Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA
Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116 E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com

Viti XXIV - Nr. 7518 E premte 4 Maj 2018

Opinioni

Ditës

i

P

ara pak ditësh në faqet e kësaj
gazete u botua shkrimi i mendimtarit dhe kulturologut më të madh
që kemi ne të Tiranës, prof. Moikom
Zeqo me titull ...
Vijon në faqen 20
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Nga PANO HALLKO

Libri që sfidon
dy shtete...

i

Ditës

Nga ANDI BUSHATI

S

aimir Tahiri, i cili u shfaq në
publik për të thënë se nuk do e
përdorte më mbrojtjen me imunitet
që i ka ofruar prej gjashtë muajsh
kryeministri ...
Vijon në faqen 21

Ku ka të drejtë
dhe ku dredhon Tahiri

ISH-MINISTRI: S’KAM PAKT ME KRYEMINISTRIN. VETING POLITIKES, JO POLICISE

Lista/ 10 kategoritë që përjashtohen

Përllogaritja e
taksës së re për
pronën, nis pagesa
në Tiranë e Durrës

TAHIRI IKEN SI DEPUTET,
KRITIKA RAMES E XHAFAJT

Akuza për grup kriminal, Tahiri: I hapur për drejtësinë. Rama: Akt dinjitoz.
Mandati i kalon Spartak Brahos: Po e mendoj. Meta: Të veprojë drejtësia
DOREHEQJA E TAHIRIT

Basha: Mashtrim
partnerëve të huaj.
Kryemadhi: Pakti, do
rrijë në arrest shtëpie
Në faqen 2,4

S’JUSTIFIKOI PASURINE

Vetingu, shkarkohet
gjyqtarja e Kushtetueses
Altina Xhoxhaj, gjykata
mbetet me 4 anëtarë

Drejtori i Pasurisë te Financat: Në qytetet
e tjera do të mblidhet me metodën e vjetër
Nga ORNELA MANJANI

Vetingu skualiﬁkoi ditën e djeshme nga radhët e sistemit
të drejtësisë, anëtaren e dytë të Gjykatës Kushtetuese, Altina Xhoxhaj. Vendimi për shkarkimin e saj u mor pas një
hetimi administrativ disa mujor dhe zhvillimit ...
Në faqen 7
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Në faqen 7

FAMILJA: JEMI TE SHOKUAR
(Në foto) Ish - minstri i Brendshëm, Saimir Tahiri, duke folur dje gjatë një konference shtypi

Në faqen 3

Ylvie Tivkina: Disa analiza nuk ofroheshin në shtet, kam paguar 200 mijë lekë te privati

Dy vite luftë me kancerin, ia dola edhe me lekë borxh
Zeqa: Pacientet në mëshirë të fatit, mungojnë medikamentet

Ministri i Jashtëm
Nga VOLTIZA DURO
një buzëqeshje që e
polak: BE e ka detyrë Mekarakterizon
e sy plot
jetë, të gdhendur në fytyrën
zbehtë, ajo qëndron para
ta pranojë Shqipërinë, ederës
së Onkologjikut në
pages
Tiranë duke pritur dozën
ju mbështesim fuqimisht e radhës të herceptinës.
Në faqen 6

Tashmë ndihet më e fortë

se kurrë, më e gjallë se
asnjëherë më parë pasi ka
fituar me sukses betejën
me armikun që kurrë nuk
e kishte imagjinuar se do e
pushtonte trupin e saj. Ajo
quhet Ylvie Tivkina e në një
intervistë ekskluzive për
“Gazeta ...
Në faqet 12-13

Varfëria dhe stresi
nga vetingu, mbytet
në Kir polici, biseda
e fundit me kolegët
Në faqen 10

LISTA EMERORE

Tokat e zëna nga ndërtimet
pa leje, hapet aplikimi
për 3500 pronarët që do
marrin kompensimin
Në faqet 18-19
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DOREHEQJA E TAHIRIT
REAGIMET
Berisha: Vendimi për lënien e mandatit, në një spital privat pas takimit Rama-Veliaj

"Tahiri", Basha: Dorëheqja, akt
hileqar për të mashtruar partnerët
Kryemadhi flet për kompromis dhe kode mafioze
BESNIK MUSTAFAJ
Sipas ish-ministrit
Besnik Mustafaj, Saimir
Tahiri është shantazhisti
më profesional dhe
prokuroria duhet kërkojë
Kuvendit përshpejtimin e
procedurave për
arrestimin e tij.
"Shantazhisti më
profesional që ka njohur
Shqipëria në këto 30 vite
është Saimir Tahiri. Unë
do doja që prokuroria të
lëvizte. Prokuroria t'i
kërkojë Kuvendit
përshpejtimin e
procedurave për
arrestimin e Tahirit", tha
z.Mustafaj.

Valentina Madani

O

pozita ka mbetur e
"pakënaqur" vetëm
me lënien e mandatit
të Saimir Tahirit, pasi sipas
saj, partnerët ndërkombëtarë kërkojnë largimin
e kryeministrit Edi Rama.
Kreu i PD-së, Lulzim Basha,
dje nuk ishte në parlament
dhe dorëheqjen e ish-ministrit Saimir Tahiri e komentoi në rrjetet sociale, duke e
cilësuar si pakt mes tij dhe
Edi Ramës për t'i shpëtuar
drejtësisë. Basha listoi 5 argumente për të mbështetur
atë që ai e quan lojë në vazhdim të dyshes Rama-Tahiri.
"Më 19 prill Saimir Tahiri
mori pjesë në seancë plenare pas 6 muajve mungesë për
të shpëtuar mandatin e deputetit. Çfarë ndryshoi këto
dy javë? - Pyet në mënyrë retorike Lulzim Basha - Asgjë,
përveç vizitës së Ramës në
Berlin dhe premtimit se do
ta zgjidhte problemin e imunitetit të Saimir Tahirit.
Dorëzimi i mandatit konfirmon se është Edi Rama, ai
që e ka mbrojtur dhe vazhdon ta mbrojë Saimir Tahirin dhe se kjo është loja e të
dyve bashkë për të mbyllur
dosjen 'Tahiri'. Saimir Tahirit nuk i duhet imuniteti parlamentar përsa kohë ai
shantazhon kryeministrin
me aferat e tij korruptive
dhe lidhjet kriminale të
familjes së tij". Ndërsa ishkryeministri Berisha deklaroi se BE-ja nuk kërkoi
kokën e Saimir Tahirit, por
dorëheqjen e Edi Ramës, si
kusht për integrimin Shqipërisë në familjen e madhe evropiane. "Dorëzimi i
mandatit të Tahirit është
dëshmi e forcës së krimit.
Atë që nuk e bëri dot parlamenti, e bëri Saimir trafiku.
E gjykoni ju: në vend që një
Kuvend të ketë forcën për të
hequr mandatin, nuk ia
hoqi dot. Një takim i fshehtë është paralajmëruar se
është bërë në një spital privat
në Tiranë. Në atë takim tresh
janë bërë edhe premtime për

Kreu i PD-së, Lulzim Basha

Gjatë një seance parlamentare


NARD NDOKA
Kreu i PDK, Nard Ndoka, tha dje se situata e krijuar
pas dorëheqjes së Tahirit nga mandati i deputetit
"zgjidhet me dorëheqjen e Ramës, qeveri tranzitore
dhe zgjedhje të parakohshme. Loja është e hapur, por
jo e pastër, drejtësia tashmë është e lirë të veprojë, por
jo çliruar nga presingu politik ndaj saj, si nga pushteti,
ashtu edhe nga opozita", shkruan Ndoka.

"TAHIRI"
ASTRIT PATOZI

BELIND KELLICI

YLLI MANJANI

"Nëse Tahiri paska
qenë një 'peshk i
vogël', siç po
thuhet, atëherë
rrugë të mbarë
gjuetisë së
'peshkaqenëve',
pavarësisht krahut
që kanë zgjedhur
për të qëndruar në
oqeanin e zullumit!
Nuk ka fare rëndësi,
nëse janë shefa apo
kundërshtarë të tij",
tha z.Patozi.

"Lënia e mandatit nga
Tahiri legjitimoi akuzat e
opozitës. Ai duhet
falënderuar sepse po
tregon fytyrën kriminale të
qeverisë, por drejtësia të
veprojë menjëherë.
Opozita prej 2013 e
akuzoi Tahirin se me
bekimin e Ramës mbolli
Shqipërinë me kanabis
duke na bërë
eksportuesin më të madh
të kësaj droge në
Europë", tha kreu i FRPD.

Ish-ministri i
Drejtësisë, Ylli
Manjani, e ka
cilësuar dinjitoz
vendimin e Tahirit për
të dorëzuar mandatin
e deputetit. "Nuk më
intereson fare ka apo
jo konspiracion
politik. Qëndrimi i
sotëm i Saimirit ishte
dinjitoz! Pikë! Meriton
respekt, qoftë edhe
për kaq!", tha
Manjani.

kulla. I treti ishte Lal plehu",
tha Berisha. Në linjë më ishkryeministrin Berisha qëndroi edhe kryetarja e LSI,
Monika Kryemadhi. Dorëheqjen e cilësoi pakt Rama-Tahiri për t'i shpëtuar drejtësisë, e
cila tha ajo është e gjunjëzuar
politikisht. "Saimir Tahiri ishte një ushtar i vogël i perandorisë së tij, siç e thashë edhe
pak më përpara, të cilët janë
bërë shumë qesharakë me ko-

det e tyre mafioze, të cilat
vetëm mafiozët mund t'i deshifrojnë, duke i dhënë njëritjetrit në distancë. Përsa u
përket akuzave të Saimir Tahirit, mos u shqetësoni, për
opozitën është fati i madh të
akuzohet nga një njeri, të cilin e di gjithë komuniteti
ndërkombëtar, e dinë të
gjithë shqiptarët që ishte një
nga njerëzit kryesor, i cili
zbatoi planin famëkeq të Edi

Ramës për kanabizimin.
Tashmë bërja kurban vetëm
për dy orë e Saimir Tahirit
tregon akoma dhe më shumë
që sistemi i drejtësisë,
prokuroria shqiptare janë jo
vetëm të kapura, por janë instrumente në duart e Edi
Ramës. Me largimin e Edi
Ramës do shpëtojnë dhe socialistët e vërtetë dhe do t'i
kthehen normalitetit", tha
zj.Kryemadhi.

Paloka: Mandatin e mbante Rama,
një tjetër fakt i PD do vërtetohet

N

ënkryetari i PD-së, Edi Paloka, paralajmëroi dje se
fakte të tjera do të dalin në dritë, që vërtetojnë
lidhjet e pushtetit me krimin. Paloka reagoi dje lidhur
me dorëzimin e mandatit të deputetit nga Saimir Tahiri. Demokrati thekson se sot u konfirmua një nga të
vërtetat e thëna nga PD, ku sipas tij, mandatin dhe imunitetin e Tahirit e mbante Rama. "Sot (dje) u konfirmua një prej të vërtetave të deklaruara nga PD, mandatin dhe imunitetin e Tahirit e mbante Rama. Shumë
shpejt do vërtetohet fakti tjetër i denoncuar nga PD.
Rama kapi prokurorinë dhe
gjykatat për të shpëtuar Tahirin dhe kokën e tij", tha Paloka. Pas lënies së mandatit nga
Saimir Tahiri, reagoi edhe Fatbardh Kadilli, sekretari Burimeve Njerëzore në PD. Kadilli
shkruan se Rama i ka siguruar imunitet tjetër. "Kur
prokuroria kërkoi heqjen e
imunitetit dhe autorizimin për
arrestimin e Tahirit, Rama
nuk e lëshoi. Kërcënimi pas
shprehjes 'nuk keni parë gjë akoma' e bëri me hije
Ramën. As vetë Tahiri, edhe pse u përbetua se ishte
gati të shkonte në qeli, nuk e dorëzoi atëherë mandatin, madje as vetëm imunitetin. Çfarë ka ndodhur që
sot nuk i duhet imuniteti i deputetit? A ka lidhje kjo me
frazën e huazuar nga Rama, 'nuk ka as burrë nëne dhe
as bir kurve që të më pengojë të bëj drejtësi', me të cilën
Tahiri u shfaq sfidues në Kuvend? Kush është burri i
nënës apo biri i kurvës që ia ka siguruar imunitetin?
Mos vallë do të jetë ndonjë gjyqtar që pret të kalojë
vetingun? Rasti i tij është prova dhe e vërteta për reformën në drejtësi", shprehet z.Kadilli.
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Akuzat e ish-ministrit të Brendshëm për Xhafajn, Metën, Bashën e Kryemadhin
Darina Tanushi

I

Meta: Drejtësia nuk
duhet të ndikohet nga
askush në rrugën e saj

P

residenti Ilir Meta
shmangu dje, komentet për deklaratat e bëra nga
ish-ministri i Brendshëm,
Saimir Tahiri, që prekën
edhe atë vetë. Në një intervistë për Faxnews, Presidenti u shpreh: "Nuk kam
koment për largimin e Tahirit". "Mendoj se drejtësia
nuk duhet të ndikohet nga
askush në rrugën e saj për
të ndjekur dhe zbardhur
çdo çështje dhe çdo individ,
kushdo qoftë", u shpreh
Meta. I pyetur për dyshimet që thuhet se ka në
Gjer mani për dhënien e
dritës jeshile për çeljen e
negociatave të Shqipërisë
dhe çështja "Tahiri", Meta
tha: "Janë dy qasje, lidhur
me rëndësinë që ka çelja e
negociatave, vështirësitë
për marrjen e një vendimi
të tillë. Qasja më pozitive që
kanë të gjithë aktorët në
vend është që çelja e negociatave e ndihmon vendin
t'i adresojë më mirë shqetësimet që kanë dhe partnerët ndërkombëtarë, por
që janë artikuluar edhe
brenda vendit. Çelja e negociatave do të thotë më
shumë instrumente, monitorim më i ngushtë nga BE
dhe një motivim i të gjithë
aktorëve vendas për të arritur standarde më të larta
në këtë proces".

sh-ministri i Brendshëm
Saimir Tahiri la dje man
datin e deputetit, duke
lëshuar kritika të ashpra për
drejtuesit e opozitës, por edhe
ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj e kryeministrin
Rama. Në një reagim të tij,
nga kryesia e Kuvendit, Tahiri nuk i fshehu dot lotët,
ndërsa i kërkoi ndjesë familjarëve e miqve të tij për
shqetësimet.
Tahiri sqaroi në mbrëmje
në Top Channel se nuk ka
pasur marrëveshje me
askënd për dorëheqjen. "As
kam marrëveshje, as kam
nevojë dhe as më duhet një
marrëveshje. Të vërtetën as
ma shet njeri, as ma blen kurrkush, përfshirë këtu edhe
Edi Ramën. Opozita është
mësuar me këto pazare, jo
unë", deklaroi ai. "S'kam arsye ta besoj, as kam të dhënë
dhe nuk më shqetëson edhe
sikur të jetë kështu, sikur
Edi Rama të jetë bërë me dikë
kundër meje",-shtoi ai.
Ndërkohë gjatë paradites,
Tahiri tha: "Tani dëgjoj që
unë jam edhe pengesë për integrimin. Se 25 vjet mbushur
me hajdutë në politikë, që veç
lekëve, këtij populli i kanë
vjedhur edhe të ardhmen e
fëmijëve, integrimin po ua
pengokam unë. Nëse ka një
gjë që e di si drita e diellit,
është se që nga dita e parë e
angazhimit tim e deri sot jam
përpjekur e ia kam dalë me
të paktën një gjë: unë nuk
kam qenë e nuk jam kurrë si
këta. As fshihem pas parlamentit, as rri në parlament
për të marrë rrogën kot, as
për t'i bërë hije
ndokujt, as për të
kapur ndonjë tender
a ca lekë, dhe aq më
pak për të pasur paprekshmëri. Jo më të
ketë ndonjë shans të
vërtetë qe rrugën për
në Evropë ta pengoj
unë",-theksoi më tej
Tahiri.

SULMI

"Drejtësinë do e kërkoj në
gjykatë e mezi po pres. Po
këtë gjyqin publik me
akuzat e shpifjet e gjithë
karagjozëve të politikës ku
ta bëj? Më akuzon Lulzim
Basha, klouni me qesharak
i politikës shqiptare
që s'u lodh duke
vjedhur e nuk u
gjykua kurrë. Ministër i Brendshëm e
vrau 4 njerëz në bulevard bashkë me Saliun e s'u hetua kurrë. Mbi 200 milionë
euro vjedhje të faktuara në
Rrugën e Kombit, e s'u hetua kurrë. Shkonte në Lazarat kur droga ishte lumë
krahaqafë me banditët
atje, e as u hetua, as u
gjykua kurrë",-tha dje, Tahiri. "Më akuzon Sali Berisha e gjithë lukunia që e
kanë bërë gojën çorape me
shpifje pafund për mua,
ndërkohë që vetë kanë qenë
e janë akoma pas
murit të paprekshmërisë të pa hetuar
e të pagjykuar për
vrasje, vjedhje, plaçkitje të Shqipërisë, me
keq se çdo pushtues"vijoi ish-ministri.

Tahiri lë mandatin e deputetit: Të
vërtetën s'ma blen njeri, as Rama
"Visho Ajazi u emërua ambasador nga qeveria ime, turp"
akuza për mua. Edi Rama i
falënderoi për kontributin
opozitar.
Ndërsa pasardhësi im në
detyrë, me akuzat për policinë e kriminalizuar, ia
kaloi edhe Saliut edhe Lulit",vijoi Tahiri.

HASHASHI

Ish-ministri i
Brendshëm
Saimir Tahiri

DEKLARATAT
PËR RAMËN
"Dhe prap në fund, mbeta
vetëm unë me avazin e Saliut
e Lulit që vjellin të njëjtat
akuza për mua. Edi Rama i
falënderoi për kontributin
opozitar. Ndërsa pasardhësi
im në detyrë, me akuzat për
policinë e kriminalizuar, ia
kaloi edhe Saliut edhe Lulit".

