39 Silvana Ndoc Zefi 43.6
40 Blerta Mit-Hat Kota Kimcja 41.9
41 Shpresa Enver Masinji 41.6
42 Kristina Mark Livadhi 40.7
43 Kristinë Gjekë Marketa 40.3

LISTA E KANDIDATËVE
PËR MAMI

Nr.Emër Atësi Mbiemër          Pikët
1 Myrvete Zyhdi Sadeli 59.2
2 Oneida Petrit Hasapapaj 59
3 Merita Kujtim Guradeci 56.8
4 Anida Skender Kodraj 51.5
5 Arjola Besnik Kraja 47.9
6 Anisa Musa Çakiçi 47.1
7 Rezoalda Kasem Shega 47
8 Englantina Gjon Haxhari 45.5
9 Eridona Faik Binaku 44.7
10 Klementina Bib Lera 43.9
11 Aresa Kujtim Hoxha 43.2
12 Mirza Nazim Gjeli 43.2
13 Fatjona Musa Jahiqi 42.9
14 Valmira Murat Gruda 42.1
15 Jonida Myfaret Hykaj 40.7

LISTA E KANDIDATEVE
TEKNIK IMAZHERIE

Nr.Emër Atësi Mbiemër      Pikët
1 Gazjon Shefik Kraja 43

LISTA E KANDIDATEVE
FIZIOTERAPIST

Nr.Emër Atësi Mbiemër      Pikët
1 Izmir Ahmet Haxhija 58.3
2 Jonila Myfid Pirani 44.3

QARKU LEZHË
LISTA E KANDIDATËVE

INFERMIERË
Nr.Emër Atësi Mbiemër      Pikët
1 Manjola Zek Ndoci 55.8
2 Meriana Vlash Zefi 52.5
3 Julinda Zef Zymaj 46.7
4 Dorina Xhaferr Hyseni 43.8
5 Mrike Prend Luka 43.5
6 Domenika Gjergj Palaj 42.6
7 Veronika Pepa 42.5
8 Klaudia Ndue Marku 41.1

LISTA E KANDIDATËVE
MAMI

Nr Emër / Atësi / Mbiemër Pikët
1 Kristiana Pjeter Kola 47.7
2 Luljeta Luigj Nishi 45.9

LISTA E KANDIDATËVE
TEKNIK IMAZHERIE

Nr.Emër Atësi Mbiemër     Pikët
1 Dajana Shaqir Peraj 53.9

QARKU KUKËS
LISTA E KANDIDATËVE

INFERMIERË
Nr.Emër Atësi Mbiemër     Pikët
1 Junilda Ymerli Çela 51
2 Edlir Hidajet Llukovi 50
3 Lindita Garip Trota 48.7
4 Violeta Riza Vata 48.7
5 Gentjana Bajram Sopaj 46.3
6 Mane Muharrem Maçi 43.6
7 Erlina Teki Nerguti 42
8 Fabjola Hajredin Rexha 41.2

LISTA E KANDIDATËVE
MAMI

Nr.Emër Atësi Mbiemër       Pikët
1 Myrvete Selaudin Abazaj 49

LISTA E KANDIDATËVE
TEKNIK IMAZHERIE

Nr.Emër Atësi Mbiemër         Pikët
1 Suada Halil Roci 40.5

LISTA E KANDIDATËVE
TEKNIK LABORATORI

Nr.Emër Atësi Mbiemër       Pikët
1 Ermenita Dan Tershalla 49

LISTA E KANDIDATËVE
LOGOPEDIST

Nr.Emër Atësi Mbiemër       Pikët
1 Vojsava Shefqet Basha 62.7
2 Përparim Ali Çopani 57.1

LISTA E KANDIDATËVE
FIZIOTERAPIST

Nr.Emër Atësi Mbiemër    Pikët
1 Klodjan Man Matranxhi 49.4
2 Isida Sotir Cici 45.6
3 Elis Baki Kushova 44
4 Alfred Xhelal Koka 41.4

QARKU DIBËR
LISTA E KANDIDATËVE

INFERMIERË
Nr Emër / Atësi / Mbiemër   Pikët
1 Merita Abdi Gjoni 59.8
2 Sidorela Nuri Shehi 57.5
3 Ersilda Lutfi Cupi 55
4 Rovena Riza Erebara 54
5 Miranda Sabri Hoxha 52
6 Albana  Gezim Lika 49
7 Xhile Agush Jashari 48.5
8 Antoneta Shefki Gjoni 48.3
9 Arjana Selman Hoxha 47
10 Elvana Telat Fida 45.5
11 Griselda Shaban Karrici 45.2
12 Ramie  Qamil Krifca 45
13 Brikena Hozur Uta 41.9
14 Robert Xhemal Koçi 41
15 Vilma Ramadan Lela 40.6
16 Dhurata Xhelal Karoshi 40.5
17 Mandela Dhurim Bala 40.2
18 Alida Xhevat Karasani 40.2

LISTA E KANDIDATEVE
MAMI

Nr.Emër Atësi Mbiemër     Pikët
1 Brunilda Sadik Mamiu 56.8
2 Jonida Ramadan Reçi 45.1

LISTA E KANDIDATEVE
FIZIOTERAPIST

Nr.Emër Atësi Mbiemër Pikët
1 Alfred Xhelal Koka 41.4

QARKU DURRËS
LISTA E KANDIDATËVE

INFERMIERË
Nr.Emër Atësi Mbiemër Pikët
1 Shpresa Ibrahim Gjini 70
2 Franga Prengë Prenga 64.9
3 Oriada Xhevdet Lala 64.8
4 Dëfrim Petrit Mosho 62.5
5 Xhuljana Xhaferr Hysa 60.5
6 Djana Nuredin Cibuku 60.4
7 Nertila Reshat Roçi 60.4
8 Erjona Tomor Shehu 60.1
9 Emiljana Rahim Balla 60
10 Edona Elez Skënderi 59.9
11 Monika Arjan Xhangoli 58.8
12 Sabrije Ali Kusi 58.6
13 Andi Rrapush Krakulli 58.3

