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MINISTRIA E SHENDETESISE

Infermierët fitues,
lista përfundimtare
për të gjitha qarqet

dhe datat për punësim

Avokatët: Në 1100 faqe të dosjes nuk gjetëm asnjë provë 

Protestuesit hedhin tymuese e fi shekzjarrë Protestuesit hedhin tymuese e fi shekzjarrë 
para gjykatës, deklaratat e opozitës...para gjykatës, deklaratat e opozitës...

Apeli i Shkodrës 
liron 7 nga kuksianët

e arrestuar, 4 të 
tjerë lihen në burg

SHKODËR- Gjykata e Apelit në Shkodër ka liruar 7 nga 
11 të arrestuarit për protestën e dhunshme në Rrugën 
e Kombit. Ndërsa katër protestues të tjerë nga Kukësi 
mbetën sërish me masën e sigurisë “Arrest me burg”. 
Seanca gjyqësore nisi rreth orës 11:00 të ditës...

Vajzë apo djalë? 
Detajet që ju kanë 

shpëtuar nga postimet
e Emina Çunmulajt 

THASHETHEMET 
E JAVES

Suplement

 

 

INTERVISTA 

VETINGU
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NGJARJA E VONE

Tritol banesës 
së drejtorit 

të Paraburgimit 
në Fushë-Krujë

Hahn: Shqipëria ka
nevojë për dialog
konstruktiv mes

qeverisë e opozitës

Shkarkohet prokurorja
Besa Nikëhasani: S’jam 
e korruptuar, më gjeni 
një dosje me shkeljeNga SENAD NIKSHIQI

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktor: Rezarta DELISULA    
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VENDIMI I QEVERISE BEN RISHPERNDARJEN E PUNONJESVE TE INSTITUCIONEVE 

Krizë e BE, apo krizë 
e modelit perëndimor

Viti që lamë pas evidentoi një BE 
në krizë, shoqëruar me probleme 

konkrete ekonomike e sociale, por edhe 
me përpjekje të pasuksesshme për të 
mbajtur në linjë... Vijon në faqet 20-21

Opinioni
 Ditësi Nga VASIL KURETA
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pikë në rendin e ditës, mi-
ratimin e ndryshimeve në 
statutin e partisë. Sekretari 
i Përgjithshëm i PD, Arben 
Ristani prezantoi projektin 
e ndryshimeve, ndërkohë që 
në nisje të mbledhjes, Arben 
Imami, një prej zërave kritikë 
të Bashës kërkoi...

Debatet me dyer të mbyllura, rrëzohen kritikët e Bashës në Këshillin Kombëtar

Statuti i PD, si ndryshon mandati i kryetarit

Në faqen 5

Drafti me ndryshime në 
statutin e PD-së pritet 

të jetë gati në Kuvendin 
Kombëtar, që do të mbahet 
më 28 dhe 29 prill. Kreu i 
demokratëve, Lulzim Basha 
mblodhi mbrëmë Këshillin 
Kombëtar të PD-së me një 

Votohet rikthimi i Topallit në forume, mungon ish-kryeministri Berisha

 besimeve fetare
Deklarata

Në faqen 7Në faqet 2-3

Numri më i madh i largimeve do të ndodhë te Ministria e Financave dhe 
e Ekonomisë. Në total janë 183 punonjës që do të dorëzojnë “çelësat”

Ne, Komunitetet fetare të pra-
nishme në Shqipëri: Komuniteti 

Mysliman, Kisha Orthodhokse, Kisha 
Katolike, Komuniteti Bektashi dhe 
Vëllazëria Ungjillore...

Një thirrje “e pazakontë” për 
BE: Na pranoni në gjirin tuaj!

e

Nga VALENTINA MADANI

Vijon në faqen 21
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VENDIMI I GJYKATES
REAGIMET

Avokatët: Në 1100 faqe të dosjes nuk gjetëm asnjë provë që të jetë kryer krim

Apeli i Shkodrës liron 7 nga kuksianët
e arrestuar, 4 të tjerë lihen në burg

Protestuesit hedhin tymuese e fishekzjarrë para gjykatës
dhe shpërthejnë në ovacione: "Turp, turp për Ramën"

VENDIMI I GJYKATËS SË APELIT

BARDH SPAHIA
Deputeti i PD-së,
Bardh Spahia, dje bëri
apel për lirimin e 11
qytetarëve kuksianë.
Nga Shkodra, ku
dhjetëra familjarë,
deputetë të opozitës
dhe qytetarë të zonave
përreth u mblodhën
para Gjykatës së
Apelit në Shkodër në
pritje të vendimit,
Spahia tha se kjo
farsë duhet të marrë
fund. Duke u shprehur
se protestuesit
kuksianë janë të
pafajshëm, deputeti
demokrat deklaroi se
do të përshkallëzohen
protestat jo vetëm deri
në lirimin e tyre, por
deri në rrëzimin e
qeverisë "Rama".

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Gjykata e Apelit në Sh
kodër ka liruar 7 nga
11 të arrestuarit për

protestën e dhunshme në
Rrugën e Kombit. Ndërsa
katër protestues të tjerë nga
Kukësi mbetën sërish me
masën e sigurisë "Arrest me
burg". Seanca gjyqësore nisi
rreth orës 11:00 të ditës së
djeshme nën masa të rrepta
sigurie. Prokurorët e çësh-
tjes, Elvin Gogaj dhe Brahim
Ndragjoshi kërkuan që të
gjithë protestuesit të qën-
drojnë në burg, por trupi
gjykues i përbërë nga Astrit
Kalaja, Hajrie Mulmataj dhe
Vojsava Osmanaj vendosi
masën e sigurisë "Detyrim
paraqitje" për shtatë prej
tyre. Konkretisht, gjykata
vendosi të lirojë shtetasit:
Xhevahir Hereni, Shkëlqim
Vata, Ervis Oruçi, Rasim
Onuzi, Abdi Haziri dhe Ed-
mond Matmuja. Ndërsa ësh-
të shuar masa e sigurisë për
shtetasin Shpëim Toda. Nga
ana tjetër nuk u ndryshua
masa e sigurisë duke lënë
sërish në qeli shtetasit: El-
ton Cengu, Xhevahir Gashi,
Florin Onuzi dhe Vasil Laçi.
Pasi gjyqtarja lexoi vendi-
min, në sallën e gjyqit pati
duartrokitje, pasi familjarët
menduan se janë liruar të 11
të arrestuarit. Në fakt pati
një keqkuptim nga ana e
tyre, sepse gjyqtarja lexoi
vetëm emrat e atyre që u li-
ruan dhe nuk lexoi emrat e
atyre që mbetën sërish në
burg. Brenda sallës së gjy-
qit, përveç familjarëve dhe
mediave, morën pjesë edhe
deputetët e grupit par-
lamentar të PD-së dhe ekspo-
nentë të PD-së Shkodër, në
mbështetje të 11 protes-
tuesve.
MASAMASAMASAMASAMASAT E POLICISËT E POLICISËT E POLICISËT E POLICISËT E POLICISË

Që në orët e mëngjesit të
djeshëm, forcat e policisë
kanë bërë një plan masash,

duke pasur forca të shtuara
sigurie. Përveç efektivëve,
ishin prezentë edhe forcat
"Shqiponja" dhe të FNSH-së,
të cilët kishin si qëllim për
mbarëvajtjen e seancës
gjyqësore. E gjithë rruga e
Gjykatës së Apelit në hyrje
të qytetit të Shkodrës ka
qenë në monitorim, ndërsa
nuk lejohej lëvizja e mjeteve,
por vetëm e këmbësorëve.
Dera kryesore e gjykatës
mbahej me një kordon pol-
icie për të mos lejuar askënd

të paautorizuar që të futej
brenda. Po ashtu, edhe mje-
dise të tjera deri pas godinës
ishin në ruajtje të efek-
tivëve, të cilët u vunë në
gatishmëri për çdo lloj situ-

ate. Drejtori i policisë së Sh-
kodrës, Vehbi Bushati në
udhëzimet e tij një orë e
gjysmë para nisjes së gjyqit
kërkoi që policët të ruanin
qetësinë dhe të zbatonin
ligjin, në mënyrë që të mos
kishte asnjë incident.
PRPRPRPRPROOOOOTESTTESTTESTTESTTESTAAAAA

30 minuta përpara se të fil-
lonte seanca, në Gjykatën e
Apelit të Shkodrës mbër-
ritën një grup familjarësh
dhe protestuesish të ardhur
nga Kukësi me një autobus

dhe disa të tjerë me mjete pri-
vate. Ata nuk ishin të vetëm,
pasi 11 kuksianët u mbësh-
tetën edhe nga qytetarë të
Shkodrës, të cilët qëndrimin
e tyre jashtë e kthyen në një

protestë. Ata gjatë gjithë ko-
hës përpara se të jepej vendi-
mi kërkuan lirimin e të gjithë
të arrestuarve duke i cilë-
suar të pafajshëm. Disa të
rinj nga radhët e FRPD-së
Shkodër ishin motori i pro-
testës dhe duke mbajtur rit-
min, hodhën tymuese dhe
fishekzjarrë, madje edhe në
oborrin e Gjykatës së Apelit
në Shkodër. Kjo në shenjë
proteste ndaj qeverisë.
Megjithatë, nga sendet që u
hodhën nuk pati asnjë të lën-
duar. Protestuesit, teksa
prisnin me ankth vendimin
e gjykatës, herë pas here lës-
honin thirrje kundër qever-
isë dhe kryeministrit Edi
Rama. "Turp, turp për Edi
Ramën", "Rama ik, Rama ik",
"Kukësi", "Fitore", "Qeveri e
krimit, qeveri hajdute", "Li-
roni vëllezërit tanë" ishin
disa prej thirrjeve të protes-
tuesve.
GJYQIGJYQIGJYQIGJYQIGJYQI

Në sallën e gjyqit, avoka-
tët mbrojtës kërkuan lir-
imin e 11 kuksianëve, duke
thënë se arrestimi i tyre ësh-
të i paligjshëm. Pala
mbrojtëse paraqiti disa pro-

va të reja (pamje filmike)
duke kërkuar që të merren
në konsideratë, por ato nuk
u pranuan nga trupi
gjykues. Avokatët argumen-

tuan se, "në procesverbalet
e kontrollit dhe të ndalimit
nuk kishte orare, por vetëm
datë. Nuk është e qartë se
kur janë ndaluar të dyshua-
rit. U morën me forcë
mëngjesin e datës 1 prill dhe
nga Kukësi janë sjellë në Ti-
ranë. Për këto arsye ndali-
mi është i paligjshëm. Mun-
gon vendimi i Gjykatës së
Lartë për transferimin e
çështjes në Gjykatën e Ti-
ranës. Ka vetëm një vendim
të Ministrisë se Drejtësisë,
sipas kërkesës së bërë nga
gjykatësja Alma Ahmeti.
Masat u caktuan nga një

gjykatë jokompetente sepse
që Gjykata e Tiranës të kon-
siderohej e tillë, do të duhej
të kishte një urdhër delegi-
mi nga KLD. Policët hynë në

shtëpitë e kuksianëve pa
pasur urdhër ndalimi. Këta
njerëz janë rrëmbyer dhe po
mbahen peng. Në 1100 faqe
të dosjes nuk gjetëm asnjë
provë që të ishte kryer krim.
Mungonte procesverbali i
këqyrjes se vendit të ng-
jarjes. Kuksianët nuk u
ndaluan, por u rrëmbyen.
Kuksianët vepruan në kush-
tet e nevojës ekstreme",
thanë avokatët. Pas vendim-
it të Apelit të Shkodrës,
avokatët e katër protes-
tuesve që mbetën në burg
deklaruan se do të bëjnë re-
kurs në Gjykatën e Lartë.

Senad Nikshiqi

ENDRIT BRAHIMLLARI
Sekretari i Përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për
Integrim, Endrit Brahimllari deklaroi dje nga Shkodra
se, "Edi Rama po bën hetime politike. Rama kryeson
një qeveri banditësh. Epoka e hetimeve politike në
Shqipëri ka marrë fund. Protestuesit në të drejtën e
tyre legjitime u provokuan nga Edi Rama dhe banda e
tij qeveritare. Jemi përkrah protestuesve dhe do të
vazhdojmë pa u ndalur, sepse besojmë tek kauza e
tyre e drejtë dhe qytetare".

VOLTANA ADEMI
Në kohën kur trupi gjykues është tërhequr për të
dhënë vendimin për 11 protestuesit e arrestuar,
kryebashkiakja e Shkodrës, Voltana Ademi ka
reaguar. Përmes një statusi në "Facebook", ajo
theksoi se "drejtësia" sot (dje) është përballë një
sprove për të treguar se është e pavarur dhe e
pandikuar nga politika.

DETYRIM PARAQITJE
1.Ervis Oruçi plus
2.Rasim Onuzi plus
3.Shkëlqim Vata plus
4. Abdi Aziri plus
5.Edmond Matmuja
6.Xhevahir Hereni plus

SHUHET MASA E SIGURISË
Për Shpëtim Todaj

ARREST ME BURG
1.Elton Cengu
2.Florin Onuzi
3.Xhevahir Gashi
4.Vasi LaçiGjyqi ndaj protestuesve

kuksianë në Shkodër

Protesta para Gjykatës
së Apelit të Shkodrës
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Kreu i Grupit Parlamentar të PD-së, Edmond Spaho i
kërkoi kryeministrit Rama të pranojë që qytetarët

janë të pafajshëm dhe të tërheqë akuzën nëpërmjet poli-
cisë. "Nuk i drejtohemi drejtësisë. I jemi drejtuar kryemi-
nistrit, sepse ai pranoi që ka vepruar gabim me taksën e
rrugës së Kukësit. Ndërkohë është vërtetuar me prova,
me fakte, me filmime, me të gjitha që arrestimi i tyre ka
qenë i jashtëligjshëm, në shkelje të kodit të procedurës
penale, pa fakte, me një gjyq që tashmë është vërtetuar që
ishte farsë. E për rrjedhojë i takonte kryeministrit që e
pranoi se ishte gabim të tërheqë akuzën ndaj tyre nëpërm-
jet organeve të policisë, të cilët kanë kërkuar tek prokuro-
ria arrestimin e tyre. Prandaj i jemi drejtuar kryeminis-
trit, ta tërheqë, të pranojë edhe në këtë rast që këta janë të
pafajshëm dhe i ka mbajtur për motive politike brenda.
Do të hyjmë në seancë, sepse seanca është publike, sa kohë
që nuk ka një vendim të gjykatës për ta zhvilluar me dyer
të mbyllura. Kemi ardhur të shprehim mbështetjen në
përputhje me ligjin ndaj tyre",-tha z.Spaho.

Kreu i opozitës Lulzim
Basha e cilësoi dje
drejtësi gjysmake

vendimin e Gjykatës së
Apelit Shkodër. Në një re-
agim në Facebook, kreu i PD
tha se protesta dhe qën-
dresa qytetare do të vazh-
dojë. Kreu i PD-së reagoi pas
vendimit të gjykatës për të
lënë në burg 4 kuksianë nga
protesta në Rrugën e Ko-
mbit. Sipas tij, gjykata nuk
bëri drejtësi, prandaj protes-
ta e qëndresa popullore nuk
do të ndalet. "Vendimi për
lirimin nga arresti të 7 prej
kuksianëve të grabitur nga
shtëpitë e tyre me urdhër të
Edi Ramës, është arritje e
protestës dhe rezistencës së
qytetarëve. Por kjo drejtësi
gjysmake është, në fakt, pa-
drejtësi, sepse 4 kuksianë
mbahen në qeli, ndërkohë që
trafikanti ndërkombëtar i
drogës Sajmir Tahiri është
në parlament",-tha z.Basha.
Sipas tij ky është thelbi i
regjimit të Edi Ramës: burg
për popullin që ngrihet
kundër grabitjes, liri për
kriminelët që mbajnë Edi
Ramën me paratë e drogës
dhe vota të blera. "Ndaj
protesta dhe qëndresa
qytetare do të vazhdojë. Nga
fati i kësaj beteje varet e
ardhmja europiane e Sh-
qipërisë. PD është në krah të
njerëzve, është në krah të
popullit", u shpreh kreu i PD-
së. Duke e konsideruar
drejtësinë vegël të qeverisë,
edhe kryetarja e LSI-së, Mon-
ika Kryemadhi deklaroi dje
se asnjë banor i Kukësit që
protestoi për taksën e pa-
drejtës sipas saj në Rrugën
e Kombit, nuk mund të
mbahet në burg. Reagimi i
saj vjen ndërkohë që 4 prej
11 kuksianëve të arrestuar
për çështjen, kanë mbetur
sërish prapa hekurave, për
të cilën Kryemadhi thotë se
opozita nuk do ta lejojë
maskaradën e kryeministrit
që tallet dhe luan me jetën e
shqiptarëve të pafajshëm.
"Pabesia dhe frika e Edi
Ramës vazhdojnë të mbajnë
në mënyrë krejtësisht anti-
ligjore në burg protestuesit
kuksianë! Asnjë qytetar që
ka protestuar për një taksë
arbitrare dhe të padrejtë,
nuk mund të penalizohet
nga një drejtësi, që sot më
shumë se kurrë tregoi qar-
tas se është vegël e qever-
isë",-theksoi ajo. Kryemadhi

Kryemadhi: Asnjë protestues nuk do të mbetet në burg, drejtësia në duart e Ramës

Katër kuksianë në burg, Basha:
Drejtësi gjysmake, qëndresa vazhdon
"Rama lë të lirë kriminelët, qytetarët në burg"

Valentina Madani

akuzoi se procedurat e ndal-
imit të protestuesve, mënyra
se si u shoqërua dhe gjyki-
mi i politizuar janë tregues
i qartë i një pushteti të ri në
duart e narkoqeverisë. "As-
një raport ndërkombëtar,
asnjë show në ERTV apo
shfaqje "dashurie publike"
për të tërhequr vëmendjen
nga zullumet, nuk e shpëton
dot Edi Ramën dhe qeverinë
e narkotrafikut nga revolta
e një populli, që sot më shumë
se kurrë po provon në kur-

riz hajdutërinë dhe pa-
drejtësinë. Opozita nuk do të
lejojë maskaradën e kryemi-
nistrit që po tallet dhe që po
luan me jetën e shqiptarëve
të pafajshëm, që rëndohen
çdo ditë e më shumë nga tak-
sat e oligarkëve dhe burgos-
en padrejtësisht nga të ko-
manduarit e Edi Ramës",-u
shpreh kryetarja e LSI. Krye-
madhi bëri të qartë se opozi-
ta do të jetë në krye të qën-
dresës popullore deri në lir-
imin edhe të 4 kuksianëve të

mbetur në burg. "Ne do të
jemi në krah të çdo proteste
për të liruar kuksianët pro-
testues, që sot janë simboli i
qëndresës ndaj arrogancës
së pushtetit. Beteja e tyre me
padrejtësinë është edhe bete-
ja jonë! Me çdo kusht e me
çdo mjet demokratik do të
jemi në mbështetje të kuk-
sianëve, deri në lirimin e çdo
protestuesi dhe rishikimin e
taksës për Rrugën e Ko-
mbit",- theksoi kryetarja e
LSI-së.

LULZIM BASHA
Thelbi i regjimit të Edi
Ramës: burg për
popullin që ngrihet
kundër grabitjes, liri
për kriminelët që
mbajnë Edi Ramën
me paratë e drogës
dhe vota të blera. Ndaj
protesta dhe qëndresa
qytetare do të
vazhdojë. Nga fati i
kësaj beteje varet e
ardhmja europiane e
Shqipërisë. PD është
në krah të njerëzve,
është në krah të popu-
llit", - tha z.Basha.

Ministria e Infrastruk
turës dhe Energjisë i

ka nisur letër-propozimin
zyrtar kompanisë konce-
sionare Albania Highway
Concession që menaxhon
mirëmbajtjen e rrugës
Milot-Morinë për amendi-
min e disa neneve, ku një
nga çështjet kryesore është
ajo e tarifës që do të pagua-
jnë banorët e zonës. Sipas
Tv Klan pas bisedimeve me
banorët në Kukës, Has dhe
Tropojë i është propozuar
koncesionarit që tarifa që
ata do të paguajnë për një
kalim, në sheshin e pagesës
të jetë 200 lekë të reja, apo
1.5 euro. Nëse merret në to-
tal, një kalim vajtje-ardhje
për kategoritë e personave
që banojnë përgjatë rrugës,
pas amendimit të kontratës
dhe rivendosjes së traut të
kalimit, pagesa do të jetë 3
euro, nga 10 që ishte më
parë. Në total janë 8 mijë
makina të regjistruara në
këtë zonë, ndërsa burimet
sqarojnë se ata, të cilët janë

banorë të këtyre zonave, por
kanë automjetin të regjistru-
ar në një vend tjetër, nuk do të
jenë përfitues. Sipas fotografi-
meve të bëra, numri mesatar i
makinave të banorëve që
kalojnë në ditë është 350 për
një kah të rrugës dhe po aq
anasjelltas. Kostot që do të lin-
din nga ky lehtësim arrijnë në
afro 900 mijë euro dhe qeveria
pret që e gjitha shuma të për-
ballohet nga kompania konc-
esionare. Transporti urban

do të përjashtohet nga të
gjitha tarifat e rrugës, ku
mbulimi i kostove për këtë
kategori do të jepet në formë
subvencioni me shumën 120
mijë euro, që është përcak-
tuar në kontratë për politi-
ka sociale. Grupi i punës ësh-
të duke hartuar edhe termat
pullat e përhershme që do të
ngjiten në makina, të cilat do
të blihen me çmime të reduk-
tuara nga përdoruesit e
shpeshtë të rrugës.

Qeveria dërgon propozimin zyrtar, sa do të
paguajnë kuksianët për Rrugën e Kombit

MONIKA KRYEMADHI
"Ne do të jemi në krah të çdo proteste për të liruar
kuksianët protestues, që sot janë simboli i
qëndresës ndaj arrogancës së pushtetit! Me çdo
kusht e me çdo mjet demokratik do të jemi në
mbështetje të kuksianëve, deri në lirimin e çdo
protestuesi dhe rishikimin e taksës për Rrugën e
Kombit", - theksoi Kryemadhi.



SHKURT

Berisha: Shqipëria, vendi i të burgosurve
politikë, drejt përjashtimit nga KE

Ish-kryeministri Sali Berisha dënoi ashpër dje vendi
min për lënien në burg të 4 protestuesve kuksianë pas

protestave të dhunshme më 31 mars kundër tarifës së
Rrugës së Kombit. Berisha e quajti "vendim stalinist të
kryegjykatësit Rama", lënien në burg të tyre dhe se Sh-
qipëria që sot shpallet vendi i të burgosurve politikë. Sipas
tij ky vendim është thyerje e rëndë e Kushtetutës dhe Kartës
Europiane të të Drejtave të Njeriut. "Shqipëria që sot shpal-
let vendi i të burgosurve politik! Rama për urrejtjen e tij
atërore për kuksianët kërcënon me vendimin e bllokimin e
hapjes se negociatave me BE pasi BE nuk mund të nego-
ciojë me vende që mbajnë të burgosur politikë!", theksoi
z.Berisha. Ai shprehu shqetësimin se: "Shqipëria që sot
hyn në greminën e përjashtimit nga Këshilli i Europës për
shkeljen flagrante të Kartës Europiane të të Drejtave të
Njeriut dhe si i vetmi vend me të burgosur politik në konti-
nentin e Europës. Sipas Berishës, ky vendim është thirrje
për mbarë shqiptarët të shpëtojmë me çdo kusht të ardh-
men tonë europiane, duke përmbysur sa më parë narkosh-
tetin dhe klikën e tij me në krye Edvin Kristaq Ramën!

Gjyqi, Spaho-Ramës:
Tërhiq akuzën për kuksianët

Kreu i opozitës, Lulzim Basha

Protesta në Rrugën e Kombit
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ZGJEDHJET
REFORMA

Ambasadori i OSBE-
së, Bernd Borchardt
u kërkoi partive poli-

tike shqiptare që të mbyllin
reformën zgjedhore brenda
muajit korrik. Në një tryezë
të përbashkët me Komision-
in e posaçëm të Reformës
Zgjedhore, bashkëkryetari i
Komisionit për Reformës
Zgjedhore, Bledi Çuçi njohu
të pranishmit në tryezë me
vendimin e përbashkët të ko-
misionit që puna të përqen-
drohet në 6 shtylla kryesore.
"6 shtyllat janë, së pari për-
dorimi i teknologjive të reja
në procesin e votimit, së dyti
adresimi për të bërë të mun-
dur votimin e emigrantëve,
së treti çështjet që kanë të
bëjnë me shitblerjen e votës,
së katërti çështje që kanë të
bëjnë me fushatën dhe ato që
ne i quajmë rekomandimet
kryesore të OSBE ODHIR-it
dhe këtu kemi ndarë disa
nënçështje, siç janë fushata
dhe media, financimi politik,
burimet e shtetit, së pesti
çështje që kanë të bëjnë me
regjistrin e votuesve dhe
regjistrin civil, së gjashti ad-
ministrata duke e parë në
këndvështrimin e përdorim-
it apo mospërdorimit të ad-
ministratës në procesin
zgjedhor".

Bashkëkryetari i Komi-
sionit të posaçëm të Re-
formës Zgjedhore, z. Oerd
Bylykbashi, u shpreh: "Re-
forma zgjedhore është kryef-
jalë e punës që bën parlamen-
ti, jo thjesht e këtij komisio-
ni, por e punës që bën parla-
menti gjatë të gjithë kësaj
periudhe. Është një prioritet,
që përsa i përket opozitës do
të mbetet lart në axhendën
tonë, por edhe të parlamentit
shqiptar. Ajo që është shumë
e rëndësishme është se qar-
tazi në kuadër të procesit të
hapjes dhe të negociatave,
është një tematikë thelbë-
sore për të ndikuar në ven-
dimmarrjen e BE-së në lidhje
me hapjen e negociatave, që
përbën një moment jashtëza-
konisht të rëndësishëm për
Shqipërinë", - tha Bylyk-
bashi. Ambasadori i
prezencës së OSBE-së në Sh-
qipëri, Bernd Borchardt, u
ndal në fjalën e tij tek reko-
mandimet që OSBE-ODIHR
ka bërë në raportet zgjed-
hore që nga viti 2013, duke
inkurajuar një reformë të
bërë në kohë dhe reformë të
plotë.