SPARTAK BRAHO
Dorëzimi i mandatit nga
ish-ministri i
Brendshëm, Saimir
Tahiri mund të rikthejë
në Kuvend ish-deputetin
Spartak Braho. I
kontaktuar nga mediat,
Braho deklaroi: "Ende
nuk kam vendosur nëse
do të marr apo jo
mandatin e deputetit. Do
marr vendim pasi KQZ të
shpallë vakancën"
Nëse Spartak Braho nuk
do ta pranojë mandatin e
deputetit, në listë pas tij
vjen Elio Hysko.

FATMIR XHAFAJ
Ministri i Brendshëm
Fatmir Xhafaj deklaroi
dje, pas kritikave të
paraardhësit të tij në
ministri se nuk u heq
asnjë presje atyre çfarë
ka thënë. Xhafaj nuk
komentoi dorëheqjen nga
mandati. "Nuk kam asnjë
koment për dorëheqjen.
Nuk u heq asnjë presje
atyre që kam thënë deri
tani",-u shpreh ministri i
Brendshëm Fatmir
Xhafaj, i pyetur nga
gazetarët para
parlamentit.

PËR BANDAT
Ca thonë banda është në
pushtet, ca në parlament,
ambasadorë lart e poshtë
flasin për mafiozë dhe banda
shqiptare, edhe ministri
Brendshëm numëron në
televizor bandat, një tmerr për
të marrë valixhet e për të ikur.

PËR BASHËN
"Më akuzon Lulzim Basha,
klouni me qesharak i politikës
shqiptare që s'u lodh duke
vjedhur e nuk u gjykua kurrë.
Ministër i Brendshëm e vrau 4
njerëz në bulevard bashkë
me Saliun e s'u hetua kurrë.
Mbi 200 milionë euro vjedhje
të faktuara në rrugën e
kombit, e s'u hetua kurrë".

"Më akuzon Monika dhe
Ilir Meta, që zoti e di se ngado t'i kapësh e rrotullosh,
nuk ka ujë të shenjtë që
mund tua lajë ç'kanë bërë. E
sikur të ishin vetëm kaq, do
ishte mirë, por nuk janë
vetëm këta", u shpreh Tahiri. Ai theksoi më tej: "Unë
rroj e do përballem me
drejtësinë edhe për këto që më
akuzojnë sot".

SOCIALISTËT

"E dua t'i drejtohem edhe
kolegëve të mi në grupin parlamentar, të cilët më së pari i
falënderoj për durimin dhe
mirëkuptimin, nga i pari tek
i fundit, por në qoftë se ka
qoftë edhe një koleg të vetëm
që me fjalë dykuptimshme
apo me mërmëritje nën zë
mendon se mund të drejtojë
gishtin tek unë, më e pakta e
ka gabim. Unë po pres
drejtësinë time, ndaj pak
durim të gjithë",-u shpreh
Tahiri, duke iu drejtuar
kolegëve socialistë. "Në çdo

ditë të detyrës sime, veç
opozitës dhe një pjese të maxhorancës, kam pasur përballë jo vetëm krimin në
rrugë, por edhe krimin në
zyrat e shtetit e politikës,
përfshirë edhe drejtuesit e
prokurorisë, edhe SHIK-un,
që atëherë llogaritë dhe punët
i bënin ose nga zyra e Saliut
ose Ilir Metës, ose e të dyve
bashkë. Prokuroria hall
kishte të luftonte policinë,
SHIK-u nuk vriste me armë
e tortura, siç bënte atëherë,
por qepte ditën me laps e
letër ç'i thoshte Saliu në
darkë. Njëri sot është në
hetim. Tjetri, Visho Ajazi i
SHIK-ut të Saliut, për turpin
e madh sot është ambasador
i propozuar po nga qeveria
për të cilën unë shërbeva.
Ndërsa Saliu si Saliu, dhe Ilir
Meta, fiks siç e do puna, një
herë mbi palët e një herë me
palët. Dhe prap në fund, mbeta vetëm unë me avazin e Saliut e Lulit që vjellin të njëjtat

"Në 4 vjet të qeverisë ku
shërbeva edhe unë, t'i
mbledhësh bashkë, kultivimi i hashashit është më pak
sesa vetëm 1 vit i Sali Berishës kur ishte kryeministër.
Nuk e thotë njeri këtë. Për
fat të keq as deputetët e PS.
As ministri i Brendshëm s'e
ka për mendur kurrë. As
kryeministri, jo. Nuk e di
pse",-tha më tej Tahiri.
"N.q.s. është e vërtetë sa
pashë në media se paska edhe
në Evropë deputetë palaço si
ky Luli e këta që kemi këtu,
që marrin guximin bëjnë
prokurorin e gjyqtarin, siç
ka ambasadorë këtu që e
marrin përsipër, atëherë ajo
është Evropa që unë nuk
zgjedh as sot e as kurrë. Unë
e di që politikanë pa kocka
e pa bythë, këtë vend e kanë
shitur qindra herë, e po të
donin Shqipërinë sa ç'duan
një përkëdhelje koke nga ca
të huaj, ky vend nuk do ishte ky që është",-nënvizoi ishministri. Tahiri tha se është shumë i vogël për të penguar integrimin e vendit.
"Vetingun e gjyqtarëve dhe
prokurorëve e votuan si dele,
me dy ambasadorë që për
turpin tonë na duartrokisnin mbi kokë.
Tani bëjnë edhe vetingun
për policët e shkretë që ç'nuk
kanë parë në 30 vjet për politikën. Shumë mirë të pastrohet policia, por kjo nuk bëhet
brenda ditës e as me një veting. Por pyes, pas drejtësisë
përse nuk e filluam nga vetja ne me vetingun? Rri e dëgjoj garën se kush e gjen e
kush e kap peshkun e madh.
Ca thonë banda është në
pushtet, ca në parlament,
ambasadorë lart e poshtë flasin për mafiozë dhe banda
shqiptare, edhe ministri i
Brendshëm numëron në
televizor bandat, një tmerr
për të marrë valixhet e për
të ikur. Ka më shumë kriminalitet në Itali, po askush
nuk numëron bandat në
televizor", u shpreh Tahiri
për Xhafajn. E në fund Tahiri e mbylli duke thënë: "Ora
e të vërtetës sime ndoshta
nuk është larg. E po kështu
për të gjithë, një orë do jetë
ku secili të ketë të vërtetat e
veta përpara fytyrës e do
japë llogari. Deri atëherë,
unë jam këtu. Se kjo nuk është ndeshja ime e fundit, është veç e para".
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KUVENDI
DEBATI
Spaho: Pa Tahirin në burg, s'ka negociata. Vasili, Ramës: Je më pak se Adham'Uti

Opozita ikën nga Kuvendi
pas akuzave për Tahirin

Dy deputetë të LSI qëndrojnë në sallë
Valentina Madani

O

pozita braktisi se
ancën e djeshme par
lamentare, pasi në
fund të fjalës së kreut të
grupit parlamentar të PD-së,
drejtuesja e seancës, Vasilika Hysi i ndërpreu fjalën Edmond Spahos, teksa akuzonte se pa arrestimin e Saimir
Tahirit, nuk hapen negociatat me BE. "Pa u futur në
burg Saimir Tahiri, nuk ka
hapje të negociatave për Shqipërinë", tha z.Spaho (fiket
mikrofoni për Spahon). Deputetët nisin protestën nga
vendi, ndërkohë që Hysi u
drejtonte pyetjen: "Çfarë
keni, Çfarë keni"? Dhe në
momentin që kryeministri
Rama mori fjalën në foltore,
PD u largua nga seanca
plenare, ndërsa LSI jo. Kryetarja e LSI, Kryemadhi së
bashku me kryetarin e
grupit Vasili dhe dy deputetët Luan Rama e Klajda
Gjosha qëndruan në sallë
duke replikuar me Ramën.
Para largimit nga salla, kreu
i grupit parlamentar të PDsë, Edmond Spaho akuzoi se
PS po mbron Tahirin, sepse
do të mbrojë Ramën. "Janë të
dy të lidhur, por sot ai është
në pozicionin si kryetrafikant dhe simbol i Edi Ramës
për shkak të prokurorisë së
Katanjas, i kapur me presh
në duar. Nuk ka mundësi të
kanabizohet e gjithë Shqipëria vetëm me Saimir Tahirin, është Tahiri dhe Edi
Rama. Del sot e thotë e lë
mandatin. Po mirë, para një
jave nuk erdhi këtu për të
mbrojtur mandatin?! Çfarë
ndryshoi, apo shkoi zotëria në
Berlin dhe i thanë o do shkojë
në burg Saimitr Tahiri, ose
nuk ka negociata. Bëjnë sikur
po heqin mandatin. I bëri presion para dy javësh, pavarësisht lojërave, sot prapë i bëri
presion, unë po bëj sikur po

heq mandatin. I bëri presion
dhe me ministrin e
Brendshëm tha je kontrabandisti më i madh. Po të ishte për Saimir Tahirin, do e
kishin bërë kurban me kohë,
por doni të mbroni Edi
Ramën. Mbroni Tahirin,
sepse mbroni Edi Ramën dhe
veten tuaj", tha z.Spaho. Pas
fjalës së Spahos, opozita

braktisi sallën e parlamentit
si pjesë e marrëdhënies së
kushtëzuar që kanë vendosur
me këtë institucion. Deputeti
i LSI-së, Luan Rama, e sfidoi
kryeministrin duke deklaruar se nëse nuk janë të vërteta
deklaratat e tij për raportin e
DASH për Shqipërinë, largohet nga Kuvendi. "Më lejoni
t'ju bëj një sfidë. Në raporton

Kreut të Grupit Parlamentar të
PD-së, Edmond Spaho

e DASH, në vitin 2016, që i referohet vitit 2015 thuhet se Shqipëria nuk figuron në vendin e listuar për pastrimin e
parave. Një vit më parë kanë
thënë në këtë foltore atë çka
thoshte DASH për 2016. Shqipëria figuronte në vendet
problematike për pastrimin e
parave. Ndërkohë në raportin e këtij viti, që i referohet
vitit 2017, thuhet se Shqipëria
mbetet një rrezik i madh për
pastrimin e parave të pista.
Nëse nuk është kështu në
raportin e DASH, unë iki nga
ky parlament. Më provoni të
kundërtën z.kryeministër",
tha z.Rama. Kurse kreu i deputetëve të LSI-së, Petrit Vasili, u shpreh: "Kam një
këshillë shumë të mirë, miqësore për aq sa ka mbetur për
t'u njohur bashkë: Mos fol
më për shëndetësinë se ata
që merren me këtë punë i gajase. E di si je bërë kur flet
për shëndetësinë, më pak se
Adham'Uti". Pas fjalës së
Petrit Vasilit dhe Luan
Ramës, edhe kryetarja e LSI
së bashku me deputetët u
larguan nga salla, por Koka
dhe Tavo thyen vendimin
duke qëndruar.

Probleme me fluturimin, shtyhet
vizita e deputetit gjerman në Shqipëri
N

donëse ishte parash
ikuar që deputeti i
CSU në Bundestagun gjerman, njëkohësisht edhe
zëdhënës i BE për zgjerimin, Florian Hahn do të
vinte dje në Tiranë, vizita
është anuluar. Shkak i shtyrjes së vizitës është bërë
një linjë ajrore në Vjenë, e
cila anuloi fluturimin për
në Tiranë. Mësohet se Florian Hahn udhëtonte transit. Më herët ishte parashikuar që zyrtari gjerman

do të takohej me kryeministrin Edi Rama, Presidentin
Ilir Meta, kreun e Kuvendit

Gramoz Ruçi, kreun e
grupit parlamentar të PS
Taulant Balla si dhe me
kreun e PD, Lulzim Basha.
Kujtojmë se kryeministri
Rama u takua pak ditë më
parë me kancelaren Merkel, ku kërkoi nga Gjermania dritën jeshile për
çeljen e negociatave. Gjermania, Franca dhe Holanda janë tri vendet skeptike që duhet të binden
nga Shqipëria deri në
fund të qershorit.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

SHPALLJE

ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

(PËR SHITJEN E SENDIT TË PALUAJTSHËM NË ANKAND)

PASURIA NR. 2/963-ND+1-43 , E LLOJIT ‘APARTAMENT’ , VOLUMI 55 , FAQJE
73, ZONA KADASTRALE 8513 , ME SIPËRFAQJE 67,81 M2 , NË ADRESËN :
RRUGA “K. KËRTUSHA” , SHKALLA 1 , KATI 7 , DURRËS , NË PRONËSI TË
SHTETASVE : Z. LUTFI GJYZELI DHE ZNJ. ENKELEJDA GJYZELI”.
ÇMIMI 2.000.000 LEKË . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 18.05.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

ME DATE 16.05.2018 NGA ORA 8:00 – 16:00, PRANE KESAJ ZYRE PERMBARIMORE DO TE
ZHVILLOHET ANKANDI i II PER SHITJEN E APARTAMENTIT ME SIPERFAQE 80.25 m2,NR.
PASURIE 46/205ND+1-36, ZK 8518, Vol 43 I VENDOSUR NE DURRES L. 13 PLAZH,NE
PRONESI TE SHOQERISE SIAC SH.P.K.. CMIMI PER SHITJEN NE ANKANDIN E II ESHTE
2.372.832 LEKE.
Te interesurit te paraqiten prane zyres permbarimore A.D.R, Permbarues Gjyqesor Dorian
Zazani, ne adresen : Durres,l.nr 2, rr. A.Goga, ose te kontaktojne ne nr. tel: 0672586883

Seanca e djeshme
parlamentare

MONIKA KRYEMADHI
"Tashmë që Rama mbylli të gjitha deal-et e tij me
prokurorinë dhe gjykatat, mendon që bërja për disa orë
kurban e Sajmir Tahirit, gjë e cila mund të finalizohet me
një arrest shtëpie, gjë që do jetë prova më e rëndë që
implikon jo vetëm prokurorinë, por edhe gjykatat e
shqiptare në implikimin e tyre dhe në angazhimin e tyre
për ti shërbyer me devotshmëri krimit të organizuar",
deklaroi dje kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi.

Austria pro negociatave,
ambasadori Sattler: Vendi
e meriton integrimin

S

hqipëria ka mbështetjen e Austrisë në ambicien e
saj për çeljen e negociatave në procesin e integrimit evropian. Ambasadori austriak në vendin tonë, Johann Sattler, tregoi mbështetjen e pakushtëzuar për
integrimin, duke vlerësuar një ndër vlerat e Shqipërisë
për të cilës Europa ka nevojë, toleranca fetare.
"Shpresojmë të hapen negociatat për Shqipërinë për
në BE. Shqipëria këtë jo
vetëm që e meriton, por do
ketë edhe kontributet e
saj në familjen europiane.
Në Europë, toleranca dhe
harmonia fetare janë një
nevojë. Feja është e ndarë
nga shteti, por ka nevojë
gjithmonë për bashkëpunim për çështje të
rëndësishme kombëtare.
Shteti ndryshon rregullat
dhe ligjet, por feja ndryshon zemrat", theksoi
z.Sattler. Në shqip iu referua vargjeve të Fan Nolit
për të treguar rëndësinë e atdhedashurisë. "Priftërinjtë dhe hoxhallarët do të ndihmonin Shqipërinë duke
punuar secili me ndriçimin e fesë së tij", deklaroi z.
Johann Sattler. Ambasadori vlerësoi qëndrimin e komuniteteve fetare, që përmes një deklarate të përbashkët përshëndetën vendimin e KE për rekomandimin
pozitiv për çeljen e negociatave për në BE.
REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010”

SHPALLJE ANKANDI

Më datë 04.6. 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do zhvillohet ankandi 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 13.080.000 lek.
Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al
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Kryeministri: Vlerësoj punën e Xhafajt, ashtu siç dikur të Saimirit

Rama: Dorëheqja e Tahirit, akt
dinjitoz. Unë nuk kisha dijeni
"Në Gjermani nuk kam pasur asnjë presion"

K

AKUZAT E OPOZITËS
"Unë në Gjermani nuk kam pasur asnjë presion.
Gjermania është vend shembull i të drejtave të
njeriut. Në Komisionin e Çështjeve Evropiane unë
thjesht i jam përgjigjur interesimit të një deputeti
duke dhënë shpjegimet e duhura",-deklaroi dje,
Rama, pas akuzave të opozitës.

PS mbledh kryesinë, miratohet
axhenda e llogaridhënies publike
P

artia Socialiste mblodhi dje, kryesinë e saj, për të
miratuar axhendën e turit të llogaridhënies publike,
nisma më e re e ndërmarrë nga partia e majtë. Nën
drejtimin e kreyatrit të PS Edi Rama, në kryesi u bë
edhe akordimi i axhendës parlamentare dhe asaj qeverisëse. Partia Socialiste pritet që të zhvillojë një tur për
llogaridhënie me publikun në 61 bashkitë e vendit. Ndërkohë, gjatë kësaj
periudhe pritet të ketë edhe një
kërkesë më të lartë llogarie edhe për
drejtuesit vendorë të PS-së, të cilëve u
ëhstë ngarkuar të shtojnë rradhët e
partisë me anëtarë të rinj. Sekretari i
Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Taulant Balla, paraqiti një raport me rezultate për secilën degë. Deri në 22 prill
2008 janë bërë vetëm 2057 pranime të reja në PS, shumë
larg objektivit. Në bashkitë Berat, Kuçovë, Skrapar, Vau
i Dejës, Blesh dhe Patos rritja e anëtarësisë është 7-10 %,
në nivelin e objektivit të përcaktuar. Në bashkitë Has,
Lezhë, Mirditë, Bulqizë, Vlorë, Rrogozhinë, Elbasan, Ura
Vajgurore dhe Himarë, anëtarësia është rritur me 4-5 %.