14 Arianit Hamza Kurti 57.1
15 Marsida Ndue Ndokaj 56.2
16 Doruntina Xhelal Smoqi 56
17 Geralda Maksim Guce (Golemi) 55.5
18 Jonida Zef (Toma) Kapxhiu 55.3
19 Elisa Sali Dahri 55.3
20 Ersilda Lutfi Cupi 55
21 Erjola Luan Bazja 54.1
22 Lindita Jaçe Harizi 54
23 Albion Gezim Shkoza 52.7
24 Tatjana Pellumb Cota 52.4
25 Ela Bashkim Metaj 51.9
26 Lediana Suri Hoxha 51.8
27 Eniada Krenar Lilo 51.5
28 Merita Halil Kllogjri 51.3
29 Endri Barjam Lleshi 51.1
30 Anisa Shkëlqim Cela 50.9
31 Malbora Ramadan Hoxha 50.9
32 Brunilda Viktor Lleshaj 50.7
33 Mrike Preng Marku 50.6
34 Vera Xhemal Zaimi (Kucana) 50.6
35 Ardita Bashkim Çollaku 50.2
36 Sonila Gjevalin Doda 49.7
37 Terezina Prenge Marku 49.4
38 Anjeza Hasan Tanushi 49.4
39 Burbuqe Hazis Bakiu 49.1
40 Markela Arben Kuliçi 48.9
41 Dorina Ahmet Proga 48.8
42 Marsida Zyhdi Guzina 48.2
43 Xheni Kujtim Gjergji 48.1
44 Enida Ramazan Malo 47.5
45 Myslim Gani Kuci 47
46 Adriana Halit Flamuraj 46.9
47 Olesja Fidai Cela 46.6
48 Andi Xhelal Kapllani 46.4
49 Stela Pellumb Rrushi 46.4
50 Meral Engjëll Bani 46.3
51 Manjola Fran Beci 46.2
52 Blerina Kujtim Rika 46.2
53 Enis Fatmir Mema 46.1
54 Edisona Xhelal Zylyftari 45.6
55 Kreshnik Refai Tivari 45.5
56 Bardhe Preng Marku 45.4
57 Gura Qamil Gjinollari 45.4
58 Klajdi Amarildo Hasko 45.1
59 Mergim Zabit Bici 45
60 Ervis Bujar Juba 45
61 Jurgen Nevruz Dalti 44.8
62 Lorenc Resmi Sheshi 44.5
63 Greta Halit Basha 44.3
64 Ana  Fatmir Koçi 44.2
65 Rinor Ndue Gjoklaj 43.7
66 Fatbardha Lirim Shpata 43.7
67 Irena Sefer Ramilli 43.7
68 Enlison Engjell Zeneli 43.6
69 Sorela Sulejman Koka 43.1
70 Ermira Luan Mollai 42.9
71 Paula Petraq Verori 42.6
72 Merxhina Asem Dedej Koci 42.5
73 Trendafile Yzir Hajdini 42.5
74 Shpëtime Haki Çeka 41.9
75 Anila Kurtish Kaca 41.8
76 Beftisha Xhemal Kanto 41.7
77 Adelina Skender Sokoli 41.5
78 Elsa Nezir Omeri 41.1
79 Florjana Bajram Duraku 40.9
80 Fjoralba Ramadan Geraj 40.9
81 Ferdinant Petrit Bardhi 40.1

MAMI
Nr.Emër Atësi Mbiemër Pikët
1 Juli Shkelzen Boja 65.5
2 Edvina Mit-Hat Peku 55.1
3 Silva Myslim Kerçani 55.1
4 Alma Servet Metaj 53.2
5 Marsilda Abdulla Sokoli 51.8
6 Beftjana Bajram Hasneziraj 47.6
7 Klodjana Tosum Kurti 46.7
8 Olta Lulzim Keçi 41.7
9 Rodinela Bajram Dedja 40.1
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DOKUMENTET

Pronarëve që u është
zënë tona nga ndër
timet pa leje, dhe nuk

kanë marrë ende kompen-
simin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18.9 miliardë le-
kësh. Këto para do t'i përfi-
tojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendin. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3'500 sub-
jekte përfitues nuk janë
paraqitur fare në ATP për të
aplikuar me qëllim përfiti-
min e shpërblimit të mirat-
uar për ta në VKM-të për-
katëse. Duke qenë se ky
proces nuk është i kushtë-
zuar dhe i limituar në kohë,
ATP fton të gjithë këta sub-
jekte përfitues që të para-
qiten pranë sporteleve të saj
për të aplikuar me qëllim
përfitimin e kompensimit të
miratuar. APT, në varësi të
të ardhurave të arkëtuara
deri më sot për këtë proces
nga ALUIZNI dhe fondeve të

vëna në dispozicion nga bux-
heti i shtetit, sipas përllog-
aritjeve përkatëse shpërn-
dan aktualisht 70% të vlerës
së miratuar në VKM për sub-
jektet përfituese"-thuhet në
njoftimin e Agjencisë së Tra-
jtimit të Pronave, të cilit i
bashkëlidhet edhe lista me
3500 pronarët. Pronarëve,
toka e të cilëve është zënë
nga ndërtimet informale, u
është njohur e drejta e ko-
mpensimit me vendim të
Këshillit të Ministrave ku
është përcaktuar edhe shu-
ma për secilin, por për të

marrë paratë duhet të dorë-
zojnë në ATP 6 dokumente.
PROCEDURAT

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfitues është e
thjeshtë. Bazuar në VKM
nr.383 datë 19.05.2010 "Për
përcaktimin e procedurave
të shpërndarjes së fondit të
kompensimit në vlerë për
pronarët e pasurive të palu-
ajtshme, pronë private që
preken nga ndërtimet infor-
male", i ndryshuar, subjektet
përfitues mund të paraqesin
kërkesë individuale apo të
përbashkët, për pjesën

takuese në pronën që ko-
mpensohet. Nëse kërkesa
paraqitet nga një pjesë e
bashkëpronarëve, ajo sho-
qërohet nga prokura e
posaçme e nënshkruar prej
tyre, ku si tagër i nevojshëm
të jetë edhe e drejta për të
tërhequr vlerën financiare,
në emër të tyre. Në rastin e
kërkesave individuale të se-
cilit bashkëpronar apo të një
pjese të tyre, për çdo aplikim
të kryer, paguhet tarifë shër-
bimi, pavarësisht se i përket
të njëjtës pasuri të paluajt-
shme.

Ornela Manjani

Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, vendimet nga viti 2008 deri në vitin 2017

Pronat që nuk kanë marrë
kompensimin, aplikimi për 3500 dosje
Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në ‘Agjenci’

Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)

Emri Atësia Mbiemri
Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)Emri Atësia Mbiemri

1. Kërkesën për kompensim sipas formatit tip, e cila plotësohet
në ATP;

2. Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së
trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil.

3. Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjitha subjektet që
përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e
drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të tyre;

4. Vërtetimin e lëshuar nga banka e nivelit të dytë për hapjen e
llogarisë bankare në emër dhe për llogari të subjektit përfitues,
ku përcaktohet edhe numri i llogarisë bankare ku do të
transferohet vlera financiare e përfituar;

5. Mandatpagesën, që vërteton pagimin e tarifës së shërbimit;
6. Dokument identifikimi.

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)