"Një nga problematikat e
përmendura nga folësit për-
para meje është çështja e
shitblerjes së votës. ODHIR
rekomandon përpjekje të for-
ta, që nevojiten për të trajtu-
ar çështjen e vazhdueshme të
blerjes së votës, si fushata e
ndërgjegjësimit dhe fusha e
ndjekjes penale, për të rritur
besimin te procesi zgjedhor.
Ne po i kushtojmë mjaft vë-
mendje çështjes së shkeljeve
zgjedhore, që i janë raportu-
ar Prokurorisë së Përgjiths-

Kreu i PR debaton me Bylykbashin e Çuçin në sy të ambasadorit të OSBE-së

Reforma zgjedhore, Borchardt thirrje
partive: Përfundojeni brenda korrikut
"Presim më shumë dënime nga prokuroria për shitblerjen e votës"

Darina Tanushi

hme dhe po presim me pa-
durim për më shumë dënime
dhe vendime", - u shpreh Bor-
chardt. "Unë e nxis fort ko-
misionin të finalizojë re-
formën zgjedhore brenda
afatit të ri. Tani është koha
për rezultate konkrete.
Bashkë me OSBE/ODIHR i
ofrojmë mbështetjen tonë të
plotë parlamentit shqiptar
në realizimin e reformës",

tha ambasadori. Deputeti i
LSI-së, Luan Rama tha se kjo
është e disata mbledhje që
dëgjohen të njëjtat fjalime,
por nuk ka produkt dhe kjo
vë në rrezik reformën. "Ne si
komision nuk kemi filluar
nga puna dhe nuk kemi ako-
ma një produkt që lidhet me
Kodin Zgjedhor. Jemi një vit
para zgjedhjeve lokale, kur
do të fillojmë për të nxjerrë

një produkt që të na çojë tek
zgjedhje të ndryshme nga ato
që i referohemi? Të jemi më
seriozë dhe transparentë në
çdo vendimmarrje. Ne jemi
komision që duhet të marrim
vendim", tha Rama. Aleati i
Partisë Demokratike dhe
kryetari i Partisë Republi-
kane, Fatmir Mediu ngriti
shqetësimin e rolit të zbehur
që dy partitë kryesore po u

japin partive të vogla. Reagi-
mi i Mediut erdhi kur bash-
këkryetarët e komisionit,
Oerd Bylykbashi dhe Bledar
Çuçi kërkuan që media të
dalë nga salla, pasi ata vetë
mbajtën fjalimet. Mediu
kërkoi praninë e mediave dhe
mes tij, Çuçit e Bylykbashit
nisën diskutime për këtë
çështje, në prani të ambasa-
dorit të OSBE-së.

LUAN RAMA
Deputeti i LSI-së, Luan Rama
tha se kjo është e disata
mbledhje që dëgjohen të
njëjtat fjalime, por nuk ka
produkt dhe kjo vë në rrezik
reformën. "Ne si komision nuk
kemi filluar nga puna dhe nuk
kemi akoma një produkt që
lidhet me Kodin Zgjedhor.
Jemi një vit para zgjedhjeve
lokale, kur do të fillojmë për të
nxjerrë një produkt që të na
çojë tek zgjedhje të ndryshme
nga ato që i referohemi?", tha
Luan Rama.

Kryeministri Edi Rama
tha dje gjatë forumit

me qytetarë të Fierit për
sigurinë se rritja e perfor-
mancës së Policisë së Sh-
tetit vjen duke pasur një
rritje të ndërveprimit mes
policisë dhe qytetarëve.
"Numri i vrasjeve është më
i ulëti në trendin historik.
Po ashtu, edhe sa u takon
veprave të tjera penale
kemi një rënie të ndjeshme,
çka tregon që jemi në
rrugën e duhur dhe jam i
bindur se do shkojmë aty
ku mendojmë se duhet të
jemi, në parametrat e me-
satares së policive të Bash-
kimit Europian. Kemi
hapur negociatat, integri-
mi ndoshta nuk vjen nesër,
është rrugë e gjatë, por ne
duhet të jemi gati dhe du-
het që çdo strukturë të jetë
në nivelin e BE-së", tha
Rama. Duke folur për foru-
min, Rama tha: "Qëllimi i

këtij organizimi është kriji-
mi i një lidhjeje të re mes
policisë dhe komuniteteve,
duke kaluar në një fazë
tjetër, që e kthen policinë nga
një strukturë kontrolli, në
një strukturë shërbimi, që
jo thjesht reagon kur merr
një alarm, por që është aty
për të bashkëvepruar së
bashku me njerëzit. Roli i
policisë është shumë më i
gjerë se lufta me krimin dhe
përballja me keqbërësit. Ne
jemi ende në një fazë re-
formimi të Policisë së Sh-

tetit. Ndryshimi i qasjes
për të ndryshuar një
proces të nisur disa vite
më parë, që Policia e Sh-
tetit të mos jetë indifer-
ente, por të veprojë. Ju
jeni të informuar dhe për
procesin e vetingut në Po-
licinë e Shtetit dhe përveç
asaj që duket e thuhet, ka
një rëndësi të posaçme në
forcimin e dinjitetit të çdo
punonjësi policie dhe të çdo
njeriu që shërben si pjesë e
strukturave të policisë së
shtetit. Procesi nuk është
vetëm i njëanshëm, pra
nuk është sa do dalin nga
strukturat e Policisë së
Shtetit, për shkak të mos-
justifikimit të pasurisë apo
të tjera gjëra, por sa do fi-
tojnë ata që do mbeten
brenda Policisë së Shtetit
dhe sa e vetëdijshme do të
jetë ajo si e tërë në raport
me nevojat që ka ndaj saj",
u shpreh Rama.

Kryeministri në Fier, forum për bashkëpunimin polici-qytetarë

Edi Rama: Policia e Shtetit në fazë
reformimi, bashkëpunim me komunitetin

17 gjyqtarët në garë
për Strasburgun,
qeveria: Duhet të
kalojnë vetingun

Kryeministria pub
likoi dje listën prej 17

gjyqtarësh që kanë ap-
likuar në garën për të qenë
gjyqtari i ri i Shqipërisë në
Gjykatën Evropiane të të
Drejtave të Njeriut. Por
këta emra do t'i nënshtro-
hen vetingut më parë.
"Duke marrë në konsider-
atë rëndësinë e integritetit
profesional e moral, si dhe
pastërtinë e figurës së
gjyqtarëve dhe proku-
rorëve në sistemin e drejtë-
sisë shqiptare, por edhe të
përfaqësuesve shqiptarë
në trupat ndërkombëtare
gjyqësore, në përputhje me
Kushtetutën dhe legjisla-
cionin në fuqi, aplikantët
për kandidatë për pozicio-
nin e gjyqtarit të ri të Sh-
qipërisë në GJEDNJ do t'i
nënshtrohen procesit të
rivlerësimit kalimtar
(vetingut)", thuhet në njo-
ftimin e qeverisë.

Xhafaj: Shumë
shpejt do të goditen
grupet kriminale në

Fier dhe Lushnjë
Ministri i Brendshëm,

Fatmir Xhafaj parala-
jmëroi se do të ketë goditje të
grupeve kriminale në Fier
dhe në Lushnjë, ndërsa nën-
vizoi se deri më tani janë godi-
tur 7 grupe kriminale nga op-
eracioni "Forca e Ligjit". "Jo
vetëm ndëshkimin penal të
tyre, por edhe goditjen e pa-
surive kriminale që këto
grupe kanë vendosur. Nga
njëra anë ndëshkimi penal i
tyre dhe nga ana tjetër heqja
e bazës ekonomike. Jemi të
vendosur për luftë pa kom-
promis ndaj këtij fenomeni.
Ne deri më sot kemi goditur 7
grupe kriminale dhe për një
pjesë kemi filluar hetimin për
pasuritë kriminale. Ky është
një problem që haset në Fier
dhe Lushnje, pasi ka individë
dhe grupe kriminale që kanë
guxuar të përballen edhe me
policinë dhe ne jemi të an-
gazhuar bashkë me pro-
kurorinë t'i godasim dhe
shumë shpejt do të shihni re-
zultate konkrete", tha Xhafaj.
Po ashtu, Xhafaj shtoi se,
"nga ana tjetër në jemi të an-
gazhuar fort me fenomenin e
kanabisit. Vitin e kaluar Poli-
cia e Shtetit në bashkëpunim
me qytetarë dhe organet e
qeverisë vendore arriti suk-
ses duke e hequr vendin nga
harta e vendeve narkotike,
por kërkojmë edhe bash-
këpunimin tuaj për vazhdi-
min e kësaj beteje".

Ambasadori i OSBE-së, Bernd Borchardt,
dje në tryezën e përbashkët
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Debatet me dyer të mbyllura, rrëzohen kritikët e Bashës në Këshillin Kombëtar

Ndryshimet në statutin e PD-së,
kryetari mandat të pakufizuar
Si u votua, Basha rikthen Topallin

Risitë kryesore të draft-statutit të PD-së bazohen në 3
shtylla kryesore, që garantojnë zgjerimin e demokra-

cisë së brendshme dhe përfshirjen e anëtarësisë në vendim-
marrje. Ndryshimet statutore që do t'i nënshtrohen votës
finale në Kuvendin Kombëtar të 28 prillit, neni për kryetar-
in nuk ka asnjë ndryshim thelbësor. Nuk parashikon
dorëheqjen në rast të humbjes së zgjedhjeve. Nuk parash-
ikon as ngrirjen e funksioneve deri në zgjedhjen e kreut të
ri, koncept që zoti Basha e praktikoi vetë pas humbjes së
thellë të zgjedhjeve deri në konfirmim e tij si kryetar me
parimin "një anëtar, një votë". Mësohet se motiv kryesor që
në statut të mos parashikohet dorëheqja dhe për më tepër
heqja e mundësisë së rikandidimit në rast të humbjes së
zgjedhjeve është fakti se kundërshtarët në familjen poli-
tike do të punonin vazhdimisht për largimin e kryetarit
dhe jo për forcimin e partisë. Statuti ka disa risi tjera, një
prej të cilave zvogëlimi i kryesisë. Rikthehen anëtarët e
zgjedhur nga Këshilli Kombëtar, 15 të tillë, përveç drejtuesve
të lartë të partisë, sekretarëve funksionalë dhe kryetarëve
të forumit të gruas dhe rinisë. Sa i përket zgjedhjes së kan-
didaturave për deputetë, statuti parashikon që pas konsul-
timit me anëtarësinë, me propozimin e kryetarit të partisë,
kryesia e vendos listën përfundimtare të kandidaturave
elektorale, por vulën finale e ka Këshilli Kombëtar.

Drafti me ndryshime
në statutin e PD-së
pritet të jetë gati në

Kuvendin Kombëtar, që do të
mbahet më 28 dhe 29 prill.
Kreu i demokratëve, Lulzim
Basha mblodhi mbrëmë
Këshillin Kombëtar të PD-së
me një pikë në rendin e ditës,
miratimin e ndryshimeve në
statutin e partisë. Sekretari
i Përgjithshëm i PD, Arben
Ristani prezantoi projektin
e ndryshimeve, ndërkohë që
në nisje të mbledhjes, Arben
Imami, një prej zërave kritikë
të Bashës kërkoi bërjen e
analizës së humbjes së 25 qer-
shorit, përpara shqyrtimit të
ndryshimeve në statut.
Gjithashtu, Imami propozoi
edhe në statut kufizimin e
mandatit të kryetarit. Propo-
zimi i Imamit u rrëzua me
15 vota pro, 4 abstenim, të
tjerët kundër. Këto kërkesa
të tij mësohet të jenë kundër-
shtuar nga kryetari Lulzim
Basha, pasi sipas tij, ka pa-
sur disa muaj kohë për pro-
pozime sa i takon statutit.
Propozimet janë hedhur në
votë dhe janë rrëzuar me shu-
micë votash nga anëtarët e
Këshillit Kombëtar. Ndër-
kohë, një tjetër propozim
ishte ai i Edvin Kullurit, i cili
kërkoi që të shqyrtoheshin
edhe draftet alternative në
mbledhjen e Këshillit Ko-
mbëtar. Kulluri i kërkoi
Bashës të merrte në shqyr-
tim propozimin e tij dhe të
Edit'h Harxhit si dhe atë të
anëtarit tjetër të Këshillit
Kombëtar, Gent Malko. Ish-
kryeministri Sali Berisha
nuk ishte i pranishëm në
mbledhje, ndërkohë që ajo u
shoqërua me debate nga kri-
tikët e Bashës. Arben Imami
kërkoi të futet në rend dite
analiza e zgjedhjeve të vitit
2017. Propozimi i tij u hodh
në votim dhe u rrëzua me
shumicën e votave. Pika e
vetme e rendit të ditës ishte
diskutimi dhe miratimi i
statutit. Në statut nuk ësh-
të përfshirë propozimi i kri-
tikeve për dorëheqjen e kry-
etarit dhe moskandidimin e
tij në rast se humb zgjedh-
jet. Ima-mi e cilësoi si fiktive
mble-dhjen e Këshillit Ko-
mbëtar, pasi sipas tij u dis-
kutua vetëm një draft.
Imami në këtë propozim u
mbështet nga Arqile Gorea
dhe Valbona Mezini. "Partia
vijon të mbetet monokra-
tike, nuk lejohen disku-
timet, nuk është një ditë e
bukur për Partinë Demokra-
tike", tha Imami, duke shtu-
ar se do të vijojë të marrë

pjesë në mbledhjet e fo-
rumeve të kësaj partie. Edhe
anëtari tjetër i Këshillit Ko-
mbëtar, Edvin Kulluri, propo-
zues i njërit draft kërkoi
hedhjen me votim të të dyja
dokumenteve për ndry-
shimet në statutin e partisë.
Sipas tij, duhet të diskuto-
hen të dy draft- statutet.
"Nuk u mor parasysh dis-
kutimi për të pasur analizë
të zgjedhjeve të vitit të kalu-
ar. Askush nuk mban
përgjegjësi për zgjedhjet e
kaluara, z.Basha nuk do që
të ndajë pushtet. Një shu-
micë në atë sallë që duar-
troket kryetarin s'është
normale, sepse ne jemi për të
diskutuar statutin aty. Për-
fundimi i kësaj mbledhjeje
është të vazhdojë nga humb-

ja në humbje", theksoi
z.Kulluri. Mbledhjet e Këshil-
lit Kombëtar nuk mund të
zhvillohen pa praninë e më
shumë se gjysmës së anë-
tarëve dhe sipas anëtares
Endira Bushati, shumë
anëtarë të Këshillit mun-
gojnë dhe nuk plotësohet
kuorumi i duhur. "Të plotë-
sohet kuorumi, mungojnë
shumë anëtarë të këshillit", -
është shprehur zj.Bushati.
Kurse Valbona Mezini aku-
zoi se: "Kryetari i PD-së e
vrau fjalën e lirë, u rrëzua një
nga propozimet, siç është
kufizimi i mandatit të krye-
tarit kur humb zgjedhjet dhe
nuk është marrë parasysh
ky propozim". Ndërkohë që
Serefedin shehu kërkoi që
sttuti tu shkojë seksioneve

gjë që u hodh poshtë me
votim,  u miratua propizmi
tjetër që antarë të këshillit
kombëtar të jenë  krahas ish
presidentëcve dhe ish krye-
ministravem edhe ish kry-
etarët e kuvendit . kjo i hap
rrugë rikthimit të jozefina
Topallit si antare e këshillit
kombëtar. Ky propozim u bë
nga Bislim Ahmetaj me te ci-
let ishte dakort edhe krye-
tari Basha.Në propozimet që
grupi i punës ka bërë për
ndryshimin e statutit të PD-
së, disa risi të rëndësishme
duket se janë ato që lidhen
me mandatin e kryetarit, me
kompetencat e Kuvendit Ko-
mbëtar të partisë si dhe bor-
din financiar, që do të kon-
trollojë veprimtarinë e tij
ekonomike.

Ndryshimet në statut, si
shkarkohet kryetari i PD

SHTYLLAT KRYESORE QË GARANTOJNË
ZGJERIMIN E DEMOKRACISË

1. Siguron garë të ndershme dhe të barabartë në të gjitha nivelet,
duke nisur nga kryetari i partisë.
2. Transferon pushtetin në organet kolegjiale, duke forcuar
kryesinë, Këshillin Kombëtar dhe Kuvendin Kombëtar.
3. Vendos sistemin e kontrollit dhe balancës mes pushteteve.
Kryetari zgjidhet me "1 anëtar, 1 votë" nga anëtarësia, por
shkarkohet me propozimin e gjysmës së Këshillit Kombëtar dhe me
miratimin e Kuvendit Kombëtar.
Parimi "1 anëtar, 1 votë" zbatohet për konsultimin e anëtarësisë në
përzgjedhjen e kandidatëve për deputetë. Komisioni i Vlerësimit të
Kandidatëve garanton sipas rregullave të reja statutore që procesi i
përzgjedhjes së kandidaturave të jetë demokratik dhe transparent:
1. I hapur për propozime.
2. I bazuar në kritere ta shpallura.
3. I bazuar në konsultimin e anëtarësisë.
4. I bazuar në respektimin e kritereve të karrierës në parti.
5. I votuar në Këshillin Kombëtar.
Statuti i ri zgjeron kompetencat e Këshillit Kombëtar
1. 15% e anëtarëve të këshillit mund të propozojnë kandidatura
alternative nga ato që propozon kryetari dhe kryesia.
2. Miraton marrëveshjet politike para dhe paszgjedhore.
3. Zgjedh anëtarët e Komisionit të Integritetit dhe Etikës.
4. Zgjedh anëtarët e Komisionit Zgjedhor.
5. Zgjedh Komisionin e Vlerësimit të Kandidatëve.
Garantimi i karrierës është një koncept i ri në draft-statut dhe
vlerësimi bazohet në kritere të qarta, që do të zbatohen për çdo
funksionar dhe të zgjedhur në PD:
1. Kohëzgjatja e anëtarësimit.
2. Kontributi në fushata elektorale.
3. Aktivizimi në jetën politike dhe publike të vendit.
4. Standardet e larta etike të pastërtisë së figurës.

Valentina Madani

ARBEN IMAMI

"Mbledhja është fiktive,
përsa kohë po
diskutohet vetëm një
draft. Partia vijon të
mbetet monokratike, nuk
lejohen diskutimet, nuk
është një ditë e bukur
për PD", tha Imami duke
shtuar se do të vijojë të
marrë pjesë në
mbledhjet e forumeve të
kësaj partie.

VALBONA MEZINI

"Kryetari i PD-së e vrau
fjalën e lirë, u rrëzua një
nga propozimet, siç
është kufizimi i mandatit
të kryetarit kur humb
zgjedhjet dhe nuk është
marrë parasysh ky
propozim. Mbledhja e
Këshillit Kombëtar është
fiktive se po shqyrtohet
vetëm një draft", tha
Mezini.

EDVIN KULLURI

"Nuk u mor parasysh
diskutimi për të pasur
analizë të zgjedhjeve të
vitit të kaluar. Askush
nuk mban përgjegjësi
për zgjedhjet e kaluara,
z.Basha nuk do që të
ndajë pushtet. Një
shumicë në atë sallë që
duartroket kryetarin
s'është normale",
theksoi Kulluri.

REDUKTIMI
PD në statutin e ri heq dorë nga ndryshimet që u bënë në shtatorin e vitit 2014 dhe i rikthehet

strukturës që la ish-lideri Berisha me një kryesi, këshill dhe Kuvend Kombëtar më të reduktuar në
numër. Nga 57 anëtarë që ka aktualisht, kryesia e re parashikohet të ketë 27 anëtarë. Reduktim të

ndjeshëm do të kenë gjithashtu këshilli dhe Kuvendi. Në ndryshim nga statuti i vjetër, Këshilli
Kombëtar do të marrë edhe kompetencën e vendimeve politike të partisë, kur bëhet fjalë për

miratime programesh apo koalicione politike, detyrë që më parë e kishte kryesia e partisë.

Mbledhja e mbrëmshme e
Këshillit Kombëtar të PD-së

PALOKA
"E rëndësishme është
që çdo nen u votua. U
propozua dorëheqja e
kryetarit. Nëse do të vihet
në statut shkarkimi i
kryetarit është gjë tjetër,
por kjo pikë është në
statut, dorëheqja është
çështje vullneti. Nëse
mendoni se nuk është
lejuar debati dhe ne kemi
parë njëri-tjetrin në sy,
pak rëndësi ka kjo. Statuti
pati ndryshime, por
rëndësi ka që çdo
propozim u votua dhe
fituan ata që morën
shumicën"- tha Paloka.
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Komisioneri për Fqin
jësinë Europiane dhe
Negociatat e Zgjerim-

it, Johannes Hahn ka folur
për Shqipërinë pas marrjes
së rekomandimit të KE për
hapjen e negociatave me
Bashkimin e Europian.
Hahn në një intervistë për
"Gazetën Shqiptare" thek-
son se Shqipëria e meritoi
marrjen rekomandimit për
hapjen e negociatave, pasi ajo
i ka plotësuar pesë prioritet
kryesore të kërkuara nga
BE. I pyetur për tensionet
politike dhe protesta e vazh-
dueshme në vend, komision-
eri u përgjigj duke thënë se
Shqipëria ka nevojë për bash-
këpunim mes opozitës dhe
qeverisë dhe tensionet e kri-
juara janë të panevojshme.
Sipas tij, situata e krijuar në
vend nuk është ajo çfarë
njerëzit presin nga përfaqë-
suesit e tyre në parlament.
Përsa i përket procesit të
vetingut, Hahn shprehet se
rezultatet e tij nuk mund të
arrihen brenda një kohe të
shkurtër, por deri më tani ka
dhënë rezultate konkrete,
duke krijuar një besuesh-
mëri më të madhe në sistem-
in e drejtësisë, teksa shton se
lufta ndaj korrupsionit ësh-
të vendimtare për të ardh-
men e Shqipërisë. Komision-
eri për Fqinjësinë Europi-
ane, duke iu referuar rapor-
tit të bërë kohët e fundit, cit-
on se Shqipëria ka bërë për-
parime në fushën e ekono-
misë dhe me këto ritme mund
të arrijë të konkurrojë edhe
me vendet e tjera më të zhvil-
luara, duke krijuar edhe
mundësi për rritjen e punë-
simit për qytetarët.

Zoti Hahn, duke marrëZoti Hahn, duke marrëZoti Hahn, duke marrëZoti Hahn, duke marrëZoti Hahn, duke marrë
parasysh zhvillimet e funditparasysh zhvillimet e funditparasysh zhvillimet e funditparasysh zhvillimet e funditparasysh zhvillimet e fundit
politike, a mendoni se Sh-politike, a mendoni se Sh-politike, a mendoni se Sh-politike, a mendoni se Sh-politike, a mendoni se Sh-
qipëria ka përqipëria ka përqipëria ka përqipëria ka përqipëria ka përmbmbmbmbmbushur prit-ushur prit-ushur prit-ushur prit-ushur prit-
jet e BE-së në mënyrë qëjet e BE-së në mënyrë qëjet e BE-së në mënyrë qëjet e BE-së në mënyrë qëjet e BE-së në mënyrë që
hahahahahapja e nepja e nepja e nepja e nepja e negociagociagociagociagociatatatatatavvvvveeeee, siç r, siç r, siç r, siç r, siç re-e-e-e-e-

komandohet nga Komisio-komandohet nga Komisio-komandohet nga Komisio-komandohet nga Komisio-komandohet nga Komisio-
ni, do të miratohet nga sh-ni, do të miratohet nga sh-ni, do të miratohet nga sh-ni, do të miratohet nga sh-ni, do të miratohet nga sh-
tetet anëtare?tetet anëtare?tetet anëtare?tetet anëtare?tetet anëtare?

Rekomandimi i Komision-
it për të hapur negociatat e
pranimit rrjedh nga një
vlerësim teknik i progresit në
të gjitha pesë prioritetet
kryesore. Komisioni pranoi
të gjitha përpjekjet e bëra
nga Shqipëria që nga dhënia
e statusit të kandidatit në
qershor 2014. Nuk mund të
paragjykoj se si shtetet
anëtare të BE-së e shohin
gjendjen, as se kur do të ven-
dosin, por unë kam një
këshillë të rëndësishme për
qeverinë shqiptare: është
vendimtare të vazhdohet me
vendosjen e masave që ndih-
mojnë në konsolidimin e ar-
ritjeve të bëra në pesë korni-
za të prioriteteve kryesore.
Përputhshmëria e progresit
dhe rezultateve të prekshme
duhet të vazhdojnë, veçanër-
isht në kapitujt e sundimit
të ligjit, të cilat do të jenë të
parat që do të hapen dhe
ndoshta të fundit që do të
mbyllen. Kjo është mënyra
më e mirë për t'i bindur ven-
det anëtare të BE-së se Sh-
qipëria është e gatshme të
angazhohet në negociata për
t'u bashkuar me BE.

Disa protesta bëhenDisa protesta bëhenDisa protesta bëhenDisa protesta bëhenDisa protesta bëhen
kundër taksakundër taksakundër taksakundër taksakundër taksavvvvve në Sh-e në Sh-e në Sh-e në Sh-e në Sh-
qipëri, ndërsa opozita godi-qipëri, ndërsa opozita godi-qipëri, ndërsa opozita godi-qipëri, ndërsa opozita godi-qipëri, ndërsa opozita godi-
ti me miell kundër kryemi-ti me miell kundër kryemi-ti me miell kundër kryemi-ti me miell kundër kryemi-ti me miell kundër kryemi-
nistrit Edi Rama dhe kabi-nistrit Edi Rama dhe kabi-nistrit Edi Rama dhe kabi-nistrit Edi Rama dhe kabi-nistrit Edi Rama dhe kabi-
netit të tij në Knetit të tij në Knetit të tij në Knetit të tij në Knetit të tij në Kuvuvuvuvuvend. Si iend. Si iend. Si iend. Si iend. Si i
gjykoni këto veprime dhe sigjykoni këto veprime dhe sigjykoni këto veprime dhe sigjykoni këto veprime dhe sigjykoni këto veprime dhe si

ndikon në hapat e Sh-ndikon në hapat e Sh-ndikon në hapat e Sh-ndikon në hapat e Sh-ndikon në hapat e Sh-
qipërisë drejt BE-së?qipërisë drejt BE-së?qipërisë drejt BE-së?qipërisë drejt BE-së?qipërisë drejt BE-së?