NJOFTIM ANKANDI
Përmbarues gjyqësor privat Artan Sima zhvillon ankandet sipas datave
të mëposhtme:
1)Datë 17/05/2018, ditën e Enjte, ora 16:00, përfundon ankandi i ri ( i
tretë), për shitjen e pasurive të paluajtshme të llojit:
-“Arë” me sip. 2506 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 189,
453 lekë.
-“Arë” me sip. 1216 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 91,929
lekë.
-“Arë” me sip. 1080 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 109,319
lekë.
-“Truall+arë” me sip. 352 m2, nga kjo truall 200 m2, si dhe ndërtesë prej 80
m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 1,310,853 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori Trashëgimtarëve të të ndjerit/
Debitor z.Algent Minir Panajoti, znj.Manjola Rexhep,Panajoti, znj.Sara Algent
Panajoti, z.Glediol Algent Panajoti banues në fshatin Vashtemi, bashkia Maliq,
rrethi Korçë, për detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli në ish
Blloku Tiranë.
2) Datë 28/05/2018, ditën e Hënë, ora 16:00, përfundon ankandi i ri (i
tretë), për shitjen e pasurive të paluajtshme të llojit:

ryeministri
Edi
Rama e cilësoi një
akt dinjitoz dorëheqjen e ish-ministrit Saimir Tahiri nga mandati i deputetit.
Gjatë një reagimi në emisionin "Opinion" në TV Klan,
Rama u shpreh se ky është
një akt i respektueshëm, për
të cilin ai vetë nuk kishte dijeni. Ndërkohë Rama foli edhe
më herët në Kuvend, gjatë
paradites. Në një replikë me
kryetarin e Grupit Parlamentar të PD-së, Edmond Spaho,
Rama u shpreh: "Profesori
thotë se paska thënë Gjermania se pa u futur në burg Tahiri nuk ka të ardhme për Shqipërinë. Në komisionet e
Bundestagut, në gjermanisht unë dëgjova ato që kam
dëgjuar këtu shqip katër vite.
Këta janë baba e rrenës dhe
nona e shpifjes. Një vend
anëtar i peshës së Gjermanisë, nuk mund të jetë një
burim budallallëqesh sikur
është kjo opozitë e përfaqësuar sot. Shqipëria sot nuk
ka lidhje me çfarë thonë këta.
Këta janë provuar, në dy martesa, por i kemi dhe do t'i
mbajmë këtu, gjithmonë e më
pak. PS rron një mijë vjet në
pushtet po të jetë për këta",-u
shpreh Rama.

INTER
VIST
A
INTERVIST
VISTA

Çfarë mendoni për dorëzimin e mandatit nga
Saimir Tahiri?
Akti më dinjitoz. Në
kujtesën time i pari i këtij lloji
në historinë e parlamentin
shqiptar. I respektueshëm
plotësisht.
Po ato që tha ai si i
gjykuat?
Unë nuk gjykoj asgjë nga
ato që thuhen në këtë rast,
pasi ky është një rast për të
cilin i takon Saimir Tahirit
dhe drejtësisë.
A ia keni kërkuar ju mandatin?

-“Arë” me sip. 1489 m2, e ndodhur në fshatin Zagfradec Devoll, në vlerën
78,687 lekë.
-“Arë” me sip.1489 m2, e ndodhur në fshatin Zagfradec Devoll, në vlerën
96,768 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori Trashëgimtarëve të të
ndjerit/Debitor z.Xhevair Zama dhe Nexhmije Zama, z.Aurel Zama, z.Sokol
Zama, z.Melsi Zama, banues në fshatin Zagradec, bashkia Devoll, për
detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
3)Datë 28/05/2018, ditën e Hënë, ora 16:00, përfundon ankandi i ri (i
tretë), per shitjen e pasurive te paluajtshme te llojit
“Are” me sip. 7400 m2, e ndodhur ne fshatin Bitince Devoll, ne vleren 372,960
leke.
Pasurite jane lene garanci bankare nga debitori Trashegimtareve te te
ndjerit/Debitor znj.Bukurije Sulejman Fezo, znj.Mimoza Fatmir (Foto) Fezo,
z.Xhimi Foto Fezo, znj. Arkonnda Foti Fezo, znj. Eliverta Foti Fezo, znj.
Luiza Foti (Kasabelli) Fezo banues ne fshatin Bitince, bashkia Devoll, per
detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli ne ish Blloku Tirane.
Ankandet zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3,
Rruga «Avni Rustemi», nr.31 .k,1. Korçë. Kontakt Cel.0674044666, email. simaartan@yahoo.com

Kryeministri Edi Rama

Taulant Balla: Vendimi i Tahirit
është personal, s'ka lidhje me PS

K

ryetari i grupit të PS, Taulant Balla tha dje, se
vendimi i Tahirit për dorëzimin e mandatit ishte
vendim personal dhe se e respekton. Ai tha se kjo
është një çështje mes Tahirit dhe drejtësisë, as e PS
dhe kurrsesi e kësaj opozite, që sipas tij po hedh baltë
për të bllokuar hapjen e negociatave. "E respektojmë
vendimin personal të Saimir Tahirit. Kjo është një
cështje mes Tahirit dhe
drejtësisë, as e jona dhe
kurrsesi e kësaj opozite.
Gjithcka që në ndërtojmë ditën këta e sabotojnë natën", u shpreh
Balla. "Këta janë në një
betejë për të prishur sa
më shumë punë për Shqipërinë në 28 qershor
për negociatat, por Shqipëria e meriton
hapjen e negociatave.
Përpjekja e Saliut, Lulit dhe Monikës për t'i
prishur punë Shqipërisë me gojën e shthurur nuk e
rrezikon vendin", tha më tej kreu i grupit parlamentar të PS-së. Lidhur me akuzat se dorëheqja erdhi
pas vizitës së Ramës në Berlin, Balla tha: "ishim në
një prej vizitave më historike, që një kryeministër
shqiptar ka bërë në Gjermani. Monika, Luli dhe
Saliu sot kanë më pak argumente kundër të
ardhmes së Shqipërisë".

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE “E.P.S.A”
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E ANKANDIT
1-

Apartament nr.3 me sip. 90.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale:
8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-3, Vol.18, Fq.80, e ndodhur ne
Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe
ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 50.173 Euro.
2Apartament nr.4 me sip. 103.4 m² , ZVRPP Tirane, ZK: 8250, Numri i
Pasurisë: ND3/241+1-4, Vol.18, Fq.81, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri
eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi
me të cilin fillon ankandi është 57.324 Euro.
3Apartament nr.16 me sip. 189 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale:
8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-16, Vol.18, Fq.93, e ndodhur ne
Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe
ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 104.781 Euro.
4Apartament nr.20 me sip. 103.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale:
8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-20, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri
eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi
me të cilin fillon ankandi është 57.380 Euro.
Ankandi per te gjitha pasurite e sipërcituara zhvillohet ne date
09.05.2018, ora 16.00 ne zyren e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur ne
Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al

Besoj është humbje kohe
të merremi me llafet e kazanit politik e mediatik, pasi ky
është një akt që flet vetë dhe
është i respektueshëm për atë
që është.
A kishit dijeni?
Unë nuk kam pasur asnjë
dijeni dhe nuk ka asnjë arsye
që unë të kisha dijeni. Rikujtoj që Saimir Tahiri prej 6
muajsh nuk është pjesëtar i
grupit parlamentar dhe nuk
ka asnjë rol në PS.
A u çlirua parlamenti shqiptar nga ky largim?
Parlamenti shqiptar nuk
është një i tërë, është i ndarë.
Në rast se flasim për shumicën nuk ka pasur asnjë lloj
nevoje të çlirohet nga asgjë.
Ka mbajtur qëndrimin e saj,
ka respektuar Kushtetutën e
Shqipërisë. 100 herë po të
ktheheshim mbrapsht do
kishim mbajtur këtë qëndrim. Do të ishim të gatshëm
të rikonsideronim qëndrimin
e asaj kohe në rast se
prokuroria do të kthehej të
paktën me një provë të vetme.
A keni diçka lidhur me
qëndrimet e Tahirit për
Xhafajn"
Saimiri ka qenë ministër i
Brendshëm për thuajse një
mandat të plotë dhe unë nuk
u heq asnjë presje atyre që
kam thënë në kohën që ai ishte. Kam vlerësuar punën e tij,
ashtu sikurse sot mbështes
punën e ministrit aktual të
Brendshëm.
Kryetari i PD-së, Lulzim
Basha tha se për Tahirin ju
është bërë presion në Gjermani?
Unë në Gjermani nuk
kam pasur asnjë presion.
Gjermania është vend shembull i të drejtave të njeriut. Në
Komisionin e Çështjeve Evropiane unë thjesht i jam
përgjigjur interesimit të një
deputeti
duke
dhënë
shpjegimet e duhura.
Sa për lojën, lojë është t'i
ikësh drejtësisë me raport
mjekësor, siç ka bërë Lulzimi,
lojë është t'i ikësh drejtësisë
duke shantazhuar drejtësisë
për të mos ekzekutuar kërkesat e prokurorisë, siç ka bërë
Saliu. Ndërsa sot Saliu, Monika dhe jo vetëm ata janë
shumë të shqetësuar se po fillon të çelë fara e një drejtësie
të re.
A ka lidhje ky rast me
ha
pjen e ne
gocia
ta
ve me BEhapjen
negocia
gociata
tav
në?
Hapja e negociatave, nuk
ka lidhje fare me këtë rast.
Hapja e negociatave është
tashmë një çështje politike.
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Intervista/ Jacek Czaputowicz flet pak ditë para vizitës në Tiranë
Intervistoi Ben Andoni

P

as pak ditësh, pikër
isht më 7 maj, ministri
i Jashtëm polak vjen
në Shqipëri. Me këtë rast, ai
ndan disa opinione për zhvillimet polake dhe sfidat e
vendit të tij për në BE. Por,
nga ana tjetër, ai shprehet
qartë për mbështetjen e Shqipërisë dhe atë që mund të
ofrojë Polonia në këtë
drejtim. Polonia është një
nga vendet më kritikuese me
politikën e BE-së dhe këto
problematika, ai i sjell edhe
në këtë intervistë ekskluzive për “Gazeta Shqiptare”.
Shkëlqesia
juaj,
Mirësevini në Shqipëri! Si
e shihni marrëdhënien
midis dy vendeve tona deri
më tani?
Pas rënies së komunizmit
në Evropë, ne fituam lirinë
për të zhvilluar marrëdhëniet tona dypalëshe. Mund të
them me shumë siguri se sot
marrëdhëniet tona janë
shumë të mira. Që nga viti
2009 jemi aleatë të NATO-s.
Polonia e vlerëson angazhimin e Shqipërisë në
forcimin e krahut lindor dhe
luftën kundër terrorizmit.
Ne mbetemi një përkrahës i
qëndrueshëm i aspiratave
evropiane të Shqipërisë.
Prandaj, jemi shumë të
kënaqur që muajin e kaluar
Komisioni Evropian në
Raportin e saj të Progresit
ka rekomanduar hapjen e
negociatave për pranimin
me Shqipërinë. Bashkëpunimi ekonomik bilateral po
zhvillohet, gjithashtu, mirë.
Më pas këtë muaj do të
mbahet në Tiranë edhe Forumi i Tretë i Biznesit Polako-Shqiptar.
Polonia duket shumë e
lidhur me Ballkanin. Dëshmi për këtë janë ambasadat tuaja në çdo kryeqytet
në Ballkan. Si e shihni në
mënyrë specifike rolin e
Shqipërisë në Ballkan?
Polonia e vlerëson rolin e
Shqipërisë si një vend, i cili
në sajë të marrëdhënieve të
mira me të gjitha vendet e
rajonit, kontribuon dukshëm në stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Do të doja të theksoja
se të dy vendet tona jemi aleatë të NATO-s, që nënkupton bashkëpunim më të
ngushtë ushtarak. Kam pasur rastin të flas me ministrin e Jashtëm, Ditmir Bushati në takimin e fundit të
ministrave të Punëve të Jashtme të NATO-s të mbajtur
më 27 prill në Bruksel. Në
takimin tonë, ne vendosëm
të mbartnim kapacitetet e
NATO-s për mbrojtjen dhe
parandalimin, të cilat janë
të rëndësishme njësoj për të
dyja pjesët e kontinentit:
Evropën Qendrore e Lindore dhe Evropën Jugore.
Brukseli ka parashikuar
se Ballkani nuk do të bashkohet me Bashkimin Evropian deri në vitin 2025. A e
dëmton kjo shpresën e
njerëzve që e shohin të
ardhmen e tyre të përbashkët në Evropë, sipas konceptit tuaj?
Viti 2025 është i precizuar
me të vërtetë në Strategjinë
e Komisionit Evropian për
Ballkanin Perëndimor të
botuar në shkurt, si një datë
dëshmuese për pranimin në
BE për më të avancuarit në

Ministri i Jashtëm polak: BE e
ka detyrë ta pranojë Shqipërinë
“Mbështesim fuqimisht politikën e derës së hapur të BE-së”
proces (tani Mali i Zi dhe
Serbia) dhe potencialisht
edhe vendeve të tjera kandidate. Përcaktimi i një date të
caktuar është një shenjë
pozitive, sepse e bën perspektivën evropiane të prekshme dhe realiste për opinionin publik. Strategjia
parashikon, gjithashtu,
fillimin e negociatave me
Shqipërinë dhe Maqedoninë,
e cila duhet të ndodhë prej
këtij viti. Të gjitha vendet e
Ballkanit Perëndimor kanë
shumë refor ma për para
vetes për të realizuar. Përvoja jonë na tregon se në një
rast të tillë koha shkon shpejt. Në këtë proces shumë
varet nga vendosmëria,
megjithatë nuk ka pengesa
për Shqipërinë të arrijë me
përparësitë e sotme ose t’i
kapë ato. Sigurisht që jemi
të gatshëm të ofrojmë përvojën tonë në prezantimin e
reformave të nevojshme të
administratës publike të
kërkuara nga Komisioni.
Cilat janë realisht pikëpamjet e Polonisë në lidhje
me zgjerimin e Ballkanit
në BE?
Polonia e mbështet fuqimisht politikën e derës së
hapur të BE-së. Zgjerimi është një nga politikat më të
fuqishme dhe më të suksesshme të BE-së. Ai kontribuon në sigurinë dhe prosperitetin e të gjithë kontinentit. Ai inkurajon po ashtu stabilitetin politik afatgjatë, zhvillimin ekonomik,
sigurinë dhe marrëdhëniet e
mira fqinjësore në vendet që
aspirojnë të bashkohen me
BE. Më e rëndësishmja, për
mendimin tonë, është fakti
që shqiptarët dhe qytetarët
e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor kanë
plotësisht të drejtë të zgjedhin rrugën e tyre të zhvillimit. Ata janë evropianë
dhe BE-ja ka një detyrim për
t’i pranuar këto vende, sigurisht nëse i plotësojnë kriteret e detyrueshme. Zgjerimi ka të bëjë me takime politike të nivelit të lartë, vendosjen e kritereve dhe
hapjen e kapitujve. Por, para
së gjithash, ka të bëjë edhe
me ndryshimin e jetës së
njerëzve për pritshmëri më
të mira nga reformat, modernizimin, qeverisjen e mirë,
afrimin e ekonomive dhe
njerëzve.
Ne duhet të gjejmë kriteret se si të zgjedhim një
organ ta drejtojë një Evropë
Federale”. Juve jeni shprehur ha
pur
hapur
pur,, ashtu si në këtë
citim, se BE ka nevojë për
ref
or
ma. A do të thotë kjo
efor
orma.
se sot Bashkimi Evropian
nuk funksionon ashtu siç
duhet?
Në të vërtetë, BE kërkon
reforma. Bashkimi Evropian vuan nga një deficit