ENGJELL RANOLLARI

NEDINE RANOLLARI

JASHAR RANOLLARI

NAZMI RANOLLARI

TEREZINA GJON KOLIQI

MARIJE PJERIN KOLIQI

MATI PJERIN KOLIQI

RROK PJERIN KOLIQI

GJON PJERIN KOLIQI

AGIM MUHARREM MUJA

NDERIM MUHARREM MUJA

HIQMETE MUHARREM MUJA

ISABELA MUHARREM MUJA

TOMORR MUHARREM MUJA

SHPETIM MUHARREM MUJA

MINE SHABAN MUJA

SANIJE SHABAN MUJA

SAFETE SHABAN MUJA

GEZIM SHABAN MUJA

FEJZI SHABAN MUJA

FILIP BALTO PISTULLI

GASPER BALTO PISTULLI

GJON KRROÇI

ELIDA KRROÇI

RREGJINA PISTULLI

FRIDA ZEF PISTULLI

MARIO ZEF PISTULLI

RENATO ZEF PISTULLI

517,104.00          

310,839.06          

1,101,841.92       

63.00

2,474,230.00       

134.248593

8593

8594 34.53

110.00 22,493

9,002

8,208

8,208

4/356

3/39

5/133

8260 2/102

ISMAIL BESHIRI

SEVIM HAMZARAJ

SHEMSI SELIM AHMETSULAJ 1326 6/34 108.07 1233 133,250.31          

AGIM KANAN SHORAJ 8601 25/98 37.00 10,061.00 372,257.00          

AGUSH SHERIF BINERI 8642 25/224 20.00 12193 243,860.00          

ANESTI PAPA 8601 14/71 49.20 10061 495,001.20          

MITI DEROLLI 8603 25/57 12.00 9555 114,660.00          

ALI KASEMI

AZBI AVDULI

MEDINE CERRI

LUIZA CERRI

VIOLETA CERRI

FATMIRA CERRI

ARTUR CERRI

350,668.50          

3,863,600.00       

655,621.00          

36.70

297.20

3397

9555

13,000

193.00

25/88

28/168

305/289

DHE TRASHGIMTARET E TIJ

3866

8603

8518

ARBEN LESKAJ

ARDI T IRANA

G ENC T IRANA

LUIZA T IRANA

KLEIDA T IRANA

ERALDA T IRANA

M ARG ARITA T IRANA

ANDIS T IRANA

BLEDAR T IRANA

BESNIK M A SA R SOPO T I
FISN IK M A SA R SOPO T I
FA T M IR A PINA R I
LEJLA PINA R I
M YZEJEN M AN G LLI
PET R IT FO RT U ZI
QEFSER E BA LLU KU
RA M A ZAN FO RT U ZI
SH EFQ ET PINA R I
SU LLT AN A PINA R I
SU T E KA PLLA NI
YLLI PINA R I
ZYBEJT E T A FA J
NU R IJE SELIM CO RJA 8330 3/361 183.7 35,763 6,569,663 .10    
YLLI ISU F LU LI 8170 11/178 9.2 23,955 220,386 .00       
AG R ON G AN I DELIU
SK END ER R U ST EM DELIU
AID A G AN I DELIU
BEDR IJE XH EM A L HA JDA R I
BILAL A ZIS DELIU
ED LIRA G AN I M UR A T A J
FA T IM E R U ST EM SH IM A
IKB A LE SEID DELIU
ISLA M R U ST EM DELIU
NU R IJE A B DU LLA DELIU

252.30 10,556

120000

2 ,406,849 .90    

28 ,477,311 .00  

10,920,000.00      

2 ,663,278 .80    

91.00

8110

8270

8330

8/894

3/355

6/483

67 .30

498.50

35,763

57,126

6/271

8150

XH EVA HIR D EM IR A HM ET LLAR 8330 3/322 44.80 35,763 1,602 ,182 .40    

BESIM M EHM ET D AJA

HA M ID E M EHM ET D AJA

HA T IXH E M EHM ET D AJA

NA D IRE M EHM ET D AJA

QEM AL M EHM ET D AJA

SH AB A N M EHM ET D AJA
DIA N A H A M IT FA N A (SPA H IU )

FIT N ET E H YSEN PIN AR I

HA M IT SPA H IU

LU A N H A M IT SPA H IU

M ER IT A H A M IT M ER JO (SPA HIU

M IM O ZA H A M IT VEJSIU  (SPAH IU

SEFER H YSEN PIN AR I

SH AB A N H YSEN PIN AR I

VER A H A M IT K AR A PIC I

23 ,955

57,126

3.80

41.00

91,029 .00         

2 ,342 ,166 .00    

8340

7/257

7/176

8270

(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)
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Kosovë: Qeveria e
pakicës, qeveri stabile?Bekim Shehu
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BINJAKET
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PESHQIT

usi në shenjën e juaj që përqafon Hënën,
do të përballoni me vendosmëri dhe op-
timizëm pengesa të mundshme. Nëse
keni dyshime në lidhje me një çështje,
është e kotë të shqetësoheni. Duhet të
vazhdoni më tej.

Nëse nuk jeni të sigurt për ndjenjat tuaja,
mos hyni në lojë, sepse rrezikoni të krijoni
ndonjë situatë të pakëndshme, për të cilën
mund të pendoheni. Përpara se t'i futeni
kokë e këmbë një ndërmarrjeje, do të ishte
mirë të vlerësonit të mirat dhe të këqijat.

Është koha e duhur për të ndërtuar me ven-
dosmëri dhe durim bazat për të zhvilluar
më tej projektet e ndërmarra. Do të dini të
shqyrtoni në mënyrë të prerë dhe me zg-
juarsi çështje shumë delikate dhe të
rëndësishme që kanë të bëjnë me punën.

Me Venusin, Marsin dhe Uranin që ju favor-
izojnë do të rinovoni disa aspekte në fush-
ën e dashurisë, për vendosur më shumë
mirëkuptim me parterin. Me Hënën mike
do të dini të ëndërroni, por mbajini sytë
hapur kur vjen puna për bazën materiale.

Neptuni jo i favorshëm ju bën të jeni më të
ndjeshëm. Bëni kujdes, sepse jeni më të
prekshëm ndaj negativitetit të personave
që ju rrethojnë. Në dashuri, kijini idetë e
qarta dhe dilni drejtë në temë, duke
shmangur dyshime dhe ngurrime të kota.

Me Saturnin dhe Uranin miq, në punë mund
të ndërmerrni një nismë pak të sforcuar,
për të shënuar rezultate të mira. Me një qiell
pozitiv si i juaji, ndiheni plot me energji,
mbylleni atë që ju ka mbetur pezull.

Gjithçka do të shkojë për më mirë, mbi të
gjitha nëse kërkoni të veproni, gjithmonë
duke u bazuar në kriteret e paanshmërisë
dhe respektit për të tjerët. Hëna është di-
nake dhe sot do të keni si situata pozitive,
ashtu edhe tensione.

Me Saturnin që ju mbështet, do të vini në
pah nevojën për t'u përmbushur profesion-
alisht në mënyrë të vazhdueshme dhe të
qëndrueshme. Uranin e keni kundra sot.
Një pengesë mund t ' ju shfaqet para
rrugës, por keni mundësi ta kaloni.

Sot duhet të bëni kujdes me ata që nuk
janë duke ju thënë të vërtetën. Nuk mund
të bëni më sikur nuk e kuptoni, është koha
për sqarime. Do të përfitoni nga një frymë-
zim nismëtar, që do të mbështetet nga fan-
tazia dhe krijimtaria.

Për shkak të Uranit dhe Plutonit armiqë-
sor, shmangni të ngrënit dhe të pirët jas-
htë mase si edhe lodhjen e tepërt. Du-
het të l logaritni mirë forcat tuaja. Me
Mars in  kundra parash ikohen d isa
shqetësime, mund të jeni nën trysni nga
angazhime të shumta.

Pas ditësh të mbushura me angazhime,
po vijnë momente më të qeta. Do të ndihe-
ni në formë, të qetë dhe në dispozicion të
personit që ju qëndron në krah. Do të keni
mundësinë të kaloni në veprim, duke real-
izuar edhe gjëra që i konsideronit shumë
të vështira.

Me Hënën që i buzëqesh Venusit, ngjarje
entuziazmuese dhe sensuale do t'ju stimu-
lojnë jetën sentimentale. Do të dini të
përçoni gëzim kudo. Një Uran i shkëlqyer
do të vërë në plan të parë mendjempre-
htësinë tuaj. Mësoni t'i besoni intuitës suaj.

BRICJAPI

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

... Haradinaj. Opozita thotë se
qeveria Haradinaj është qeveri e pa-
kicës.

Dy partitë më të mëdha opozitare,
Lidhja Demokratike e Kosovës dhe
Lëvizja Vetëvendosja janë deklaruar
se ato do të nisin procedurat për "rrë-
zimin" e qeverisë së Kosovës të
udhëhequr nga Ramush Haradinaj.
Pas largimit të listës "Srpska" nga ko-
alicioni qeverisës, qeveria Haradinaj
sipas opozitës është qeveri e pakicës
dhe si e tillë ajo duhet rrëzuar. Koali-
cioni qeverisës me kryeministër Ra-
mush Haradinaj kishte 62 vota në
parlament, mirëpo pas daljes së Listës
Srpska nga qeveria, ky koalicion tash
numëron vetëm 52 deputetë nga 120
sa ka gjithsej parlamenti i Kosovës.