Unë jam i vetëdijshëm se
ka pasur disa tensione të
përsëritura midis forcave
politike në Shqipëri. Ka
vetëm një koment për këtë:
Shqipëria ka nevojë për një
dialog konstruktiv midis
qeverisë dhe opozitës. Kon-
frontimet dhe provokimet,
nga çfarëdo anë që ato bëhen,
nuk mund të justifikohen.
Sigurisht kjo nuk është ajo
që qytetarët presin dhe meri-
tojnë nga përfaqësuesit e
tyre në parlament. Hapja e
negociatave për anëtarësim
do të ketë një ndikim të madh
në Shqipëri. Zhvillimet do të
kërkojnë kontribut nga të

gjitha forcat në vend. Unë
besoj se axhenda e kërkuar e
BE-së për vitet në vijim do të
trajtohet nga të gjitha palët
me një ndjenjë përgjegjësie
dhe vullnete të sinqertë për
t'u angazhuar në dialogun
politik, në mënyrë që çdo
sukses në lëvizjen përpara të
Shqipërisë të jetë suksesi i të
gjithë aktorëve politikë dhe
në fund të fundit, një sukses
për të gjithë qytetarët.

Procesi i vetingut ka fil-Procesi i vetingut ka fil-Procesi i vetingut ka fil-Procesi i vetingut ka fil-Procesi i vetingut ka fil-
luar të zbatohet në sisteminluar të zbatohet në sisteminluar të zbatohet në sisteminluar të zbatohet në sisteminluar të zbatohet në sistemin
e drejtësisë. Duke iu refer-e drejtësisë. Duke iu refer-e drejtësisë. Duke iu refer-e drejtësisë. Duke iu refer-e drejtësisë. Duke iu refer-
uar të dhënauar të dhënauar të dhënauar të dhënauar të dhënavvvvve tuaja, a men-e tuaja, a men-e tuaja, a men-e tuaja, a men-e tuaja, a men-
doni se qëllimi i kësaj re-doni se qëllimi i kësaj re-doni se qëllimi i kësaj re-doni se qëllimi i kësaj re-doni se qëllimi i kësaj re-
ffffforororororme është arme është arme është arme është arme është arritur dhe aritur dhe aritur dhe aritur dhe aritur dhe a
është kjo një nga pikat kyçeështë kjo një nga pikat kyçeështë kjo një nga pikat kyçeështë kjo një nga pikat kyçeështë kjo një nga pikat kyçe
që Shqipëria të bëhet pjesëqë Shqipëria të bëhet pjesëqë Shqipëria të bëhet pjesëqë Shqipëria të bëhet pjesëqë Shqipëria të bëhet pjesë

e familjes europiane?e familjes europiane?e familjes europiane?e familjes europiane?e familjes europiane?
Qëllimi i paketës së re-

formës së drejtësisë dhe veri-
fikimi është që të konsoli-
dohet një gjyqësor që është
vërtet i pavarur, i përgje-
gjshëm, i paanshëm, efektiv
dhe profesional. Këto janë
objektiva afatgjata që nuk
mund të arrihen brenda
natës. Megjithatë, rezultate
shumë të mira janë vërejtur
tashmë në zbatimin e ligjit të
verifikimit nga institucionet
e pavarura shqiptare, që po
kryejnë këtë ushtrim me mon-
itorimin e vëzhguesve ndërko-
mbëtarë. Siç e përmenda, rec-
eta për sukses është të ndjekë
reformën dhe të vazhdojë të
japë rezultate të konkrete.
Puna do të përfundojë plotë-
sisht vetëm kur fuqia e ligjit
të bëhet e pakundërsh-
tueshme, i bazuar në gjyqësor
të vërtetë funksional, pa kor-
rupsion, është i pakthyeshëm.
Kjo është me të vërtetë një
parakusht kryesor për Sh-
qipërinë që të bëhet anëtare e
Bashkimit Evropian.

Shqipëria mbetet njëShqipëria mbetet njëShqipëria mbetet njëShqipëria mbetet njëShqipëria mbetet një
vend problematik në lidhjevend problematik në lidhjevend problematik në lidhjevend problematik në lidhjevend problematik në lidhje
me korrupsionin e nivelit tëme korrupsionin e nivelit tëme korrupsionin e nivelit tëme korrupsionin e nivelit tëme korrupsionin e nivelit të
lartë, ku shumë zyrtarë tëlartë, ku shumë zyrtarë tëlartë, ku shumë zyrtarë tëlartë, ku shumë zyrtarë tëlartë, ku shumë zyrtarë të
lartë ende nuk janë hetuarlartë ende nuk janë hetuarlartë ende nuk janë hetuarlartë ende nuk janë hetuarlartë ende nuk janë hetuar
aaaaapo arpo arpo arpo arpo arrrrrrestuarestuarestuarestuarestuar. A besoni se. A besoni se. A besoni se. A besoni se. A besoni se
rrrrrefefefefeforororororma në drma në drma në drma në drma në drejtësi do të jetëejtësi do të jetëejtësi do të jetëejtësi do të jetëejtësi do të jetë
vendimtare për anëtarë-vendimtare për anëtarë-vendimtare për anëtarë-vendimtare për anëtarë-vendimtare për anëtarë-
simin e Shqipërisë?simin e Shqipërisë?simin e Shqipërisë?simin e Shqipërisë?simin e Shqipërisë?

Reforma e drejtësisë është
ndoshta përpjekja më e ndër-
likuar për një shtet si Sh-
qipëria. Një gjyqësor mirë-

funksionues është vendimtar
për të forcuar sundimin e
ligjit, por është gjithashtu
thelbësore për të konsolidu-
ar stabilizimin socio-eko-
nomik, duke e bërë vendin më
tërheqës për investimet e
huaja direkte. Gjyqësori ësh-
të një shtyllë e shtetit; si i tillë,
ai do të shërbejë vetëm për
interesat e qytetarëve në ru-
ajtjen e zbatimit të ligjeve.
Kur praktikat dhe manipuli-
met korruptive ndikojnë në
funksionalitetin e gjyqësorit,
atëherë i gjithë shteti vuan.
Suksesi i reformës së drejtë-
sisë në Shqipëri është para-
kusht për rritjen, prosperite-
tin, sigurinë dhe lirinë. Rëndë-
sia e tij nuk mund të ekza-
gjerohet.

Duke krahasuar Sh-Duke krahasuar Sh-Duke krahasuar Sh-Duke krahasuar Sh-Duke krahasuar Sh-
qipërinë me vendet e tjeraqipërinë me vendet e tjeraqipërinë me vendet e tjeraqipërinë me vendet e tjeraqipërinë me vendet e tjera
të Ballkanit, ku do e rendis-të Ballkanit, ku do e rendis-të Ballkanit, ku do e rendis-të Ballkanit, ku do e rendis-të Ballkanit, ku do e rendis-
nit Shqipërinë për sa i për-nit Shqipërinë për sa i për-nit Shqipërinë për sa i për-nit Shqipërinë për sa i për-nit Shqipërinë për sa i për-
kkkkket rëndësisë së ret rëndësisë së ret rëndësisë së ret rëndësisë së ret rëndësisë së refefefefefororororormamamamamavvvvveeeee
të ndërtë ndërtë ndërtë ndërtë ndërmarmarmarmarmarra ara ara ara ara apo zhvillim-po zhvillim-po zhvillim-po zhvillim-po zhvillim-
it e saj ekonomisë?it e saj ekonomisë?it e saj ekonomisë?it e saj ekonomisë?it e saj ekonomisë?

Kriteret ekonomike për t'u
kualifikuar, për t'u bashkuar
me BE-në janë një ekonomi
funksionale e tregut dhe aftë-
sia për të përballuar presionet
konkurruese dhe forcat e
tregut brenda Bashkimit.
Raporti ynë i fundit konfir-
mon se Shqipëria ka bërë disa
përparime në fushën e re-
formës ekonomike. Vendi ësh-
të përgjithësisht i përgatitur
mesatarisht në zhvillimin e
një ekonomie tregu funksio-
nale. Njëfarë progresi është
vërejtur edhe në aspektin e
kapacitetit për të përballuar
presionin e konkurrencës
dhe forcat e tregut brenda BE-
së, në të cilën Shqipëria ka një
nivel mesatar. Në këto fusha,
Shqipëria pritet të ndjekë re-
format dhe iniciativat që do
të lejojnë të arrijnë deri te
vendet e tjera më të zhvillu-
ara, të cilat në fund të fundit
do të rritin mundësitë për
rritje dhe punësim.

Ministri i Jashtëm
grek, Nikos Kotzias

u shpreh dje optimist se ne-
gociatat me Shqipërinë do
të jenë finalizuar deri në
fund të muajit të ardhs-
hëm. "Kur të diskutohet në
parlament, do të befasohe-
ni", ka paralajmëruar Kot-
zias gjatë një interviste
radiofonike. I pyetur nga
gazetarët nëse negociatat
janë pezulluar, Kotzias ka
thënë se "ndodhemi në një
çështje të fundit", ndoshta
duke nënkuptuar pjesën e
negociatave që lidhet me
"Paktin Detar". "Këtë po e
shqyrtojmë", ka vazhduar

Kotzias: Formalisht jemi në luftë, pronat në duart e shtetit grek

Ministri grek: Pakti me Shqipërinë, në
fund të majit, s'kemi folur për çamët
ministri i Jashtëm grek dhe
ka shtuar: "Do të kemi
mbledhje javët e ardhshme,
ashtu siç parashikon Kush-
tetuta e vendit mik dhe ko-
munikimi që bëri Presidenti
Meta me qeverinë e atjeshme.
Kanë një procedurë të
brendshme të vështirë. Besoj
se deri në fund të majit do të
jenë mbyllur esencialisht dhe
formalisht edhe çështjet e

fundit të hapura. E dini, janë
probleme që ekzistojnë që
prej 70-80 vjetësh. Kur të
vijë për diskutim në parla-
ment, do të befasoheni me
ato që do të dëgjoni dhe me
budallallëqet që bëhen nga
të dyja palët". Kotzias ka
mohuar edhe një herë se
pala shqiptare ka shtruar në
negociata çështjen çame.
"Askush në këto negociata

nuk ka shtruar çështjen
çame, nuk kemi pranuar që
të shtrohet një çështje e tillë
në negociata. Për pasuritë, të
vetmet pasuri që ekzistojnë
janë ato që kanë të bëjnë me
ligjin e luftës. Formalisht, në
një sens, jemi akoma në luftë
me Shqipërinë. Përderisa
nuk bëhet me mjaftuesh-
mëri juridike abrogimi i ligjit
të luftës, këto pasuri mbeten

të konservuara në duart e
shtetit grek. Që nga shpall-
ja e luftës kundër Greqisë,
nga Italia dhe Shqipëria që
atëherë ishin bashkuar në
një mbretëri. Këto janë që

nga lufta, nuk kanë të
bëjnë me çamët. Për çamët
janë vendimet gjyqësore
dhe të parevokueshme", ka
përfunduar ministri i Jas-
htëm grek.

Eurokomisioneri: Një gjyqësor pa korrupsion, parakusht për Shqipërinë në BE

Hahn: Shqipëria ka nevojë për një
dialog konstruktiv qeveri-opozitë
"Konfrontimet dhe provokimet nuk mund të justifikohen"

Enkel Xhangoli

Ministri i Jashtëm
grek, Nikos Kotzias

Komisioneri për Fqinjësinë Europiane dhe
Negociatat e Zgjerimit, Johannes Hahn

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE  ANKANDI

Më datë 30 prill 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do
zhvillohet ankandi i I-rë për shitjen e pasurisë  së shoqërisë “Komfort”shpk
Apartamenti/zyra që do të shitet ndodhet në ZK 8310, Rr”Dritan Hoxha”,
Tiranë (kati 7 i ndërtesës, mbi zyrat e Bankës NBG). Prona ka sipërfaqen prej
230.75 m².
Prona është e debitorit e nuk rëndohet nga asnjë detyrim tjetër civil.
Çmimi fillestar me të cilin hapet ankandi është 18.688.000 lek.

Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al

SHPALLJE ANKANDI

Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me permbarues Enuar Merko me
adrese Rr Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyra 8, Ap 1, Tirane, njofton se me date
13.05.2018 ora 8ºº - 16ºº ne ambjentet e saj, do te zhvillohet: Ankandi i III per
shitjen e pasurise te paluajtshme Truall me Nr. pasurie.6/286 dhe sip.242 m²,
Zona Kadastrale Nr.8513, Vol.24, Fq.102 e ndodhur në Rr”V.Kuqi”, Lagjia 12,
Durrës  me vlere fillestare ne ankand  60,480 EURO . Të interesuarit të kontaktojnë
në nr. e telefonit 0672027580, 355 4 22 31 888. email enuar.merko@gmail.com

SHPALLJE ANKANDI

Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me permbarues Enuar Merko me
adrese Rr Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyra 8, Ap 1, Tirane, njofton se me date
13.05.2018 ora 8ºº - 16ºº ne ambjentet e saj, do te zhvillohet: Ankandi i II per
shitjen e pasurise te paluajtshme Ndërtesë me Nr. pasurie.6/56 dhe sip.108.24
m², Zona Kadastrale Nr.8513,vol.31,fq.121 e ndodhur në Rr”V.Kuqi”,Lagjia 12,
Durrës me vlere fillestare ne ankand  784 EURO . Të interesuarit të kontaktojnë
në nr. e telefonit 0672027580, 355 4 22 31 888. email enuar.merko@gmail.com
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Këshilli i Ministrave
rishpërndan numrin
e punonjësve në

njësitë e qeverisjes qen-
drore. Vendimi prek të
gjithë ministritë dhe numri
total i personave që do të
duhet të "dorëzojnë" çelësat
e zyrës është 182 punonjës.
Ndërkohë po aq persona, 182
veta do të punësohen në
Agjencinë Kombëtare të
Shoqërisë së Informacionit
duke e çuar numrin e
përgjithshëm të punonjësve
të këtij institucioni në
335.Numrin më të madh të
largimeve nga puna do ta
ketë Ministria e Financave
dhe Ekonomisë, ku redukto-
het me 92 veta, duke e çuar
numrin e përgjithshëm të
punonjësve të këtij institu-
cioni në 5 726. Më pas vjen
Ministria e Brendshme, ku
për vitin 2018 numri i
punonjësve reduktohet me
10 veta, duke e çuar numrin
e përgjithshëm të punon-
jësve të këtij institucioni në
14 146. Do të shkurtohen për-

katësisht shtatë vende pune
në Ministrinë e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural duke e
çuar numrin e përgjithshëm
të punonjësve të këtij insti-
tucioni në 1 997 dhe Minis-
trinë e Drejtësisë, ku pas
largimit të 7 punonjësve
numri i përgjithshëm i këtij
institucioni zbret në 5 681.
Këshilli i Ministrave vendo-
si që numri i punonjësve të
sistemit të Ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes

Sociale, për vitin 2018, reduk-
tohet me 27 veta, duke e çuar
numrin e përgjithshëm të
punonjësve të këtij institu-
cioni në 4 262. Ne vendimin e
qeverisë të miratuar dje më-
sohet se numri i punonjësve
të sistemit të Ministrisë së
Infrastrukturës dhe En-
ergjisë, për vitin 2018, reduk-
tohet me 4 veta, duke e çuar
numrin e përgjithshëm të
punonjësve të këtij institu-
cioni në 970. Ndërkohë num-

Bëhet rishpërndarja e punonjësve në njësitë e qeverisjes qendrore për vitin 2018

Furtunë në administratë,
ikin nga puna 182 veta

Ministritë dhe drejtoritë që preken, ja ku hapen vende të reja
Ornela Manjani

ri i punonjësve të sistemit të
Ministrisë së Mbrojtjes, për
vitin 2018, reduktohet me 2
veta, duke e çuar numrin e
përgjithshëm të punonjësve
të këtij institucioni në 8 971,
ndërsa numri i punonjësve
të sistemit të Ministrisë së
Turizmit dhe Mjedisit, për
vitin 2018, reduktohet me 2
veta, duke e çuar numrin e
përgjithshëm të punonjësve
të këtij institucioni në 1 035.
Edhe në Agjencinë e

PUNONJËSIT QË IKIN

1.Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Brendshme,
për vitin 2018, reduktohet me 10 veta
2.Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural, reduktohet me 7 veta
3.Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Drejtësisë,
reduktohet me 7 veta
4.Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë, reduktohet me 92 veta.
5.Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Infrastrukturës
dhe Energjisë reduktohet me 4 veta
6.Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Mbrojtjes,
reduktohet me 2 veta.
7.Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Turizmit dhe
Mjedisit, reduktohet me 2 veta.
8.Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Kulturës,
reduktohet me 7 veta.
9.Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale reduktohet me 27 veta.
10.Numri i punonjësve të Agjencisë së Prokurimit Publik,
reduktohet me 4 veta
11.Numri i punonjësve të Agjencisë së Zhvillimit të Territorit
reduktohet me 2 veta.
12.Numri i punonjësve të Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit
të Klasifikuar reduktohet me 1 vetë.
13.Numri i punonjësve të ADISA-s, reduktohet me 5 veta.
14.Numri i punonjësve të Autoritetit Shtetëror për Informacionin
Gjeohapësinor reduktohet me 3 veta.
15.Numri i punonjësve të Inspektoratit Qendror reduktohet me 4
veta
16. Numri i punonjësve të Departamentit të Administratës
Publike reduktohet me 5 veta.

Qeveria ka miratuar
vendimin "Për dispozi-

tat zbatuese të ligjit nr.92/
2014 për Tatimin mbi Vlerën
e Shtuar në Republikën e Sh-
qipërisë", të ndryshuar ku
përcakton mes të tjerash
edhe një herë se profesionet
e lira përfshihen në skemë
nga qarkullimi zero. "Kufiri
minimal i regjistrimit për
TVSH-në për personat e tat-
ueshëm, që ofrojnë shërbime
në veprimtari ekonomike, si-
pas profesioneve të tilla si:
avokat, noter, mjek i special-
izuar, dentist, dentist i spe-
cializuar, farmacist, inferm-
ier, veteriner, arkitekt, inx-
hinier, mjek-laborant, pro-
jektues, ekonomist, agron-
om, ekspert kontabël i
regjistruar, kontabilist i
miratuar dhe vlerësues i pa-
surisë, pavarësisht nga
qarkullimi vjetor i tyre, ësh-
të zero. Të gjithë këta janë
persona të tatueshëm, të

regjistruar për TVSH-në,
edhe nëse kryejnë veprimtari
të përjashtuar sipas ligjit"
thuhet në pikën 2 të vendim-
it. Për shumicën e profesion-
istëve të lirë ky vendim nuk
sjell asnjë ndryshim dhe ven-
dimi lidhet më shumë me përf-
shirjen edhe një herë të avoka-
tëve në skemë duke nisur nga
xhiroja zero. Këta të fundit

deri më 1 prill ishin jashtë saj
nëse qarkullimin vjetor e kish-
in deri nën 5 milionë lekë. Më
29 dhjetor 2014, Këshilli i Min-
istrave miratoi një vendim
"Për dispozitat zbatuese të
ligjit nr.92/2014 'Për Tatimin
mbi Vlerën e Shtuar në Repub-
likën e Shqipërisë'" të ndry-
shuar. Në këtë vendim, në ne-
nin 11 bëhen dy përcaktime,
së pari që kufiri minimal i
regjistrimit për Tatimin mbi
Vlerën e Shtuar është qar-
kullimi prej 5 milionë lekësh
në vit, përveç rasteve që për-
caktohen në pikën 2 të nenit.
Pikërisht kjo pikë përcakton
një listë me të paktën 18 kate-
gori që TVSH-ja u fillon nga
zero pavarësisht xhiros.

Prokurimit Publik, për vitin
2018, reduktohet me 4 veta,
duke e çuar numrin e
përgjithshëm të punonjësve
të këtij institucioni në 25.
Ndërkohë nga Agjencia e
Zhvillimit të Territorit, për
vitin 2018, reduktohet me 2
veta, duke e çuar numrin e
përgjithshëm të punonjësve
të këtij institucioni në 43.
Nga Drejtoria e Sigurimit të
Informacionit të Klas-
ifikuar, për vitin 2018, reduk-
tohet me 1 vetë ndërsa num-
ri i punonjësve të ADISA-s,
për vitin 2018, reduktohet
me 5 veta, duke e çuar num-
rin e përgjithshëm të punon-
jësve të këtij institucioni në

155 punonjës. Numri i
punonjësve të Autoritetit
Shtetëror për Informacion-
in Gjeohapësinor, për vitin
2018, reduktohet me 3 veta,
duke e çuar numrin e
përgjithshëm të punonjësve
të këtij institucioni në 46 dhe
numri i punonjësve të Ins-
pektoratit Qendror, për
vitin 2018, reduktohet me 4
veta, duke e çuar numrin e
përgjithshëm të punonjësve
të këtij institucioni në 21.
Edhe në Departamentin e
Administratës Publike, për
vitin 2018, reduktohet me 5
veta, duke e çuar numrin e
përgjithshëm të punonjësve
të këtij institucioni në 55.

Përfshihen avokatë, inxhinierë, ekonomistë

Vendimi i qeverisë, asnjë
profesion i lirë jashtë TVSH

Ministri i Financave
dhe Ekonomisë, Ar-

ben Ahmetaj, zhvilloi dje
një takim me mediat për të
njoftuar së në muajt në
vijim do nisin politika nx-
itëse dhe ndihmuese për
biznesin e vogël. Ministri
deklaroi se janë parash-
ikuar lehtësi fiskale. Gjith-
ashtu, ministri mohoi
zërat se mbledhja e TVSH-
së mund të bëhet nëpërm-
jet një koncesionari në të
ardhmen. Më pas ministri
u ndal tek raportet e
Bankës Botërore. Duke
cituar Bankën Botërore,
ministri tha se buxhetimi
në Shqipëri është më i be-
sueshmi në rajon. "Boloria
politike ku flitet me demek

për një taksë të re të biznesit
të vogël, një koncesion për
TVSh. Nuk ka pasur, nuk ka
dhe nuk do të ketë koncesion
për TVSh. Përkundrazi proce-
dura që po bëjmë me biznesin
e vogël është në favor të for-
malizimit dhe në favor të bi-
znesit të vogël. Politikat nx-
itëse dhe lehtësuese në inicia-
tivë të kryeministrit do të

vazhdojnë dhe në muajt që
vinë do të ftoheni t'i dëgjoni.
Të ardhurat janë të qën-
drueshme në raport me pro-
dhimin e brendshëm bruto,
rritja e të ardhurave në Sh-
qipëri u përdor për infrastruk-
turë publike dhe mbështetje të
sektorit energjetik, tha min-
istri gjatë takimit. Pra, gjithë
ajo boloria politike se ku janë
përdorur paratë e shqipta-
rëve, paratë e shqiptarëve
janë përdorur për projekte so-
ciale, rritje pagash, rritje pen-
sionesh, mbështetje të shtre-
save në nevojë, mbështetje të
nxënësve nga klasa e 1-5 me
libra falas dhe për infrastruk-
turën publike dhe mbështetje
për sektorin energjetik"-tha
Ahmetaj.

“Nuk ka dhe nuk do të ketë koncesion për TVSH”

Ministri Ahmetaj: Lehtësi
fiskale për biznesin e vogël

Foto ilustruese

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
Ne date 25.04.2018 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor
privat Irisa Tereziu PF me adrese ne "Rruga Fadil Rada, Pallati
Danjela, Kati Perdhe, Njesia Tregtare nr.10, Tirane", zhvillohet ankandi
per shitjen e pasurise se paluajtshme e llojit Apartament, me sip.90
m2, me adrese Lagjia 13 Plazh, Rruga Pavaresia, shkalla 1, kati 4,
apartamenti 22, Durres ne pronesi te Erjon Adem Estrefi.Cmimi ne
ankand te trete eshte ne vleren 2,772,000 (dy milion e shtateqind e
shtatedhjete e dy mije) lekë.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE GJYQËSORË PRIVATË
SHOQËRIA PËRMBARIMORE  “EXECUTORES  LITIUM” (EXC LIT)  sh.p.k

Shoqëria Përmbarimore “Executores Litium “ sh.p.k
do të zhvillojë ankandin e dytë për pasuritë e paluajtshme  :
Truall me nr.pasurie 45/8, me sip. 4392 m2, ZK 1006, vol 01, fq.197, e ndodhur ne Ahmetaq Tirane, ne
pronesi te Petrit Shefqet Elezi.
Cmimi me te cilin do te filloje ankandi eshte ne vleren 74,975 Euro
Ndertese me nr. pasurie N/45/8, me sip. 1167 m2, ZK 1006, vol 9, fq.197, e ndodhur ne Ahmetaq Tirane,
ne pronesi te Petrit Shefqet Elezi, Altin Dervishi, Ermir Stafa.
Cmimi me te cilin do te filloje ankandi eshte ne vleren 131,362 Euro
Ankandi do të zhvillohet në datë  14.05.2018 ora 16:00, në zyrën përmbarimore “Executores Litium”
sh.p.k, me adresë Blv “Zhan Dark”, Kulla 1 Teknoprojekt, shk 1, kati 4, ap 10, Tirane

Studio Permbarimore “SHKRELA” do te zhvilloje
Ankandin e dyte per pasurine

“Truall + Ndertese”, regjistruar ne regjistrin hipotekor vol 16, faqe 195
date 18.10.2002, me siperfaqe totale 1250 m2 nga i cili 354 m2 eshte
ndertim, me nr. Pasurie 7/173, Z.K. 8501, e ndodhur ne Lagjia “Clirim”, Berat
ne pronesi te Baki Shyqyri Kungulli.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren
58,339,882.08 (pesedhjete e tete milion e treqind e tridhjete e nente
mije e teteqind e tetedhjete e dy pike zero tete) Leke.
Ankandi i Dyte zhvillohet me dt.26.04.2018, ora 16:00 ne ambientet e
Studios Permbarimore Shkrela, me adrese : Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”,
H.2, K.3, Ap. 5, Tirane.
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SHKURT
Sekuestrohen 310 kg kanabis

në një furgon të braktisur,
shoqërohen 6 persona

FIER FIER FIER FIER FIER - Një furgon plot
me drogë është gjetur ditën
e djeshme në Fier. Burime
nga policia lokale bënë me
dije se ngjarja ndodhi në fs-
hatin Kraps. Mësohet se në
brendësi të automjetit të
braktisur nga trafikantët u
sekuestrua një sasi prej 310
kg kanabis sattiva. Ende
nuk dihet kujt i përket fur-
goni apo sasia e kon-
siderueshme e drogës.
Ndërkaq në lidhje me këtë
ngjarjeje, policia ka sho-
qëruar 6 persona dhe po
punon intensivisht për
identifikimin dhe vënien në
pranga të poseduesve të
lëndës narkotike.