Ministri i Jashtëm polak, Jacek Czaputowicz
demokratik. Ne mbështesim
rritjen e rolit të parlamenteve kombëtare. Një thellim i
mëtejshëm i integrimit evropian është i mundshëm për
aq sa pranohet nga shtetet
dhe popujt, që marrin pjesë
në këtë proces. Bashkimi
Evropian mund të jetë i
fortë vetëm falë mbështetjes
reale të qytetarëve të saj, të
cilët janë në gjendje të japin
një mandat demokratik ndaj
qeverive të tyre të zgjedhura. Sipas mendimit tonë, Komisioni Evropian duhet të
kthehet në rolin e tij teknik
në vend që të bëjë përpjekje
drejt një politike më të madhe. Roli i Këshillit Evropian,
i
cili
përbëhet
nga
udhëheqësit shtetërorë të
zgjedhur në zgjedhjet
demokratike, duhet të jetë
vendimtar.
Çështja e reformimit të
BE-së është duke u diskutuar mes anëtarëve të saj në
ditët e sotme. Ne marrim
pjesë aktive në këtë debat
dhe paraqesim qëndrimin
tonë. Megjithatë, ne jemi të
hapur për argumentet e
parashtruara nga vendet e
tjera. Së bashku ne mund ta
reformojmë si duhet BE-në
në mënyrë që ajo t’i përshtatet më mirë qytetarëve të
saj.
Publiku shqiptar është
shumë kurioz për tensionet me Bashkimin Evropian. A mund t’i shpjegoni
ato më qartë, ju lutem?
Para së gjithash, më lejoni të theksoj, se Bashkimi
Evropian duhet të bazohet
në rregulla universale, që
zbatohen në mënyrë të barabartë për të gjithë. Ne jemi
të shqetësuar se kriteret e

paqarta mund të çojnë deri
në kufizimin arbitrar të të
drejtave
të
Shteteve
Anëtare. Për shkak të
shqetësimeve të Komisionit
Evropian në lidhje me pavarësinë e sistemit gjyqësor të
Polonisë, ajo vendosi të fillojë procedurën e përcaktuar në nenin 7, të Traktatit
për Bashkimin Evropian.
Në kuadër të dialogut të Polonisë me Komisionin në këtë
drejtim, ne e përshkruam
qëndrimin tonë në një Letër
të Bardhë (Raport autoritativ), në të cilin ne shpjeguam
argumentet tona duke
shpjeguar edhe domosdoshmërinë e fillimit të reformës
së gjyqësorit. Ne mbrojmë të
drejtën tonë për të kryer reforma, pasi ky fakt i përgjigjet pritjeve të polakëve të
shprehura në zgjedhjet e fundit. Sipas mendimit tonë, ato
nuk shkelin parimet e sundimit të ligjit të një shteti
demokratik. Përkundrazi, i
forcojnë ato. Megjithatë, Polonia mbetet e hapur për një
dialog bazuar në meritat me
Komisionin Evropian dhe
shtetet e tjera anëtare të BE.
Ne shkëmbejmë mendime
duke shpresuar që do të gjejmë një kompromis.
Pse Polonia nuk dëshiron të presë refugjatë?
Çdokush që shfaqet në
kufirin polak ka të drejtën në përputhje me të drejtën
ndërkombëtare - të aplikojë
për statusin e refugjatit.
Megjithatë ne kundërshtojmë një zhvendosje të
detyrueshme të refugjatëve
në vendet që ata nuk duan të
shkojnë. Problemi është se
për shumicën e refugjatëve,
Polonia s’përbën vetëm një

vend tranzitor: ata preferojnë të shkojnë më tej në vendet e Evropës Perëndimore,
ato që kanë standarde më të
larta jetese. Sipas mendimit
tonë ne duhet të përqendrohemi së pari në shkaqet kryesore të migracionit. Jemi të
angazhuar në përpjekjet për
mbrojtjen e kufijve dhe të
marrim pjesë në iniciativa të
tilla si Operacioni Sophia i
Bashkimit Evropian në Mesdhe.
Rishpër ndarja
e
detyrueshme e migrantëve
mund të konsiderohet si një
faktor tërheqës që ndihmon
për të thelluar krizën. Ne
duhet t’ju kujtojmë, gjithashtu, se në Poloni ka mbi një
milion ukrainas dhe disa prej
tyre vijnë nga rajonet e
prekur nga lufta.
Edhe përkundër përpjekjeve tuaja të mira, bashkëpunimi mes dy vendeve
tona n
uk është i lar
të. K
ue
nuk
lartë.
Ku
shihni interesin real të Polonisë për Shqipërinë në
lidhje me ekonominë dhe
turizmin?
Sa i përket ekonomisë,
pajtohem se qarkullimi tregtar midis Polonisë dhe Shqipërisë, megjithëse në rritje,
ende nuk përputhet me potencialin e vendeve tona. Me
qëllim të rritjes së bashkëpunimit ekonomik u krijua Forumi i Biznesit Polako- Shqiptar. Mbi 130 kompani polake dhe shqiptare
morën pjesë në dy takimet e
para, duke shoqëruar vizitën
e Kryeministrit polak në Tiranë më 2016 dhe vizitën e
Kryeministrit shqiptar në
Varshavë në 2017. Forumi i
ardhshëm do të zhvillohet në
Tiranë në këtë muaj.
Shpresoj që takime të tilla të
shpeshta të sipërmarrësve
polakë dhe shqiptarë do të
kontribuojnë në rritjen e
bashkëpunimit ekonomik
ndërmjet vendeve tona.
Unë jam i vetëdijshëm se
turizmi është një sektor i
rëndësishëm i ekonomisë.
Shqipëria është një vend i
bukur dhe polakët e vlerësojnë atë, e cila është konfirmuar nga një numër në rritje
i bashkatdhetarëve të mi në
mesin e turistëve që vizitojnë
vendin tuaj.
Ju jeni një nga ministrat
shumë aktivë dhe të respektuar të qeverisë aktuale të
Polonisë. Po ashtu jeni i
lidhur edhe me artin. Në
raportet tuaja flisni shumë
qar
të dhe disi ashpër
qartë
ashpër.. A
mund të na e shpjegoni më
qartë pikëpamjen tuaj për
të ardhmen e Bashkimit
Evropian pas Brexit? Çfarë
nuk funksionon sipas jush
në Ballkan?
Vendet e Ballkanit Perëndimor janë përballur me një
sërë sfidash në fusha të ndryshme, të cilat duhet të trajtohen përmes reformave. Nga

këndvështrimi ynë, është po
aq e rëndësishme që BE të
ruajë vullnetin e saj politik
për të vazhduar procesin e
zgjerimit. Nuk mund të humbasim këtë moment të përsosur. Polonia ka përjetuar,
gjithashtu, një proces sfidues të transfor mimit
ekonomik dhe politik - nga
komunizmi në demokraci,
dhe nga një ekonomi e kontrolluar në një ekonomi të
tregut të lirë. Jam shumë i
lumtur për progresin e qëndrueshëm të Shqipërisë në
zbatimin e reformave kyçe të
ndërmarra. Ne kemi nevojë
për Shqipërinë në BE, pasi
me siguri kjo do të pasurojë
komunitetin tonë evropian.
Dhe sigurisht që do të vazhdojmë bashkëpunimin tonë
të ngushtë me Britaninë e
Madhe pas Brexit edhe pse
në një formë tjetër.
Ambasada juaj po punon
shumë për të promovuar
Poloninë në Shqipëri. K
ulKultura juaj e madhe është
shumë e zakonshme në Shqipëri, e përkthyer nga gjuhët origjinale, por edhe nga
gjuhët e dyta? A do të vazhdoni të mbështesni kulturën tuaj në Shqipëri?
Lidhjet kulturore midis
vendeve tona janë po aq të
rëndësishme sa bashkëpunimi në sferën politike dhe
ekonomike. Jam shumë i
kënaqur që letërsia polake
është aq e njohur në Shqipëri,
falë përkthyesve të shkëlqyeshëm nga gjuha polake.
Dëshiroj të veçoj z. Astrit
Beqiraj, i cili e ka konfirmuar
veten si një përkthyes i letërsisë bashkëkohore polake.
Unë kam qenë me të vërtetë i
lumtur të mësoj se në tregun
shqiptar të librave në 15 vitet
e fundit letërsia polake ka
fituar vendin e parë të përfaqësimit sa i përket letërsisë
nga Evropa Qendrore dhe
Lindore. Dhe tani, me studimin e gjuhës polake që është
rivendosur kohët e fundit në
Universitetin e Tiranës, së
shpejti do të presim që më
shumë lexues të arrijnë tek
autorët polakë në versionin
origjinal. Do të doja t’ju kujtoja këtu se edhe polakët
kanë, gjithashtu, një mundësi për të mësuar gjuhën shqipe në vendin tonë në dy
universitete të njohura polake: në Torun dhe Poznañ,
të cilat e ofrojnë gjuhën shqipe në kurrikulën e tyre.
Çfarë mund të presë publiku shqiptar nga vizita
juaj?
Kjo do të konfirmojë se
Polonia mbështet aspiratat
evropiane të shqiptarëve
dhe është gati të ndajë përvojën e saj në lidhje me procesin e përgatitjes në rrugën
drejt BE. Nuk mund ta humbasim këtë mundësi për
zgjerimin e BE-së.
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Pas vendimit gjykata mbetet me katër anëtarë. Javën tjetër pritet seanca për Fatmir Hoxhën

V

etingu skualifikoi
ditën e djeshme nga
radhët e sistemit të
drejtësisë, anëtaren e dytë të
Gjykatës Kushtetuese, Altina
Xhoxhaj. Vendimi për shkarkimin e saj u mor pas një
hetimi administrativ disa
mujor dhe zhvillimit të seancës dëgjimore publike. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi t'i ndërpresë karrierën gjykatëses, me arsyetimin se ajo dhe bashkëjetuesi i saj nuk justifikonin pasurinë. "Komisioni mori në
shqyrtim dokumentacionin,
kreu kontrollin, hetim administrativ, dëgjoi subjektin dhe
mori në konsideratë llogaritjen e likuiditetit bazuar në
deklaratat e subjektit. Seancën e konsiderojmë të përfunduar dhe procesin e rivlerësimit. Në përfundim trupa
gjykuese vendosi; Me shumicë
votash shkarkimin nga
detyra të Altina Xhoxhajt,
gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese", njoftoi Komisioni i
Pavarur i Kualifikimit. Ndërkohë vetë gjyqtarja nuk ka
qenë në seancë duke u përfaqësuar vetëm nga avokatja e saj.
Konkretisht më herët gjatë seancës dëgjimore KPK njoftoi
se Xhoxhaj ka bërë deklarim
të rremë dhe nuk justifikon
burimin e të ardhurave të saj
për apartamente e truall në
Tiranë dhe Durrës, si dhe një
shumë prej 4.4 milionë lekë.
Trupa gjykuese njoftoi se ka
kryer hetim më të thelluar
lidhur me pasurinë e
gjyqtares, prej ku ka rezultuar se ajo ka bërë deklarime të
pavërteta. "Xhoxhaj ka apartament banimi 101 m2 në
rrugën 'Reshit Petrela', blerë
61 mijë e 50 euro. Ka truall me
sipërfaqe 221.9 m2, blerë në
vitin 2013 në Gjirin e Lalzit, si
dhe apartament 2+1 plus verandë po në Gjirin e Lalzit.
Xhoxhaj ka disa llogari kursimi së bashku me bashkëjetuesin. Asaj i është kërkuar
shpjegim për këtë pasuri.
Gjyqtarja nuk i ka sjellë disa
dokumente në kohë. Xhoxhaj
sot ka barrën e provës për të
provuar burimin e pasurisë
për apartamentin me sipërfaqe 101 m2. Ajo ka bërë dekla-

Vetingu, shkarkohet gjyqtarja e
dytë e Kushtetueses, Altina Xhoxhaj
KPK: Nuk justifikon pasurinë, apartamente në Tiranë dhe te Gjiri i Lalzit
TË ARDHURAT E DEKLARUARA
 Paga si anëtare e Gjykatës Kushtetuese, shuma 1 894 950
lekë.
Pedagoge e jashtme në Shkollën e Magjistraturës, shuma
112 500 lekë. -Të ardhura si trajnuese, projekti i BERZH-it për
trajnimin e gjyqtarëve, shuma 1 500 euro.
Të ardhura nga qiraja e apartamentit në Tiranë, 3780 euro,
kontrata e lidhur më 1 nëntor 2013, rifreskuar më 1 nëntor
2014.
Bashkëjetuesi Arben Idrizi
Të ardhura neto nga paga si sekretar i Përgjithshëm në
institucionin e Presidentit të Republikës, shuma 1 490 880 lekë.
 Shërbime jashtë vendit në funksionin e sekretarit të
Përgjithshëm Arben Idrizi, shuma 1 885 dollarë.
Kursime nga të ardhurat nga paga e vitit 2014, shuma 1
100 000 lekë.

Gjyqtarja Altina Xhoxhaj

KPK: Pasuria justifikohet me burime të ligjshme

Konfirmohet në detyrë prokurorja e
Apelit të Tiranës Fatjona Memçaj
P

rokurorja e Apelit të Tiranës, Fat
jona Memçaj është konfirmuar ditën
e djeshme në detyrë duke kaluar me sukses vetingun. Vendimi u dha nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimi me relatore
Alma Faskaj. Më herët, në raportin e
përcjellë në KPK, Inspektoratit të Lartë
të Deklarimit e Kontrollit të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesave konfirmonte deklarimet të sakta dhe pasuri të justifikuar
në burime të ligjshme për prokuroren
Memçaj. Pavarësisht të dhënave të këtij
institucioni, Komisioni zhvilloi një hetim
të thelluar për pasurinë e ish-drejtoreshës
së kabinetit në Prokurorinë e Përgjithshme, por sërish nuk u evidentuan prob-

lematika. Si pasuri të prokurores, e cila u
emërua në sistem në vitin 2003, u listuan
një apartament me sipërfaqe 96 metra katrorë, blerë me 27.800 dollarë, një automjet,
një mjet motorik Vespa dhe llogari bankare, burimet e të cilave janë të njohura
dhe të ligjshme. Sa i përket figurës morale,
Komisioni deklaroi se Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të klasifikuar, ka konfir muar përshtatshmërinë e Fatjona
Memçaj, për të vijuar detyrën. Në këtë përfundim është arritur pas shqyrtimit që iu
është bërë pesë dosjeve penale të hetuara
prej saj, të përzgjedhura me short dhe dy
ankesave të paraqitura kundër saj nga shtetasit V.Ç dhe M.B.

United Nations Development Programme

rime të pavërteta. Janë afër 4.4
milionë lekë për të cilat nuk
ka justifikim në dokumentacion. Kemi informacione konfidenciale. Apartamentin 2+1
në Gjirin e Lalzit ka rezultuar se nuk e ka blerë me para
të ligjshme dhe nuk justifikohet. Në truallin me sipërfaqe
221.9 m2 Xhoxhaj ka përfituar 100 m2 më tepër nga çfarë i
takonte. Kemi verifikuar
edhe TIM-s për këtë gjyqtare,
burimin e pagave dhe rezulton se Xhoxhaj nuk i justifikon të ardhurat. Edhe bashkëjetuesi i gjyqtares mban
para cash tej kufirit të lejuar
me ligj. Në vitet 2003-2004
Xhoxhaj ka bërë deklarime të
pasakta. Xhoxhaj ka arsyetuar vendime me vonesë edhe
pse nuk ka pasur ngarkesë
në punë, ka vonuar gjykime.
Shtetasi B. C. ka sjellë denoncim për gjyqtaren për vendimin e vitit 2016, ku Xhoxhaj
ka qenë anëtare", njoftoi KPK.
Më herët pas seancës dëgjimore Altina Xhoxhaj pati një
reagim të menjëhershëm,

duke rrëzuar poshtë pretendimet se ka fshehur pasurinë
duke theksuar se gjithçka
është e ligjshme. "Kërkoj
rikonfirmim në detyrë, pasi
pasuria ime dhe e burrit është e ligjshme. Kam paraqitur
prova të plota për të ardhurat. Me keni ngarkuar barrë
prova duke mos njohur mirë
ligjin për pasurinë e bashkëshortit. Ju KPK më keni
ngarkuar barrë prove për
vitet 1992-2000. Kërkoj konfirmim në detyrë pasi kam
punuar në mënyrë të
ligjshme. Diferencat e KPK
janë llogaritje apriori. S'e njihni ligjin", -u shpreh Xhoxhaj.
Sakaq me shkarkimin e
anëtares Altina Xhoxhaj,
gjykata Kushtetuese mbetet
me katër anëtarë duke mos
marrë dot asnjë vendim. Më
herët u shkarkua gjyqtari
Fatos Lulo, Besnik Imeraj dha
dorëheqjen, ndërsa vetëm Vitore Tusha e kaloi. Javën tjetër
para vetingut do të dalë gjyqtari tjetër i Kushtetueses Fatmir Hoxha.

United Nations Development Programme

TENDER ANNOUNCEMENT

TENDER ANNOUNCEMENT

Subject: Request for quotation “Purchase of 10 milking machines and 30 buckets in the
frame of the Territorial Employment Pact in Baldushk”

Subject: Request for quotation “Purchase of 10 cows in the frame of the Territorial
Employment Pact in Baldushk”

The United Nations Development Programme in Albania is seeking to receive quotations
from interested companies who wish to be considered for the above-mentioned goods.

The United Nations Development Programme in Albania is seeking to receive quotations
from interested companies who wish to be considered for the above-mentioned goods.

Companies will be selected in accordance with established UNDP procedures. The proposal must be delivered within the deadline set in a sealed envelope, clearly marked
UNDP/RFQ/2018-45621 “Purchase of 10 milking machines and 30 buckets in the frame
of the Territorial Employment Pact in Baldushk”.

Companies will be selected in accordance with established UNDP procedures. The proposal must be delivered within the deadline set in a sealed envelope, clearly marked
UNDP/RFQ/2018-45619 “Purchase of 10 cows in the frame of the Territorial Employment
Pact in Baldushk”.

For more details please refer to the link below:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/procurement/

For more details please refer to the link below:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/procurement/

Relevant dates: All interested entities should provide their proposal, not later than May
10, 2018, 16:30 hrs., to the address:

Relevant dates: All interested entities should provide their proposal, not later than May
10, 2018, 16:30 hrs., to the address:

United Nations Development Programme
“Skenderbej” Street, Gurten Center, 2nd Floor,
Tirana, Albania
UNDP Procurement team

United Nations Development Programme
“Skenderbej” Street, Gurten Center, 2nd Floor,
Tirana, Albania
UNDP Procurement team
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Në Tiranë dhe Durrës, pagesa e taksës së shtëpisë me faturën e ujit

Llogaritja e re e taksës
së pronës, fillon pagesa
Drejtori i Taksës së Pasurisë: Ja kategoritë që përjashtohen

N

is aplikimi i taksës
mbi pronën. Në Ti
ranë dhe Durrës taksa e shtëpisë do të vijë me
faturën e ujit, ndërsa në
qytet e tjera do të mblidhet
sipas metodës së vjetër. Deri
në momentin e përfundimit
të kadastrës fiskla për ndërtimet para vitit 1993, taksa
llogaritet mbi sipërfaqen
standarde 70 m2 dhe për
ndërtimet pas këtij viti mbi
sipërfaqen 100 m2 në masën
0. 005% Drejtori i Përgjithshëm i Taksës së Pasurisë
pranë Ministrisë së Financave, Enton Duro, bën me dije
se detyrimet në Tiranë dhe
Durrës do të jenë të bashkëngjitura në faturën e ujit,
ndërsa në qytetet e tjera do
të mblidhen me metodën e
vjetër deri në përfundim të
kadastrës fiskale. Nga pagesa e taksës së pasurisë janë
të përjashtuar disa kategori
si, pensionistët e vetëm dhe
grupe të tjera vulnerabël.
Ndërkohë, nëse qytetarët
përballen me shuma për të
cilat nuk janë dakord, mund
të ankimojnë detyrimet e
tyre. Qeveria parashikon që
deri në vitin 2020 të përfundojë kadastrën fiskale, ku do
të ndërtohet një database e
qartë e 4 milionë pronave në
të gjithë vendin dhe që do ta
lehtësojë këtë proces. Të
ardhurat do të mblidhen nga
pushteti vendor dhe do të
shkojnë në buxhetin e tyre.