Lista Srpska doli nga koalicioni
qeverisës pas arrestimit 10 ditë më
parë dhe dëbimit nga Kosova të she-
fit të Zyrës për Kosovën në qeverinë
e Serbisë, Marko Gjuriq. Zyrtarë të
LDK-së kanë thënë se kjo parti është
dakord që të ketë një marrëveshje me
të gjitha partitë politike për ta caktu-
ar datën e zgjedhjeve të parakohs-
hme, ose do të ketë mocion për mos-
besimin e qeverisë Haradinaj.

"Nëse partitë politike nuk dakor-
dohen për caktimin e një date për
zgjedhje të reja parlamentare, atëherë
LDK-ja do të iniciojë mocion për rrë-
zimin e qeverisë. Është e rëndë-
sishme që zgjedhjet të mos mbahen
me ngut brenda 30 ditëve. Nëse kjo
nuk ndodh ne jemi të obliguar që ta
çojmë përpara mocionin. LDK-ja ësh-
të e gatshme për zgjedhje dhe partitë
e tjera të mos dyshojnë në këtë",-dek-
laroi në një konferencë të rregullt për
mediet shefi i grupit parlamentar të
LDK-së, Avdulllah Hoti.

Haradinaj: Qeveria funksionon
normalisht.

Ndërkohë, kryeministri Ramush
Haradinaj, që është partner në qeveri
me Partinë Demokratike të Kosovës
të drejtuar nga Kadri Veseli, thotë se

"qeveria e tij është stabile dhe po funk-
sion normalisht".

"Përveç Kadri Veselit, vendin në
zgjedhje mund ta çojë edhe ndonjë
krah opozitar, por për këtë i duhet
ndihma e ndonjë subjekti në push-
tet. E ata që janë në pushtet nuk e
kanë vullnetin për zgjedhje",-është
shprehur kryeministri Ramush Ha-
radinaj, duke hedhur poshtë mundës-
inë që të bjerë qeveria e tij.

Mirëpo me këtë deklaratë të Hara-
dinajt shprehet i habitur shefi i
Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdul-
lah Hoti.

"Unë po çuditna kur e thonë se
qeveria është stabile, në kushte nor-
male ata duhet menjëherë të dalin
para Kuvendit dhe të japin dorëheqje.
Qëndrimi i kryesisë së LDK-së është
vendim që vendi nuk duhet të qever-
iset nga kjo qeveri e pakicës dhe as
temat e mëdha nuk mund të adreso-
hen nga kjo qeveri, njëjtë siç është
dialogu me Serbinë", është shprehur
Avdullah Hoti.

Lëvizja Vetëvendosja: Qeveria "Ha-
radinaj" ka rënë moralisht

Këtë qëndrim të LDK-së e mbësh-
tet partia tjetër opozitare Lëvizja
Vetëvendosja, e cila thotë se "qeveria
"Haradinaj" ka rënë moralisht".

"Shtimi i madh i posteve qeveri-
tare dhe rritja e pagave vetvetes, dis-
kreditimi i arsimit tonë dhe rritja e
papunësisë, demarkacioni, e deri te
dëbimi tinëz, në shkelje të ligjit e të
drejtave të njeriut, i gjashtë shtetasve
turq, përgjegjësinë për të cilin nuk po
e merr asnjë institucion i Kosovës,
janë vetëm disa prej arsyeve pse kjo
qeveri e shtrenjtë duhet të largohet",-
shkroi në profilin e tij "Facebook"
lideri i Vetëvendosjes Albin Kurti.

Sipas tij, Lëvizja Vetëvendosja ësh-
të për zgjedhje të parakohshme par-
lamentare sa më parë dhe për mocion
për rrëzimin e qeverisë.

"Shumica dërmuese e popullit dhe
shumica e deputetëve të Kuvendit
janë në opozitë me këtë qeveri. Mbet-
ja e kësaj qeverie në pushtet është
dhunim i demokracisë qytetare e par-
lamentare, i vullnetit të popullit e i
interesit të përgjithshëm",- shkroi Al-
bin Kurti.

Krahu tjetër që u nda nga Lëvizja
Vetëvendosja dhe formuan grupin e
pavarur parlamentar (GDP) me 12
deputetë, akoma nuk janë deklaruar
qartë nëse do ta mbështesin mocion-
in e mundshëm për rrëzimin e qever-
isë. Dardan Sejdiu, shef i këtij grupi
parlamentar thotë se "përderisa nuk

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

... fillesave të tij si kandidat në
zgjedhjet presidenciale, ndon-
jëherë duke hedhur madje mën-
janë tekstin e parapërgatitur dhe
duke dhënë mesazhe që synojnë të
kënaqin njerëzit që shërbejnë si
bërthama e mbështetësve të tij.
Por, kjo mund të sjellë edhe pasoja
politike të paparashikuara.

Gjatë një vizite në West Virgin-
ia për të diskutuar mbi reformën
e taksave, Presidenti Trump ven-
dosi të dalë nga fjalimi i plani-
fikuar.

"Ky ishte fjalimi im i planifikuar,
por kujt i duhet… Do kishte qenë
paksa i mërzitshëm",-i tha publikut
Presidenti Trump ndërsa hidhte në
ajër faqet e fjalimit të tij.

Ky moment simbolizon një
tipar të presidencës së tij dhe një
rikthim tek fillesat e tij si një kan-
didat që kërkon të kënaqë mbësh-
tetësit e tij të bazës.

Shembull tjetër është çështja e
tarifave ndaj importeve nga Kina.

"Për shumë vite, asnjë presi-
dent nuk donte t'i kundërvihej
ekonomikisht Kinës. Ne do ta
bëjmë",-deklaroi Presidenti
Trump.

ka nismë në parlament për rrëzimin
e qeverisë, por flitet vetëm në medie,
nuk mund të marrin ndonjë vendim
se a do ta përkrahin apo jo një mocion
të mundshëm mosbesimi kundër
qeverisë "Haradinaj"".

E nga ana tjetër, Lista Srpska që
publikisht është deklaruar se ka dalë
nga koalicioni qeverisës nuk janë de-
klaruar nëse do t'i bashkohen ndonjë
nisme për rrëzimin e qeverisë "Hara-
dinaj".

Analistët: Qeveria "Haradinaj" e ka
të vështirë të mbijetojë.

Analistët politikë nga ana e tyre
thonë se qeveria "Haradinaj" e ka të
vështirë të mbijetojë, sepse koalicio-
ni qeverisës është i brishtë dhe nuk
mund t'i shtyjë përpara shumë pro-
cese të rëndësishme, sepse nuk e ka
shumicën në Kuvend.

"Më mirë do të ishte që në zgjedhje
të shkohet me marrëveshje dhe Kuv-
endi i Kosovës ta shpërndajë vetvet-
en me dy të tretat e votave dhe zgjedh-
jet të mbahen brenda muajit qershor
të këtij viti. Zgjedhjet do të sillnin
raport të forcave politike sigurisht
edhe deputetë të rinj dhe në këtë bazë
edhe koalicion më të madh qeverisës
me kryeministër prej partisë fituese.
Duket që nisma e LDK nuk do t'i mar-
rë votat e nevojshme për të votuar
mosbesimin e qeverisë "Haradinaj"
edhe me përkrahjen e VV ose grupit
të Deputetëve të pavarur pa pasur
përkrahjen edhe të ndonjë prej par-
tive që janë në pushtet",-thotë për DW
analisti politik Ramush Tahiri.

Për momentin qeveria "Haradinaj"
ka 52 vota në parlament, por nga ana
tjetër, partitë opozitare nuk i kanë
akoma të garantuara 61 vota për ta
rrëzuar qeverinë Haradinaj, me të
cilat, në bazë të ligjit për zgjedhjet
vendi do të shkonte automatikisht në
zgjedhje të parakohshme. Kosova në
vitin 2017 mbajti dy palë zgjedhje, të
përgjithshmet në qershor dhe ato për
pushtetin komunal në tetor.