Kërcënoi me thikë
mjekun në Gramsh,

arrestohet 43-vjeçari
GRAMSHGRAMSHGRAMSHGRAMSHGRAMSH-Një 43-vjeçar

ka rënë në prangat e poli-
cisë ditën e djeshme, pasi
akuzohet se ka kanosur me
thikë një mjek në spitalit të
Gramshit. Ngjarja në fjalë
ndodhi në oborrin e spitalit.
Burime zyrtare nga policia
thanë se bëhet fjalë për sh-
tetasin Bujar Hoda, banues
në fshatin Vinë, Njësia Ad-
ministrative Pishaj, Gram-
sh. Ai akuzohet se për mo-
tive të dobëta ka kanosur
mjekun me inicialet H.K.,
58 vjeç, banues në Tiranë.

Aksident në Tropojë,
humb jetën vëllai i

kryebashkiakut demokrat
TROPOJETROPOJETROPOJETROPOJETROPOJE-Një aksident i

rëndë ka ndodhur ditën e
djeshme në Tropojë, ku ka
humbur jetën një 64-vjeçar.
Bëhet fjalë për shtetasin
Man Dushaj, vëllai i krye-
bashkiakut të Tropojës Be-
snik Dushaj, përfaqësues i
PD (në foto). Mësohet se dy
automjete një tip 'BMË' dhe
një mjet 'Benz' janë përpla-
sur në aksin Bajram-Curri-
Fierzë. Nga aksidenti kanë
mbetur të plagosur 5 perso-
na: Fadil e Bekim Dushaj,
Elidon e Alidona Haxhiaj
(nënë e bir) si dhe drejtuesi
i mjetit "BMW", N.Madani.
Dy prej të plagosurve janë
dërguar në Tiranë për
mjekim më të specializuar.
Fadil e Bekim Dushaj janë,
gjithashtu të afërmit e krye-
bashkiakut të Tropojës. Poli-
cia ka shoqëruar drejtuesin
e mjetit 'BMW' N.Madani.

AKTUALITET

KPK: S'ka të ardhura të mjaftueshme për 2 apartamente, 2 garazhe e një fuoristradë

Vetingu, shkarkohet nga detyra
prokurorja e Apelit në Shkodër
Besa Nikëhasani: S'jam e korruptuar, më
gjeni një dosje që kam bërë një shkelje

Prokurorja e Gjykatës
së Apelit Shkodër,
Besa Nikëhasani, ësh-

të shkarkuar nga detyra
ditën e djeshme pasi nuk ka
arritur ta kalojë procesin e
vetingut. Komisioni i Pavar-
ur i Kualifikimit ka gjykuar
se Nikëhasani nuk ka mun-
dur të argumentojë pasurinë
e saj. Sipas Inspektoratit të
Lartë të Deklarimit dhe Kon-
trollit të Pasurisë, pasuria e
prokurores është e justi-
fikuar, por KPK ka konstat-
uar se ajo ka bërë deklarim
të rremë dhe nuk kanë të
ardhura të mjaftueshme për
të justifikuar dy aparta-
mente, dy garazhe dhe një
fuoristradë, e cila kap vlerën
19 mijë e 500 euro. Në një de-
klaratë për mediat,
prokurorja mohoi akuzat e
fshehjes së pasurisë. "Me
shku tek Zoti, këtu dhe në
hënë 100 vjet unë kurrë nuk
jam e korruptuar, pastërtinë
e figurës kurrë nuk e kam
shkelur. Më gjeni një dosje
që kam bërë një shkelje. Do
të ndjek rrugën ligjore, do
vazhdoj apelimin se është e
drejta ime. Jam shumë ku-
rioze të di se çfarë arsyetojnë
në vendim. Pse nuk merret
dhe pastërtia e figurës dhe
ana profesionale? Nëse unë
kam pasuri të pajustifikuar
nga e mora unë kur nuk kam
shkelur një herë të vetme
ligjin, kam punuar me
përkushtim dhe ndersh-
mëri. Kam 14 vjet që shkoj
nga Tirana në Shkodër, po të
isha nga të korruptuarat
isha si gjithë dynjaja në Ti-
ranë",-deklaroi prokurorja
Besa Nikëhasani. Më tej ajo
thekson faktin se ILDKPI, e
ka nxjerr korrekte me pa-
suritë që ajo zotëron. "Jam
nga ata që më vinte turp që
të thosha ku punoj, doja të
dija se me kë punoja. ILDK-
PI, më ka nxjerr gjithmonë
korrekte me ato që kam pa-
sur. Duhet marrë parasysh
se kam filluar vetëm në 2003
për të deklaruar pasurinë.
Kam deklaruar vetëm
rrogën time, nuk e dija që
duhet deklaruar të gjitha

çfarë kisha. Gjithë dek-
laratat e pasurisë e kanë këtë
adresë timen. Shpinë e bash-
këshorti, tokën e bash-
këshortit. Ku i çova këto
lekë?! Që në 2004 kam dek-
laruar shtëpinë e pa
hipotekuar në Lezhë, të
gjithë këtë adresë e kanë të
gjithë, edhe ILDKP. Edhe 10
hektarët e tokës së burrit pse
nuk i shihni?!",-shprehet
prokurorja. Në përfundim të
seancës u shpreh se do e
apelojë vendimin e dhënë.
Sakaq më herët KPK dek-
laroi se kryer një hetim të
pavarur nga përgjigja e ILD-
KPKI, ku kanë konstatuar se
prokurorja nuk e justifikon
pasurinë. "Për Besa Ni-
këhasanin është bërë vetëm

kontrolli për pasurinë
nëpërmjet vetingut. ILDKP-
KI ka konstatuar se dekla-
rimet e Nikëhasanit janë të
sakta, nuk ka fshehur pasur-
inë nuk ka kryer deklarim te
rremë. Ka burim të ligjshëm

pasurie. Kemi kryer një
hetim të pavarur nga
përgjigja e ILDKPKI. Ni-
këhasani ka një apartament
me vlerë 90 mijë euro në Ti-
ranë, apartament me vlerë
28 mijë euro në Shëngjin

dhe një dyqan në Lezhë, fitu-
ar me prishjen e një aparta-
menti të vjetër. Nikëhasani
ka gënjyer për një aparta-
ment në Lezhë me sip 130
m2. Nuk ka pasur asnjëherë
certifikatë pronësie. Sipas
prokurores ka pasur këtë
apartament, është prishur
dhe është bërë një pallat i ri,
por nga hetimi administrativ
nuk ka fakte. Nikëhasani nuk
ka burim pasurie për blerjen
e automjetit një apartamen-
ti dhe dy garazheve në Ti-
ranë. 130 m2 apartament në
Lezhë dhe apartament 140
m3 e dy garazheve në Tiranë
dhe fuoristradës 19 mijë e 500
euro. Janë pa burim të justi-
fikuara", deklaroi Komisioni
i pavarur i Kualifikimit.

FUSHE KRFUSHE KRFUSHE KRFUSHE KRFUSHE KRUJË UJË UJË UJË UJË - Një sasi lënde plasëse
ka shpërthyer mbrëmë pranë një banese në
fshatin Ahmetaq të Fushë-Krujës. Mësohet
se tritoli ka shpërthyer në afërsi të banesës
së Nazmi Demirxhiut. Aktualisht ky i fun-
dit është drejtor i Paraburgimit në Drej-
torinë e Përgjithshme të Burgjeve. Në mo-
mentin e shpërthimit e gjithë familja ka
qenë në banesë. Nuk raportohet për persona
të dëmtuar, por vetëm dëme materiale. Si-
pas policisë, dyshohet se lënda plasëse është
hedhur nga jashtë drejt shtëpisë. Menjëherë

Shpërthim me tritol në banesën
e drejtorit të Paraburgimit

në vendngjarje kanë shkuar blutë, të cilët
po hetojnë për identifikimin dhe vënien në
pranga të autorëve të krimit.

Besa Nikëhasani

Shkarkimi i prokurores, Manjani:
Vetingu dha provën e radhës të dështimit

Nikëhasani, nuk është sim-
bol i prokurores së paaftë apo
të korruptuar! E them këtë
me bindjen më të thellë
njerëzore dhe profesionale.
Vetingu dha sot provën e
radhës të dështimit! Nuk
kisha dyshim, por duhej pro-
va. Ja edhe një provë tjetër!
Veting nuk është një inspe-
ktorat tjetër i deklarimit të
pasurive! Jo dhe jo! Veting u
bë për të verifikuar figurën
morale dhe aftësinë profesio-
nale të gjykatësve dhe

prokurorëve. Natyrisht
edhe elementi i pasurisë ësh-
të pjesë e verifikimit, po jo i
vetmi! Besa Nikëhsani ësh-
të prokurore karriere, fjalë-
pakë dhe një nëpunëse kor-
rekte shteti. Nuk di të ketë
kaluar ndonjë proces disi-
plinor e as të jetë përfolur
në publik. Pasuria modeste

e familjes së saj ishte e de-
klaruar dhe e verifikuar
nga ILDKP gjithë këto
vite. Gjykimi popullor se
medemek nuk justifikon
një shtëpi të përfituar nga
shkëmbimi i truallit të
bashkëshortit me ndër-
tuesin, është poshtërsi e
vetingut! Nuk ishte qëlli-
mi i vetingut të largohen
prokurorët e gjykatësit
korrektë! Jo dhe jo! Ndaj
them se është dështim!
Me këtë variant shumë
shpejt do t'i mbyllim edhe
gjykatat e prokuroritë në
gjithë vendin! Ashtu siç
mbyll Gjykatën Kush-
tetuese e Gjykata e Lartë.
Pra, sot efektivisht jemi
pa sistem drejtësie!
Rroftë Reforma se drejtë-
sia na la shëndetin!",-sh-
kruan në rrjetin e tij so-
cial, ish-ministri i Drejtë-
sisë, Ylli Manjani.

TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - Ish-ministri i
Drejtësisë, Ylli Manjani ka
reaguar pas shkarkimit të
prokurores së Apelit në Sh-
kodër, Besa Nikëhasani,
duke i dalë në mbrojtje
kësaj të fundit. Përmes një
reagimi në 'Facebook'
Manjani theksoi se
vetingu dha provën e
radhës të dështimit. Mes
të tjerash ai shkruan se
Nikëhasani, nuk është sim-
bol i prokurores së paaftë
apo të korruptuar. "Besa

 TENDER I HAPUR NDËRKOMBËTAR

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

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

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

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

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

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

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit,
në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 04 Qershor  2018, ora 09:00, kohë në të cilën do të hapet
edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

Ylli Manjani
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Efektivi i komisariatit nr.2 në Tiranë dyshohet për trafikant droge

Me 421 kg drogë në makinë në Fushë-Krujë,
arrestohet ish-doganieri, në kërkim polici

ARRESTIMI
Më datë 20.04.2018 u arrestua në flagrancë
shtetasi Benardo Hamzaj, 40 vjeç dhe është
shpallur në kërkim shtetasi me iniciale S.O.,
punonjës policie. Pasi më datë 19.04.2018, në
fshatin Thumanë, nga kontrolli i ushtruar në dy
automjete u gjetën dhe sekuestruan 421 kg e 450
gr lëndë narkotike e dyshuar e llojit marijuanë.



Nën akuzë për veprat penale të "Vrasjes për gjakmarrje", ja si u arrestua në Kosovë autori

Ekzekutimi i Mario Majollarit, shpallen
në kërkim bashkëpunëtorët e Gjuzit

40-vjeçari mohon akuzat përpara grupit hetimorI dyshuar si autori i
vrasjes së 28-vjeçarit
Mario Majollari, ngjarje

e ndodhur më 10 prill në ki-
nostudio, Kastriot Gjuzi nuk
jep asnjë deklaratë përpara
uniformave blu. 40-vjçari, i
cili ka rënë në pranga dy
ditë më parë falë bash-
këpunimit të policisë sh-
qiptare dhe asaj kosovare, ka
vendosur të kyç gojën për-
para grupit hetimor lidhur
me krimin për të cilin aku-
zohet. Mësohet se i pande-
huri i njohur edhe me em-
rin Petrit Gjuzi është marrë
disa herë në pyetje nga
oficerët e zyrës së hetimit të
vrasjeve, për të dhënë shpje-
gime për krimin. Gjuzi ka
mohuar të jetë autori i
vrasjes së 28-vjeçarit, gjith-
ashtu, mësohet se nuk ka
kërkuar as avokat për ta për-
faqësuar atë ligjërisht në se-
ancat e marrjeve në pyetje.
Bëhet me dije se 40-vjeçari
ka dhënë vetëm gjeneralite-
tet e tij dhe nuk ka folur në
lidhje me atentatin, apo për
bashkëpunëtor të tij. Por ni-
sur nga dinamika e ngjarjes,
policia dyshon se Gjuzi ka
pasur bashkëpunëtorë në
vrasje. Mësohet se unifor-
mat blu kanë shpallur disa
persona në kërkim, por iden-
titetet e tyre nuk bëhen të
ditura për shkak të sekretit
hetimor.
ARRESTIMI

Policia e Tiranës ka
dhënë detaje ditën e
djeshme për arrestimin e
Kastriot Gjuzit, autorit të
dyshuar të vrasjes së Mario
Majollarit. 40-vjeçari i njo-
hur ndryshe edhe me emrin
Petrit Gjuzi, ishte shpallur
në kërkim menjëherë pas
krimit. Kapja e tij u bë e
mundur falë bashkëpunim-
it të policisë së Shqipërisë

dhe asaj të Kosovës. Sipas
policisë Gjuzi është kapur në
kufirin jeshil nga autoritetet
kosovare. Ai kaloi në mënyrë
të paligjshme në Kosovë dhe
u kap nga Policia Kufitare e
Kosovës. "Shërbimet e De-
partamentit të Policisë
Kufitare të Kosovës, bënë të
mundur kapjen e shtetasit të
shpallur në kërkim nga Poli-
cia Shqiptare, Kastriot
Gjuzin, 40 vjeç, i lindur në
Tiranë, i dënuar më parë për
veprën penale "Shkelje të
rregullave të qarkullimit
rrugor", i dyshuar si autor i
ngjarjes së ndodhur më datë
10.04.2018, në rrugën "Ale-
ksandër Moisiu", ku u vra
me armë zjarri shtetasi Mar-
io Majollari", thuhet në
njoftimin e policisë. Më tej
theksohet se Gjuzi me qëllim
shmangien e hetimeve ndaj
tij kishte kaluar në mënyrë
të paligjshme kufirin jeshil
në Republikën e Kosovës, ku

dhe u kap nga Departamen-
ti i Policisë Kufitare të Kos-
ovës. Në përfundim të vep-
rimeve të para hetimore të
kryera nga Specialistët për
Hetimin e Krimeve ndaj
jetës në DVP Tiranë në bash-
këpunim me prokurorinë u
bë ndalimi i shtetasit të lart-
përmendur. Materialet iu
referuan Prokurorisë së Rre-
thit Gjyqësor Tiranë në
ngarkim të shtetasit të më-
sipërm për veprat penale të
"Vrasjes për gjakmarrje" dhe
"Mbajtje pa leje të armëve
luftarake dhe municionit".

NGJARJA
Mbrëmjen e djeshme

rreth orës 20:30 në një
rrugicë në zonën e Kinostu-
dios, pranë një karburanti u
ekzekutua me armë zjarri
28-vjeçari Mario Majollari.
Burimet bëjnë me dije se vik-
tima është qëlluar me armë
nga një makinë në lëvizje.
Autori e ka qëlluar tri herë
të riun duke e lënë të vde-
kur në vend. Burimet po-
huan se viktima ishte duke
shkuar në banesë në mo-
mentin që është qëlluar me
armë zjarri nga makinë në

lëvizje. Policia e Tiranës i
përqendroi hetimet në
pistën e hakmarrjes, pasi
babai i tij është dënuar me
burg përjetë. Babai i vik-
timës, Avni Majollari është
dënuar me burg përjetë për
dy vrasje të ndodhura në
vitin 2000, ndaj edhe aten-
tati ndaj Marios dyshohet se
ka lidhje pikërisht me
hasmërinë. Avni Majollari
është arrestuar në maj të
vitit 2014, pasi ishte në
kërkim prej 14 vitesh. Gjyka-
ta e Rrethit Gjyqësor Tiranë
me vendimin datë
11.01.2001, e ka dënuar me
"Burgim të përjetshëm", për
veprën penale të "Vrasjes me
paramendim". Sipas policisë,
në vitin 2000 Avni Majollari
ka vrarë pas një konflikti me
armë zjarri Armando Nela-
jn dhe Ilir Gjuzin në seg-
mentin rrugor Tiranë - Dajt.
Pas atentatit nga Mario Ma-
jollarit uniformat blu sho-

qëruan në polici 15 persona,
dëshmitarë dhe të dyshuar,
si dhe familjarët e dy per-
sonave që vrau në vitin 2000
i ati i Marios. Por në mo-
mentin kur policia shkoi në
banesën e Kastriot Gjuzit, ai
nuk ndodhej në banesë,
ndaj dyshimet më të madha
ranë mbi të.

AUTORI
Kastriot Gjuzi është
marrë disa herë në
pyetje nga oficerët e
zyrës së hetimit të
vrasjeve, për të dhënë
shpjegime për krimin.
Ai ka mohuar të jetë
autori i vrasjes së 28-
vjeçarit, gjithashtu,
mësohet se nuk ka
kërkuar as avokat për
ta përfaqësuar atë
ligjërisht në seancat e
marrjeve në pyetje.

AZILI
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.

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.

Një polic nga Tirana
është shpallur në

kërkim ditën e djeshme
pasi dyshohet se është i
përfshirë në trafik droge.
Bëhet fjalë për shtetasin
me inicialet S.O., polic i
komisariatit nr.2 në
kryeqytet me gradën ins-
pektor. Policia bëri me dije
se në fshatin Thumanë të
Fushë Krujës Policia ka
gjetur mëngjesin e së
premtes dy makina me
rreth 421 kg kanabis. Njëra
prej makinave ishte në
pronësi të efektivit të poli-
cisë, ndërsa automjetin
tjetër e drejtonte një 40-
vjeçar i identifikuar si Be-
nardo Hamzaj, i cili është

arrestuar. Mësohet se polici
S.O. braktisi automjetin e
mbushur me drogë në afërsi
të Fushë-Krujës, kur kuptoi
që po ndiqej nga uniformat

blu. "Më datë 20.04.2018 u
arrestua në flagrancë shteta-
si B.H. 40 vjeç, banues në
Gjirokastër. Gjithashtu, ësh-
të shpallur në kërkim dhe po

punohet për kapjen e shteta-
sit me iniciale S.O. banues
në Tiranë, punonjës policie,
pasi më datë 19.04.2018, në
fshatin Thumanë, nga kon-
trolli i ushtruar në dy au-
tomjete u gjetën dhe sekues-
truan në cilësinë e provës
materiale 421 kg e 450 gr
lëndë narkotike e dyshuar e
llojit Marijuanë. Nga he-
timet e kryera dyshohet se
shtetasi S.O. është i përfshirë
në këtë aktivitet kriminal",-
thuhet në njoftimin e poli-
cisë. Gjithashtu, bëhet me
dije se është njoftuar Drejto-

ria e Përgjithshme e Stan-
dardeve Profesionale në Po-
licinë e Shtetit, e cila ka bërë
pezullimin e menjëhershëm
nga detyra dhe nisjen e ec-
urisë disiplinore për shkelje
të rëndë për shtetasin S.O..
Sakaq mësohet se Benardo
Hamzaj, nga Mashkullora e
Gjirokastrës, ka qenë për

disa vite doganier në pikën
e kalimit kufitar Kakavijë,
ndërsa ka mbajtur edhe
detyrën e kryetarit të Fo-
rumit Rinor të Partisë
Demokratike (FRPD) në
Gjirokastër. Bëhet me dije
se uniformat blu po vi-
jojnë kërkimet për kapjen
e mikut të tij, policit S.O..

Benardo Hamzaj

Autori i dyshuar Kastriot Gjuzi Viktima Mario Majollari
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Ministria e Shëndetësisë publikon listat përfundimtare me emrat e fituesve sipas qarqeve

Shpallen datat e përzgjedhjes
për 416 punonjës shëndetësie

QARKU TIRANË
INFERMIERE

Nr Emer/Atesi/Mbiemer Totali
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 Canameti57.9
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 Mali54.2
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 Kola52.3
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 Toska50.4
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 Vogli49.8
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 Yskollari49
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 Kulemani48.4
79 Enxhi Lulzim Beqiri 48.3
80 Vjollca Shaban Gjuci48.3
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 Morina47.1
95 Jorild Perparim Zenelaj47.1
96 Besmira Stak Kola 47.1
97 Blerta Jonuz Imeri 47
98 Florian Adem Kademi 47
99 Kumrije Mehmet Hyutja47
100 Gjuana Muharrem Hoxha 46.7
101 Ina Selam Çepele46.5
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
111Elsa 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
121 Klediana Sherif Kallmi (Vesho)
45.2
122 Pranvera Mete Arifaj 45.1
123 Hamza Bajram Truka 45
124 Mariglen Petrit Rama45
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 Memushi42.4
149 Ervis Fatmir Dyrmishi42.4
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 Metushi 42
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
169 Adelina Banush Preci Kycyku 41.2
170 Ana Edmond Muka41.2
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 Kapushi40.1
184 Ilirjana Hashim Koldashi 40

185 Viola Hebib Ademaj 40

MAMI
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 Lazaj53.7
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 Pera51.4
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 Basha49.3
36 Blerina Naifi Balla 48.5
37 Jerina Zef Toma 48.5
38 Fabiola Alush Lilo48.4
39 Fjorida Fatmir Mollanji 47.9
40 Enada Telha Hoxhaj 47.4
41 Kristina Abas Oruci46.9
42 Ola Agron Keci46.8
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 Ballabani43.2
59 Blerina Hilmi Xhaja 42.5
60 Brunilda Petrit Lala 41.9
61 Marsilda Myqerem Baxhia40.4

TEKNIK LABORATORI
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 Meçi72.7
6 Suela Pasho Karriqi 72
7 Jermila Shezai Malaj71.4
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 Nerguti69.1
17 Marsela Muharem Kanaci 68.9
18 Manuela Hajri Loka 68.5
19 Raul Ymerli Mucollari 67.9
20 Alketa Erben Dajbabi67.7
21 Ersunela Luan Keli 67.5
22 Alketa Fiqiret Rustani67
23 Gabriela Sokol Mucollari 66
24 Venemin Ilir Gega 65.6
25 Adlind Thanas Coma65.4
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 Plaka60.4
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 Berati46.1
48 Megjana Sherbet Uku 45.1
49 Klodoaldo Hamdi Aliaj 42.5

FIZIOTERAPIST
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 Hajdari45.5
9 Mariglen Bajram Sula 42.1

TEKNIK IMAZHERIE
1 Gerta Sokrat Halilaj 65.3
2 Muharrem Gëzim Kulli63.6
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 Mahmutaj57.3
12 Sidorela Gëzim Rexhepi 56
13 Eliza Ndue Gjinalaj55.9
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
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

QARKU VLORË
LISTA PËRFUNDIMTARE E

KANDIDATËVE INFERMIERE
Nr Emer/Atesi/Mbiemer Totali
1 Aurela Viktor Seraj 56.6
2 Edmond Nelo Hatika55.3
3 Denisa Brahushaj53.7
4 Marsela Reshat Ramo 53.4
5 Marinela Bedri Alushaj 51.6
6 Edlira Ilmi Halilaj 50.5
7 Stiljano Zaho Dedaj 50.4
8 Megiana Qamil Perrallaj 50
9 Denisa Nuri Llodozi 48.7
10 Enxhi Dibran Haxhi 47.9
11 Myrvete Mehmet Gjana 47.8
12 Alseda Ramadan Kamberaj 47.5
13 Ana Bektash Agalliu 47.4
14 Endri Aleksander Jovani 46.9
15 Sulltana Bekim Muçaj 46.8
16 Piro Rasim Gjoka 46.7
17 File Halilaj 46
18 Evjeni Janaq Gurma 44.2
19 Ervin Luman Alizoti43.4
20 Mersin Veip Feinaj 43.4

21 Onejda Ëngjëll Kërmezo 42.6
22 Esmeralda Myzafer Haxhiaj 42.4
23 Klodjan Luan Deromemaj 42.1
24 Ermelinda Selfo Dukaj 41.7
25 Matilda Hamet Pasha 41.7
26 Redona Bari Beta41.5
27 Arisa Namik Gutiçi 41.4
28 Arber Llanaj41.3
29 Paola Pandeli Hudhra 40.9
30 Matilda Nuri Selimaj 40.5
31 Klarida Aben Xhakaj 40.4
32 Valmira Vladimir Gjokaj 40.1