GRUPET QË
TAKSOHEN

Taksapagues është çdo
individ, person fizik ose ju-

90

PËRJASHTOHEN NGA TAKSA MBI NDËRTESAT:
1) Pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse.
2) Pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e
shoqërive publike shtetërore.
3) Ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara.
4) Banesat sociale në pronësi të bashkive.
5) Pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të
marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit si banesa sociale.
6) Ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre.
7) Strukturat akomoduese "hotel/resort me katër dhe pesë yje, status special", sipas përcaktimit
në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe
njohur ndërkombëtarisht "brand name".
8) Ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që përfitojnë pension pleqërie ose pension social, që
janë me banim në fshat ose qytet, kur familja përbëhet vetëm nga pensionistët.
9) Ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike.
10) Ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme, për kohën në të cilën deklarohet
mbrojtja, sipas legjislacionit në fuqi për monumentet e kulturës dhe/ose trashëgiminë kulturore.

ridik, vendës ose i huaj, pronar apo përdorues i pasurive të paluajtshme në terri-

torin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nga
niveli i shfrytëzimit të këty-

1. Taksës mbi ndërtesat u nënshtrohen individët,
personat fizikë ose juridikë, vendës apo të huaj,
pronarë ose përdorues të pasurive të paluajtshme në
territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht
nga niveli i shfrytëzimit të këtyre ndërtesave, përveç
rasteve kur në këtë ligj përcaktohen ndryshe.
2. Taksës mbi ndërtesat u nënshtrohen personat që
kanë aplikuar për legalizim të ndërtesës, sipas ligjit
"Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e
ndërtimeve pa leje".
3. Taksës mbi ndërtesat u nënshtrohen zhvilluesit, të
cilët nuk arrijnë të mbyllin ndërtimin sipas lejes
përkatëse, të lëshuar nga autoriteti i planifikimit.
Afati i përllogaritjes së taksës fillon nga momenti i
mbarimit të afatit kohor të përcaktuar në aktin e
miratimit të kërkesës për leje ndërtimi.
4. Detyrimi për taksën mbi ndërtesat llogaritet si
shumëzim i bazës së taksës me shkallën e taksës
mbi ndërtesën.

MIJË FAMILJE
Nga taksa mbi
ndërtesën do të
përjashtohen 90 mijë
familje, ku përfshihen
kryefamiljarët
pensionistë, personat
me ndihmë
ekonomike, invalidët
dhe personat me
aftësi të kufizuar.
Çmimet e ndërtesave
përcaktohen nga tregu
i lirë dhe e njëjtë
duket se do të jetë
edhe logjika e
taksimit të tyre.

Foto ilustruese

TAKSA MBI NDËRTESAT

re ndërtesave. Detyrimin për
pagimin e taksës mbi pasurinë e paluajtshme "ndërtesë"

SHKALLA E TAKSËS
Shkalla e taksës mbi ndërtesat, e cila aplikohet si
përqindje e bazës së taksës është si më poshtë:
a) 0,05% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për
banim.
b) 0,15% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për
veprimtari ekonomike.
c) 30% e shkallës së taksës përkatëse për të gjithë
sipërfaqen ndërtimore, për të cilën zhvilluesi është
pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ta
përfundojë atë sipas afatit të përcaktuar në aktin e
miratimit të kërkesës për leje ndërtimi.

e kanë, sipas rastit, pronari
ose bashkëpronari, sipas
pjesës që zotëron, apo përdoruesi i pasurisë së paluajtshme, për pasuritë që nuk
janë të pajisura me dokumente të pronësisë, personat që kanë aplikuar për legalizim të ndërtesës, zhvilluesit, të cilët nuk arrijnë të
mbyllin ndërtimin sipas lejes
përkatëse të lëshuar nga njësia e vetëqeverisjes vendore.
Përcaktimi i vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme
ndërtesë/njësi
pronësore bazohet mbi prioritetet e vlerësimit, duke ndjekur një radhë të caktuar.
Baza e vlerësimit mbështetet
te vetëdeklarimi, si një
detyrim për çdo taksapagues, për të vijuar më tej edhe
me metodat alternative, nëse
vetëdeklarimi nuk bëhet,

nuk është i saktë apo nuk
disponohen të dhëna të plota për një vlerësim të drejtë
të pasurisë së paluajtshme
ndërtesë/njësi pronësore, që
duhet të taksohet.

SHKALLA E TATIMIT

Shkalla e taksës mbi
ndërtesat, e cila aplikohet si
përqindje e bazës së taksës,
është si më poshtë: 0.05% për
ndërtesën që përdoret,
shfrytëzohet për banim;
0.15% për ndërtesën që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari ekonomike dhe 30%
e shkallës së taksës përkatëse për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të
cilën zhvilluesi është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk
ka arritur ta përfundojë atë
sipas afatit të përcaktuar në
aktin e miratimit të
kërkesës për leje ndërtimi.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

United Nations Development Programme

BANKA E SHQIPERISE
DEPARTAMENTI I ADMINISTRIMIT
SEKTORI I PROKURIMIT

VACANCY ANNOUNCEMENT
The UNDP office in Albania is
consultancy vacancy.
Job ID:
Post Title:
Duty station:
Duration of Assignment:
Type of Contract:
Educational Background:
Work Experience:

Deadline for Application:
Job Description:

TENDER I HAPUR KOMBËTAR

looking for a qualified candidate who could fill the following
15982
Admin/Finance Assistant
Tirana, Albania
1 year with possibility of extension
Service Contract (SC)
Bachelor degree in economics, finance, business administration or
other related fields.
Five (5) years of relevant experience in project implementation envi
ronment; At least three (3) years of work experience in accounting
and/or office administration roles; Experience in managing multiple
financing resources as well as in contract management; Excellent
computer skills in Windows environment, knowledge of internet
communications, command of MS Office applications (Word, Excel,
and Power Point), and experience in the use of web-based
management systems.

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Rinovimi i suportit vjetor për storage
HPE 3 PAR StoreServ 7200c për Bankën e Shqipërisë”

10/05/2018 (Midnight New York, USA)
Available at UNDP site:
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Rinovimi i suportit vjetor për storage
HPE 3 PAR StoreServ 7200c për Bankën e Shqipërisë”

Interested and qualified candidates are requested to submit their application online only (available at
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/). Incomplete applications will not
be considered. Only short-listed candidates will be notified.

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender
i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2.200.000 Lekë”.
Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext. 4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një
kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht
pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë
sipas detajeve të mëposhtme:
Përfituesi:
BIC:
IBAN:

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

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 29 Maj 2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Punonjësit e administratës marrin më shumë, tregtia dhe bujqësia më pak

P

aga mesatare bruto
mujore u rrit gjatë
vitit 2017 me 7 për qind
sipas të dhënave të INSTAT,
duke arritur nivelin e 48,967
lekëve nga 45,845 që ishte në
vitin 2016. Rritja e pagës
buto në ekonomi vitin e kaluar është nxitur më së shumti nga rritja e pagave në sektorin shtetëror me 11 për
qind. Paga mesatare mujore
në ekonominë shqiptare arriti në afro 49 mijë lekë vitin
e kaluar. Sipas të dhënave
nga Instituti i Statistikave,
paga mesatare u rrit me afërsisht 7% krahasuar me vitin
2016. Sipas raportit të fundit
të INSTAT, mësohet se paga
mesatare mujore bruto është mbi nivelin mesatar për
aktivitetet ekonomike si: aktivitetet financiare dhe të
sigurimit, administrata publike dhe mbrojtja, sigurimi
social i detyrueshëm, arsimi, shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale. Ndërsa aktivitetet ekonomike me
pagë poshtë nivelit mesatar
janë: tregtia me shumicë dhe
me pakicë, riparimi i automjeteve dhe motorçikletave,
transporti dhe magazinimi,
aktivitetet e akomodimit
dhe shërbimit ushqimor dhe
bujqësia, silvikultura dhe
peshkimi.

SHËRBIMET DHE
BUJQËSIA

Bazuar në vlerësimet e
Anketës së Forcave të
Punës, gjatë vitit 2017, num-

Paga mesatare u rrit me
7 për qind më 2017
Raporti i INSTAT, rroga mesatare shkoi 49 mijë lekë

ri i personave në forcën e
punës është 1.385 mijë persona. Femrat përbëjnë 42,6 %
të forcës së punës dhe meshkujt 57,4 %. Të punësuar
janë 1.195 mijë persona, ku
femrat përbëjnë 43,2 % të të
punësuarve dhe meshkujt
56,8 %. Numri i të papunëve
vlerësohet të jetë 190 mijë
persona, ndër të cilët 39%

janë femra dhe 61% janë
meshkuj. Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për
popullsinë 15-64 vjeç është
66,8%. Për meshkujt e
moshës 15-64 vjeç shkalla e
pjesëmarrjes në forcat e
punës është 18,1 pikë përqindje më e lartë sesa për
femrat. Shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç

është 57,4%. Shkalla e punësimit për femrat është
50,3% dhe për meshkujt
64,3%. Hendeku gjinor në
punësim për këtë grupmoshë është 14,0 pikë përqindje. Sektori i shërbimeve
dhe sektori bujqësor kanë
përqindjen më të lartë të të
punësuarv e me përkatësisht 42,4% dhe 38,2% të të
punësuarve gjithsej. Në
vitin 2017 rezulton se 44,1%
e të punësuarve janë të punësuar me pagë, 35,8% janë të
vetëpunësuar (punëdhënës
ose të vetëpunësuar pa të
punësuar të tjerë) dhe
20,1% janë punëtorë pa pagesë në biznesin e familjes.
Shkalla zyrtare e papunësisë, për popullsinë 15 vjeç
e lart është 13,7% dhe
shënon një ulje me 1,5 pikë
përqindje krahasuar me
vitin 2016. Për meshkujt,
shkalla e papunësisë është
2 pikë përqindje më e lartë

sesa për femrat. Shkalla e
papunësisë për të rinjtë e
moshës 15-29 vjeç është
25,9%, (27% për meshkujt
dhe 24% për femrat). Krahasuar me vitin pararendës, shkalla e papunësisë
së të rinjve ka rënë me 3
pikë përqindje. Në vitin
2017, të rinjtë e moshës 1529 vjeç të cilët nuk janë të
punësuar dhe nuk janë
duke ndjekur shkollën apo
ndonjë formim profesional përbëjnë 29,7% të të rinjve gjithsej. Në grupin e të
rinjve që nuk janë të punësuar dhe nuk janë as duke
ndjekur shkollën apo
ndonjë formim profesional, 35,0% klasifikohen si të
papunë. Pjesa tjetër janë
jashtë tregut të punës për
arsye se janë ose të dekurajuar (9,7%), ose duke përmbushur detyra dhe përgjegjësi familjare (21,9%), ose
për arsye të tjera (33,4%).

Punëtorët në
Elbasan, dembelët
në Durrës

N

jë analizë mbi baza ra
jonale tregon që në
vitin 2017, qarqet me shkallë punësimi më të lartë
për popullsinë 15-64 vjeç
janë: Elbasani (61,2%), Dibra (55,5%) dhe Fieri
(54,7%). Ndërsa qarqet me
shkallë punësimi më të ulët
janë Durrësi (45,7%) dhe
Vlora (44,9%). Për të njëjtën
popullsi, qarqet me shkallë
papunësie më të lartë janë
Qarku i Vlorës me 23,9%
dhe ai i Tiranës me 16,7%,
ndërkohë që shkalla më e
ulët vërehet në qarkun e Dibrës me 7,4%. Në vitin 2017,
në qarkun e Tiranës, punësimi në bujqësi zë një përqindje shumë të vogël të
punësimit gjithsej (6,2%).
Nga ana tjetër, pjesa më e
madhe e të punësuarve janë
të angazhuar në sektorin e
shërbimeve (68,4%). Një
peshë të konsiderueshme
zë edhe industria (25,4%).

INVITATION FOR PREQUALIFICATION

FTESE PER PARAKUALIFIKIM

Procurement of Services and Works for the Hydropower and Dam Safety
Drin Cascade Project

Prokurimi i Sherbimeve dhe Punimeve per Projektin Hidrocentralet dhe Siguria e Digave ne Kaskaden e Drinit




This Invitation for prequalification is published online in the GTAI portal, in
a local newspaper and in the German journal “Nachrichten für Außenhandel”
on 2 May 2018. The eligibility rules and procedures of KfW will govern the
prequalification and the bidding process.
1.

The Government of Albania has received loan funds from the KfW
(German Development Bank) on behalf of the German Government
towards the cost of the Project: “Hydropower and Dam Safety Drin
Cascade”.

2.

The KESH SH.A. intends to prequalify contractors for the
rehabilitation of the Vau-I-Dejes Spillways and the construction of
a new stoplog.
There are two spillways at Vau-I-Dejes HPP one at Qryrsaq dam
and the other at Zadeja dam.
Access to the Qryrsaq spillway is via a sealed mountain road from
the Vau-I-Dejes power station entrance to the left side of the dam
and then across the dam crest. Access to the Zadeja spillway is
via the same road to the Qrysaq spillway but approximately 1km
further.
During the tendering will be clarified to the qualified applicants if
the Vau-I-Dejes dam crest gantry crane and the covered powerhouse
erection bay with powerhouse cranes will be available to the
Contractor for rehabilitation work provided that this work would not
interfere with the normal running of the Station.
The main items forming the rehabilitation scope, subject to the
present notice, include the refurbishment of hydro-mechanical
equipment, all their auxiliary systems, civil works and other works
necessary to ensure the proper operation of the spillway and
optionally the refurbishment of the bottom outlet facilities.

General description of the Scope of Works at the Zadeja Spillway:

replacement of radial gate trunnion bearings.

replacement of radial gate seals and fastenings.

stripping and painting of radial gates

testing of major welded joints and repair; as necessary.

general overhaul of the radial gate winches.

overhaul of the monorail crane

refurbishment of stoplogs.
General description of the Scope of Works at the Qyrsaq spillway:

construction of a permanent steel structure for deployment of
stoplogs for all three radial gates on the upstream face of the
piers.

repair of concrete defects such as but not limited to cracks,
honeycomb, delaminations that are downstream of the
temporary steel structure.

manufacturing of one new set of stoplogs for a single spillway bay.

replacement of the radial gate trunnion bearings.

replacement of radial gate seals and fastenings.

replacement the flap servomotors; re-pipe them to the pumping set.

replacement of the existing pumping set and power supply;
cable it to the new distribution panel.

stripping and painting of radial gates.
·
testing of major welded joints and repair; as necessary.
·
general overhaul of the radial gate winches.




installation of a monorail crane to service the stoplog
civil works required to install above equipment (such as
openings in the existing road, recesses for guide frames,
foundations etc.).
rehabilitation of the two bottom outlets as per the Qyrsaq
spillway (optionally).
rehabilitation or replacement of set of stoplogs for the bottom
outlet (optionally).

It is expected that the Request for Bids will be made in quarter 2 / 2018.
3.

Prequalification will be conducted through the prequalification
procedures specified in KfW’s »Guidelines for Procurement of
Goods, Works and Associated Services in Financial Cooperation
with Partner Countries and is open to all eligible Applicants.

4.

Interested eligible Applicants may obtain a complete set of
prequalification documents in English Language on the submission
of a written request to the email address below. The document will
be sent in PDF format by email.

5.

Applications for Prequalification (one original and one copy) should
be submitted in sealed envelopes clearly marked as “Application
to Prequalify for the “Hydropower and Dam Safety Drin Cascade
Project” and delivered to the address below by 14:00 hrs local
time, Tirana; on 4 June 2018.

KESH SH.A. - KORPORATA ELEKTROENERGJETIKE SHQIPTARE
Attention: Mr .Fatos Bundo
Blloku Vizion Plus / Rruga Eshref Frasheri;
Tirana, Republic of Albania
Email: pmu-dsp@kesh.al
Web Site Address: www.kesh.al
One copy of the Prequalification Documents shall be submitted to KfW
marked as “Application to Prequalify for the “Hydropower and Dam Safety
Drin Cascade Project” and delivered to the address below by 14:00 hrs
local time, Frankfurt; on 4 June 2018.
KfW Entwicklungsbank
Attention: Ms. Josefine Thom
Senior Project Manager
Palmengartenstrasse 5-9
60325 Frankfurt, Federal Republic of Germany
An electronic version of the Prequalification Documents in PDF format,
scanned from the Original shall be attached to the hard copies submitted
to KESH and KfW.
Late applications will be rejected.
6.

KESH SH.A. will not be responsible for any costs or expenses
incurred by Applicants in connection with the preparation or delivery
of their Prequalification Applications.

7.

KESH SH.A. will notify in writing those Applicants who have been
prequalified

Kjo ftese per parakualifikim publikohet gjitahshtu online ne GTAI portal, ne
Gazeten Gjermane “Nachrichten für Außenhandel” ne date 2 Maj 2018.
Jane rregullat dhe procedurat e KfW ato ne te cilat do te mbeshtetet procesi
i parakualifikimit dhe i tenderimit.




1.




2.

Qeveria e Shqiperise ka marre nje hua prej KfW (Banka Gjermane
per Zhvillim) ne emer te Qeverise Gjermane kundrejt kostos se
Projektit “Hidrocentralet dhe Siguria e Digave ne Kaskaden e Drinit”
KESH SH.A. synon te parakualifikoje kontraktoret per Rehabilitimin
e Portave te Shkarkimit ne HEC-in Vau Dejes dhe te ndertoje nje
porte remonti te re.
Ne HEC-in e Vau Dejes ka dy shkarkues, nje ne digen e Qyrsaqit
dhe nje tjeter ne digen e Zadejes.
Shkarkusi i Qyrsaqit aksesohet nepermjet nje rruge te shtruar me
asfalt me hyrje ne anen e majte te diges se hidrocentralit, e cila
kalon ne kreshten e kesaj dige. Aksesi per ne shkarkusin e Zadejes
behet nepermjet zgjatimit te rruges se shkarkusit te Qyrsaqit. Kjo
rruge eshte nje kilometer me e gjate dhe e asfaltuar.
Gjate tenderimit, aplikanteve te kualifikuar do tu sqarohet nese
vinci i kreshtes se diges dhe vinci i salles se makinerive si dhe
sheshi montimit ne sallen e makinerive, do te jene ne dispozicion
te kontraktorit per punimet rehabilituese me kusht mos interferimin
me punen normale te HEC-it.
Objekti kryesor i rehabilitimit qe perfshihet ne kete njoftim perfshin:
rehabilitimin e pajisjeve hidro-mekanike si dhe gjithe sistemet e
tyre ndihmese, punimet civile dhe punime te tjera te nevojshme per
te siguruar funksionimin e duhur te portave te shkarkimit.
Rehabilitimi i shkarkuesit fundor qe ndodhet ne digen e Qyrsaqit,
eshte opsional.