Presidenti pa letër

Dje, ai shkroi në Twitter për
"tregtinë e pakuptimtë" me Kinën.
Por, ndërsa Kina po kundërpërgjig-
jet me barriera tregtare, fermerët
shqetësohen.

"Mezi po presim të kemi më
shumë fitim këtë vit, pas uljes së
taksave. Por, shpresoj mos të zh-
bëhen për shkak të tarifave",-thotë
fermeri i derrave nga shteti Iowa,
Jeff  Rehder.

Me gjithë shqetësimet, Presi-

Jim Malone

denti Trump duket se po dëgjon më
shumë instinktin e tij të
brendshëm politik, thotë analisti
Larry Sabato.

"Mua më thotë se Donald Trump
beson se mund ta drejtojë të gjithë
administratën nëpërmjet Twitter-
it, qoftë kur deklaron një politikë
të re apo kur po merr masat për
shkarkimin e Sekretarit të Shtetit",
thotë zoti Sabato.

John Fortier thotë se zoti

Trump u zgjodh si një trazues i
ujerave të politikës dhe se tashmë
po përpiqet ta vazhdojë këtë gjë.

"Ishte një i kandidat i jashtëm i
fortë, të cilit i duhej të hapte
rrugën vetë. Mendoj se ky presi-
dent do të jetë gjithnjë i tillë",-
thotë zoti Fortier.

Michael Barone thotë se roli i të
ardhurit nga jashtë politikës, zë
vend ndër mbështetësit në shtete
si West Virginia.

"Përgjithësisht nuk duket
shumë i interesuar që të zgjerojë
bazën e tij. Duket se i intereson të
ndjekë politikat për të cilat luftoi",-
thotë zoti Barone.

Por, ndërsa Presidenti Trump
del nga fjalimet e parapërgatitura,
ai po ushqen energjitë e kundër-
shtarëve demokratë, ndërsa mund
të përballet me kosto elektorale
gjatë zgjedhjeve të mesmandatit
për Kongresin, të cilat zhvillohen
në muajin nëntor.

"Duket se ai po ua shton en-
ergjitë demokratëve si kurrë më
parë. Për rrjedhojë, ata angazho-
hen shumë më tepër në nivel lokal
dhe kombëtar", thotë Ken Gude, i
Qendrës për Progresin Amerikan.

Për momentin sidoqoftë, Presi-
denti Trump duket se është komod
drejt një rrugëtimi ku ai mbështet
tek vetja si këshilltari më i mirë
për politikat.
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Jemi duke përjetuar ende at
mosferën e Ditës Ndërko
mbëtare të Pyjeve, e cila sa ka

kaluar, por mbetet shumë aktuale
për ne shqiptarët, ende nën kthe-
trat e Moratoriumit të Pyjeve! Unë
përfitoj nga rasti të përgëzoj gjithë
nismat e Ministrisë së Mjedisit, të
Bashkisë së Tiranës, dhe gjithë
Drejtorive të Zonave të Mbrojtura
për gjithë përpjekjet për pyllëzim
dhe për gjelbërim. Nuk duhet har-
ruar që Shqipëria është ndër të
tjera një vend pyjor; sipërfaqja ka-
dastrale pyjore është 48.7% e gjithë
territorit të vendit; por në fillim të
periudhës së tranzicionit (1995)
sipërfaqja pyjore reale ishte
rrudhur deri në 35%; kurse për
vitet e fundit ekspertët pohojnë se
sipërfaqja pyjore është zvogëluar
deri në 10-15%; pjesa tjetër është
kthyer në pyje të ulët, të rrëgjuar,
shkurre ose tokë djerrë. Në këtë at-
mosferë, dua të ritheksoj edhe më
me forcë për Ministrinë e Bujqë-
sisë në veçanti, por dhe për Minis-
trinë e Mjedisit, për gjithë pushte-
tin vendor, por edhe institucionet
shkencore, në veçanti Universite-
tin Bujqësor, dhe universitetet e
tjerë që të shohin me përparësi
pylltarinë, si degë shumë të rëndë-
sishme bujqësore për Shqipërinë.

Pylltaria dhe mbjellja në vazh-
dim e drurëve pyjorë do të ishte një
degë e rëndësishme e ekonomisë së
vendit. Për këtë do të këshilloja të
kalohet nga forma e pyllëzimit spo-
radik, rastësor, me ngjyra disi të një
fushate, në nxitjen dhe mbësh-
tetjen e ngritjes së strukturave të
qëndrueshme të sektorit të ekono-
misë pyjore! Këtu roli i Ministrisë
së Bujqësisë duhet të ishte ven-
dimtar në zhvillimet në këtë sek-
tor të harruar prej tyre, thuajse të
nëpërkëmbur në shumë dh-
jetëvjeçarë të tranzicionit. Me këtë
rast dua të rikujtoj se sektori i pyll-
tarisë merr zhvillim nga ringritja
e gjithë strukturave të Shërbimit
pyjor, si dhe nxitja e ringritjes së
fidanishteve pyjore, për mbjelljen
dhe gjithë veprimtaritë e tjera që
kanë të bëjnë me menaxhimin dhe
sidomos për përkujdesjet në pyje.

Konkretisht, sot ende pak jemi
në dijeni se cila është struktura e
drurëve që mbillen në secilin rast?
Sa u përgjigjen fidanët kërkesave
të secilës zonë? Janë të florës së
vendit apo fidanë ekzotikë si
shpesh vëmë re? Janë të prodhua-
ra në vend apo si gjithmonë të im-
portuar nga jashtë? Unë nuk do
doja të ndodhte ajo që kam parë
vitin që shkoi gjatë praktikës me
studentët në Tarracën e Dajtit,
Park Kombëtar i mirënjohur. Këtu,
në një nismë pyllëzimi kishin mb-
jellë në një hapësirë livadhore të
Parkut ca rrënjë të bimës së aka-
cies (Robinia pseudoacacia), bimë
jo e florës sonë, e mirënjohur si
bimë pushtuese!

Edhe këtë vit kam vënë re vep-
rimtari pyllëzimi me një farë en-
tuziazmi brenda ZM-ve. Kjo për
mua nuk është shumë gjetje e
mençur. Hapësirat livadhore në
një park kanë vlerën e tyre për sa i
përket larmisë bimore apo shta-
zore. Vetë hapësira të tilla nëse
lihen të lira janë në gjendje edhe
të ripërtërijnë vetveten. Fjalët 'të
lihen të lira' nënkuptojnë që aty

Opinioni i   Ditës

Nga Aleko Miho*

nuk pritet, nuk vilet, nuk kullotet,
nuk ka zjarr etj. Kur lihet i lirë,
pylli vetëripërtërihet dhe e ruan
mirë vetveten bashkë me botën
shtazore përkatëse, pa pasur aspak
nevojë për ndërhyrje nga jashtë.
Madje as veprimtari silvikulturore
cungimi apo pastrimi nga ana e
pylltarëve nuk janë të këshilluara.
Funksioni i një ZM-je është pikër-
isht lënia e lirë dhe mbrojtja e
jetës brenda hapësirës pikërisht
nga çdo lloj ndërhyrje jo miqësore
nga jashtë.