MAMI
1 Armela Astrit Sadikaj 71.4
2 Denisa Bardhosh Aliraj54
3 Lisiana Aleksander Bocova 53.4

4 Dajana Pajollari 51.9
5 Sidorela Ferraj 51
6 Albjona Ilia Bilani 47.1
7 Eneida Nexhip Katiaj 46.4
8 Venida Idajet Lama 45.8
9 Morena Kolë Bërdufi 41.3

TEKNIK IMAZHERIE
1 Marie Engjell Hamitaj 52.8

TEKNIK LABORATORI
1 Panajota Haxhi Halili 53.6
2 Ejona Musa Dervishaliaj 52
3 Merita Petrit Hasanaj49.5
4 Melina Metush Hoxhaj 46.4
5 Elvana Petrit Mucaj 45.6

FIZIOTERAPIST
1 Ditmir Ajet Meminaj40.1

QARKU DURRËS
LISTA E KANDIDATËVE

INFERMIERË
Nr Emer/Atesi/Mbiemer Totali
1 Shpresa Ibrahim Gjini 70
2 Franga Prengë Prenga64.9
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 Roçi60.4
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 Kusi58.6
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) Kapxhiu55.3
19 Elisa Sali Dahri 55.3
20 Ersilda Lutfi Cupi 55
21 Erjola Luan Bazja54.1
22 Lindita Jaçe Harizi 54
23 Albion Gezim Shkoza 52.7
24 Tatjana Pellumb Cota52.4
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 Marku50.6
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 Rrushi46.4
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 Marku45.4
57 Gura Qamil Gjinollari45.4
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 Verori42.6
72 Merxhina Asem Dedej Koci 42.5
73 Trendafile Yzir Hajdini 42.5
74 Shpëtime Haki Çeka41.9
75 Anila Kurtish Kaca 41.8
76 Beftisha Xhemal Kanto 41.7
77 Adelina Skender Sokoli 41.5
78 Elsa Nezir Omeri41.1
79 Florjana Bajram Duraku 40.9
80 Fjoralba Ramadan Geraj 40.9
81 Ferdinant Petrit Bardhi 40.1

LISTA E KANDIDATËVE MAMI
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 Kurti46.7
8 Olta Lulzim Keçi 41.7
9 Rodinela Bajram Dedja 40.1

QARKU KORCË
LISTA E KANDIDATEVE

INFERMIERE
Nr Emer/Atesi/Mbiemer Totali
1 Brunilda Luan Menkulazi 62.7
2 Oldi Thoma Moni 60.9
3 Sonila Petrit Postoli60.6
4 Luljeta Xhevdet Lilo 59.9
5 Denisa  Muhamet Muci 59.6
6 Entela Bexhet Barjamllari -
Plasari 57.1
7 Resmie Flamur Emini 55.7
8 Xheni Meleq Dulellari55.3
9 Edlira Neki Hoxhalli 55.1
10 Mikela Njazi Demollari55.1
11 Ornela Meleq Hidri 55
12 Enkelejda Astrit Leka 54.9
13 Suada Perparim Kolgega 54.9
14 Resmie Anesti Xhixho 54.6
15 Elsava Artor Elmallari 54
16 Migelino Batjar Kapo 53.6
17 Irsa Ardian Kozici 53.3
18 Ankela Vasil Çuli 53
19 Dorina Hafesllari 52.7
20 Mikena Ismolli 52.7
21 Defrim Imir Bode 52.7
22 Elvisa   Gjergji Gusho 52.6
23 Frida Thomaq Sotir 52.1
24 Anila Kollcinaku 51.6
25 Andonisa Percini 51.5
26 Grisilda Hashim Biba 51.5
27 Renalda Spiro Hajderlli Dajko 51.5
28 Enxhi Bahollari51.3
29 Viola Zaim Muçka 51.2
30 Xhensika Sotir Mullaj50.6
31 Klaudjo Luan Zylfo 50.5
32 Ardit Agim Shahini 50.1
33 Elona Biraku 49.7
34 Rovena Zyferi 49.6
35 Jona Dhimitraq Dragoti 49.5
36 Jonisa Fatos Bode 49.5
37 Dhurata Ramis Lushka49.4
38 Frosilda Pajtim Dervishi 49.4
39 Renata  Leka 49.4
40 Anita Kapri 49.1
41 Paula Gusho 49
42 Ermira Jetnor Asllani 48.7
43 Anileda Mahmut Orhani 48.7
44 Vojsava Zylal Rovi 48.3
45 Arbjona Arben Muço 48.2
46 Esmeralda Jani Bardhi48.2
47 Brikena Arben Hoxhallari47.9
48 Mikela Vedat Tocka47.8
49 Marilda Adriatik Zenunllari 47.7
50 Marsida Durbaku 47.3
51 Dorjan Sami Capo 47.1
52 Eriona Nezar Zaclli 46.6

53 Greta Bardhyl Muska 46.2
54 Florida Xhemil Laraku 46
55 Selvana Fatmir Toska 45.9
56 Marsela Zykollari 45.2
57 Eneda Seladin Purba 45.1
58 Anjeza Lavdi Hasimllari45.1
59 Diamant Bashkim Hamzallari 45
60 Ermina Vangjel Germenji 45
61 Redion Medi Halilaj 44.6
62 Esmeralda Përparim Çoti44.4
63 Enea Reshat Mecollari44.3
64 Eridiol Musa Spahollari 43.8
65 Viola Thanas Arifllari 43.8
66 Enkeled Arshim Shaho 43.5
67 Ina Muahrrem Morava43.3
68 Marsela Elezi 43.2
69 Daniel Merdan Shaholli 43.1
70 Anjeza Viktor Beta 42.8
71 Stela Gjergji Kole42.8
72 Ekleva Luan Gjolla 42.7
73 Ilda Kastriot Shahinas 42.7
74 Bejaze Mynyr Liço 42.6
75 Oldi Qamil Tahirllari42.4
76 Denisa Jetnor Haxhillari 42.3
77 Orjada Nijazi Kupe 42.3
78 Kristina Rudi Alickolli 41.9
79 Herineda Petraq Kamber 41.6
80 Suela Haxhi Horanlli41.4
81 Kristjana Vasillaq Nico 41.3
82 Ornela Nesti Kapri (Buza) 41.3
83 Brisilda Hekuran Mucorovi 41
84 Elisabeta Dylber Topciu (Hajdini) 40.8
85 Oligerta Elmas Sino 40.5
86 Eglantin Xhevit Bala 40.5
87 Juljanova Kosta Shalcanj 40.5

MAMI
1 Alma Capollari 62.6
2 Jorina Bujar Xhelo 53.5
3 Stiliana Xhemal Mujollari 50.5
4 Gentiana Zotellari 47.4
5 Gliqeri Valter Vantasi 45
6 Mikela Jorgji Katro 44.8
7 Enada Musa Çollaku 43.2
8 Elvira Petrit Jazexhi 41.2
9 Fatbardha Berham Goskolli 41

TEKNIK LABORATORI
1 Gabriela Sokol Mucollari 63.2
2 Olian Fetah Beti 46.8

TEKNIK IMAZHERIE
1 Kostika Thimi Nasto 63.3
2 Antonio Asqeri Bakaj 59
3 Daniela Niko Fotiadhis 53.8

FIZIOTERAPIST
1 Klaudija Xhelali 46.2

QARKU FIER
LISTA PËRFUNDIMTARE E

KANDIDATËVE INFERMIERË
Nr Emer/Atesi/Mbiemer Totali
1 Suela Qerem Rama (Moci) 65.7
2 Bexhet Qamil Dongelliu 63.8
3 Ardita Kismet Ibrahimi (Sollaku) 63
4 Pandora Pandeli Dimo 62.9
5 Marjola Nuredin Osmenaj 58.7
6 Enisa Gjoni Mile (Mezini) 58.3
7 Erjona Xhezmi  Qerimaj (Hima)58.2
8 Ilir Brahim Alushaj 58.2
9 Aviola Anesti Sinani ( Zhuri) 58.1
10 Joana Behar Velaj 57.9
11 Besjana Selman Plaka 56.3
12 Brikena Piro Gjoni 56.3
13 Alvina Agron Prifti 55.6
14 Valeria Hetem Llanaj 55.4
15 Shpresa Shyqeri Mema 54.8
16 Katerina Qendro Koci 54.7
17 Ilda Nikollaq  Deçja Janji 54.1
18 Mira Miti Goga 54.1
19 Rudina Llazar Shkurti 54.1
20 Anisa Arjan Marku 53.7
21 Esmeralda Ledi Plepi 53.3
22 Oljeda Bardhyl Agalliu 52.7
23 Mimoza Elmas Ranci 52.4
24 Marinela Bedri Alushaj 51.6
25 Garentina Safet Shimi 50.8
26 Xhilda Arqile Postolli 50.7
27 Nikolin Fiqiri ALIMERKAJ50.3
28 Silvana Bardhyl Kaja 50.3
29 Enri Vangjel Libofsha 49.8
30 Klodiana Ramiz Xhulaj 49.8
31 Yllka Sybi Baro 49.7
32 Albina Pellumb Lezi (Rizaj) 49.6
33 Xhulia Agron (Tashi)  Etsi 49.6
34 Adela Besim Hysa Agolli 48.3

35 Rexhina Nikollaq Koci 48.3
36 Enerjeta Islam Shehaj 48.2
37 Julian Mylazim Tafillari48.1
38 Orgesa Kristaq Cuko 48.1
39 Alma Miti Sota 47.6
40 Migena Trifon Vallja47.4
41 Jola Mitat Koroveshaj Budini 47
42 Albina Dhimo Avrami Qose 46.4
43 Elona Kadri Roci 46.4
44 Fjoralba Elham Xhafaj (Avdullai) 46.2
45 Jonida Llazar Pocaj 46.2
46 Elona Agur Allkushi (Likaj) 45.9
47 Rezarta Enver Selmani Sina45.3
48 Aida Agim Rucaj 45.1
49 Denisa Vlashi Kërçani 45
50 Emanuela Halim Brahimllari
(Beqiraj ) 45
51 Armela Neki Tafa 44.5
52 Erina Ferdi Guma 44.2
53 Suada Avni  Tafa 43.7
54 Arta Malush Sulo 43.5
55 Enkeleda Riza Musko (Toska) 43.5
56 Kreshnik Isa Cjapi 43.5
57 Amarilda Namik
Hajdari(Musaku) 43.4
58 Sueda Thoma Gjeci 43.2
59 Adriana  Kozma Dhima 43.1
60 Erna Melsi Goga 43
61 Enkeleda Shefki Neziri 42.8
62 Adelajda Besnik Bali(Leka) 42.7
63 Imelda Tomi Xhoxhi 42.3
64 Aldo Pandeli Prifti 42.2
65 Petrika Palush Prifti 42.2
66 Armand Agron Xhelaj41.9
67 Dorentina Nasi Dedej 41.8
68 Ervehe Xhelal Ramushaj 41.8
69 Sidorela Ferit Kashari 41.8
70 Anilda Haxhi Maze41.7
71 Matilda Hamet Pasha 41.7
72 Sonila Ristan Pupi 41.4
73 Sonila Mikail Prendi 41.4
74 Albulena Fetah Peka 41.2
75 Alban Bastri Goga 41
76 Eneida Gezim  Bendaj41
77 Albiana Roland Zani 40.8
78 Antonio Fatmir Sheqi 40.8
79 Ina Riza Dyle 40.7
80 Artemisa Fatmir Cepele 40.5
81 Matilda Nuri Selimaj 40.5
82 Gretjola Fatmir Çepele 40.4
83 Erlinda Luan Beqillari40.2
84 Sidorela Behar Lamaj 40.2

MAMI
1 Ana Idris Llongo 63.3
2 Griselda Nuredin Haxhiu 63.3
3 Briçilda  Mentor Llupi/Sema 61.8
4 Erida Agron Kaceli ( Cepele) 61.6
5 Kleona  Fatmir Veliu 60.2
6 Flutura Mitrush Spiro 60.1
7 Mbaresa Lumen Bufi 59.8
8 Ardinela Musa Prendi 58.7
9 Malvina Astrit Kararaj 57.5
10 Valbona Mehmet Stani 57.2
11 Aurora Kujtim Vrapi 56.3
12 Anduela Hasan Xhafaj 56.1
13 Xhensila Pajtim Cekaj 55.9
14 Enida Banush Gjoni 54.7
15 Silvana Vllasi Bullgari 53.9
16 Lisiana Aleksander Bocova 53.2
17 Xhoana Eduart Mebelli 51.6
18 Gersjana Saba Gremi 51.4
19 Manuela Sokol Vehapaj51.4
20 Aftjona Avni Dula (Craga) 50
21 Marsela Qerem Arapaj47.7
22 Eva Agim Gjeka (Stambolliu) 46.2
23 Enxhina Aqif Abdurramani 44.8
24 Brunilda Sherif Hasani 44
25 Marjus Gezim Jaupaj 42.4
26 Aljona Rrapo Hatia 41.2
27 Xhuljana Hamza Seferi 40.8
28 Uejda Pellumb Ejbeja 40.2

TEKNIK LABORATORI
1 Fjona Nexhip Metushi 65.7
2 Ermal Ligor Gjeci 64.1
3 Hedije Emin Morina 60.4
4 Artela Artan Hasani58.3
5 Panajota Haxhi Halili 53.6
6 Melina Metush Hoxhaj 44.7

TEKNIK IMAZHERIE
1 Enela Fatmir Aliko 67.2
2 Arenc Tomorr Sakaj 65.9
3 Eniana Sami Mustafai 58.5
4 Valbona Gani Bali 57.4

Janë shpallur datat për
përzgjedhjen e vendit
të punës për 416 fitues-

it që aplikuan në portalin
"Infermierë për Shqipërinë"
për tu punësuar në një prej
spitaleve apo qendrave
shëndetësore publike në
vend. "Gazeta Shqiptare"
publikon sot listën me em-
rat e plotë të fituesve sipas

qarqeve, si dhe kalendarin
kur ata duhet të paraqiten
pranë Ministrisë së Shënde-
tësisë apo Drejtorive Rajo-
nale të Shëndetësisë. Respe-
ktivisht, kandidatët fitues të
qarkut Tiranë, Elbasan e Sh-
kodër duhet të paraqiten për

përzgjedhjen e vendit të
punës në datën 23 prill 2018,
pranë institucionit përkatës;
ndërsa një ditë më vonë kanë
të drejtë të paraqiten fitues-
it e qarqeve Fier, Durrës e
Korçë. Ndërkohë në 25 prill,
fituesit e qarkut Vlorë, Berat

e Lezhë duhet të paraqiten
pranë Drejtorive Rajonale
përkatëse të Shëndetësisë e
një ditë më vonë kanë
mundësinë të shkojnë pranë
institucionit edhe fituesit e
qarkut Dibër e Gjirokastër.
Përzgjedhja e vendit të

punës, do të mbyllet me kan-
didatët e qarkut Kukës, të
cilët duhet të paraqiten në
27 prill pranë Drejtorisë Ra-
jonale të Shëndetësisë. Të
gjithë ata që kishin përfun-
duar arsimin e lartë për In-
fermieri, Mami, Fizioterapi,

Teknikë laboratori, Logopedi
dhe Teknikë imazherie,
patën mundësinë që të ap-
likonin në portalin "Inferm-
ierë për Shqipërinë" për të
fituar një vend pune në 416
hapësirat vakante në insti-
tucionet shëndetësore.

Voltiza Duro
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DEKLARATA

Sot jam 72 vjeç. Ky
mund të ishte filmi im
i fundit, por nuk ma

miratuan". Saimir Kumbaro
duket i prekur nga mbledh-
ja e fundit në Qendrën Ko-
mbëtare të Kinematografisë.
Thotë se është i zhgënjyer
dhe thotë edhe se është i gën-
jyer. 3 prej 5 anëtarëve të
këshilli, i kanë thënë se e
kanë votuar projektin e tij,
por për aq kohë sa filmi i tij
nuk është miratuar, rezulton
se e kanë gënjyer.

"Kam 50 vite karrierë,
kam lënë një farë emri besoj
në kinematografi, por
Këshilli Miratues i Projek-
teve në Qendrën Kombëtare
të Kinematografisë nuk e pa
të arsyeshme të miratonte
projektin tim për një doku-
mentar për varrin e Ethem
Beut, ndërtuesit të xhamisë
së Tiranës",-tha ai dje për
"GAZETA SHQIPTARE".
REAGIMI

Si fillim, ai postoi një sta-
tus në profilin e tij në rrje-
tin social 'Facebook'. Në atë
status, shkroi: "Kur skenarët
i gjykojnë profanët! Anëtarët
e Këshillit Miratues të Pro-
jekteve në QKK janë me-
diokër dhe të paaftë të shfa-
qin mendim për skenarët e
filmit dokumentar dhe artis-
tik. Petrit Beci, ish-drejtor i
RTSH dhe mik me ish-push-
tetarët, ekonomist; Agim
Poçari, ekonomist; Esat Ibro,
kineast; Genc Përmeti, pik-
tor dhe qejfli kinemaje; Ed-
uard Mazi, gazetar. Nga ky
komision nuk mund të
presësh më shumë. Shkaku
kryesor se përse prodhimet
kinematografike janë nën
nivelin mesatar është se
Qendra Kinematografike
drejtohet nga një piktor tek-
stili, i cili me politikën e tij
sasiore ka ulur buxhetin e
filmit duke fundosur kuali-
tetin. Kështu ndodh kur në
krye të institucioneve vihen
diletantë në fushën e
drejtimit. Mendoj se Qendra
Kinematografike është kthy-
er në një fondacion bam-
irësie. Në këto kushte është
më mirë të shkrihet dhe të
jetë nën drejtimin e Minis-
trisë së Kulturës".

Më tej, i kontaktuar nga
"GSH" sqaroi se që kur ësh-
të krijuar Qendra(QKK) më
1996, ai ka fituar vetëm 2
herë. Akuzon se në krye të
qendrës është një njeri që
s'ka lidhje me filmin dhe se
është veçse organizator fes-
tivalesh. Për Saimir Kum-

"Komisioni përzgjedhës
i filmave? E kanë kthyer
në fondacion bamirësie"

Saimir Kumbaro:
Qendra e filmit, me
profanë e diletantë

"Historia e një filmi për Ethem
Beun dhe varrin e tij të humbur"

baron, QKK është kthyer në
fondacion bamirësie. "Fil-
mat e prodhuar nga kjo
qendër, që janë 50 filma ar-
tistikë, janë të një cilësie që
lë shumë për të dëshiruar.

Këshilli i Miratimit të Pro-
jekteve përbëhet nga njerëz
profanë, që s'kanë lidhje me
filmin. Unë paraqita një pro-
jekt që ka të bëjë me
trashëgiminë kulturore, për
një film dokumentar që ka të
bëjë me varrin e Ethem
Beut".

Sqaron se kishte gjetur
një foto të vitit 1945, ku para
xhamisë, dukeshin dy varre-
në një anë varri i Belkizes,
gruas së Ethem Beut, e në
anën tjetër, varri i Ethem
Beut. Të dy varret kanë qenë
aty deri në vitin 1978. Sot,
njëri prej tyre mungon. Pas
shumë kërkimeve, Kumbaro
mësoi se njërit prej varreve,
i ishin marrë gurë, nga "Ki-
nostudio" kur është bërë
filmi "Ballë për ballë".
Atëkohë, gurët e varrit të
Ethem Beut u përdorën për
të ndërtuar në Orikum
varrin e Pashait. Në filmin
"Ballë për ballë", gurët janë,
ndërsa sot vështirësitë për

Fatmira Nikolli

t'i gjetur janë disa. Kumba-
ro ka marrë të dhëna nga
KMSH, është konsultuar
edhe me përkthyes osman-
ishteje, për të mësuar më
shumë.

Filmi i tij dokumentar do
të titullohej "Në kërkim të
gjysmës së varrit", por fondi
për të, nuk iu miratua.

Gjatë prononcimit të
djeshëm për "GSH", ai tha se
QKK duhet shkrirë, ose bux-
hetin e saj më mirë t'ia japin
studentëve që kanë ëndrra,
se sa t'u jepet festivaleve e
filmave pa vlerë.

"Ministresha, megjithëse
është kushërira ime, është
pa kulturë. Kam lënë një
gjurmë në kinematografi
dhe unë s'kualifikohem me
pretekstin, se kam marrë
shumë projekte. Unë, kam
marrë vetëm 2 projekte në 20
vjet, e kolegët e mi nga një
çdo vit. Nuk kam asgjë me
ata, por të kisha marrë dhe
unë. E kanë kthyer atë
qendër në një institucion
bamirësie.

Mos ka të bëjë me zarfe
kjo punë? Më jep, të jap? Ky
mund të ishte filmi im i fun-
dit, s'kam kohë të bëj më".

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(Consulting Company)

ALBANIA
CITIZEN - CENTRIC SERVICE DELIVERY PROJECT
Loan Agreement
Project ID No. 8521

Assignment Title: The Preparation of Detailed Design and Supervision for Integrated
Service Delivery Center Shkoder

Posted: April 19, 2018

Ref. No. AL-8521-CS/CQ/2.05.07

Under the Innovative Good Governance priority, launched in April 2014, the Program "Innovation
against Corruption: Building a Citizen Centric Service Delivery Model in Albania" (ISDA), entails a
multilayered reform that focuses on key administrative central government public services to reduce
the time and burden for citizens and businesses and improve service delivery quality, transparency
and efficiency by using innovative solutions and ICT. Its key pillars are i) the establishment and man-
agement of an integrated nationwide model of service delivery whereby, new/enhanced front office is
focused on the provision of services and relations with the public through separately managed front
and back office functions of various public institutions, integrated with  the one-stop-shop and in-one-
place approach of the Citizen Service Center; (ii) service provision standardization, simplification
through business process re-engineering and digitization, with a focus on online services; iii) citizen
feedback and performance monitoring on service delivery for ongoing improvement.
Project Implementation aims the refurbishment and reconstruction of the selected premise, which is
expected to improve the quality of services for citizens by being closer to the public with the offered
services. The building is positioned in one of the main arteries of the city of Shkodra, has easy access
by the citizens and serves as a convenient environment for the establishment of the Integrated Public
Services Delivery Center

The scope of work consists in preparation of the design and environmental checklist of the following
activities:
Task 1:  Preparation of the Designs for OSS Shkoder
Task 2: Preparation of Bidding Documents and Cost Estimates of the envisaged Works.
Task 3: Supervision of works

The Consultant shall have the following qualifications, experience, skills and competencies:

-The consultant must have at least 7 (seven) years in design and supervision of the similar projects.
-The consultant must have at least two similar contract including the design and the supervision of
works.
The consultant (its staff) should be licensed in design, implementation and supervision works and
in carrying out environmental studies.

Project Manager

Senior Architect / Designer
Licensed architect, with more than 12 years of experience who has a design or technical focus and is
responsible for significant parts of the project and worked in at least in 2 similar projects
 Good command of English language

Architect / Structural Engineer Licensed architect with 8-10 years of experience who shall be
responsible for significant aspects of projects.
 Good command of English language

Civil Engineer (s) consultants with at least 10 years of general experience and worked in at least 2
similar projects and shall focus on design work and on the physical aspects of the design.
  Good command of English language

Mechanical Engineer graduate degree in field related with mechanical installations
 At least 5 years of general experience at the position of mechanical Engineer of design and/
or supervision teams

Electrical Engineer
 electrical Engineer with graduate degree in field related with electrical installations
 At least 5 years of general experience at the position of electrical Engineer of design and/or
supervision teams

Quantity Surveyor
 Quantity Surveyor Engineer, or technician able to check and measure the work quantities
 At least 5 years of general experience at the position of quantity surveyor of design and/or
supervision teams

Environmental Specialist
 Environmental Specialist with graduate degree in environment
 At least 5 years of experience in environmental issues

The Project Management Unit now invite eligible "Consultants" to indicate their interest in providing
the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the
required qualifications and relevant experience to perform the Services.

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank's Guidelines:
Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World
Bank Borrowers (January 2011 edition, revised July 2014) ("Consultant Guidelines"), setting forth the
World Bank's policy on conflict of interest.

The Consultant will be selected in accordance with Consultant Qualification (CQ) Method set out in
the Consultant Guidelines.

Further information can be obtained at the address below during office hours from 08:00 to 16:00,
Mondays to Thursdays, and from 08:00 to 14:00 on Fridays

The REOI is posted on the website of the Agency for the Delivery of Integrated Services in Albania
(ADISA): www.adisa.gov.al.

Expressions of interest (Company Profile, CVs, Letter of Interest and documentary evidence for fulfill-
ing the qualifications) must be delivered in a written form to the address below in person, or by mail,
or by e-mail by May 04, 2018, at 12.00 local time

Project Management Unit
Blvd: Zhan d'Ark,

Ish shtepia e oficerave, Kati V-te
Tirana, Albania

E-mail: roland.larashi@inovacioni.gov.al;
and        fiorentina.jorgji@inovacioni.gov.al
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Frankeshtajni është më
shumë se një koncept, a filo
zofi, a metaforë. Lindur,

mbase, nga përfytyrimi popullor,
derdhur në kurm miti Frankensh-
tajn është figura ngjethëse që de-
kodon misterin e krijuesit me kr-
ijesën, e paramodelit me modelin,
sikurse dështimin e krijesës kur
tejkalohen ligjësitë hyjnore dhe
shkelet e drejta. Ky mit na shpie
te mendimi se Njeriu është qenie
hyjnore, shëmbëlltyrë e saj, e
pariprodhueshme, veçse prej
kodeve hyjnore, kur e drejta e kr-
ijimit human tejkalon cakun,
normën e lejuar, natyrën, ajo kthe-
het në një boomerang për vetë kr-
ijuesin, për Njeriun dhe krejt sho-
qërinë, bëhet rrezik dhe kërcënim
dhe nga fuqi konstruktive e ndër-
tuese kthehet në fuqi destruktive
dhe shkatërruese. Këto ide, paçka
se gjenden edhe në trupin e
dramës "Frankenshtajn" të Tim
Kelly-t, bazuar në romanin e Mary
Shelley-t, vënë në Teatrin Ko-
mbëtar së fundmi nga Ilir Bokshi,
nuk janë në të vërtetë thelboret e
saj, pasi tanimë kemi një riseman-
tizim të tekstit dhe ideve fillimtare,
sikundër ngjet me letërsinë dhe
dramaturgjinë postmoderniste.