Pershkrimi i pergjithshem i Objektit te Punimeve ne Porten e
Shkarkimit te Zadejes:

Zevendesimi i kushinetave te qafave (çernierave) te portave
radiale.

Zevendesimi i guanicioneve dhe gominave te portave radiale.

Pastrim me zhveshje dhe lyerje me boje te portave radiale.

Testimi i nyjeve kryesore te saldimit dhe riparimi i tyre nese
nevojitet.

Remont kapital i vincave te portave radiale.

Remont kapital te vinçit me nje shine.

Rinovim te portave te remontit.
Pershkrimi i pergjithshem i Objektit te Punimeve ne Porten e
Shkarkimit te Qyrsaqit.

Ndertimi i nje strukture çeliku te perhershme per vendosjen
e portave te remontit ne te treja portat eradiale ne anen e bjefit
te siperm.

Riparimi i te gjitha demtimeve ne strukturen e betonit, sic
jane por jo vetem, plasaritje, çarje te ndodhura ne pjesen e
poshtme te struktures se perkohshme te çelikut.

Prodhimi i nje seti te ri segmentesh per nje porte remonti te
plote, qe do te sherbeje si porte remonti ne te tre hapesirat e
portave radiale.

Zevendesimi i kushinetave te qafave (çernierave) te portave
radiale.

Zevendesimi i guanicioneve dhe gominave te portave radiale.

Zevendesimi i servomotorece portave ndihmese te vogla,
rivendosje te tubave te panelit te pompimit.

Zevendesim i grupit ekzistues te pompave dhe te linjes se
furnizimit me energji elektrike, vendosje kabllosh te reja dhe






lidhja e grupit te pompave me panelin e ri te shperndarjes.
Pastrim me zhveshje dhe lyerje me boje te portave radiale.
Testimi i nyjeve kryesore te saldimit dhe riparimi i tyre nese
nevojitet.
Remont kapital i vincave te portave radiale.
Instalim te nje vinci me nje shine per levizjen e segmenteve
te portave te remontit.
Punimet civile qe kerkohen per instalimin e paisjeve te
lartpermendura (sic jane: hapja e nje dritareje ne rrugen
ekzistuese, vendosje te shinave anesore, bazamenti etj.)
Rehabilitimi i dy shkarkuesve fundore te diges (Opsionale).
Rehabilitim ose zevendesim i portave te remontit te
shkarkuesve fundore. (Opsionale)

Vleresohet qe Ftesa per Propozim do te mund te dergohet brenda
tremujorit te dyte 2018
3.

4.

5.

Parakualifikimi do te behet nepermjet procedurave te percaktuara
ne Udhezuesin e KfW per Prokurimin e Mallrave, Punimeve dhe
Sherbimeve shoqeruese ne Bashkepunim Financiar me Vendet
Partnere, dhe eshte i hapur per te gjithe Aplikantet e ligjshem.
Aplikantet e ligjshem te interesuar mund te sigurojne nje set te
dokumentave te parakualifikimit ne gjuhen angleze duke paraqitur
nje kerkese me shkrim ne adresen e dhene me poshte. Dokumentat
do te dergohen ne formatin PDF me email.
Aplikimet per Parakualifikim (nje origjinal dhe nje kopje) duhet te
dorezohen ne zarf te vulosur te shenuar qarte si: Aplikim per
Parakualifikim per Projektin “Hidrocentralet dhe Siguria e Digave
ne Kaskaden e Drinit” dhe te dorezohen ne adresen e meposhtme
brenda ores 14:00 (ora lokale ne Tirane) ne date 4 Qershor 2018.

KESH SH.A. - KORPORATA ELEKTROENERGJETIKE SHQIPTARE
Ne vemendje : Mr .Fatos Bundo
Blloku Vizion Plus / Rruga Eshref Frasheri;
Tirana, Shqiperi
Email: pmu-dsp@kesh.al
www.kesh.al
Nje kopje e dokumentave te aplikimit per parakualifikim duhet te dorezohen
ne KfW te shenuar qarte: Aplikim per Parakualifikim per Projektin
“Hidrocentralet dhe Siguria e Digave ne Kaskaden e Drinit” dhe te dorezohen
ne adresen e meposhtme brenda ores 14:00 (ora lokale ne Frankfurt) ne
date 4 Qershor 2018.
KfW Entwicklungsbank
Ne vemendje: Ms. Josefine Thom
Senior Project Manager
Palmengartenstrasse 5-9
60325 Frankfurt, Federal Republic of Germany
Nje version elektronik te Aplikimit per Parakualifikim ne formatin PDF,
skanuar prej origjinalit, duhet ti bashkelidhet kopjes se printuar qe do te
dorezohet ne KESH dhe KfW.
Aplikimet e dorezuara pas afatit te fundit do te kthehen.
6.
7.

KESH SH.A. nuk do te jete pergjegjes per kostot e Aplikanteve ne
lidhje me pergatitjen dhe dorezimin e Aplikimeve per Parakualifikim.
KESH SH.A. do te njoftoje me shkrim te gjithe Aplikantet qe do te
kualifikohen.
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Të afërmit: Jemi shokuar, babai i 5 fëmijëve ishte i qetë dhe pa probleme
Senad Nikshiqi
SHK
ODËR
SHKODËR

G

jendja e vështirë
ekonomike e famil
jes së tij, por edhe pamundësia për të plotësuar të
gjithë dokumentacionin e duhur për vetingun dyshohet
të ketë çuar në vetëvrasje një
punonjës policie të Shkodrës. Bëhet fjalë për 52vjeçarin Dedë Shkalla, banues në fshatin Golem të njësisë administrative Rrethina. Mësohet se babai i 5 fëmijëve është hedhur në ujërat
e lumit Kirk u dhe është mbytur. Kanë qenë banorë të
zonës, që rastësisht kanë
parë trupin e pajetë dhe kanë
njoftuar policinë. Menjëherë
blutë kanë shkuar në vendngjarje, ndërsa kanë konstatuar se i mbyturi ishte
kolegu i tyre, Dedë Shkalla.
Nga kryerje e veprimeve hetimore paraprake ka rezultuar se në trupin e pajetë nuk
kishte shenja dhune. Sipas
burimeve policore, trupi i 52vjeçarit është dërguar ambulancë në morgun e Spitalit
Rajonal të Shkodrës për
ekzaminime të mëtejshme.

Varfëria dhe stresi nga vetingu,
mbytet në lumin Kir efektivi i policisë
Dedë Shkalla, kolegëve: E kam të pamundur të
plotësoj dokumentet, kam frikë se do ngel i papunë

Lumi Kir

POLICI

Burimet e mësipër me
bënë me dije se Dedë Shkalla
punonte në sallën operative
në policinë vendore të Shkodrës prej shumë vitesh. Ai
njihej si njeri i qetë, i rregullt dhe pa probleme qoftë
nga të afër mit, por edhe
kolegët e tij. Vendimi fatal
për t'i dhënë fund jetës i ka
shokuar të gjithë. Mësohet se
kohët e fundit nga bisedat me
kolegë të tij, ai ka shfaqur
shenja stresi në punë. Disa
herë punonjësi i policisë që


PRECEDENTI
Më 24 prill të këtij viti, një efektiv policie u vetëvra në
ambientet e komisariatit të Fierit. Kastriot Fafaj nga
fshati Seman i këtij rrethi i dha fund jetës me armën e
shërbimit. 46-vjeçari, baba i dy fëmijëve u gjet i pajetë
nga kolegët e tij. Sipas burimeve policore, Fafaj, me
detyrë oficer i Patrullës së Përgjithshme të Rendit e
ndërmori aktin ekstrem sapo kishte mbaruar shërbimin
(ishte turni i tretë) në rrethana të paqarta. Disa orë pas
ngjarjes reagoi babai i efektivit. Shyqyri Fafaj deklaroi
se djali i tij ishte stresuar shumë nga kërkesat për
vetingun në radhët e uniformave blu.

zgjodhi t'i japë fund jetës u
ka thënë kolegëve se e ka të
vështirë që të plotësojë dokumentet që duhen për procesin e vetingut. Numri i madh i
dokumenteve dhe deklarimeve që kërkohen në këtë
proces e ka stresuar Shkallën.
Ai për shkak edhe të gjendjes
së vështirë ekonomike në
familjen e tij, disa herë ka
thënë se e ka të pamundur që
të plotësojë të gjithë atë dokumentacion dhe se rrezikon që të largohet nga puna.

Frika se mund të mbeste
edhe i papunë, sipas burimeve policore, por edhe personave që e kanë njohur dyshohet se e ka çuar efektivin
e policisë së Shkodrës deri në
vetëflijim. Ndërkaq, policia e
Shkodrës po vazhdon hetimet për ta zbardhur të plotë
këtë ngjarje. Nga ana tjetër,
mësohet se Dedë Shkalla në
orët e mëngjesit të djeshëm
ka zgjuar njërin prej djemve
të tij nga gjumi dhe është përshëndetur me të. Në dalje tek
dera e shtëpisë e ka përshëndetur me dorë. Efektivi i policisë së Shkodrës ka katër
vajza dhe një djalë, të gjithë
të rritur dhe në shkollë. Gruaja e tij nuk punonte, pasi
kujdesej për shtëpinë.
Punonjësi i policisë që u
mbyt në ujërat e lumit Kir
banonte në një shtëpi
njëkatëshe në fshatin Golem,
afër me dy vëllezërit e tjerë.
Ai sillej shumë mirë me të
gjithë, ndërsa edhe fqinjët
gëzojnë respekt për të. Kjo
ngjarje i ka tronditur, sepse
asnjëri prej tyre nuk e ka
pritur një gjë të tillë.

"Jemi të izoluar, shteti për ne është inekzistent"

Thethi ende i bllokuar nga dëbora, banorët
dhe turistët: Ecim 14 km rrugë në këmbë
SHK
ODËR - Tonini, Gjergji
SHKODËR
dhe Mirashi janë tre banorë
të Thethit, të cilët duhet të
ecin 14 km në këmbë për shkak se rruga është e
bllokuar nga bora. Gjin
Logo, shoferi që e bën rrugën
e Dukagjinit prej shumë
vitesh ka lënë mjetin e tij tek
kthesa e Qafë-Thores.
Pasagjerët e tij zbresin aty
për të vijuar rrugëtimin në
këmbë për rreth 2 orë e
gjysmë për të shkuar deri në
Theth të Dukagjinit. Kemi
hyrë në muajin maj. Ndërsa
në plazhet po mbushen nga
pushuesit, në Theth banorët
e kanë ende rrugën e
bllokuar. 14 kilometra janë të
pakalueshme nga çdo lloj
mjeti për shkak se trashësia
e borës arrin deri në dy metër.
Në këtë mënyrë, banorët e
kësaj zone nuk kanë asnjë
zgjidhje tjetër. Ushqimet dhe
gjithçka tjetër të nevojshme
duhet që t'i mbajnë në shpinë,
sepse makinat nuk mund të
kalojnë. Thethi është një fshat turistik në alpet e Shqipërisë, i cili vizitohet nga

Turistët e bllokuar në Theth

Rruga e Thethit e bllokuar nga bora
një numër shumë i lartë turistësh të huaj, por edhe atyre
vendës. Natyra e virgjër, malet dhe shtigjet e shumta janë
një aventurë e pafundme për
ata që dashurojnë turizmin
malor. Në gjithë këto vite
Thethi, por edhe të gjithë fshatrat e tjerë të Dukagjinit
janë lënë në një harresë të
plotë. Së fundmi, një projekt i
miratuar për 16 km nga QafëThore deri në Theth do
mundësojë rikonstruksionin
e saj, por askush nuk siguron
se pas asfaltimit, ky aks
rrugor do qëndrojë i hapur
apo jo për shkak të borës që
bie gjysmën e vitit. Banorët
të shqetësuar nga bllokimi i
rrugës tregojnë vështirësitë.
"Rruga është e bllokuar prej

disa muajsh nga bora. Për ne
është shumë problem, sepse
bllokohet edhe për turistët
dhe po ashtu edhe për ne. Një
fadromë ka ardhur prej disa
ditësh, por duhej të kishte
ardhur shumë më përpara.
Kjo fadromë nuk mjafton dhe
punon me ngadalë. Kjo situatë na dëmton tepër ne, por
edhe turizmin. Rruga është e
domosdoshme për ne. Ne jetojmë me turizëm, por duke
parë bllokimin e rrugës, jam
i detyruar që të merrem edhe
me bujqësi se ndryshe nuk del
llogaria. Unë kam 6 anëtarë
në familje dhe të gjithë jetojmë
atje në Theth mes këtyre vështirësive. Rruga më shumë
qëndron e bllokuar se sa e
hapur gjatë vitit për shkak të

borës. U bëj apel institucioneve shtetërore që të hapin
rrugën dhe ta mbajnë gjithmonë hapur", tha Tonin Rrazna, një banor i Thethit. Edhe
disa turistë të ardhur nga
Spanja janë detyruar që të
lënë mjetet e tyre në QafëThore dhe të ecin për 14 km
në këmbë për të shkuar drejt
Thethit. Ai që bën guidën turistike është një shtetas nga
Kosova. "Unë jam nga Deçani
i Kosovës dhe po shoqëroj
turistët spanjollë. Është hera
e parë që vij këtu. Nuk mund
që të ecim me makinë deri në
Theth për shkak se rruga është e bllokuar, ndaj zgjodhëm
të ecim në këmbë. Në Kosovë,
zona të tilla të bjeshkëve janë
të hapura që në muajin shkurt. Ne deshëm që të shkonim me makinë, por plani
na u prish dhe i lamë makinat në Qafë-Thore dhe tashmë do ecim në këmbë për 14

km", u shpreh kosovari.
Gjergj Milani dhe Mirash
Logo janë dy banorë të tjerë,
të cilët deklarojnë se shteti
për ta është inekzistent,
ndërsa e ndjejnë veten totalisht të harruar. Ne jemi të
vdekur, sepse askush nuk
kujdeset për ne. Taksat na
i marrim, por nuk na
ofrojnë asnjë shërbim dhe
jetojmë si në mesjetë", pohuan ata. Dy ditë më parë,
disa drejtues mjetesh që
bëjnë rrugën e Dukagjinit
protestuan përpara Bashkisë Shkodër për shkak se
aksi tjetër nga lumi Kir është thuajse i pakalueshëm
sepse nuk mirëmbahet.
Praktikisht banorët e Dukagjinit janë të izoluar, pasi
njëri aks është i pakalueshëm nga rrezikshmëria
që ka dhe amortizimi, ndërsa në anën tjetër nuk mund
të kalohet nga bora. se.na.

Hidhet nga kati i
4-t i pallatit, mister
vdekja e biznesmenit
SHK
ODËR - Një biznesSHKODËR
men nga Shkodra i ka
dhënë fund jetës së tij,
duke u hedhur nga kati i
katërt i pallatit. Bëhet
fjalë për 57-vjeçarin Albin
Hiluku, pronar i një prej
pikave më të rëndësishme
të këmbimit valuator në
Shkodër. Mësohet se ngjarja ka ndodhur mesditën e djeshme në zonën
e "Sahatit". Sipas policisë,
Hiluku ishte vetëm në shtëpi, kur është hedhur
nga dritarja dhe për pasojë ka gjetur vdekjen e
menjëhershme. Menjëherë blutë kanë shkuar
në vendngjarje dhe kanë
nisur hetimet. Ndërsa,
mbetet mister motivi që
çoi drejt vdekjes biznesmenin.

SHKURTE
Vrasja, letër-porosi
Greqisë: Duam dëshminë
e të burgosurit
KORÇË - Gjykata e Korçës
ka pranuar kërkesën e
avokatit të 25-vjeçarit David Myrte, i akuzuar për
vrasjen e Zarif Alliut, për
të pyetur në cilësinë e dëshmitarit shtetasin D.Papa.
Ai ndodhet i burgosur në
Larisa të Greqisë dhe dëshmia e tij do të merret
nëpërmjet letër- porosisë.
Mbrojtja e të akuzuarit
pretendon që D.Papa ka
qenë personi që ka komunikuar me viktimën me
telefon ditën e vrasjes dhe
jo Myrte. Seanca e radhës
është shtyrë nga gjykata
me dy muaj, në pritje të
letër-porosisë nga Greqia.
Vrasja ndodhi më 18 mars
të vitit të kaluar në fshatin Braçaj të Devollit.