Gjithashtu, në këto lloj veprim-
tarish pyllëzimi ka shumë rëndësi
të mbillen bimë të florës sonë, si-
domos ato që janë të rralla apo të
kërcënuara, më shumë për t'i sh-
tuar ato, por edhe për të zbukuru-
ar zona të caktuara, apo për t'i vënë
në dukje të vizitorëve. Por unë do
të kundërshtoja me forcë mbjelljen
me 'duart e tua' si i thonë fjalës,
brenda një ZM-je të fidanëve
drurorë të bimëve të rëndomta, apo
bimëve të tjera jo të florës sonë, si-
domos ato që njihen sot rëndom si
bimë pushtuese (aliene ose in-
vazive)! Këshilloj ekspertët e ad-
ministratës së ZM-ve të jenë gjith-
monë vigjilentë ndaj kësaj dukurie
që për fat mund të ndodhë nga padi-
ja e ekspertëve dhe euforia e ndon-
jë fushate. Për këto lloj bimësh du-
het vigjilencë edhe në planet e
tjera të rehabilitimit të hapësirave
që ndodhen jashtë, por në afërsi
ekologjike të ZM-ve të vendit.

Pylltaria shihet sot në botë si
fushë shkencore jetike, por njëko-
hësisht edhe si art praktik dhe si
fushë teknologjike plot gjallëri. Në
pylltari ka shumë vend për kërkim
shkencor për të përballuar këtë
sfidë, përfshirë këtu edhe teknika
të bioteknologjisë bimore për mik-
roshumimin dhe prodhimin e fi-
danëve të shëndetshëm të drurëve
vendas. Pylltaria moderne merret
sot me: kujdesin në pyje për të sig-
uruar drurin si lëndë e parë për
nënproduktet e tij; kujdesin në ru-
ajtjen e habitateve natyrore;
kujdesin në menaxhimin e cilësisë
së ujërave sipërfaqësore; kujdesin
për mjedise çlodhëse; kujdesin për
mbrojtjen e peizazhit dhe komu-
nitetit; kujdesin për vende pune;
zbukurim peizazhesh; menaxhim
biodiversiteti; menaxhim të
pellgjeve ujëmbledhës; kontrollin

e erozionit; zbutjen e shtimit të
dyoksidit të karbonit dhe të ngro-
hjes globale.

Si e tillë pylltaria mbetet gjith-
monë sfidë për Shqipërinë, më
shumë se në çdo vend tjetër të ra-
jonit. Çdo hapësirë e zhveshur në
shpatet tona kodrinore-malore ësh-
të një plagë e hapur që rënkon për
ndihmë nga pylltaria, nga shërbimi
real pyjor! Çdo lumë apo përrua që
'ha' brigjet e tij apo përmbyt kërkon
ndihmë! Ritheksoj, të mos shkojmë
larg, mjafton nga Tirana të shohim
shpatet perëndimore të gjysmës së
Dajtit apo të malit të Priskës, të
'qethura deri në rrëzë' që nuk hezi-
tojnë të përmbytin Kryeqytetin
herë pas here; pa folur për pellgun
e Bovillës ku Kryeqyteti merr ujin
e pijshëm; dhe për ironi të gjitha
këto hapësira vajtuese janë pjesë
përbërëse e Parkut Kombëtar të Da-
jtit (të zgjeruar; 2006).

Deri sot pylltaria ka qenë në hije,
jo në mbështetje të kërkesave të zh-
villimit të qëndrueshëm të ekono-
misë pyjore. Edhe në pyje ka shumë
vend thënia se para se të vjelësh
duhet të mbjellësh! Për këtë
nevojiten të ngrihen, ripërtërihen
dhe mbështetet fuqishëm shërbimi
pyjor. Për fat të keq me aktet në fuqi
(Ligji 9385/2005, "Për pyjet dhe
shërbimin pyjor", dhe Ligji 48/2016
"Për disa ndryshime në ligjin 9385/
2005) koncepti për këtë shërbim
duket se është thuajse 'jashtë shër-
bimit' në funksionet e tij të menax-
himit dhe përkujdesjes në pyje.
Sistemi i fidanishteve pyjore për
shtimin e llojeve tona drunore dhe
shkurrore sot thuajse nuk ekziston.
Shqipëria nuk mund të vazhdojë
pyllëzimin e vendit me fidanë im-
porti, dhe në shumë raste me bime
ekzotike. Nuk duhen harruar këtu
edhe përpjekjet për sëmundjet që
shpesh në pyjet tona shfaqen rëndë.

Nga ana tjetër, përvoja në Sh-
qipëri për këtë nuk mungon, por
duhet vetëm rigjallëruar dhe ndi-
hmuar! Dua të risjell në vëmendje
se para viteve 1990-të në sektorin
e pylltarisë u ngritën dhe u vunë
në punë nga shërbimi pyjor i asaj
kohe mbi 100 fidanishte pyjore në
gjithë vendin. Këto prodhonin re-
alisht mbi 20 milionë fidanë
drurorë në vit, të cilat pyllëzuan
shumë hapësira të zhveshura!
Gjurmë nga ato pyje të mbjella në

atë periudhë kanë mundur të mbi-
jetojnë edhe në ditët e sotme. E
megjithatë ato nuk mundën të
plotësonin humbjet në pyje qysh
në ato vite! Kjo do të thotë që të
mund të shfrytëzohet si duhet pa-
suria pyjore nga ana ekonomike
kërkohet të mbillen shumë më
tepër fidanë drurorë në çdo vit, në
mënyrë të përhershme! Madje për
klimën që ne kemi, pse jo mund të
prodhojmë fidanë dhe për eksport,
jo më për biznesin tonë të
brendshëm dhe për të pyllëzuar
vendin! Për më shumë rikujtoj
gjithmonë ekspertët e interesuar
të pylltarisë, të pyjeve, dhe gjithë
institucionet përgjegjëse për-
katëse, si ato qendrore dhe ato ven-
dore, që të njihen vazhdimisht dhe
të venë në shfrytëzim mendimin
e ekspertëve të kësaj fushe, p.sh.
rikujtoj këtu edhe publikimin
tonë, si ekspertë të biologjisë së
ruajtjes në FShN, UT, për praktikat
e blerta në Shqipëri.

Unë gjithmonë mendoj se pyll-

Pylltaria -sfidë e përhershme
për zhvillimin në Shqipëri

taria do të ishte një sektor i ekono-
misë tepër fitimprurës edhe për
Shqipërinë, ashtu si dhe frutikul-
tura apo bimët zbukuruese, për të
cilat deri tani ka më shumë përvojë
në vend. Pylltaria nevojitet sot më
shumë se kurrë: për dru zjarri dhe
qymyr, për material ndërtimi apo
mobilieri; por më shumë ajo
nevojitet për pyllëzime të shpatit
në luftën ndaj erozionit, për
mbrojtjen e tokës, për zbutjen e
klimës, kundër përmbytjeve, për
shëndoshjen e faunës apo të florës,
si dhe në fund edhe për peizazhin
dhe turizmin.

Nga sa më sipër, do të kërkoja që
pylltaria të vendoset ndër për-
parësitë e zhvillimit ekonomik ku
duhet synuar në të ardhmen në
Shqipëri, qoftë në aspektin praktik
dhe në atë kërkimor. Kjo do të
zbuste kufizimet nga Moratoriumi
për Pyjet që me shumë të drejtë
është duke u zbatuar nga qeveria
shqiptare. Për këtë, duke mbësh-
tetur edhe një herë gjithë veprim-
taritë gjelbëruese të kësaj periud-
he, ritheksoj nxitjen dhe mbësh-
tetjen seriozisht të Programeve re-
ale gjelbëruese, sidomos nga Min-
istria e Bujqësisë, por në bash-
këpunim edhe me Ministrinë e
Mjedisit, apo edhe me Pushtetin
vendor dhe gjithë organizmat
përgjegjëse dhe mbështetëse të
vendit dhe të huaja. Ritheksoj se
kjo fillon nga një Shërbim pyjor
funksional, me fidanishtet, nga
kërkimi dhe prodhimi i fidanëve të
llojeve tona vendase, me masa
përkujdesje dhe silvikulturore në
pyjet në formim e sipër, masa
kundër kullotjes së tepruar (p.sh.
nga dhitë në zona të caktuara),
kundër zjarreve, e deri tek nxitja
e vullnetarizmit rinor për
ripërtëritjen e pyjeve dhe shkur-
retave të vendit.