Monstra e Frankeshtajnit ia
kërkon me ngulm këtë gjë krijues-
it të tij, mjekut fiziolog e sh-
kencëtar Viktor Frankenshtajn,
por ai e quan marrëzi dhe diçka të
pamundur dëshirën e krijesës. Në
këtë dimension lëviz ideja
rrjedhëse, se njeriu ka nevojë për
dashuri. Dashuria është kodi dhe
instinkti parak, ajo zbut egërsinë,
e bën qenien të vuajë e të lumtur-
ohet njëherësh; është misteri dhe
alkimia ku njeriu gjen paqen me
veten, përplotësim dhe solidaritet.
Ne të gjithë kemi një dytës, qoftë
kur dashurojmë dhe bëjmë jetën
në çift, ndajmë vetminë tonë, qoftë
kur jemi me dhe për vetveten, por
dytësi ynë tashmë është dikush
tjetër bri nesh, një prind, vëlla,
mik, shok apo edhe një pasion,
qëllim. Monstra e Frankeshtajnit
kërkon dytësin e vet, një të dashur,
të ngjashmen-femër, siç e ka dhe
krijuesi i tij Viktor Frankenshtaj-
ni. Duke mos e pasur atë, ai vuan,
zemërohet, bën krime, hakmerret.
Përballë tij është vënë edhe sh-
kencëtari si krijues, por në një kah
tjetër. Edhe ai e lakmon dashur-
inë, e gjen, veçse bëhet fatkeq dhe
nga lumturia bie në dëshpërim e
vuajtje, sepse e humbet atë. Mon-
stra e Frankenshtajnit, për t'u hak-
marrë, ia mbyt të dashurën duke
mbetur megjithatë vetëm, me vua-
jtjen e thellë dhe fjalën: Ndih-
momë!

Po kush duhet ndihmuar, mon-
stra e Frankenshtajnit apo vetë
Viktor Frankeshtajni, shkencë-
tari? Dhe përse? Ne duhet të falim
dashuri, përndryshe, nga munge-
sa e saj, njeriu fare lehtë kalon ose
në krim, ose në shëmtim, ose në
zvetënim tërësor. Në këtë optikë
monstra e Frankenshtajnit i bish-
tnon elementit të tmerrit dhe të
llahtarshmes, po ashtu shëmtimit
dhe makabritetit, duke theksuar
mendimin se gjithë ç'janë njerëz
me të meta mendore a gjymtime
trupore, handikapatë apo të tjerë

KRITIKË

kësodore, kërkojnë kujdesin tonë,
vëmendjen dhe mallëngjimin tonë
që të mund të mirësohen, të fash-
itin instinktet e verbra të mërive,
hakmarrjes dhe komplekseve të in-
ferioritetit, të të qenit "ndryshe", i
"përjashtuar" nga komuniteti, i
përbuzur, i poshtëruar etj. Kjo
qasje mu duk se përbënte shqetë-
simin kryesor në përditësimin e
idesë regjisoriale të Ilir Bokshit.
Herë pas here ai i mëshonte kësaj,
sidomos në veprimet e monstrës së
Frankeshtajnit duke i vënë një
"pikë" dekoduese në fundin e
shfaqjes, teksa pas krimit të kryer,
atje sipër, ai lutet për ndihmë.

Nga tërë grupi i aktorëve, jo
thjesht prej të veçantës që ka vetë
roli i monstrës së Frankenshtajnit
si krijim letrar, por edhe nga gjetja
aktoriale dhe përshtatshmëria fiz-
ike, ajo mimike, gjestuale e zanore,
besoj se Besmir Bitraku realizoi fig-
urën më të arrirë. Herë-herë ai të

ngjante me një babaxhan të mjerë
që kërkonte ndihmë, që lutej, dhe
në këtë rast frika e tmerri ynë mër-
gonin diku, urrejtja dhe përbuzja
tëholloheshin, zëvendësoheshin
nga dhembshuria, mëshira dhe
nevoja për solidaritet, prani e
gjendje. Aktori e ka mbërritur këtë
pikësynim ideor të shfaqjes. Per-
sonazhi i tij nuk na tmerron si ai i
Robert Deniros, për shembull, në
versionin filmik hollivudian,
përkundrazi ne na vjen keq dhe
gati-gati krimet e tij i "shfajë-
sojmë", aq sa logjika e veprës na
lejon e orienton. Sepse krimi më i
madh nuk është ai vetë se sa kri-
juesi i tij, se sa ideja e marrëzishme
për të eksperimentuar me gjësende
a metoda përtej të arsyeshmes,
natyrës, të dobishmes, të lejuarës
dhe të hirshmes. Kur ligji hyjnor a
i natyrës shkelet, ai hakmerret.
Monstra e Frankeshtajnit është
pikërisht hakmarrja që vjen prej

shkeljes së ligjit, hakmarrja ndaj
marrëzisë. Këto ndjeshmëri unë i
fitova falë edhe lojës së natyrshme
të Besmir Bitrakut, i cili nuk i kish-
te mëshuar anës së jashtme të rolit
dhe pjesës spekulative, por ishte
përpjekur të ndërtonte një figurë
ku lëviznin të dyja shtresimet e
sipërpërmendura, ndofta me të
drejtë kjo e dyta, pra keqardhja,
thirrja për ndihmë, për solidaritet,
për dashuri. Monstra Frankeshta-
jn, kështu, është një personazh
tragjik.

Helidon Fino krijoi figurën e sh-
kencëtarit, në mendjen e të cilit
lëviz një kontradiktë e thellë e sfil-
itëse: etja për eksperimentim, sfidë
dhe prekjen e të panjohurës, nga
njëra anë dhe cinizmi, shpirt-
ngurtësia, vetmia, pasioni i sëmurë
dhe mizantropia, nga ana tjetër. Në
këtë dyluftim të mendjes dhe të
egos së tij, më shumë triumfon e
para, ndërsa e dyta vjen si pasojë
dhe nënkuptim i saj. Roli i tij ishte
një përpëlitje në dy kahet, një lun-
drim me Skillës dhe Karridbës, ku
fataliteti gërshetohet me pam-
undësinë e një zgjidhjeje të arsye-
shme të situatës shpirtërore si sh-
kencëtar dhe dashnor njëkohë-
sisht. Jeta nuk mund të lind mbi
vdekjen, siç rreket të bëjë Viktor
Frankeshtajni, prandaj përpjekja
mbetet një dështim. Ai është fat-
keq dhe dështak në të dyja ndër-
marrjet jetësore si dhe pjesët e
egos së vet, pasi me të dyja e tejka-
lon të drejtën e të qenit solidar, i
përkushtuar dhe shëlbonjës për
tjetrin. Fino arriti ta japë mirë për-
pëlitjen e shpirtit kontradiktor të
personazhit, vuajtjen që vjen prej
saj, si dhe entuziazmin vetësh-
katërrues kundruall një ideje të
ngulur dhe antinatyrore. Bri tij ish-
te asistenti dhe mjeku tjetër i lua-
jtur prej Lulzim Zeqjes, që i jepte
ritëm dhe energji dialogut. Një nga
figurat më të realizuara mu duk
nëna e Yllka Mujos. Ajo dukej disi
"ndryshe" nga një farë stili
zotërues që karakterizonte
shfaqjen, ku zotëronte ritmi, en-
ergjia dhe një shkallë tjetërsimi, e
cila buronte nga vetë karakteri dhe
metafora e veprës dhe e konceptit
regjisorial. Yllka solli një grua te-
jet të dashur dhe përplot shqetësim
të ëmbël prej nëne për birin e saj
të vetëm, që e sheh në dritë të syr-
it, çka kishte krijuar vetiu në
psikën e saj sindromin e frikës dhe
të rrezikut të papritur. Andaj dhe
krahas interpretimit me vërtetësi
të dialogut, ligjërimi i saj aktorial
shpesh e më shpesh bashkësho-
qërohej me disa klithma "pa zarar",
të dala befas nga shpirti i trembur
i nënës për të birin, çka u luajt me
hir komik nga aktorja, sidomos në
raportin e saj me shërbyesen dhe
frikën që ajo i shkaktonte. Dhe
meqë jemi te shërbyesja, Erjona
Kakeli krijoi një profil të mëvetë-
sishëm, qoftë në mënyrën e tra-
jtimit të replikës, qoftë në gjestin
shprehës, qoftë në plastikë e gjer

te ritmi. Po i një prerjeje të veçantë
ishte edhe roli i policit prej Gent
Hazizit, rrjedhshmëria e ligjërimit
të tij karakteristik, ndalesat e bef-
ta dhe kinse të menduarit për ta
provokuar tjetrin a për të gjetur një
çelës mbi krimin e ndodhur, mis-
terin, asaj çka ai hamendëson, gjer
te marrëdhënia erotike me shër-
byesen, e cila na jepet me hir ko-
mik dhe finesë. Figura e butë, ele-
gante dhe poetike e nuses u inter-
pretua nga Klea Huta. Te loja e saj
spikati vesku skenik dhe një sqimë
prej femre, e cila rrezatonte mirë-
si, bukuri, adhurim dhe simpati të
thellë nga ana jonë, çka bëri që
vdekja e saj të pritej si akti më i
pafalshëm i Frankeshtajnit, një
hakmarrje përtej të drejtës dhe
arsyes, sepse vritet bukuria dhe
dëlirësia, çka e çon dramën në
rrugën e pazgjidhshme të fajit dhe
krimit.

Pashë një trajtim të zgjuar
regjisorial të tekstit prej konceptit
të Ilir Bokshit, çka u ravijëzua në
krijimin e dy rrafsheve
kundërvënës: reales dhe ireales, të
rrokshmes dhe fantastikes, të
bukurës dhe të shëmtuarës, fisni-
kes dhe të përçudnuarës, krimit
dhe ndëshkimit, besimit dhe zh-
gënjimit, mashtrimit dhe hakmar-
rjes, më në fund të drejtës dhe të
padrejtës. Të gjitha këto antinomi
erdhën po në një tjetër kundërsh-
ti tanimë në rrafshin stilistik dhe
estetik: komikes dhe tragjikes.
Regjisori luante mirë me të dyja
rrafshet dhe i kishte harmonizuar
pa "kërcitur" njëra përkundër
tjetrës. Një nga elementët, ndosh-
ta, më domethënës dhe më ravijë-
zues për kohën, mediumin social
dhe karakteret e personazheve ish-
te kostumografia e Vese Krajës.
S'më mbetet veçse t'i them kësaj
artisteje të re: Të lumtë! Bash-
kangjitur me kostumografinë, edhe
zgjidhja skenografike e Petrit
Bakallit, ceku një simbolikë të de-
shifrueshme, sa dhe funksionale
për nga aspekti i mizanskenës dhe
ritmit të shfaqjes. Ajo ishte mbësh-
tetur mbi një sahat të madh, me
harkun që krijonte vertikalen e
mizanskenës ku ecejakeshin ak-
torët, si dhe kthimin nga pas me
burmat e këtij mekanizmi, teksa
lëvizte e supozohej se aty brenda,
në "barkun" e tij ishte laboratori i
eksperimenteve të doktor…. Pra
elementi i kohës që, ndofta, lidh
epokën e mitit, legjendës me të sot-
men, njeriun e hershëm me njeri-
un e sotëm, duke e universializuar
dukurinë dhe, së dyti, ndërlikimi i
qenies njerëzore që ka kodet e veta
të patjetërsueshme e të patejkal-
ueshme dhe kur ajo, falë
teknologjive të epërme synohet të
"ribëhet", të "riprodhohet", të "rikr-
ijohet", pra të "mekanizohet", të
"teknologjizohet", asiherë prej saj
del diçka e përbindshme si monstra
e Frankenshtajnit. Koha "ndal",
natyra shprishet, njeriu vdjerret,
arsyeja dhe mendja nga premisë
zhvillimi e mbrothësimi shndërro-
hen në shkak degradimi, dhune,
shkatërrimi, katastrofe. Mjaftojnë
këto ide që mendja të bredh në
"epet" e sotme të kërcënimit të
planetit nga industrializmi i ska-
jshëm, teknologjitë abuzive, ngro-
hja globale etj, etj…

"Frankenshtajn" dhe nevoja
e monstrës për dashuri

Besmir Bitraku, mes babaxhanit dhe të
mjerit - dhe një shikim për shfaqje e TK

 Josif Papagjoni

Në foto:
Besmir Bitraku në rolin e Frankenshtajnit
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Ende pa ardhur vera, Oriola
‘ndez’ rrjetin me fotot nudo
Edhe pse jemi ende në pranverë, shumë nga personazhet e

njohura të shobizit parapëlqejnë të zhvishen para kohe. Kjo jo për
shkak të temperaturave të larta që ende nuk janë rritur

mjaftueshëm, por për të tjera arsye ku ndër to është edhe të ‘kënaqjes’
së syve të mijëra ndjekësve. Ndër to mund të përmendim së fundmi
edhe një nga modelet më të lakuara të showbizit shqiptar, Oriola
Marashi, e cila ka preferuar të ndezë si gjithnjë rrjetin me postimet e saj
në ‘Instastory’. Së fundmi ajo ka postuar një video ku është shfaqur
nudo duke mbuluar gjoksin me duar. Nuk ka se si të ndodhë ndryshe
me Oriolën. Gjithnjë provokuese dhe e gatshme për të qenë në qendër
të vëmendjes!

Rrëfehet Enca: Të bësh
sikur s’të pëlqen kur të
qëllojnë nga të pasmet
Pas klipit, i cili mori një vëmendje shumë të madhe nga ndjekësit

e saj dhe jo vetëm, ajo vijon me postimet e saj që nxisin
gjithmonë diskutim. Po flasim pikërisht për këngëtaren e hitit

“Dua”, Enca Haxhia, e cila parapëlqen si shumë këngëtarë të tjerë të
jetë në qendër të vëmendjes, si për ‘skandale’, siç u quajtën skenat e
fundit në klipin e këngës, edhe me postimet e njëpasnjëshme pas
postimit të klipit. Një nga të fundit që ka tërhequr vëmendjen është edhe
ai i ditës së djeshme ku këngëtarja ka shprehur hapur mendimin e saj
se si mund të sillet ndaj dikujt që e qëllon nga të pasmet. “Kur ‘ai’ të
qëllon nga të pasmet dhe ti sillesh sikur ai është i paedukatë, por në të
vërtet të pëlqen”. Mbase nuk ka ndodhur një herë një situatë e tillë dhe
jo vetëm me të, por të paktën këngëtarja shprehet e sinqertë!

Almeda ‘plas’
nga zilia: Ju
balerinat ma
hiqni trurin!
Falë show-t të Vizion Plus,

“Dance with me”, është rikthyer
në Shqipëri bukuroshja Almeda

Abazi. Me rikthimin e saj është rihapur
sërish edhe llogaria në ‘Instagram’, e
cila ishte mbyllur prej më shumë se
një viti për shkak të largimit të saj në
Turqi dhe martesës me aktorin e
njohur, Tolgahan Sayisman. Në një
nga postimet e saj të fundit ajo
filmon një nga balerinat e “Dance
with me” duke ngrënë sandviç dhe
nuk heziton pa komentuar mbi të. “Ju
balerinat ma hiqni trurin me këtë
ngrënien. Pse nuk shëndosheni”.
Mesa duket ish-misi shqiptar është
mjaft e kujdesshme në linjat e saj
dhe në atë çfarë ha duke ndjerë pak
zili nga balerina që ka përballë, Olta
Ahmetaj, që është duke ngrënë një
sandviç dhe është gjithnjë në
superformë. Olta mund t’ia lejojë
vetes një ushqim të tillë, ndërsa
Almeda jo! Duhen bërë disa sakrifica
për një trup perfekt, apo jo!
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“Pse s’del pa
rroba fare?”
Nxehet
velina e Ermailt,
del me xhaketë
pa të
brendshme
Kohët e fundit është vënë në

qendër të vëmendjes
modelingu i figurave të njohura

të showbizit duke reklamuar
produkte të ndryshme në faqet e tyre
në ‘Instagram’. Një ndër to është
edhe velina simpatike e “Xing me
Ermalin”, e cila kohët e fundit ka
preferuar t’i orientohet edhe kësaj
fushe duke u bërë modele e firmave
të ndryshme në vend. Ajo që bie së
sy në postimet e saj të fundit është
ekspozimi gjithnjë e më i shpeshtë i
asseteve të saj në foto. Kjo jo vetëm
për të marrë sa më tepër ‘like’ nga
ndjekësit e saj, por edhe për të ‘të
ndjekur’ modën e këtij shekulli të
rrjeteve sociale. E veshur vetëm me
një xhaketë xhins e me asgjë poshtë
saj, Kejvina provokon në foto duke
nxitur ndjekësit të komentojnë në
fotot e saj; “Pse s’del pa rroba
fare?”. Mijëra like vetë për një foto pa
të brendshme!

Këngëtari ‘zemërthyer’?
Vjen së shpejti projekti “Ike”
Prej kohësh tashmë nuk ka ardhur në treg me ndonjë këngë të re,

ashtu siç vetëm ai di t’i sjellë. Kjo vetëm sepse është duke u
përgatitur për trilogjinë e këngëve të albumit “Hiraeth”. Po flasim

pikërisht për këngëtarin e njohur Kosovar, Alban Ramosaj, i cili së
fudnmi ka postuar në faqen e tij parapërgatitjet për këngën e parë të
trilogjisë “Hiraeth”, “Ike”. Por ajo që bie më tepër në sy në këtë projekt të
ri muzikor të Albanit është
pikërisht përmbajtja e këngës.
“Ike” i është dedikuar dikujt?
Një femre, e cila ka lënë
gjurmë në jetën e këngëtarit
duke e lënë atë edhe
zemërthyer? Ende nuk dihet
një gjë e tillë, por mund të
themi se mund ta
aludojmë nga postimet e
tij të fundit në ‘Instagram’.
Në postimin më të fundit,
këngëtari ka shkëputur
pjesë nga filmi i njohur
“Original Sin” (Mëkati
Fillestar), ku protagonist
janë aktorët e njohur
Antonio Banderas dhe
Angelina Jolie. Historia e
një burri të pasur dhe një
hajduteje, e cila
përfundon vetë në kurthin
që i ngre atij duke rënë në
dashuri me të. Të jetë ky
subjekti i këngës apo
diçka e përjetuar nga
Albani? Urojmë ta
zbulojmë së shpejti në
këngën që me siguri do të
jetë një nga hitet e tij!

Rikthehet Marina, mall për
Tiranën apo projekt i ri?
Prej kohësh është shkëputur nga ekrani me përfundimin e

projektit më të fundit ku edhe ishte moderatore, ‘C’est la vie”.
Por mesa duket bukuroshja Marina Vjollca është rikthyer në

Tiranë, pranë familjes. Nuk kishte se si të qëndronte larg vendlindjes
edhe pse e martuar me reperin e njohur kosovar, Getoar Selimi,
Marina poston foto nga “Tirana ime”. Por ende s’mund të themi me
siguri që është vetëm një vizitë në familje. Nuk dihet ende nëse për
bukuroshen e “C’est la vie” është rezervuar një produksion i ri këtu në
Tiranë apo do t’i rikthehet jetës bashkëshortore në Kosovë sërish?
Mbetet ende të presim të reja prej saj!
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Rrëfehet ish-banorja e BB9: Ka ardhur koha që jeta private të mbetet e tillë

Kapet “mat” në lokalin e Durrësit,

Ja e vërteta e fotove të ‘paparacit’
 FLET XHENSILA PERE:

“Skandali më i madh! Më kanë bërë vëllain si  ‘të dashurin’ e ri”
Edhe pse prej

kohësh nuk është
më pjesë e

shtëpisë më të
famshme në
Shqipëri, ajo

mbetet në qendër
të vëmendjes.
Kohët e fundit

ajo u bë kryefjalë
e thashethemeve

lidhur me një
mundësi

marrëdhënieje
me djalin më të

lakuar të
Tiranës në një
nga klubet e

Durrësit. Edhe
pse “e kapur”

nga “paparaci”,
Xhensila Pere
rrëfen në një

intervistë
ekskluzive për
“Bluetooth” të

“Gazeta
Shqiptare”, të
vërtetën lidhur

me fotot dhe
jetën e saj
private.

“Si reagon i
dashuri juaj

lidhur me lajmet
që dalin nëpër
portale? A nuk

ka kërkuar ai ta
prezantoni në sy
të medias për t’i

dhënë fund
thasheth-

emeve?”... Për
më tepër në
intervistën e
mëposhtme.

Kohët e fundit u për
fol nëpër media për
lidhjen me një nga

njerëzit më të lakuar në Ti-
ranë në një nga klubet e
Durrësit. Është e vërtetë
që keni një lidhje me të?

Nuk është aspak e vërtetë.
Ne jemi thjesht miq, kemi
shoqëri të përbashkët. Asgjë
më shumë.

“Paparacët” që dërguan
fotot ku ju panë bashkë
thanë që kishit diçka
shumë intime, më tepër se
miq. Pse një deklarim i

Pamela Aliaj

tillë?
Paparacët, nëse mund t’i

quajmë ashtu, duhet të kenë
parë që unë nuk isha vetëm
me të, por në një tavolinë prej
15 miqsh. Dhe për më tepër
në një nga klubet më në zë të
Tiranës.

Si reagon i dashuri juaj
lidhur me lajmet që dalin
nëpër portale? A nuk ka
kërkuar ai ta prezantoni në
sy të medias për t’i dhënë
fund thashethemeve?

Për fat të mirë nuk kam të
dashur, sepse nëse do kisha,

me këto lajme që sajohen
pothuajse çdo javë, do e kisha
tepër të vështirë për ta mbaj-
tur atë lidhje. Por media jonë
harron që një tip si unë, e cila
është mësuar t’i bëjë gjërat

hapur, do isha vete unë ajo, e
cila do e prezantoja të dashu-
rin tim në momentin që do e
kem. Edhe pse tani duke parë
se çfarë bëhet, vetëm për ato
klikime, mendoj se ka ardhur
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koha që jeta private të ngelet
e tillë.

Me çfarë do te merret
Xhensila pas konkursit të
bukurisë në Durrës?

Aktualisht jam duke u mar-
rë me “Miss Universe Alba-
nia”, i cili është më shumë se
një konkurs bukurie. Është
një punë e gjatë prej 2 mua-
jsh deri në natën finale në
datën 6 qershor në Pallatin e
Kongreseve.

Ju kanë propozuar diç-
ka ku do t’ju shohim së
shpejti? Për çfarë bëhet
fjalë?

Përveç Miss-it, aktualisht
jam e angazhuar në disa pro-
jekte lokale, gjithmonë në
televizion, në qytetin e Po-
gradecit, në Korçë dhe
Maqedoni.

Postojnë shpesh foto
provokuese tuajat me per-
sona që i etiketojnë si të
dashurit e Xhensilës. A ka
pasur ndonjë rast që keni
reaguar keq ndaj ndonjë
paparaci?

Tashmë jam mësuar me
këto lajme dhe dashur pa

dashur nuk më bëjnë më për-
shtypje. Për disa klikime më
tepër kanë arritur deri në pikën
që edhe vëllai im në një foto
me shpinë, është trajtuar si
një mashkull misterioz i
supozuar si i dashuri im. A ja
vlen të merresh me këta “pa-
paracë” ?!

Ka pasur ndonjë rast fla-
grant që ju kanë kërkuar
para në këmbim të fotove?

Nuk jam nga ato persona
që mund të kapen në ndonjë
rast flagrant. Jam tepër e

kujdesshme në veprimet e
mia.

Para pak kohësh
qarkullonte një lajm që do
të ishit pjesë e kastit të
2XL. Çfarë u bë me atë
projekt? A do të nisni së
shpejti?

Nuk e di nga ka dalë ky
lajm, edhe pse nuk habitem
që lajmi më parë kalon nëpër
portale se sa tek i zoti/zonja
e punës, por nuk është i
vërtetë. Aktrimi ka qenë gjith-
monë një fushë që më ka in-
triguar dhe nëse do vinte një
ftesë e tillë do e pranoja pa
hezituar.

Çfarë quan banale dhe

jo të pranueshme Xhensi-
la lidhur me postimin e fo-
tove provokuese në rrje-
tet sociale?

Limiti mes të qenit sensu-
ale, provokuese dhe banale
është tepër i vogël. Dhe jam
kujdesur gjithmonë të jem

brenda këtij limiti. Për më
tepër që është dhe çështje
këndvështrimi. Jam pro nu-
dos artistike dhe kundër ekza-
gjerimit. Jam e prirur më tepër
drejt elegancës ndaj dhe fo-
tot provokuese, të cilat postoj
përcillen me elegancë për
syrin e publikut.

Pas gjithë lajmeve që
qarkullojnë në media lidhur
me jetën tuaj private, si ka
reaguar familja juaj? A kanë
ndikuar tek ata lajme të til-
la?

Ashtu si unë, edhe familja
ime tashmë janë mësuar që
jam gjithmonë në fokus të
mediave për jetën time pri-
vate. Janë përpjekur, pavarë-
sisht mentalitetit shqiptar dhe
paragjykimeve, të adapto-
hen me atë çfarë ndodh me
mua si personazh publik.
Familja është mbështetja
ime më e madhe dhe kurrs-
esi nuk kanë ndikuar nega-
tivisht tek unë, sepse në
fund të fundit ata janë gjith-
monë në dijeni si për jetën
time publike ashtu edhe pri-
vate.

A keni menduar ta mby-
llni ‘Instagramin’ apo të
mos postoni shumë foto
provokuese për syrin e
medias? Nëse po, kur ka
qenë rasti?