E zë poshtë vagoni
me krom, plagoset
rëndë minatori
BULQIZË - Besnik Palamani është plagosur rëndë
në minierën e Martaneshit në Bulqizë. Mësohet se minatori ka qenë
sipër vagonit me krom,
kur është rrëzuar dhe është zënë poshtë nga ngarkesa. Menjëherë 48-vjeçari i
plagosur është transportuar me helikopter në Spitalin e Traumës në Tiranës në gjendje të rënduar shëndetësore. Ndërkohë, në vendngjarje ka shkuar policia, e cila ka nisur hetimet për zbardhjen
e shkakut të aksidentit të
minatorit.
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jë spital i ri 7 katësh i
sëmundjeve të brendshme do të ndërtohet në
Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza në Tiranë, projekt i financuar
nga kredia e Banka e Këshillit të Europës të përfituar nga qeveria Shqiptare.
Në mjediset e Ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale u firmos kontrata
për ndërtimin e spitalit të
ri nga Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu
dhe Fabrizio Puccarelli,
drejtor ekzekutiv i kompanisë INSO. "Finalizuam një fazë shumë të
rëndësishme të firmosjes së
kontratës së dytë të projektit që modernizon Qendrën

Manastirliu: Në dispozicion të sëmundjeve të brendshme

Firmoset kontrata për spitalin e ri në
QSUT, investimi 14.4 milionë euro
Spitalore Universitare Nënë
Tereza, për ndërtimin e një
spitali krejtësisht të ri të
sëmundjeve të brendshme,
një spital bashkëkohor që
do të ofrojë një standard të
ri shërbimi për qytetarët",u shpreh Manastirliu. Spitali i ri, një investim prej 14.4
milionë euro do të ndërtohet
nga themelet brenda ambienteve të QSUT, ku do të
përqendrohen të gjitha repartet e sëmundjeve të

brendshme (të 6-katëshit
aktual) duke filluar nga kardiologjia, hemodinamika, nefrologjia etj. si dhe do të bëjë
bashkë shërbimin e mjekësisë interne, alergologjisë, të
cilat së bashku me shërbimet ekzistuese do të kompletojnë profilin e një spitali të mirëfilltë të sëmundjeve interne. Vendndodhja e
spitalit të ri është pas spitalit ekzistues të ndërtuar
në fazën e parë të master-

planit të QSUT-së. Lidhja me
të me ura në të gjitha nivelet, do të sjellë edhe integrimin e shërbimeve me
njeri-tjetrin, duke bërë kështu të mundur centralizimin
dhe optimizimin e shërbimeve, uljen e kostove dhe
shfrytëzimin më të mirë të
burimeve njerëzore. Ambienti lidhës ndërmjet dy spitaleve do të përdoret për
pritjen e vizitorëve dhe pacientëve ambulator. Ky spi-

Gjatë nënshkrimit të kontratës
tal do të jetë me 7 kate, nga
të cilët një nëntokë dhe me
dritë natyrale në ambientet
e brendshme. Gjithashtu,
për një organizim dhe funksionim më të mirë të shërbimit të urgjencës, me

ndërtimin e këtij spitali të
ri, Shërbimi i Urgjencës do
të transferohet në godinën
e re me hyrje nga rruga e
Dibrës, duke krijuar kështu
lehtësi në lëvizjen e autoambulancave.

Raporti zbardh statistikat e frikshme/ Tirana 60% më e ndotur se normat e lejuara

N

dotja e ajrit në ven
din tonë ka sjellë
vdekjen e plot 16 personave përgjatë vitit që lamë
pas. Këto shifra alarmante,
janë të publikuara në raportin më të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në të cilin flitet për cilësinë e ajrit dhe të krijuar në
infografike nga Breathlife.
Ky raport tregon situatën
në të cilën ndodhet aktualisht Shqipëria. Në analizën
e bërë nga ekspertët e OBSHsë tregohet se, cilësia e ajrit,
jashtë normave të ndotjes
nxit sëmundjet ishemike, të
zemrës, duke i çuar njerëzit
më tej drejt vdekjes. "Një e
dhënë tjetër e raportit tregon se numri i vdekjeve të
fëmijëve për këto shkaqe ka
qenë 10, me të dhënat e raportuara për 2017",-thekson
Monitor. Sipas këtyre statistikave të publikuara, në Tiranë ajri është 60% më i ndotur se niveli i vendosur nga
Organizata Botërore e Shëndetësisë.

RAPORTI I OBSH:

Më shumë se 80% e
njerëzve që jetojnë në zonat
urbane janë të ekspozuar
ndaj niveleve të cilësisë së
ajrit që tejkalojnë kufijtë e
Organizatës Botërore të
Shëndetësisë
(OBSH).
Ndërkohë që të gjitha rajonet e botës janë të prekura,
popullatat në qytetet me të
ardhura të ulëta janë më të
prekurit. Sipas të dhënave
më të fundit të cilësisë së
ajrit, 97% e qyteteve në vendet me të ardhura të ulëta
dhe të mesme me më shumë
se 100 000 banorë nuk përmbushin udhëzimet e OBSH
për cilësinë e ajrit. Megjithatë, në vendet me të ardhura të larta, kjo përqindje
zvogëlohet në 49%. Gjatë dy
viteve të kaluara, baza e të
dhënave, që tani mbulon
më shumë se 4000 qytete në

Alarmi nga OBSH, 16 vdekje të
shkaktuara nga ndotja e ajrit në 2017-ën
"Plot 10 fëmijë kanë humbur jetën për këto shkaqe"
16

Raporti i OBSH-së
108 vende, është gati dyfishuar, me më shumë
qytete që matin nivelet e
ndotjes së ajrit dhe njohjen
e ndikimeve të lidhura
shëndetësore. Ndërsa cilësia e ajrit urban zvogëlo-

het, rritet rreziku për
goditje si sëmundje të zemrës, kancer të mushkërive,
si dhe sëmundje të frymëmarrjes kronike dhe akute,
përfshirë astmën, për
njerëzit që jetojnë në to.

STATISTIKAT E FRIKSHME
Një e dhënë tjetër e raportit tregon se numri i vdekjeve
të fëmijëve për këto shkaqe ka qenë 10, me të dhënat
e raportuara për 2017.Sipas këtyre statistikave të
publikuara, në Tiranë ajri është 60% më i ndotur se
niveli i vendosur nga Organizata Botërore e
Shëndetësisë.

PERSONA TË
VDEKUR NGA
NDOTJA
Ndotja e ajrit në
vendin tonë ka
sjellë vdekjen e
plot 16 personave
përgjatë vitit që
lamë pas. Këto
shifra alarmante,
janë të publikuara
në raportin më të
fundit të
Organizatës
Botërore të
Shëndetësisë në
të cilin flitet për
cilësinë e ajrit dhe
të krijuar në
infografike nga
Breathlife.

AKSIONI

K

ryetari i Bashkisë Hi
marë, Jorgo Goro është gjobitur me 500 mijë lekë
të reja nga inspektorët e
mjedisit për shkelje të standardeve dhe kushteve të
menaxhimit të mbetjeve
urbane. Gjatë inspektimi
në kuadër të menaxhimit
të mbetjeve, Inspektorati
Shtetëror i Mjedisit konstatoi se shëtitorja e
plazhit Drimadës nuk ishte pastruar nga mbetjet
prej disa ditësh. Ndërkohë,
bashkia e Himarës nuk

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit penalizon edhe firmën e pastrimit

Mosmenaxhimi i mbetjeve, gjobitet
kryebashkiaku i Himarës
kishte ndërmarrë asnjë masë
lidhur me këtë problematikë.
Krahas kryetarit të bashkisë,
masë me gjobë 1 milionë e 500
mijë lekë të reja është marrë
edhe ndaj firmës së pastrimit për mosrespektim të trans-

ferimit të mbetjeve. Ndërkohë, ISHMP njofton se inspektimet në terren për menaxhimin e mbetjeve vijojnë në
të gjithë vendin. "Inspektorati Shtetëror i Mjedisit bën
me dije se inspektimet vijojnë

në të gjithë vendin, në zbatim të ligjit si dhe të angazhimit të Ministrisë së
Turizmit dhe Mjedisit për
një territor më të pastër,
edhe në prag të sezonit turistik",-thekson ISHM.
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KANCERI I GJIRIT
REAGIMET
Drejtoresha e “Europa Donna Albania”: Nuk ka regjistra për gratë e sëmura

Pacientet me kancer gjiri në mëshirë
të fatit, mungojnë medikamentet
Zeqa: Presin me orë të tëra për të bërë kimioterapinë
MUNGESA E
HERCEPTINËS

Voltiza Duro

“Herceptina është
bari i cili ka pasur
më shumë
probleme se asnjë
medikament tjetër,
flas për sëmundjen
e kancerit të gjirit,
sepse nëse ndalemi
dhe në lloje të tjera,
kanceri ka plot
mungesa, por unë
përfaqësoj gratë me
kancer gjiri. Ky ilaç
prej një periudhe të
gjatë kohore nuk u
është dhënë
pacienteve ashtu
siç protokolli e
përcakton, pra çdo
21 ditë. Ka nga ato
paciente që kanë
kaluar dhe 50 ditë
pa e bërë
herceptinen”.

N

umri i pacienteve me
kancer gjiri në ven
din tonë po rritet
gjithnjë e më shumë dhe në
vitin 2015 ka arritur në 5158
të diagnostikuara, nga 3286
gra të prekura në 2014-ën.
Shifrat e frikshme zbardhen
nga drejtoresha ekzekutive
e organizatës “Europa Donna Albania”, Donjeta Zeqa,
e cila në një intervistë ekskluzive për “Gazeta Shqiptare” tregon problematikat e shumta që hasin të
sëmurat. Zeqa thekson se
mungesa e medikamenteve
vazhdon të mbetet një çështje e mprehtë, pavarësisht
ndryshimeve të bëra ndër
vite. Në shumë raste pacienteve u është dashur të
presin edhe dy muaj për të
marrë herceptinën (ilaç që
duhet të merret çdo 21 ditë
sipas protokollit) e kjo normalisht që ndikon në
përkeqësimin e sëmundjes.
Një tjetër problem i ngritur
nga drejtoresha ekzekutive
e EDA-s është fakti që në
Shqipëri nuk ka ende një
regjistër të kancerit të gjirit dhe si pasojë nuk ka të
dhëna të sakta për numrin e
rasteve të reja dhe numrin
total të rasteve. Gjithashtu
sipas Zeqas, në vendin tonë
ende diskutohet për kapacitet të ulët hospitalizimi, ku
pacientët rrinë me orë të
tëra në radhë duke pritur të
bëjnë kimioterapinë. Udhëtojnë për orë të gjata që të
vijnë dhe të marrin ilaçin në
QSUT nga vende të ndryshme të Shqipërisë. Më tej,
ajo u bën thirrje të gjitha
grave dhe vajzave që të kryejnë kontrolle të herëpashershme mjekësore, në mënyrë
që ta kapin në kohë sëmundjen e kancerit të gjirit.
Cili është misioni i organizatës suaj dhe prej sa
kohësh operon në Shqipëri?
”Europa Donna Albania”
është pjesë e organizatës
ombrellë “Europa Donna”, e
cila është një organizatë
jofitimprurëse, e përbërë

Drejtoresha ekzekutive e organizatës
“Europa Donna Albania”, Donjeta Zeqa


STATISTIKAT
“Në vitin 2014 numri total i grave të diagnostikuara me
kancer gjiri ishte 3286 dhe ky numër ka shkuar në
5158 në vitin 2015. Këto janë dhe raportet e fundit që
janë realizuar për kancerin e gjirit. Që nga viti 2015
situata ka ndryshuar dhe numri i të prekurve me këtë
sëmundje është gjithnjë e në rritje”.
nga organizata anëtare në
të gjithë Evropën. Ky koalicion organizatash punon
për të rritur ndërgjegjësimin për kancerit e gjirit
dhe për të mobilizuar mbështetjen e grave evropiane për
të ushtruar më shumë presion për për mirësimin e
edukimit lidhur me kancerin e gjirit, diagnostikimin dhe trajtimin e përshtatshëm dhe gjenerimin e
fondeve për kërkime shkencore. “Europa Donna Albania” përfaqëson interesat e
grave shqiptare lidhur me
parandalimin dhe mbrojtjen
nga kanceri i gjirit përballë
institucioneve shëndetësore
dhe autoriteteve publike, të
cilat e kanë për detyrë ta re-

alizojnë këtë. “Europa Donna Albania” u krijua në
vitin 2009 nën ombrellën e organizatës mëmë, por në 2013ën bëri një pauzë trevjeçare.
Dhe në vitin 2016, EDA ka
rifilluar aktivitetin e saj me
ndryshime në bord dhe në
drejtim.
Sa është numri i pacienteve që janë pjesë e organizatës dhe çfarë ofroni
ju për to?
EDA nuk ka anëtarë
vetëm pacientë, ne jemi një
organizatë që kemi në fokus
pacientët, por anëtar mund
të jetë kushdo që ka dëshirë
të ndryshojë jetën e grave
me kancer gjiri. Numri i pacientëve ndryshon çdo ditë,
ashtu siç edhe numri

anëtarëve është në rritje.
Dua të theksoj se në organizatën “Europa Donna Albania” ka anëtarë pacientë,
mjekë e doktorë, specialistë
të shëndetësisë, pedagogë të
degëve të ndryshme dhe të
rinj që kanë dëshirë të japin
kontributin e tyre për gratë
me kancer gjiri. Janë pjesë
themelore e “Europa Donna
Albania”, pa të cilët është e
pamundur të marrim vendime e të realizojmë atë që
kemi arritur deri më tani.
Marrëdhënia mes anëtarëve
të EDA dhe ne si organizatë
është reciproke, së pari jemi
një zë dhe përfaqësojmë një
kategori të rëndësishme të
shoqërisë. Rrisim kapacitetet
e
brendshme
të
anëtarëve qoftë në profesionet e tyre, qoftë në angazhimet personale. Gjithashtu, bëjmë edhe trajnime
të stafit brenda dhe jashtë
Shqipërisë për të forcuar
kapacitet e brendshme të
anëtarëve. Po punojmë për
të ofruar edhe praktika për
studentët, të cilët studiojnë,
por janë plane dhe projekte
për të cilat jemi ende në
bisedime. Ajo çka është e
rëndësishme për në të gjithë

që jemi pjesë e organizatës
është që të për mirësojmë
jetesën e këtyre grave në të
gjitha mënyrat e mundshme
duke përfshirë dhe elementin “argëtim”, sepse një grua
me kancer ka të drejtën të
jetojë si çdo njëri tjetër.
Cilat janë disa nga problematikat që keni konstatuar për pacientët me kancer gjiri?
Në fakt, gratë me kancer
gjiri në Shqipëri nuk janë me
shumë fat. Sepse përveç
luftës së madhe shëndetësore e psikologjike që kjo
sëmundje të bën të kalosh,
ata përballen dhe me problematika që QSUT-ja vazhdon t’i ketë prej vitesh. Me
gjithë ndryshimet që janë
bërë ndër vite, ende diskutojmë për mungesë medikamentesh, ende diskutojmë
për kapacitet të ulët hospitalizimi, ku pacientët rrinë
me orë të tëra në radhë duke
pritur të bëjnë kimioterapinë. Gjithashtu, ato udhëtojnë për orë të gjata që të
vijnë dhe të marrin ilaçin në
QSUT, nga vende të ndryshme të Shqipërisë, që për
shkak të vonesave në spital,
shpesh humbasin furgonët
e autobusët për t’u kthyer
në shtëpi. Sëmundja e kancerit të gjirit të rrënon dhe
ekonomikisht gjithashtu.
Sa të shpeshta janë rastet e mungesës së medikamenteve?
Herceptina është bari, i
cili ka pasur më shumë probleme se asnjë medikament
tjetër, flas për sëmundjen e
kancerit të gjirit, sepse nëse
ndalemi dhe në lloje të tjera,
kanceri ka plot mungesa,
por unë përfaqësoj gratë me
kancer gjiri. Ky ilaç prej një
periudhe të gjatë kohore
nuk u është dhënë pacienteve ashtu siç protokolli e përcakton, pra çdo 21
ditë. Ka nga ato paciente që
kanë kaluar dhe 50 ditë pa e
bërë herceptinen. Megjithatë, pas shumë përpjekjesh,
ankesash dhe kërkesash,
duket se problemi i herceptinës në Shqipëri do të marrë
fund. Shpresojmë që gjërat
të ecin mbarë, sepse primare për ne është shëndeti i

APELI
“Është shumë e
rëndësishme që
vajzat dhe gratë të
kujdesen për
shëndetin e tyre.
Vetë termi ‘kancer’
të tremb, më tremb
edhe mua që
merrem çdo ditë me
këtë punë, por nuk
mund ta lëmë friken
tonë të brendshme
të rrisë brenda nesh
një ‘monstër’. Ndaj
bëni vizita, hani
shëndetshëm dhe
shmangni stresin”.

pacientit.
Sa është numri i pacienteve me kancer gjiri
dhe sa raste të reja ka çdo
vit?
Kjo është një tjetër problematikë për të cilën e kemi
shfaqur shpesh si ankesë.
Në Shqipëri nuk ka një
regjistër të kancerit të gjirit dhe nuk ka të dhëna të
sakta për numrin e rasteve
të reja dhe numrin total të
rasteve, por ajo që dimë është se nga viti 2014 në vitin
2015, numri i pacienteve me
kancer gjiri është dyfishuar.
Në vitin 2014 numri total i
grave të diagnostikuara me
kancer gjiri ishte 3286 dhe
ky numër ka shkuar në 5158
në vitin 2015. Këto janë dhe
raportet e fundit që janë realizuar për kancerin e gjirit. Që nga viti 2015, situata
ka ndryshuar dhe numri i
të prekurve me këtë
sëmundje është gjithnjë e
në rritje, ndaj është shumë
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Ylvie Tivkina: Për disa analiza kam paguar 200 mijë lekë te privati

2 vjet luftë me kancerin e gjirit,
56-vjeçarja: ia dola me borxhe
“ E prisja me ankth ardhjen e herceptinës”
ANALIZAT
NË PRIVAT
“Na është dashur dhe
të marrim borxh. Kam
marrë shumë herë
borxh, sepse
ndonjëherë duhet të
bëja analiza, të cilat
bëheshin vetëm në
klinikat private dhe
kushtonin shumë
shtrenjtë. Më është
dashur të paguaj edhe
200 mijë lekë të vjetra
vetëm për një analizë.
Këto janë situata tejet
të vështira që i kam
kaluar, por dua të
jetoj, e jeta ka vlerë
mbi gjithçka”,-thekson
56-vjeçarja.
Gjatë takimeve në EDA me pacientet
e rëndësishme që vajzat
dhe gratë të bëjnë kontrolle të herëpashershme
në mënyrë që ta kapin në
kohë këtë sëmundje.
Sa të ndërgjegjësuara
janë vajzat e gratë shqiptare për kancerin e
gjirit?
Unë kam thuajse tri vite
që merrem me organizatën, por kam gati 20 vite që
e di se çfarë është kjo
sëmundje për shkak dhe të
eksperiencave familjare.
Nëse flas për ndryshimin e
mentalitetit të vajzave dhe
g rave nga momenti kur
unë kam filluar të merrem
intensivisht me organizatën, më duhet të them që ka
ndryshuar goxha. Ne këtë
kemi si qëllim që ata t’i
ndërgjegjësojmë para se
situata të shkojë tek mastektomia dhe kimioterapia. Ajo çka vërej si
shqetësim tek vajzat dhe
gratë shqiptare është
përgjigja pas analizave.
Pra, ngurrojnë të vizitohen
nga frika se çfarë do dalë
më pas. Është shumë e
rëndësishme që vajzat dhe
gratë të kujdesen për shëndetin e tyre. Vetë ter mi
“kancer” të tremb, më
tremb dhe mua që merrem
çdo ditë me këtë punë, por
nuk mund të lëmë friken
tonë të brendshme të rrisë
brenda nesh një “monstër”.
Ndaj bëni vizita, hani shëndetshëm dhe shmangni
stresin. Në Shqipëri, vajzat
e gratë e neglizhojnë shumë
veten, kanë sensin e
“vetësakrifikimit” për familjen, duke lënë veten dhe shëndetin e tyre pas dore.