*Profesor i Botanikës,
Departamenti i Biologjisë,

FShN, UT.

Drurë  Shkurre 

Emri shkencor Emri shqip  Emri shkencor Emri shqip 

Abies alba;  

A. borissi-regis 
Bredhi 

 
Arbutus unedo Mareja 

Acer spp.  Panjat 
 Cercis 

siliquastrum 
Lofata 

Aesculus 
hyppocastaneum 

Gështenja e 
kalit 

 Colutea 
arborescens 

Fshikartha 

Fagus sylvatica Ahu  Erica arborea Shqopa 

Fraxinus spp. Frashëri 
 Forsythia 

europaea 
Boshtra 

Picea abies 
Hormoqi or 
Bredhi i zi 

 
Juniperus spp. Dëllinja 

Pinus heldreichii  

=Pinus leucodermis 
Rrobulli or Arni 

 
Laurus nobilis Dafina 

Pinus nigra Pisha e zezë  Nerium oleander Leandri 

Pinus peuce Arneni  Punica granatum Shega 

Pinus pinea 
Hartina or Pisha 
e butë 

 
Salix spp. Shelgje 

Platanus 
orientalis 

Rrapi 
 

Spartiumjunceum Gjineshtra 

Populus alba Plepiibardhë  Hedera helix Urthi 

Quercus ilex Ilqja  Rozas pp. Trëndafila 

Taxus baccata Tisi  Smilax aspera Morenxa 

Tiliaspp. Bliri 
 

Vitis spp. 
Hardhia e 
egër 

Drurë dhe shkurre të florës së Shqipërisë që këshillohen si shembuj të
praktikave gjelbëruese në vend (Mullaj et al., 2017; https://
sites.google.com/a/ubt.edu.al/rssb/biotech_2).
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SKEDINA

Vuri bast pa dashje për
Romën, fiton 52 mijë euro!

Nuk "deshi" të fitonte skedinën që sapo kishte vënë,
por fati e thirri… Një burrë vendosi 1000 euro në

një skedinë me kombinime, ku kishte shtuar edhe fi-
toren e Barcelonës dje ndaj Romës, por gabimisht ishte
vënë basti i kundërt, fitorja e
Romës. E pa gabimin dhe deshi
ta anulonte skedinën, por ishte
shumë vonë. Por një bast i vënë
gabim, për një rezultat që nuk e
beson, siç ishte fitorja e Romës
ndaj Barcelonës, mund të të japë
52.623 dollarë, apo 42.439 euro.
Historia e pabesueshme është e
një personi të panjohur, që
agjencia xhamajkjane e basteve
"JustBet" e ka bërë të njohur.
Personi kishte vënë në skedinë fitoren e Romës, por, në
fakt, kishte qëllim të luante fitoren e Barcelonës. Pasi
pa gabimin, bastvënësi tentoi ta anulonte, por për fatin
e tij kishte kaluar koha. Roma fitoi dhe ai u bë i pasur.

BEFASIA

Klop: Mendova se po talleshin
kur thoshin se u kualifikua Roma
Jurgen Klop ka pranuar se ka mbetur shumë i çuditur

kur ka mësuar se Roma kishte eliminuar Barcelonën
nga Liga e Kampioneve duke përmbysur rezultatin 4-1 të
ndeshjes së parë. Pas takimit që Liverpuli fitoi 2-1 ndaj
Mançester Sitit, trajnerit gjerman i ishte treguar se në
gjysmëfinale ishin edhe italianët, diçka të cilën ai kishte
të vështirë ta besonte. "Kur isha në tunelin e dhomave të
zhveshjeve, më treguan që kishte kaluar Roma dhe men-
dova se po talleshin me mua. Nuk dua të tregoj mungesë
respekti ndaj Romës, është një ekip fantastik, por realisht
nuk e prisja një gjë të tillë. Ata humbën Slaah gjatë verës
dhe janë në gjysmëfinale, është fantastike", ishin fjalët e
Klop për kualifikimin e italianëve. Ndërkohë, duke u kthy-
er te kualifikimi i Liverpulit, gjermani mendon se ishte
skuadra e tij që kishte realizuar arritjen më të vështirë
duke mposhtur Mançester Sitin. "Mendoj se ata janë skuad-
ra më e mirë në botë për momentin. Është kështu, por
unë e dija se mund t'i mposhtnim. Nuk është se kjo tregon
se ne jemi ekip më i mirë se ata, thjesht kështu është fut-
bolli. Kjo është gjëja e bukur e kësaj loje", deklaroi Klop.

SHEIKËT, GATI ÇEKUN 150 MLN EUROSH

Eliminimi "nxeh" Sitin, gati
oferta për Paolo Dibalën

Mançester Siti është klubi që ndoshta bën shpenz
imet më të çmendura në merkato, duke afruar në

skuadër futbollistët më në formë të momentit dhe kjo
vihet re në kampionat, ku aktualisht gjendet në vendin e
parë me 13 pikë më shumë se Mançester Junajtidi i ven-
dit të dytë. Kur vjen puna për në Europë, Mançester Sitit
duket që i mungon eksperienca pasi nuk arrin të shkojë
më shumë se në çerekfinale dhe eliminohet nga Liverpu-
li i vendit të tretë. Eliminimi nga Liga e Kampionëve ka
bërë që drejtuesit e Sitit të mendojnë për merkaton e
verës, ku si objektiv kryesor kanë përforcimin e sulmit
duke kërkuar për një zëvendësues të Serxho Agueros.
Emri i parë në listën e "qytetarëve", është ai i sulmuesit
të Juventusit, Paulo Dibala. Sipas raportimeve nga me-
diat italiane, klubi anglez është i gatshëm të paguajë rreth
150 milionë euro për të siguruar shërbimet e argjentina-
sit, ndërkohë që për 24-vjeçarin mendohet një pagë prej
18 milionë eurosh në sezon. Interes për yllin bardhezi
kanë shfaqur edhe shumë klube të tjera europiane, ndër
to Barcelona, Reali, PSG apo edhe Mançester Junajtid.

MESFUSHORI

Kaçe do rikthehet
te PAOK-u,

Panathinaikosi
nuk ka para

Mesfushori korçar,
Ergys Kaçe, nuk po

gjen qetësi. Më metka-
ton e dimrit ai kaloi te
Panathinaikosi, ku ësh-
të aktivizuar rregullisht,
por në fund të sezonit i
duhet të kthehet te
PAOK-u. Një rikthim që
duket i sigurt, pasi Pana-
thinaikosi ka probleme
dhe nuk mund ta mbajë
dot futbollistin shqiptar.
Së fundi, lojtarët e Pana-
thinaikosit bojkotuan
edhe stërvitjen, për sh-
kak të probleme finan-
ciare. Kaçe ka luajtur tit-
ullar me këtë ekip, por
gjërat tani janë vështirë-
suar dhe rikthimi tek
ekipi i tij është i sigurt.
PAOK-u ka tentuar
shpesh ta shesë apo ta
huazojë mesfushorin,
pasi nuk ka pasur hapë-
sirat e nevojshme dhe
trajneri aktual nuk e ka
në planet e tij. Mbetet
për t'u parë çfarë do të
ndodhë në verë, nëse
Kaçe do të qëndrojë te
PAOK-u, apo do të kalojë
në një ekip tjetër.