Nuk e kam menduar kur-
rë dhe s’ka për të ndodhur
asnjëherë. Në momentin që
vendosa për t’u kthyer në
një personazh publik, mora
parasysh gjithçka që vinte
nga pas, sidomos pjesën
negative. Madje gjithë neg-
ativitetin dhe paragjykimet
jam përpjekur t’i kthej në ben-
efite dhe në armën time më
të fortë.
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Prej kohësh është
shkëputur nga vëmendja
e medias rozë që nga

ndarja e bujshme që pati me të
dashurin e saj, biznesmenin
nga Zvicra. Tashmë
transgjinorja më e famshme në
Shqipëri, Linda Rei ka vendosur
t’i rikthehet modelingut duke
provokuar çdo ditë e më shumë
me fotot që poston në
‘Instagram’. Kësaj radhe Linda
ka befasuar duke postuar një
foto në breg të detit të Maltës,
ndërsa kishte veshur vetëm një
kanotiere e asgjë poshtë. Kjo
mund të jetë ‘normale’ për atë si
foto, por të tillë s’mund ta
mendojnë shumë nga ata që e
ndjekin, duke bërë kështu që
Rei t’i bllokojë prej kohësh
komentet duke i lënë ‘pa të
drejtën e fjalës’ ndjekësit e saj.
E nxehtë por mbase më tepër
seç duhet? Kjo është Linda Rei.

Edhe pse prej kohësh në media u bë kryefjalë
lajmi i bllokimit të pasaportës së deputetit të
njohur, Tom Doshi, kjo si një lëvizje

qeveritare mendohej, mesa duket, ky i fundit nuk e
‘ka prishur gjakun, nga ana tjetër. Për Doshin,
pavarësisht ngjarjeve të fundit, miqësia nuk
preket, qoftë kjo edhe me ngjyra kundërshtare
partiake. Vetëm ditën e enjte deputeti Doshi është
parë të darkojë në një nga lokalet e njohura të
Tiranës nën shoqërinë e ministrit të tij të
‘preferuar’, Blendi Klosi. Ata janë parë të dy të
hynin në ambientet e lokalit moskokëçarës për të
shijuar një darkë në shoqërinë e njëri-tjetrit.
Paparaci ynë ka arritur të kapë disa pamje ndërsa
ecnin nëpër rrugët e Tiranës, ndërkohë që ishin
duke iu drejtuar lokalit, Doshi i shoqëruar nga
truprojat e tij, ndërsa para tij hyri ministri Klosi.

Ngre temperaturat Linda Rei!
Në plazh pa të brendshme

FOTO/ Nuk lë pas shoqërinë, ja cili
është ministri “i preferuar” me të
cilin darkon Tom Doshi
I bllokI bllokI bllokI bllokI bllokuan huan huan huan huan hyryryryryrjen për në SHBjen për në SHBjen për në SHBjen për në SHBjen për në SHBA, por ruanA, por ruanA, por ruanA, por ruanA, por ruan
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Tashmë është në muajin e
nëntë të shtatzënisë dhe me
shumë mundësi këto ditë do

të vijë në jetë vogëlushi kaq i
shumëpritur i modeles me famë
ndërkombëtare dhe me origjinë sh-
qiptare, Emina Çunmulaj. Ajo që bën
më tepër përshtypje dhe që bie më
shumë në sy në postimet e saj është
fakti se modelja nuk ka dashur kurrs-
esi të zbulojë gjininë e bebushit që
mban në bark. Edhe pse të shumta
janë postimet e saj në ‘Instagram’
dhe në ‘Instastory’ ajo duket sikur po
argëtohet me konfuzionin që i sjell
ndjekësve të saj nga fakti që s’po e
shpreh gjininë e bebit duke e kthyer
herë pas here në kuiz me ndjekësit
e saj. Por ajo që shumë prej nesh
mund të ketë qenë një foto e thjesh-
të apo një postim i radhës, mund
për shumë të tjerë të fshehë detajin
aq shumë të kërkuar prej kuriozëve
për të njohur gjininë e bebit të dytë
të Eminës. Nga ata që nuk kanë
arritur të shohin qartë me sy të lirë
apo edhe nuk e kanë kuptuar nga
forma e barkut që ka marrë model-
ja Emina, po ju sjellim më poshtë
disa raste të fotove me disa detaje
që mund t’ju sjellin më qartë
zgjidhjen e kuzisit të gjinisë së be-
bit. Djalë apo vajzë do të jetë fëmija
i dytë i modeles shqiptare Emina
Çunmulaj dhe bashkëshortit të saj
miliarder Sam Fahriaz, të cilët e
kanë tashmë një bukuroshe të vogël
të quajtur Ella. Ndërkohë që buku-
roshja nuk ka hezituar të shprehë
herë pas here nëpërmjet videove
edhe sikletet që ka kaluar, netët pa
gjumë dhe vështirësi të tjera që i
sillte barku që sa vinte dhe fryhej
edhe më tepër. Në videon e fundit
të postuar në ‘Instastory’, modelja,
ndërkohë që ndiqte një leksion në
klasë është detyruar të presë me
gërshërë pantallonat streçe që kish-
te veshur për shkak se e ngushto-
nin ndërsa rrinte ulur. “Sikletet e sh-
tatzënisë”, ka shkruar mbi foton
Emina. Ndiqni në fotot e mëposht-
me dhe të shohim në e ‘zgjidhim’
misterin e shtatzënisë! Nga barku i
rrumbullakosur dhe ngjyrat blu që
ka marrë në pjesën më të madhe
të fotove mund të themi se bukuro-
shja Emina pret ‘një djalë’. Por në
fund, po jua lëmë ju ta gjeni: Është
djalë apo vajzë?

Detajet që ju kanë shpëtuar
nga postimet e Emina Çunmulajt

VAJZË APO DJALË?

Në muajin e nëntë, ja sikletet e shtatzënisë së modeles
PAMELA ALIAJ
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Krizë e BE, apo krizë
e modelit perëndimorNga Vasil Kureta

Opinioni i   Ditës

(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)

... dhe ushqyer projektin europian.U
evidentuan dukuri kundërvënëse
ndaj sistemit të vlerave, vështirësi
në vendimmarrjet e dakordësuara,
ngritje të ndjeshme të dallgëve të
nacionalizmit, euroskepticizmit e
populizmit, por edhe kriza
konkrete si ajo greke etj.. U shfaq
një problematikë shqetësuese në të
gjithë hapësirën europiane, apo në
atë që njihet si modeli perëndimor.
Perëndimi dhe modeli i tij u për-
plas vendosmërisht me modelin
komunist dhe rezultoi fitues mbi
të, duke evidentuar epërsi të qartë
e sidomos në standardet më larta
të zhvillimit ekonomik, social, poli-
tik e demokratik. Perëndimi, i
vetëkënaqur realisht nga kjo fitore,
nuk u kthye si duhet nga vetja, për
të vlerësuar shkallën e konsumim-
it, problemet e lindura dhe që po
lindnin dhe veçanërisht nuk tre-
goi vëmendjen e nevojshme, rreth
faktit që çdo fenomen i gjallë përm-
ban domosdoshmërinë e
brendshme për të kritikuar e kor-
rigjuar vazhdimisht vetveten, për
t'u përsosur përmes ndryshimeve.
U mor më shumë me përballimin
e krizave konkrete e problemeve të
veçanta, që i lindnin në fusha të
caktuara dhe jo sa duhet me të
ardhmen e modelit të zhvillimit e
përsosjen e tij.

Tash duket qartë që kjo neg-
lizhencë po godet së brendshmi,
duke shfaqur një problematikë që
po bëhet e mprehtë në proces, por
që e ka gjetur të papërgatitur
klasën politike drejtuese të perën-
dimit, si dhe kërkimin shkencor
ekonomik, politik, filozofik e social,
teksa shfaqet një mungesë apo sh-
terpësi idesh, tezash, teorish apo
strategji konkrete, për përsosjen e
mëtejshme të modelit perëndimor
të zhvillimit, të ngritur mbi
sistemin e vlerave. Realiteti i sotëm
po zhvillon shpejt nevojën e re-
agimit sa më shpejt drejt një pro-
dhimtarie ideore e shkencore të
domosdoshme për përsosjen e
mëtejshme të këtij modeli, sa nuk
është shfaqur emergjenca apo kri-
za ekstreme.

Në situatën e krijuar nga trys-
nia e rritur e populizmit, nacional-
izmit, rritja e peshës së rolit të së
djathtës ekstreme, "Brexit" dhe
fenomenit "exit", e euroskepti-
cizmit, efektet e vazhduara të
krizës ekonomike e financiare
botërore dhe mundësia, apo dyshi-
mi për shpërthimin e një flluske
apo krize të re, por edhe një krize e
zgjatur politike, që u zhvillua në
Gjermani, duket sikur BE po fle,
sikur po ecën në rënie të lirë, apo
po jeton me disa kontradikta të
brendshme në zhvillim. Këto kon-
tradikta janë arsyeja që në tregun
politik europian kanë lënë si mën-
janë atë konceptin e "dy shpejtë-
sive", të trumbetuar shumë nga
burokracia e BE dhe po rivalizojnë
koncepte: "më shumë Europë",
"Europë më e mirë" apo tani së fun-
di dhe "Europë më e vogël". Presi-
denti francez Makron, duke nën-
vizuar rëndësinë e reformimit të
BE, insiston më shumë te procesi
i thellimit e jo i zgjerimit, duke of-
ruar edhe propozime konkrete në
këtë drejtim. Kjo tregon se ka

shqetësim, por nuk ka strategji të
qartë të një veprimtari të mirorga-
nizuar shkencore, që do prodhojë
vizion, ide, reformim e hapa
konkretë ndryshimi. Kur
shpërtheu kriza botërore financia-
re në vitin 2008, nga politika
perëndimore doli deklarimi: "Ta
bëjmë kapitalizmin më të mor-
alshëm". Nuk mund të thoshin më
shumë, por mund të bënin më
shumë, për të hapur rrugën e një
bashkëpunimi krijues me
kërkimin shkencor.

Kontradiktat e brendshme janë
burim i vetëlëvizjes e vetëndry-
shimit, por në rastin e BE dhe ec-
urisë së projektit europian, kemi të
bëjmë me një ngecje e krizë të
vërtetë. Tashmë ka një problema-
tikë mjaft komplekse brenda BE,
por ajo që tërheq vëmendjen ësh-
të se nuk ka një vizion të qartë e

strategji të plotë se si duhet trajtu-
ar e adresuar kjo problematikë, që
ka një emër të qartë-krizën e BE
dhe ngecjen e ecurisë së projektit
europian. Disa përpjekje për të
kapërcyer kriza konkrete, sidomos
ajo që lidhet me fenomenin "exit",
apo edhe ide të shkëputura, si ajo
e dy shpejtësive ose të shpëtojmë
ç'mund të shpëtojmë, dëshmon
qartë paqartësinë rreth çështjes:
ka një krizë politike të BE, apo një
problematikë që lëviz drejt një
krize të modelit perëndimor. Ka
çështje konkrete që duhen
zgjidhur, por ka edhe probleme të
karakterit ideor, që lidhen me për-
sosjen e mëtejshme të modelit
perëndimor të zhvillimit.

Tash tërheq vëmendjen se ai që
është njohur si perëndimi i bash-
kuar dhe që fitoi si i tillë përball-
jen me modelin komunist, nuk
shfaqet i tillë, por edhe disi i grin-
dur në disa drejtime dhe BE është
duke u marrë shumë me veten,
duke e zvogëluar kështu disi rolin
e saj në zhvillimet botërore. Kjo sit-
uatë ka mundësuar rritjen e trys-
nive imperale ndaj hapësirës euro-
piane, por edhe deklarime të tipit
"perëndimi historik", si një formë
aludimi për një dështim të modelit
ekonomik, politik e social të perën-
dimit. Modeli perëndimor dhe
sistemi i vlerave kërcënohen aktu-

alisht edhe nga modele eklektike e
autoritariste, në funksion të inter-
esave gjeopolitike. Kriza botërore
financiare e vitit 2008 tronditi
rëndë modelin perëndimor, duke
evidentuar një problematikë ko-
mplekse ekonomike, financiare e
sociale. Një problematikë komple-
kse ekonomike, sociale e politike
është evidentuar qartë në hapë-
sirën europiane, ku ngurrimi për
të kryer reforma strukturore dhe
ngecja e projektit europian përbën
një problem vërtet serioz. Në hapë-
sirën europiane u shfaq vështirësi
më e madhe se në SHBA, sa i për-
ket përballimit të krizës botërore
edhe për faktin se ishin akumulu-
ar një sërë problemesh komplekse.
Jo vetëm Greqia, por edhe disa
vende të tjera ishin nën efektet e
rënda të krizës botërore, me fenom-
ene shqetësuese ekonomike e fi-

nanciare, niveli i lartë i papunësisë,
sidomos te brezi i ri, niveli i lartë i
borxhit, kriminaliteti etj. Po kësh-
tu, vështirësitë reale në qeverisjen
e BE, humbja reale e peshës e rolit
të partive tradicionale, mbësh-
tetëse të projektit europian, dallgët
e shtuara e alarmante të nacional-
izmit, populizmit e euroskepti-
cizmit vështirësuan funksionimin
e dakordësimit në vendimmarrjen
europiane, që u shfaq ashpër në
definimin e qëndrimeve për për-
ballimin e krizës së refugjatëve, që
po funksiononte edhe si armë gjeo-
politike kundër BE. U shfaq trys-
nia e fenomenit "exit", që u reduk-
tua në fakt vetëm me "brexit". Nuk
munguan në proces edhe kritika
brenda BE nga vende të veçanta
ndaj demokracisë liberale dhe
dukuri shqetësuese, në disa vende
anëtare nga ish-vendet socialiste,
sa i përket funksionimit të
demokracisë e sundimit të ligjit,
apo shfaqjet e dashurisë ndaj mod-
eleve e prirjeve autoritariste.

Tash nuk mund të mohohet që
në hapësirën e BE, të modelit të
ngritur mbi sistemin e vlerave,
konstatohet një prirje për anim më
shumë nga interesat e shtetit komb
e konceptet sovraniste, një lloj
pragmatizmi ndarës për të përfitu-
ar më shumë ekonomikisht nga
integrimi dhe për të kundërshtu-

ar përgjegjësitë kolektive, sidomos
sa i përket respektimit të stan-
dardeve që burojnë nga sistemi i
vlerave. Nga mënyra se si kanë
formësuar marrëdhënien me
sistemin e vlerave, disa vende
anëtare, sidomos nga vende të ish-
kampit socialist, kanë nxitur rea-
gime e kritika nga strukturat e BE.
Po kështu, fenomeni i abuzimit me
fondet e BE solli propozimin për
krijimin e prokurorisë europiane,
që njihet si EPPO, që mendohet të
hetojë edhe krime të tjera, përfshi
edhe terrorizmin, por që është
kundërshtuar hapur nga tetë
vende anëtare. Duket sikur në
hapësirën e BE po kristalizohet
politikisht një "opozitë" reale ndaj
projektit europian dhe modelit të
ngritur mbi sistemin e vlerave. Ky
pozicion "opozitar" ka karakteristi-
ka konkrete në çdo vend, por ësh-

të duke nxitur edhe forma të tjera
bashkëpunimi si "V4", "tre detet"
apo edhe koalicione qeverisëse me
parti haptazi euroskeptike apo
kundërshtuese të projektit europi-
an etj. Megjithatë, nuk mund të
mohohet fakti domethënës nga
sondazhet e kryera, që shumica e
qytetarëve në hapësirën e BE
mbështesin projektin europian dhe
sistemin e vlerave, ku bie në sy si-
domos mbështetja që vjen nga brezi
i ri i këtyre vendeve. Kështu, sa i
përket sistemit të vlerave, rezulton
nga sondazhet e vitit të kaluar se
81% e qytetarëve europianë
mbështesin qarkullimin e lirë të
njerëzve, 75% mbështesin politika
të përbashkëta të sigurisë dhe
mbrojtjes, 72% mbështesin poli-
tikat e energjisë, 68% politikat e
përbashkëta të migrimit, 66% një
politikë të jashtme të përbashkët
të BE dhe 60% mbështesin një treg
unik monetar europian. Po kështu,
nuk mund të mohohet aktualisht
një përmirësim i ndjeshëm i situ-
atës ekonomike, por edhe
përmirësime të treguesve
ekonomikë, financiarë e socialë.

Kështu, sipas sondazhit të kry-
er vitin e kaluar, norma e papunë-
sisë në zonën e eurozonës në vitin
2017 ishte 9.1%, kur një vit më parë
ishte 10.1%, ndërsa për 28 vendet
europiane ishte 7.7%, kur një vit

më parë ishte 8.6%. Megjithatë,
refuzimi nga qytetarët europianë
ndaj zgjerimit europian është në
nivele të larta, ku në Austri 69%,
në Gjermani 68%, në Francë 67%,
në Holandë 66%, Finlandë 63%,
Belgjikë 62% etj. Këta tregues të
"refuzimit" qytetar ndaj zgjerimit,
një dukuri e fenomenit të zgjerim-
it të mbështetjes së politikave
joliberale, i sulmeve e kritikave
ndaj demokracisë liberale e siste-
mit të vlerave me flamurin e na-
cionalizmit, por edhe një rritje e
mbështetjes për partitë populiste
e euroskeptike, shpjegohen me
ndikimin e pasojat reale të goditjes
që ka marrë hapësira perëndimore
europiane nga kriza botërore finan-
ciare.

Është fakt tashmë se brenda
hapësirës europiane, nuk ka
thjesht fenomene, por edhe qën-
drime konkrete ndarjesh nga
sistemi i vlerave, demokracia lib-
erale e sundimi i ligjit. Madje,
duket sikur disa e kanë motiv jo të
ndryshojnë qëndrimin e tyre, duke
u afruar te sistemi i vlerave, por
sikur duan të ndryshojnë BE, apo
raportin e materializuar me sistem-
in e vlerave. Kjo po shfaqet si një
formë e goditjes nga brenda e pro-
jektit europian, që me të drejtë
mund të vlerësohet më i rrezikshëm
se fenomeni "exit". Dhe tash disa
vende anëtare, kryesisht të ish-
lindjes komuniste, duket sikur
kanë një dashuri më shumë ndaj
demokracisë joliberale, duke për-
dorur shumë shkopin e interesave
të shtetit komb. Pse jo, nostalgjitë
historike tek disa politikanë euro-
pianë, qëndrojnë mbi ta si shpata e
Demokleut. Kjo dukuri dëshmon se
kriza që po përjeton BE sot lidhet
qartë me afinitetin, besimin ndaj
sistemit të vlerave, nga dyshimet
konkrete rreth çështjes se vërtet BE
përfaqëson sistemin e vlerave. Disa
duke folur për një krizë të demokra-
cisë liberale, apo një fund të saj, pik-
turojnë e mbështesin modele jo
demokratike, eklektike e autori-
tariste. Natyrisht, që realiteti ësh-
të imponues dhe bazë për argumen-
tim se modeli perëndimor i zhvil-
limit ngrihet dhe funksionon mbi
sistemin e vlerave, edhe pse nuk
mund të jetë i paqtë ose perfekt, por
jeton i tillë realisht, pa përjashtuar
mangësitë, dukuritë negative, kon-
tradikta reale të brendshme, që
nxisin procesin e përsosjes së mëte-
jshme të tij. Në këto kushte qën-
drime e koncepte dyshuese ndaj
këtij modeli nuk mund të mos dëm-
tojnë ecurinë e projektit europian,
procesin e përsosjes së modelit dhe
ushqimin e mëtejshëm të sistemit
të vlerave. Tash nuk ka mëdyshje
për shumë analistë, se në BE fryn
erë krize dhe se ka një ngecje reale
të ecurisë së projektit europian. Ka
reaguar burokracia europiane më
shumë dhe tash po reagon edhe kla-
sa politike, ku interes të veçantë
kanë reagimet e opsionet e kan-
celares Merkel dhe presidentit
francez Makron. Natyrisht, përbal-
limi i krizës kërkon një angazhim
maksimal të së gjithë klasës politike
europiane, që sot duhet të kuptojë
më mirë përgjegjësinë që kanë për
ta mbrojtur, përsosur e reformuar
më tej modelin perëndimor europi-
an të zhvillimit, që realisht sot për-
faqëson formën më të zhvilluar në
zhvillimin e qytetërimit botëror.

Realisht sot nuk ka modele zh-
villimi që mund ta konkurrojnë
modelin perëndimor, siç pretendoi,
luftoi dhe dështoi modeli komu-
nist, në mënyrën se si u koncep-
tua e funksionoi ai. Megjithatë, sot
po flitet edhe për modele konkrete,
që duke e vënë theksin te kriza që
kalon modeli perëndimor eu-
ropian, përpiqen të lançojnë 
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... shprehim përgëzimet më të
përzemërta për popullin tonë sh-
qiptar, me rastin e marrjes së re-
komandimit pozitiv nga ana e Ko-
misionit Evropian për çeljen e ne-
gociatave me BE.

Rrugëtimi ynë drejt Evropës,
aty ku ne përkasim natyrshëm,
është tashmë një fakt dhe një
dëshirë e popullit tonë. Etërit
themelues të shtetit shqiptar, ndër
të cilët ishin edhe klerikë të besi-
meve tona fetare, ishin të bindur
për këtë përkatësi. Po ashtu, në
kohët më të vona udhëheqësit fe-
tarë të Shqipërisë, nuk kanë dys-
huar kurrë për vokacionin europi-
an të shqiptarëve, vokacionin për
një shoqëri të lirë, ku të gjithë të
ushtrojnë të drejtat e tyre, përfshi
edhe të drejtën themelore të be-
simit. Ne besojmë se liria e fjalës
dhe e besimit, familja, paqja, soli-
dariteti, janë vlera mbi të cilat
mbështetet edhe shoqëria jonë, që
aspiron të jetë pjesë e familjes
evropiane.

Ne Komunitetet fetare në Sh-
qipëri ofrojmë një model të har-
monisë dhe të vëllazërimit, si një
shërbim ndaj njeriut, shoqërisë
dhe ndaj aspiratave të ligjshme të
popullit tonë, ndër të cilat është
edhe hyrja në familjen evropiane.
Kjo harmoni dhe ky model është
një pasuri që ne sjellim dhe mbar-
tim me vete në rrugëtimin tonë
drejt Europës dhe është një e mirë
për vetë shtetet që sot përbëjnë
këtë organizim politik e shoqëror.
Shumë herë është theksuar që kjo
është një vlerë e çmuar e jona. Për
këtë ne jemi të gëzuar dhe entuzi-

Një thirrje "e pazakontë" për
BE: Na pranoni në gjirin tuaj!

modele konkrete, edhe pse
ato nuk janë provuar për një

kohë të gjatë dhe në thelb janë ek-
lektike e shartime me elementë që
kanë dëshmuar në histori dësh-
timin e tyre. Natyrisht, fakti që nuk
ka sot modele që ta konkurrojnë
modelin perëndimor, mund të
ndikojë edhe negativisht në
drejtim të një veprimtarie të orga-
nizuar për reformimin e përsosjen
e tij të mëtejshëm, nevojë që bu-
ron së brendshmi.

Tash, nisur edhe nga fakti që
ekonomia kineze përballoi goditjen
e krizës botërore financiare dhe ka
shtratuar një rritje të qën-
drueshme ekonomike e të lartë, ka
nisur të flitet për modelin kinez të
zhvillimit, apo edhe për epërsinë e
tij. Ka sot edhe nga ata që e shpal-
lin modelin kinez të ngritur mbi
moralin e standardet e tij, në har-
moninë në diversitet dhe jo si mod-
eli perëndimor që ngrihet mbi
pushtetin. Brenda Kinës nuk mu-
ngojnë deklarimet tipike se
demokracia e ndritur kineze ven-
dos perëndimin në hije. Duket
sikur ky model rekomandohet si
alternative e së ardhmes së njerë-
zimit. Argumenti që po përdoret
aktualisht është i tipit: demokra-
cia kineze po ritet, ndërsa ajo
perëndimore është në rënie, e
mbytur nga krizat dhe kaosi. Disa,
duke u përpjekur ta tipizojnë këtë
model, e shohin atë një formë poli-

tike me në krye partinë komuniste,
që mundëson harmoninë sociale,
stabilitetin politik dhe politika
efikase. Përqendrimin politik në
drejtimin e vendit e sjellin si mod-
el që mundëson shpejtësi e efika-
sitet në vendimmarrje, por eviden-
tojnë edhe mbështetjen që Kina ka
deklaruar ndaj procesit të globali-
zimit. Nisur nga ky konceptim nx-
itojnë të pohojnë që Kina duket më
udhëheqës global se SHBA. Në
kushtet e lirisë së mendimit edhe
këto opsione kuptohen, madje
edhe nevojat konkrete gjeopolitike,
por fenomeni i publikimit të mod-
eleve alternative mund të men-
dohet edhe si një argument më
tepër, për nevojën e një veprimta-
rie më të plotë e më të organizuar
të kërkimit shkencor, për përsosjen
e mëtejshme të modelit perëndi-
mor të provuar historikisht edhe
për rolin e bazamentit të tij, siste-
mit të vlerave.

Në kushtet e një lloj thatësire
të kërkimit e mendimit shkencor,
të studimeve me objekt kryesor
modelin perëndimor të zhvillimit
apo të nevojës për përsosjen e tij,
të një mungese të një vizioni të
qartë e të plotë, ka tendenca për
t'iu kthyer mendimit të prodhuar
historikisht, duke përfshirë këtu
edhe mendimin e analizën që
Marksi i ka bërë kapitalizmit. Kësh-
tu, ish- ministri grek, Varufaqis, e
kthen kokën nga Marksi, duke iu

referuar analizave dhe tezave të tij
mbi thelbin e dukuritë e kapital-
izmit, përfshi kontradiktat e thel-
la të brendshme e të mprehta so-
ciale të tij e pabarazinë, idenë për
tatimin progresiv, por edhe për
parashikimin e tij për procesin ak-
tual të globalizimit.