SPORT

Hetuesit kërkojnë ndihmë nga jashtë

Prokuroria pezullon hetimet për
Skënderbeun, nuk gjen dot prova

Nuk ka prova. Prokuror
ia pezullon hetimin

ndaj ekipit të Skënderbeut,
një proces që vazhdonte prej
gati 2 vjetësh. Klubi korçar
ishte akuzuar për fiksim re-
zultatesh, por prokurorët e
çështjes nuk kanë gjetur

prova. Në prokurori kanë
dhënë shpjegime më parë
disa lojtarë dhe drejtues të
Skënderbeut. Aktualisht
hetimi është pezulluar, por
mësohet se prokuroria do të
kërkojë informacion nga
vende të tjera, ku operojnë

kompanitë ndërkombëtare
të basteve. Konkretisht,
pritet informacion nga
vende si Malta, Indonezia
dhe Malajzia. Vetëm pak
ditë më parë klubi korçar
mori një dënim 10-vjeçar
për të mos marrë pjesë në

kompeticionet europiane
nga UEFA. Çështja tani
vazhdon në KAS, ku drej-
tuesit e Skënderbeut
shpresojnë që të fitojnë të
drejtën e tyre. Një tjetër
çështje në lidhje me
Skënderbeun është ajo se
çfarë do të bëjë FSHF-ja me
këtë ekip, nëse vendimi i
fundit i UEFA-s nuk ndry-
shon. Drejtuesit e këtij in-
stitucioni janë shprehur se
nuk do të ketë tjetër dënim
për Skënderbeun, por
gjithçka mbetet për t'u parë.

Italianët protestuan shumë për vendimin e gjyqtarit. Bufon u largua me karton të kuq

Juve i shkon pranë ëndrrës,
penalltia e Ronaldos e zgjon
Manxukiç(2) dhe Matudi e çuan ndeshjen në 0-3

CHAMPIONS
LEAGUE

TË MARTËN

Mançester Siti-Liverpul 1-2 (0-3)

Roma - Barcelona 3-0 (1-4)

TË MËRKURËN

Bajern Mynih - Sevilja 0-2 (2-1)

Real Madrid - Juventus 1-3 (3-0)

Real Madrid ka kaluar
në gjysmëfinalet e
Ligës së Kampioneve,

por takimi i sotëm do të dis-
kutohet gjatë, pasi është
vendosur nga një penallti në
minutat shtesë të ndeshjes
e shoqëruar me kartonin e
kuq të Xhixhi Bufon. Reali
është mundur 3-1, por ka
kaluar falë suksesit 3-0 në
ndeshjen e parë në Torino.
Pjesa e parë nisi ashtu siç
dëshironte Juventusi, me
një gol shumë të shpejtë të
Manxhukiç, i cili duke për-
fituar nga mungesa e Serx-
hio Ramos realizoi me lehtë-
si me kokë që në minutën e
dytë. Reali u përpoq të re-
agonte dhe kishte inicia-
tivën në minutat në vazh-
dim, por me një aksion thua-
jse identik, të Juventusit
erdhi edhe goli i dytë i
Manxhukiç, i cili ndezi
shpresat italiane përballë
Realit të tronditur, i cili në
fund të fraksionit të parë të
lojës goditi traversën me
anë të Varane. Zidan bëri
zëvendësime në fillimin e
pjesës së dytë, duke hedhur
në lojë Asensio dhe Vazku-

ez për Bejl dhe Kasemiro.
Por Ronaldo mbetej shumë i
izoluar para dhe çdo tenta-
tivë e tij drejt portës ose
bllokohej nga mbrojtja e
Juves, ose nga Bufon i vë-
mendshëm. Në minutën e
61-të, një gafë e Keilor Navas
i dhuroi mundësinë Matui-

di të shënonte edhe golin e
tretë, duke hapur plotësisht
kualifikimin tani për të dy
skuadrat, pasi juventinët
barazuan shifrat 3-0 me të
cilat Reali kishte triumfuar
në ndeshjen e parë në Tori-
no. Dukej sikur ndeshja do
të shkonte drejt rezultatit 3-

0 dhe kohëve shtesë, por
gjyqtari Oliver dha një pe-
nallti në minutën e 93-të të
ndeshjes që solli edhe karto-
nin e kuq të Xhixhi Bufon
për protesta. Ronaldo goditi
nga pika e bardhë dhe reali-
zoi golin që i dha kuali-
fikimin Real Madridit pavar-

ësisht humbjes 1-3.
Përfundon pa gola sfida e

kthimit mes Bajern Mynih
dhe Seviljas. Një takim pa
shumë nerv, pa raste të
shumta për shënim, teksa
gjermanët kanë kontrolluar
dhe administruar lojën. Sfi-
da e parë në Spanjë u mbyll
2-1 për Bajernin dhe tash-
më, kampionët e Gjermanisë
kalojnë në gjysmëfinale të
Champions League.

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

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

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

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

- Njerëzit e mirë e të drejtë u ngjajnë pemëve të
mëdha që lëshojnë hije për të tjerët, ndërsa vetë
përvëlohen nga rrezet e diellit.

- Të pamposhturit janë ata që tregohen të fortë,
kur sulmohen në pikat e dobëta.

- Të jesh me karakter do të thotë, të jesh i drejtë
edhe kur s'të sheh njeri.

- Kur ti të fitosh, unë me krenari do i them botës:
"Ky është miku im". Por kur të humbasësh, unë
do të jem pranë teje duke të shtrënguar dorën
dhe të të them: "Unë jam miku yt."

Nga mjeshtri magjik, Da Vinçi

- Mirënjohja është një barrë, dhe çdo
barrë është bërë për t’u çliruar prej
saj.                   Denis Diderot

- Nga mënyra e të qeshurit unë kuptoj
se çfarë edukate ka një njeri,
ndërsa nga arsyeja e të qeshurit
kuptoj inteligjencën e tij.

Rumiu
- "Testi i vërtetë i karakterit nuk është

se sa ne dimë dhe se si ta bëjmë,
por se si ne sillemi kur nuk dimë se
çfarë të bëjmë."

John Holt

HORIZONTAL
1. Mund të jetë e pasur me minerale.
7. Ascoli në tabela.
11. Një mund të jetë diplomatik.
12. Premtojnë të bëhen kampionë të tillë.
14. Janë felinë të egër.
16. Marubi i fotografisë.
18. Janë meduza.
19. Një anarkist i famshëm.
21. Smith filozof.
22. Susanna shkrimtare italiane.
23. Shkurt për company.
24. Organizma Autonome Kombëtare.
27. Mbarojnë punime.
28. Ndezur në aparaturë.
29. Bëjnë arte me re.
30. Nduket për gjysmë.
31. Mbyllin fushatat
32. Luca bomber.
34. Emri i parë i Pasolini-t.
35. Një mund të jetë fetar.
37. Lidhen të parat.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

31. Altini mesfushor.
32. Janë vajzat në atletikë.
34. Eshtë shpend lagune.
36. Gjysmë thyese.
37. Udhëhoqi Argonautët.
39. Mund të jenë fotografikë të tillë.
40. Fillojnë panikun.

VERTIKAL

1. Janë çnjerëzore.
2. Mund të jetë e hollë dhe therëse.
3. Edi në krye të PS.
4. Eshtë lloj papagalli.
5. Fund turni.
6. Eshtë dëshmore... çudibërëse.
7. Para devils për lojtarët e Manchester United.

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

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

VERTIKAL.
1. Numër i shkurtër.
2. Britame Arkimedit.
3. Inicialet e Paganini-t.
4. Fundi i Turandot.
5. Eshtë fjetore ushtarësh
6. Parker regjisor.
7. Kështu quhet që ushqim kundër intok-
sikimit.
8. Një birrë e jona.

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