Kapitalizmi është vjetruar men-
don Varufaqis dhe ngritja e korpo-
ratave gjigante të teknologjisë e in-
teligjencës artificiale do ta vrasin
fare këtë sistem. Ai mendon se kap-
italizmi po vdes dhe goditjen fatale
do t'ia japë ajo që konsiderohet e
ardhmja e ekonomisë, teknologjia.
Sipas tij, kapitali po prodhohet nga
shoqëria, por fitimet privatizohen
dhe në këto kushte inteligjenca
artificiale do të shkatërrojë më
shumë vende pune nga sa do të
krijojë dhe në këtë moment, Mark-
si do të ketë hakmarrjen e tij ndaj
kapitalizmit, arsyeton ai. Edhe re-
vista "Rollin Stone" u referohet
parashikimeve ta Marksit për të
ardhmen e kapitalizmit. Heilbron-
er pohon se "ne i kthehemi Mark-
sit, jo se është i pagabueshëm, por
se është i pashmangshëm". Marksi
në fakt kishte parashikuar të ardh-
men e komunizmit, ku një model i
ndërtuar sipas mendimit apo si u
kuptua Marksi, dështoi në përball-
jen me modelin perëndimor të zh-
villimit, të ngritur mbi sistemin e
vlerave. Natyrisht, prodhimi sh-
kencor i arritur historikisht, ësh-

të një vlerë dhe bazë e pazëvendë-
sueshme, por sot po piqet me shpe-
jtësi nevoja për një aleancë mes
klasës politike perëndimore dhe
kërkimit shkencor, ekonomik, so-
ciologjik, politik, juridik, filozofik
etj., me qëllim që të mundësohet
një studim serioz e kompleks i re-
alitetit të sotëm, i gjendjes dhe ec-
urisë së modelit perëndimor dhe i
nevojës për reformimin e përsos-
jen e tij të mëtejshme. Sot nuk sh-
trohet çështja për riparime e
ndreqje të thjeshta, apo të
pjesshme, por për reformim cilësor
e kompleks, për ta bërë më efektiv,
më të qëndrueshëm e më perspek-
tiv këtë model të ngritur mbi
sistemin e vlerave. Ka sot një krizë
politike të BE, por nuk duhet lejuar
që kjo të thellohet e zgjerohet në
përbërës të tjerë e sidomos, nuk
duhet lejuar të piqet një krizë re-
ale e modelit perëndimor. Mbi këtë
bazë ka lindur nevoja e reformim-
it të BE-së përmes avancimit të
projektit europian e jo thjesht të
elementeve apo pjesëve të veçan-
ta. Natyrisht, nëse piqet një nevojë
për një model të ri, ai do të formë-
sohet, kuptohet jo në boshllëk, por
sot po piqet me shpejtësi reformi-
mi dhe përsosja e modelit perëndi-
mor, që mund të kryhet vetëm
duke qëndruar fort tek arritjet pro-
gresive e mbështetur sistemin e
vlerave.
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ligjionet bashkë, i shkon Kan-
celarive perëndimore. Nëpërmjet
ambasadave të tyre, të akredituara
në Tiranë, ne u kërkojmë shteteve
anëtare të BE që të mbështesin
akoma më fuqishëm këtë proces.
Është në të mirën e Europës që
edhe shqiptarët, e pse jo i gjithë
Ballkani Perëndimor, të jenë pjesë
e saj. Ne shqiptarët jemi pjesë e
Europës dhe sigurisht pa njëri-
tjetrin jemi mangët: ne pa
Evropën dhe Evropa pa ne. Na
bashkon një histori më e gjatë se
sa e këtyre dekadave të fundit.
Është një histori mijëravjeçare
dhe janë rrënjët e përbashkëta kul-
turore e shoqërore që ne kemi e
që na lidhin. Ne ju bëjmë thirrje
përzemërsisht, por me ven-
dosmëri, që të mbështesni hapjen
e negociatave dhe sa më shpejt
edhe anëtarësimin në BE të ven-
dit tonë.

Të bindur se fjalët tona nuk do
të bien në vesh të shurdhër, ne
ripërtërijmë angazhimin tonë që
nëpërmjet lutjes drejtuar të ma-
dhit Zot dhe fjalës tonë nëpër ko-
munitetet tona, të jemi gjithmonë
mbështetës dhe promovues të ven-
dosur të së mirës, të paqes dhe të
shpresës për të ardhmen.

Zoti e bekoftë Shqipërinë
dhe ne të gjithëve.

- Komuniteti Mysliman
i Shqipërisë

- Kisha Orthodhokse
Autoqefale e Shqipërisë

- Kisha Katolike
- Kryegjyshata Botërore

e Bektashinjve
- Vëllazëria Ungjillore

astë dhe jemi, gjithashtu, të an-
gazhuar ta promovojmë në çdo rast
dhe kudo, duke punuar që ajo të
mos cenohet, as nga faktorë të
brendshëm e as nga nxitje keq-
dashëse të jashtme.

Me këtë rast ne i bëjmë një thir-
rje me ngulm dhe vendosmëri
ndërgjegjes së të gjithëve, politikës
në përgjithësi e qeverisjes në
veçanti, që të vazhdohet puna me
përkushtim nga ana e të gjithëve
për përmbushjen e standardeve që
duhen për të qenë pjesë e Europës.
Në mënyrë të veçantë duam të
theksojmë përpjekjet për reformën
në drejtësi, për të cilën kemi pa-
sur rast të flasim edhe në deklara-
ta tona të mëparshme. Po ashtu luf-
ta ndaj korrupsionit dhe ndaj
varfërisë së shqiptarëve. Nuk du-
hen mbyllur sytë ndaj shtresave në

nevojë, ndaj punësimit të të rinjve
dhe subvencionit të familjeve në
vështirësi, nëpërmjet skemave të
drejta të asistencës sociale. Pros-
periteti ndërtohet me punë dhe
duhet të intensifikojmë përpjekjet
që kreativiteti dhe energjia e rin-
isë shqiptare, si edhe kontributi i
sipërmarrësve tanë, të vlerësohen
e inkurajohen. Në këtë mënyrë do
të ndalet hemorragjia e shumë të
rinjve dhe familjeve drejt vendeve
të tjera, por edhe dëshpërimi që
kaplon shpesh të rinj e të reja të
vendit tonë. Duhet të nxisim e të
japim shpresë për të ardhmen në
vendin tonë. Duhet të bëjmë
detyrat mirë që më pas kryelartë
të kërkojmë mbështetje nga të
gjitha vendet e Evropës.

Një thirrje e fundit, por shumë
e rëndësishme nga të gjithë ne re-

DEKLARATA E BESIMEVE FETARE

GAFORJA

DEMI

UJORI

SHIGJETARI
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VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Vështirësi të vogla plotësisht të papritura
do t'ju shkaktojnë pak probleme, edhe pse
e dini t'i përballoni shumë mirë me kokën
lart. E keni lumturinë shumë afër, prandaj
mos lejoni që asgjë dhe askush, të mos
ua marrë!

Gjeni pak kohë për personin që doni,
përpiquni të keni dialog. Do të jetë mënyra
më e mirë për të tejkaluar ndonjë tension
të mundshëm. Ka shtytjen emocionale të
duhur, edhe rezultatet mund të mos jenë
në lartësinë e duhur.

Dita nis mirë me bashkëveprimin e Hënës.
Ndjeshmëria juaj do t'ju ndihmojë për të
bërë zgjedhjet më të thjeshta, por edhe ato
të duhurat. Bëni kujdes ndaj afateve të fun-
dit të muajit dhe ndaj mesazheve të rëndë-
sishme që mund të kalojnë pa u vënë re.

T'ia nisësh me këmbë të mbarë është
thelbësore, nëse ndërmerret një histori
e re. Por ju e keni mendjen gjetiu dhe
nuk dini mirë se çfarë të vendosni. Të
merrni një vendim për diçka, ju duket e
pamundur në këtë moment. Nuk ju mbe-
tet tjetër veçse të prisni.

I keni besuar një personi që e keni njohu
së fundmi, dhe tashmë jeni të zhgënjyer
nga sjellja e tij jo shumë korrekte. Mashtri-
mi që i faturohet Hënës. Mos e ndërlikoni
më tej situatën. Mos e prishni ditën dhe
pranoni çdo pasojë.

Fundi i muajit po afron dhe ndoshta po
afron edhe momenti për të kontrolluar llog-
aritë e shpenzimeve. Mos e harroni! Më
mirë të mendoni fillimisht për detyrat dhe
pastaj për kënaqësitë, ose mund të humb-
mi ndonjë rrugë të rëndësishme.

Me Hënën në harmoni me Plutonin dhe
Venusin, mund të keni më shumë vullnet
për të përmirësuar fushën e ndjenjave dhe
të dashurisë. Në shtëpi keni një atmosferë
të qetë, duke qenë se dini si ta krijoni.

Mos lejoni që ndonjë dyshim i vogël t'ju
ndryshojë mendjen, nëse ishit të sigurt në
rrugëtimin tuaj dhe keni planifikuar gjithç-
ka me kujdes. Mos u ngadalësoni ose do
të humbisni avantazhin. Ecni përpara në
rrugën tuaj, pa u shpërqendruar.

Bashkëveprimi i Hënës në lidhje me Pluto-
nin, bën që të jeni i pandalshëm përgjatë
rrugës së ndërmarrë dhe nuk do të ndaloni
edhe përpara të papriturave. Me ngadalë,
por pashmangshmërisht, do të anashkalo-
ni pengesën për të shkuar drejt qëllimit.

Ndjenja juaj për drejtësi do t'ju ndihmojë
të zgjidhni me shpejtësi një çështje de-
likate, në të cilën nuk do të kishit dashur
fare të ishit përfshirë. Pak rëndësi ka nëse
mënyra juaj e të vepruarit nuk arrin të
kënaqë gjithkënd. Ajo që ka rëndësi është
integriteti juaj.

Të mbështetur nga Venusi, do të jetë e le-
htë të shkoni mirë me partnerin tuaj, edhe
pas një zënkë të vockël: të ziheni nuk do të
thotë se nuk duheni! Jeni gati të hapni rrugë
për personin tuaj të zemrës: për ju dashu-
ria vjen para çdo gjëje.

Po mendoni sesi ta bëni sa më të veçantë
festën e ditëlindjes? Fillimisht mendoni për
menynë dhe mbi të gjitha për tortën!
Shpresoni të merrni një dhuratë të rëndë-
sishme, por për të qenë të sigurt hidhjani
si fjalë larg e larg të tjerëve.

BRICJAPI
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TRAJNERI I LUFTËTARIT

Lika: Ndeshja me
Vllazninë, jo përcaktuese

Luftëtari do të luajë sot një ndeshje mjaft të vësh
tirë në transfertë përballë Vllaznisë. Në kuadër

në këtij takimi ka folur trajner i bluzinjve, Hasan Lika,
i cili u shpreh se në Shkodër
do të shkojnë për një rezultat
pozitiv, por do të ishte i
kënaqur edhe me një barazim.
"Ne hyjmë për të fituar në çdo
ndeshje, por jemi të kënaqur
edhe me një barazim. Kam
probleme me 3 futbollistë, por
nesër do të shohim gjendjen
dhe do të vendos se çfarë do të
bëj. Nuk mund të them se
ndeshja me Vllazninë është përcaktuese për kampi-
onatin, pasi janë edhe 7 ndeshje të tjera, të cilat mund
të jenë përcaktuese", u shpreh Lika.

Dalipi e Daja me dhimbje koke, shumë pak garanci për rikuperimin e lojtarëve të dëmtuar

Kryendeshja e dëmtimeve, jashtë
Xhejms, Soue, Hoxha dhe Lukas

Kapiteni i kuq, Idriz Batha është i pezulluar

SPORT

Jeton SelimiJeton Selimi

Kryendeshja e javës së
30-të, përballja mes
Partizanit dhe

Skënderbeut rrezikon të
humbasë disa nga aktorët
më të mirë nga të dyja eki-
pet. Tek të kuqtë e kryeqy-
tetit, mungesë e sigurt ësh-
të ajo e kapitenit Idriz Batha,
që ka plotësuar numrin e
kartonëve të verdhë dhe për
pasojë është i skualifikuar
për këtë 90-minutësh.
Megjithatë, ajo që ka shqetë-
suar më shumë trajnerin
Klevis Dalipi ka qenë gjend-
ja e gardianit Alban Hoxha
dhe e sulmuesit anësor, Lu-
kas Kardozo. Hoxha nuk ësh-
të stërvitur për shkak të
dhimbjeve në qafë dhe ësh-
të në pikëpyetje sa i takon
përballjes së ditës së hënë.
Gjendja e tij do të monitoro-
het me kujdes dhe do të ten-
tohet rikuperimi deri në
çastet e fundit. Sa i takon
brazilianit Lukas Kardozo, ai
ka marrë një goditje në
kavilje dhe ditën e djeshme
është detyruar të braktisë

mohuar të vitit 2016 dhe de-
batet mes tifozërive, pady-
shim që e kanë ndezur gjith-
monë këtë 90-minutësh.

Ndaj në këto kushte, me
sfidën që po troket, t'i
hedhësh benzinë zjarrit ësh-
të gjëja më e pamenduar që
mund të bësh. Por pikërisht
këtë ka bërë Partizani, që pa
u dhënë shumë rëndësi de-
tajeve, ka vendosur të ndajë
me fansat që e ndjekin even-
tin e krijuar nga grupimi
"Ultras Guerrils". Por nëse
në botën e tifozit të thum-
bosh rivalin apo ta ironizosh
është normale, kjo nuk i ka
hije aspak një klubi me tra-

ditë, siç është Partizani.
Ndaj, ta cilësosh Skënderbe-
un, Hamza është padyshim
një ofendim direkt ndaj klu-
bit korçar, tifozëve dhe gjithë
qytetit të Korçës. Por t'i
përgjigjesh gabimit me ga-
bim, është natyrisht një
tjetër gjë e pamenduar.
Skënderbeu ka reaguar në
faqen zyrtare duke cituar
shprehjen e famshme të
heroit, por me ndryshimet e
nevojshme për të goditur ri-
valin: "Hamzain nuk e solla
unë, atë e gjeta midis jush"!
Duket se të dyja klubet
kanë mungesa serioze të
etikës ndërsa kanë filluar të

seancën stërvitore për të
marrë asistencën e duhur
mjekësore. Kjo mund ta

detyrojë Dalipin që të bëjë
ndryshime në formacion,
pasi Lorenc Trashi mund të

spostohet më përpara në
mesfushë, ndërsa tekniku i
kuq kishte menduar ta aktiv-

izonte gramshiotin në të
majtë të mbrojtjes. Megjith-
atë, jo çdo gjë është e zezë në
kampin e kuq. Dalipi ka rik-
uperuar mbrojtësin Egzon
Belica. Mungesa e struganit
u ndje shumë në atë humb-
je poshtëruese, që Partizani
pësoi në Kukës.

Por, nëse te Partizani sit-
uata paraqitet si më lart, te
Skënderbeu Ilir Daja ka
dhimbje të mëdha koke. Dhe
gjithçka ka lidhje me sulmin.
Daja duket se nuk do të ketë
vijën e parë të sulmit dhe ky
është një telash shumë i
madh për Skënderbeun. Si
nigeriani Xhejms, ashtu
edhe gambiani Soue, duket se

Korçarët i përgjigjen: Hamzai jeni ju

Gafë e Partizanit! E cilëson
Skënderbeun, Hamza!

luajnë në një terren që za-
konisht është një minë me
sahat, siç janë rrjetet so-
ciale. Sidomos kur nga sfi-
da e shumëpritur na nda-
jnë vetëm tri ditë dhe

ndërkohë ka nisur beteja
virtuale e tifozëve, e cila
mund ta nxjerrë nga ko-
r niza futbollistike një
ndeshje si Partizani-
Skënderbeu.

për shkak të rivalitetit që
kanë pasur dy ekipet dhe dy
tifozëritë gjatë pesëvjeçarit
të fundit. Çështjet e
Skënderbeut në KAS, akuzat
e klubit të kuq për titullin e

Në mungesë të derbit
të madh të kryeqy-

tetit, sfida Partizani-
Skënderbeu ka qenë edhe
përballja më e ndjekur
në këtë sezon, kjo edhe

TRAJNERI
I VLLAZNISË

Vllaznia kërkon të lërë
pas shpine humbjen e

pësuar në Durrës dhe
kërkon të rikthehet te fi-
torja që nga kjo e shtunë,
kur në "Loro Boriçi" do të
zbresë Luftëtari. Trajneri i
shkodranëve, Ernest Gjo-
ka, thekson se trepikëshi
ndaj gjirokastritëve është
i domosdoshëm pikërisht
për të shkundur ekipin pas
disfatës së "Niko Dovanës"
dhe sidomos për luftën për
mbijetesë. "Jemi detyruar
ta harrojmë humbjen në
Durrës, që e kemi ndjerë
shumë, që nga unë i pari.
Nuk kemi kohë të qajmë.
Duhet të shohim përpara,
sepse jemi në vështirë. Në

SUPERLIGA
TË SHTUNËN
Kamza - Lushnja 16:00
Vllaznia - Luftëtari 16:00
TË DIELËN
Laçi - Kukësi 16:00
Flamurtari - Teuta 19:00
TË HËNËN
Partizani - Skënderbeu 19:00

RENDITJA
Skuadra N P
Skënderbeu 29 60
Kukësi 29 54
Partizani 29 45
Luftëtari 29 44
Laçi 29 42
Flamurtari 29 40
Kamza 29 34
Teuta 29 33
Vllaznia 29 33
Lushnja 29 10

do ta humbasin përballjen e
së hënës. Xhejms nuk ishte i
disponueshëm as në sfidën e
mesjavës kundër Flamur-
tarit në Kupë, ndërsa Soue
doli i dëmtuar pikërisht në
fundin e këtij takimi. Drej-
tuesit korçarë shpresuan ta
çonin Souen në Beograd për
t'u kuruar tek terapistja e njo-
hur, Marjana, e cila ka riaftë-
suar shumë lojtarë në kohë
rekord, por Soue ka probleme
burokracish, pasi nuk mund
të pajiset në kohë me vizën
serbe, ndaj mungesa e tij
duket e garantuar. Ndërkohë,
stafi mjekësor i klubit korçar
po bën çmos që të rikuperojë
nigerianin Xhejms.

Gjoka: Harrojmë Teutën duke mposhtur
Luftëtarin. Malota, i domosdoshëm

vështirësi kemi qenë gjith-
monë, por tashmë llogaritë
janë ngushtuar. Ndeshjet
brenda janë oksigjen në llog-
aritë e mbijetesës për ne.
Është gjithçka evidente dhe
duhet ë bëjmë maksi-
mumin". Gjoka vlerëson

shumë ekipin e Luftëtarit,
sidomos për aftësitë e sh-
këlqyera të gjirokastritëve
në fazën sulmuese. "Kundër-
shtari ka cilësi dhe nuk ësh-
të e lehtë të fitojmë
ndeshjen. Nuk kemi asnjë
alternativë tjetër veç fitores

dhe çdo futbollist është i
ndërgjegjshëm për atë që
duhet të bëjë. Luftëtari ka
një ekip të fortë, sidomos në
sulm, ku ka tre lojtarë
shumë të mirë dhe duhet
kujdes". Rikthimi i Malotës
është një lajm pozitiv për
kuqeblutë, ndaj trajneri
Ernest Gjoka duket se e ka
llogaritur lezhjanin si tit-
ullar në sfidën e radhës.
"Malota është i padisku-
tueshëm, është një lider i
ekipit. Jemi në një mo-
ment delikat dhe u kemi
dhënë mundësi lojtarëve
me më shumë përvojë që ta
zgjidhim situatën. Kemi
shumë lojtarë në formë, por
për momentin kemi bërë
zgjidhje për sa i takon eks-
periencës", - ka thënë mes
të tjerash trajneri Gjoka.
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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. Mund të hidhet te kiromanti
5. Teket e kafes.
8. D'Istria e Helena Gjikës
12. Smith filozof.
13. Kuke regjisor
14. Një pjesë e minoritetit.
15. Moduli i Neil Armstrong.
16. Mund të jenë qitjeje.
19. Markë pistolete.
20. Mbylli fushatat.
21. Eshtë dorëzim.
22. Eshtë detar.
23. Fillojë ilustrimet.
24. Eshtë hon.
25. Diftong në duel
27. Një pjesë e rifillimit.
28. Një që kuron karien.
31. Nganjëherë duhen vënë mbi i.
33. E egër dhe e fortë.

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

Faik Konica:
- Njeriu fillimisht i sheh gjërat ashtu siç

janë, dhe më pas u jep pamjen e asaj
çka ai do dëshironte të ishin

(Albania 4, 1906).

Jorge Luis Borges:
- Dyshimi është një prej emrave të inteligjencës.
- Diktaturat sjellin shtypjen, diktaturat sjellin

robërinë, diktaturat sjellin mizorinë: më i
neveritshëm është fakti që ato sjellin idiotësinë.

- Vetë jeta është një citat.

- Eksperienca eshtë emri që
çdokush i vë gabimeve të tij.

(Oscar Wilde)
- S’ka gjë më të tmerrshme se sa

të shikosh injorancën në veprim.
Johann Wolfgang Goethe

Shkrimtar (1749-1832)
- Tre janë metodat nga marrim

dije: e para, nga reflektimi që
është më fisnikja; e dyta, nga
imitimi që eshtë më e thjeshta
dhe e treta nga eksperienca,
që është më e hidhura.

(Konfuci)

HORIZONTAL
1. Ferguson trainer.
6. Grand Prix
8. Eshtë stacion beduinësh.
11. Një artikull jo për vegjetarian
12. Kujt i vjen... di të bëjë.
14. Kaçaturian kompozitor
16. Logot pa kufij
17. Parashtesë për vetë.
19. Aktorja protagoniste e Vertigo.
21. Ndezur në aparaturë.
23. Eshtë si telefilm.
24. Ai i shtatë është kinemaja.
26. Eshtë me shumë se kërkesë.
28. Cristiano bomber te Real Madrid.
29. Teket e grave.
31. Në krye të masave.
32. Shkon goja... nga nepsi.
33. Duken të gjata ato të pritjes.
35. Gjysmë bataku.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

34. Janë thëniet e famshme.
35. Janë trupa qiellorë të tillë.
37. Inicialet e Stone regjisor
38. Memoria në computer
40. Në krye të trupave.
41. Mund të jenë diskografike.
44. Eshtë e zakonshme për pushime
46. Skuadër greke.
47. Bel i Maupassant.
48. Eshtë thesar.

VERTIKAL

1. E famshme ajo maqedonase.
2. Një zakon.
3. Bëjnë alarm me ar
4. Inicialet e Mallè regjisor
5. Mund të jetë telefonike
6. Ka dy faqe
7. Mund të jetë një cutter.

9. Në mes të dhomës.
10. Mbahet me bateri.
11. Përfshijnë edhe Haitin.
13. Denis i enëve me presion.
16. Paguhen për shërbime.
17. Janë ufo.
18. Ekstreme në tunel.
21. Një atentator vetëvrasës.
22. Markë cigaresh.
26. Arrihet duke mundur.
28. Jonathan, regjisor i Heshtja e qengjave.
29. Eshtë aparati me zorrë.
30. Pak servilizëm.
31. Kështu e ka syrin vigjilenti.
32. Fatih trainer turk.
34. ... Nostra me mafiozët.
36. Mbyllin punimet.
39. Ai i shenjtë është papa.
42. Kufizojnë në teknik.
43. Fillojnë panikun.
44. Fund tuneli.
45. Në krye të armatës.

36. Eshtë për medaljen e parë
37. Eshtë kujdesi i babait.
39.... Maiden që këndojnë.
41. Një "bombë" tenistike.
42. Fillojnë  mykjen
43. Janë këngëtarët si Jose Carreras
45. Eshtë këngë e kënduar nga komiku
47. Lumë në Francë.
48. Piktori i Ura e Narnit.
49. Kapen në kufij

VERTIKAL
1. Në hyrje të ambientit
2. Neeson aktor.
3. Ente Sociale Rumune.
4. Ajo e zezë nënkpton arbitrin.
5. Kufizojnë stacionin.
6. Tremb fëmijët.
7. Jepet për t'u marrë.
8. Qytet japonez.

9. Eshtë pemë
10. Janë tallësit.
13. Roberto trainer italian.
15. Freni këngëtare lirike.
18. Gjysmë totale.
20. Një si divan.
22. Tipare pa zë
23. Ulet në dhomën e lartë.
25. Moore aktor.
27. Qe bomber brazilian.
30. Ishte shpërthimi i Little Boy.
33. Carolina, e bukura e Belle epoque.
34. Mbarojnë fare
35. Pullman aktor.
37. Eshtë thëllimi
38. Meg aktore.
40. Ndërmarrje Industriale Rajonale.
41. Një lidhëz.
44. Kaluar në krye.
46. Fundi i Turandot.

R R E S F D E T I
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T E R R I T O R I A L E M
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K A R R I E R A A R T

Y M E R C E N A R R O

G J A H U N I N J A

J I T U G S U M O

L E E E T O P A R

F I A T M S B R O T A

R M R S A M O T E R O

O B E R O N M I A

N I N A M A T T H A U

T A S T I R O I D E T

I N T E R I M M K E N

B A S T E T P A P A

U R A T U R H P A

S A M M M A R A I N I

T A M E R I K A N E T

P R O T E S T A N T E T

G J I G A N T I I R R

B E T O N E K B O A T

S A L I R A M A E

G O N T I T U L L A R

A R E S A A O E N E

Z J A R I Z O T I M E T

I A M E R E N G U E S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21

22 23 24 25

26 27

28 29 30

31 32 33 34

35 36 37 38

39 40 41 42

43 44 45 46

47 48 49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21

22 23

24 25 26

27 28 29 30

31 32 33

34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48

4 9 3 11 5 9 6 11 1 4 3

12 16 15 17 6 11 15 4 12 2

6 1 4 12 6 11 5 18 11 2 9

17 18 5 4 12 6 1 4 14 2 3

2 1 7 3 2 9 7 9 2 3

14 4 1 7 9 4 3 7 9 2 3

18 4 6 9 8 4 12 7 9

9 2 12 2 4 12 3 9 2 18

4A 8 2 3 8 6 6 6 16 15

5 K 4 12 3 11 2 5 3 6 12

15U 3 6 1 2 3 4 3 2 11 2

17J 9 9 15 16 4 4 9 3 2 3
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