Voltiza Duro

M

e një buzëqeshje që
e karakterizon e
sy plot jetë, të gdhendur në fytyrën e zbehtë,
ajo qëndron para derës së
Onkologjikut në Tiranë
duke pritur dozën e radhës
të herceptinës. Tashmë ndihet më e fortë se kurrë, më e
gjallë se asnjëherë më parë
pasi ka fituar me sukses
betejën me armikun që kurrë nuk e kishte imagjinuar
se do e pushtonte trupin e
saj. Ajo quhet Ylvie Tivkina e në një intervistë ekskluzive për "Gazeta Shqiptare" rrëfen të gjitha
pengesat që i është dashur
të kalojë në luftën kundër
kancerit të gjirit, por dhe
kundër sistemit shëndetësor që nuk iu gjend aq pranë
sa duhet në momentet e
vështira. 56-vjeçarja nga
Durrësi më tregon se pas
ndërhyrjes kirurgjikale për
heqjen e masës tumorale,
nisi kimioterapinë, por
thekson se asnjëherë nuk
ka mundur të marrë në
kohë medikamentin e herceptinës për shkak të mungesave e shton se pritjet
plot ankth për këtë ilaç shkonin deri në dy muaj. Ylvia
më tej rrëfen se në luftën e
saj kundër kancerit të gjirit i është dashur shumë herë
të marrë para borxh, pasi
analizat që i ofrojnë vetëm
klinikat private, kushtonin
deri në 200 mijë lekë të vje-

tra, por për të çdo sakrificë
në këmbim të jetës është e papërfillshme, pasi të jetosh ka
vlerë mbi gjithçka tjetër.
Sa vjeç jeni dhe kur jeni Pacientja Ylvie Tivkina
diagnostikuar me kancer
të forta. Që në momentin që
gjiri?
Unë quhem Ylvie Tikvi- bëra kimion e parë më kanë
na, jam 56 vjeçe dhe jetoj në rënë flokët. Nuk e doja më
qytetin e Durrësit. Në shkurt veten, kam kaluar situatë
të vitit 2016-të jam diagnos- shumë të vështirë dhe ende
po vazhdoj trajtimin. Para 3
tikuar me kancer gjiri.
ditësh kam marrë herceptCilat ishin disa nga simptomat që kishit para se të inën e fundit.
Si është shërbimi i ofrukryenit kontrollet përar nga Onkologjiku, a ka
katëse?
pasur mungesa medikaNë fillim kisha dhimbje të
mentesh?
gjirit dhe kjo dhimbje sa
Nuk kam mbresat më të
vinte e më shtohej. Në momentin që bëra mamografinë mira nga Onkologjiku. Muaty mora vesh të vërtetën e ngesa e medikamenteve na
tmerrshme, u zbulua që jam
me
kancer!
Në cilin stad të sëmundjes
arritët të diagnostikoheshit?
Unë u diagnostikova në
stadin e dytë të sëmundjes.
Si e përjetuat momentin
kur mësuat që jeni prekur
nga kanceri i gjirit?
Nuk arrij ta përshkruaj
dot me fjalë pasi nuk ka
nevojë për to...Por mund të
them që u ndjeva e shkatërruar totalisht. Por gjendja e
vështirë ekonomike nuk më
la shumë të mendoja për pasojat shëndetësore apo dhe
psikologjike, por qaja hallin
e parave. Ajo që mendoja tërë
kohës ishte vetëm “vdekja”.
A i jeni nënshtruar ndonjë operacioni për heqjen e
masës
tumorale?
Po. Kam bërë operacionin për
heqjen e masës tumorale. Pa
kaluar ende një muaj vazhdova me trajtimet e kimioterapisë. Deri më tani kam
bërë 8 të tilla dhe ishin shumë

ka lodhur pafund. Unë kam
kaluar një situatë të vështirë
për bërjen e herceptinës, nuk
e kam bërë asnjëherë në
kohë. Për ta blerë vetë nuk
mundesha, sepse kushton
shumë shtrenjtë. Pasi kalonin 21 ditë nga bërja e herceptinës së fundit, rrija çdo
ditë në ankth me shpresën se
kur do më binte telefoni dhe
pse kjo pritje kishte raste që
kalonte dhe dy muajt, sepse
ne njoftohemi nëpërmjet telefonit për të bërë këtë ilaç.

A keni shpenzuar para
për trajtimin e sëmundjes?
Para kam shpenzuar
shumë, sepse unë nuk jetoj
as në Tiranë, jetoj në Durrës.
Kam djalin që punon dhe ai
më ka ndihmuar dhe pse nuk
ka ndonjë rrogë kushedi se
çfarë. Na është dashur dhe të
marrim borxh. Kam marrë
shumë herë borxh, sepse
ndonjëherë duhet të bëja
analiza të cilat bëheshin
vetëm në klinikat private dhe
kushtonin shumë shtrenjtë.
Më është dashur të paguaj
edhe 200 mijë lekë të vjetra
vetëm për një analizë. Këto
janë situata tejet të vështira që
i kam kaluar, por dua të jetoj e
jeta ka vlerë mbi gjithçka. Në
familjen time vetëm djali
punon, por me shumë sakrifica dhe mundim, sepse është
tepër e vështirë. Në shumë raste tim biri i është dashur të lërë
punën që të më çojë në Tiranë,
sepse atje vetëm unë nuk ia dal
dot me letrat e dokumentet që
duhen, sepse ka shume fluks
sidomos kur është dhe dita e
marrjes së ilaçit të herceptinës,
që situata shndërrohet në një
katrahurë të vërtetë.
Mund të thoni diçka për
shërbimin nga ana e
mjekëve?
Mjekët te Onkologjiku nuk
janë të këqij, por aty shkon
gjithë Shqipëria dhe ka shumë
fluks. Ata duhet të përballen
çdo ditë përtej kapaciteteve
që kanë për të përballuar një
numër të caktuar pacientësh.

FTESË PËR PARAQITJE OFERTE
Shitje Mobiliesh Zyre të Përdorura
Ambasada e Suedisë në Tiranë fton të gjithë të interesuarit të paraqesin ofertën për mobilie zyre të
përdorura.
Mobiliet do të ekspozohen pranë Ambasadës, në Rrugën Pjetër Budi, Nr. 56, më 7 Maj, nga ora 10:00
deri në orën 12:00, dhe më 8 Maj 2018, nga ora 15:00 deri në orën 17:00.
Ofertat e vendosura në një zarf të mbyllur me shënimin “Ofertë për mobilie” duhet të dorëzohen dorazi
në Ambasadë, jo më vonë se data 10 Maj 2018, ora 12:00, në adresën e mëposhtme:
Ambasada e Suedisë
Att: Administrata
Rr. “Pjeter Budi”, Nr. 56
1003 Tiranë, Shqipëri
Ofertat e dërguara me e-mail, faks ose me çdo mënyrë tjetër nuk do të pranohen.
Mobiliet shiten pa garanci, në gjendjen e tyre aktuale. Mobiliet kanë statusin e importimit diplomatik në
Shqipëri, dhe blerësi do të duhet të mbulojë, kur është e nevojshme, çdo detyrim taksash/dogane.
Ofertat do të hapen nga një komision dhe oferta më e lartë do të deklarohet oferta fituese.
Pas shpalljes së ofertës fituese nga komisioni, pagesa duhet të bëhet brenda 24 orëve dhe blerësi duhet
të marrë mobiliet. Ju lutemi, vini re se Ambasada e Suedisë në Tiranë nuk është përgjegjëse për asnjë
kosto në lidhje me transportin e mobilieve. Gjithashtu, Ambasada nuk është përgjegjëse për asnjë dëmtim
– qoftë i drejtpërdrejtë ose jo – i shkaktuar nga përdorimi i mobiljeve.
JU LUTEMI, VINI RE SE AMBASADA E SUEDISË, TIRANË, REZERVON TË DREJTËN TË MOS PRANOJË
NDONJË OSE TË GJITHA OFERTAT.
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INTERVISTA
ZGJEDHJET
Shqiptarja që kandidoi për konservatorët në Londër: Si arrita të hyj në politikën britanike

Anila Skeja: Shqipëria për momentin
nuk ofron asgjë, uroj të ecë përpara
“Jemi shumë larg mënyrës se si bëhet politikë në Britani”
SHQIPËRIA
“Ka shumë
probleme në
Shqipëri dhe unë i
kuptoj shumë mirë
që kërkojnë të
largohen, sepse
secili ka ëndrra që
shpreson t’i
realizojë, sikur unë
dikur atje. Dhe ai
vend për momentin
nuk të jep asgjë.
Uroj që shumë
shpejt Shqipëria të
kthehet në një vend
që do donim të
jetonim si këtu”, u
shpreh kandidatja
konservatore.

Darina Tanushi

A

nila Skeja është sh
qiptarja nga qyteti
i Librazhdit, e cila
kandidoi dje në Londër për
t’u bërë këshilltare e zonës
Barnet në veri të kryeqytetit britanik. Ajo i është
bashkuar listës së kandidatëve konservatorë të
kryeministres Theresa
May. Në një intervistë ekskluzive për “Gazeta Shqiptare”, Skeja tregon se
ka shkuar në Angli 5 vjet
më parë, në mënyrë të rregullt. Ajo ka studiuar në
Kolegj për Sheknca Politike
dhe kjo i ka rënë në sy deputetes së zonës së Barnetit, e cila e ka mbështetur dhe e ka inkurajuar të
kandidojë në këto zgjedhje.
Rezultati pritet të dalë sot,
ndërkohë që Anila thotë se
nëse do të fitonte, dëshiron
të punojë në zyrat e emigracionit dhe të ndihmojë emigrantët shqiptarë. Skeja
pohon se lidhja me të djathtën në Shqipëri e ka renditur atë në radhët e konservatorëve. Ajo pohon se nuk
ka pasur kontakte me politikanë shqiptarë, ndërsa
thotë se të bërit politikë në
Shqipëri nuk ngjason
aspak me atë që bëhet në
Britaninë e Madhe. E pyetur në lidhje me hyrjen e
Shqipërisë në Bashkimin
Evropian, ajo shprehet se
shqiptarët e meritojnë një
gjë të tillë. Ndërsa për
largimin e të rinjve, Skeja
shprehet: “Ka shumë probleme në Shqipëri dhe unë i
kuptoj shumë mirë që
kërkojnë të largohen, sepse
secili ka ëndrra që shpreson t’i realizojë, sikur unë
dikur atje. Dhe ai vend për
momentin nuk të jep asgjë.
Uroj që shumë shpejt Shqipëria të kthehet në një
vend që do donim të jetonim
si këtu”.
Anila, si arritët në Britaninë e madhe? A mund
të na flisni pak për veten?

Në Angli kam ardhur
para 5 vitesh si qytetare europiane. Duke ardhur në
mënyrë të rregullt, kuptohet që i kisha mundësitë më
të mëdha të angazhohesha
në jetën sociale këtu. Sapo
kam ardhur, kam filluar
kolegjin dhe kam punuar
njëkohësisht. Fillimi për
mua ka qenë shumë i vështirë, por falë durimit dhe
vendosmërisë që kam për të
arritur gjërat po ia dal pak
e nga pak.
Si u përfshitë në jetën
politike të Anglisë? A
gjetët mbështetjen e duhur?
Në politikën e këtushme
jam përfshirë si pa dashje
mund të them. Jam bërë

anëtare e konservatorëve
në tetor të vitit të kaluar
dhe kam marrë një
përkrahje të paparë nga
konservatorët. Deputetja e
zonës më ka mbështetur
shumë. Duke e parë që unë
kam mbaruar studimet për
shkenca politike, ajo më ka
shtyrë të jem pjesë edhe si
kandidate në këto zgjedhje.
Ju po konkurroni për
konservatorët e kryeministr
es T
her
esa Ma
y. Pse
nistres
Ther
heresa
May
keni zgjedhur përfshirjen
në këtë krah politik?
Kam zgjedhur konservatorët, sepse edhe në Shqipëri gjithmonë kam
përkrahur të djathtën e
shoh veten më mirë tek e
djathta.

Anila Skeja, kandidate për këshilltare
në zonës Barnet në Londer

Si është në brendësi të
saj politika angleze. A ka
pika ngjashmërie me politikën shqiptare?
Nuk kanë lidhje fare, as
mënyra si bëhet fushata, as
mënyra si vlerësohen
njerëzit brenda partisë.
Jemi shumë larg.
A jeni e sigurt në fitoren
tuaj, në këto zgjedhje që
mbahen të enjten?
Shpresoj shumë duke
parë që Barneti është konservator. Që prej vitit 2002,
ata e drejtojnë këtë bashki
në Londër. Por le të
shikojmë.

Si jjanë
anë lidhjet me komunitetin
shqiptar
në
Londër?
Komuniteti shqiptar në
Londër, veçanërisht një
pjesë e tij më ka përkrahur
dhe më ka suportuar
shumë.
A do të dëshironit ndonjëherë të ktheheshit në
vendin tuaj, të bëheshit
pjesë e politikës shqiptare?
Mbase po.
Keni pasur kontakte me
politikanë shqiptarë gjatë
vizita
ve të tyr
e në Britani,
vizitav
tyre
por edhe në Shqipëri më
herët?

Jo shumë.
Duke qenë se jeni pjesë
e skenës politike, ju e dini
se tashmë Shqipëria pret
të marrë votën e vendeve
anëtare të BE-së për
ha
pjen e ne
gocia
ta
ve. K
eni
hapjen
negocia
gociata
tav
Keni
një vlerësim për këtë?
Uroj shumë që Shqipëria
të ecë përpara dhe mos vuajnë më ata njerëz atje, sepse
kam qenë vetë pjesë e tyre.
Tashmë si një qytetare
e një vendi që i tha “Jo”
bashkëjetesës në Bashkimin Evropian, a është
hyrja në BE një rrugë e
mirë për Shqipërinë?
Shqiptarët e meritojnë
më shumë se kurrë të jenë
pjesë e Europës. Uroj sa më
shpejt të bëhen pjesë.
Shumë të rinj po largohen nga Shqipëria, ashtu
siç edhe ju keni bërë
dikur
arë u sugjer
oni
dikur.. Çf
Çfarë
sugjeroni
këtyre të rinjve?
Ka shumë probleme në
Shqipëri dhe unë i kuptoj
shumë mirë që kërkojnë të
largohen, sepse secili ka ëndrra që shpreson t’i realizojë, sikur unë dikur atje.
Dhe ai vend për momentin
nuk të jep asgjë. Uroj që
shumë shpejt Shqipëria të
kthehet në një vend që do
donim të jetonim si këtu.
Unë nëse do të fitoj, dëshiroj të punoj në zyrat e emigracionit dhe do të kisha
shumë dëshirë të ndihmoja shqiptarët, sepse jemi një
popull që gjithmonë kemi
vuajtur dhe vuajmë akoma.

RAJON & BOTE - 15

E premte 4 Maj 2018

S

hefja e Zyrës së BE-së
në Kosovë, Natalya
Apostolova është shprehur me tone të ashpra
ndaj
qeverisë
së
udhëhequr nga Ramush
Haradinaj. Ajo ka thënë
se në vend që të paguhen
milionat për rroga të zëvendësministrave, Kosova
mund të bëjë refor më,
shkruan “gazetametro.
net”. “Kosova ka 80 zëvendësministra, nuk dua
Natalya Apostolova
të bëj krahasime, por
kuptoni çfarë dua të reformë të mirëfilltë e jo për
them. Kur ne shpenzojmë paga. Bëj thirrje ta riorgabuxhetin 75 milionë, nizojmë administratën pubdëshirojmë të shohim se like, që mos të bëjmë shpenkëto para të përdoren për zime për zëvendësministra”,

Apostolova reagon ndaj shpenzimeve që bëhen në Kosovë

Shefja e BE-së ‘sulmon’ Haradinajn: Bëni
reforma, mos paguani miliona për zv.ministrat
ka thënë Apostolova.
Ndërkaq, ajo ka thënë se
Kosova nuk ka pasur përparim as nëse krahasohet me
raportin paraprak në arsim.
“Krahasuar me raportin
paraprak, Kosova nuk ka
ecur përpara në zhvillimin
e sistemit të arsimit dhe ne
kemi vendosur ta bëjmë prioritet jo në afat të shkurtër,
rezultatet e kësaj reforme do

t’i shohim pas disa viteve.
Nëse vonojmë këtë reformë,
do vonohet ndryshimi në gjenerata. Rekomandimet e GIZit të merren seriozisht, kjo
varet nga ministri sa angazhohet me stafin e tij. T’i
zbatojë rekomandimet, kemi
nevojë për përkushtimin e
Ministrisë së Financiare dhe
administratës publike”, ka
shtuar shefja e BE-së. Ndërko-

hë, Apostolova ka pasur kritika të vazhdueshme për
qeverinë, përfshirë edhe proceset e rëndësishme si vonesa
e Demarkacionit. Nga ana
tjetër, numri i zëvendësministrave ka qenë temë e të gjitha
mediave dhe opinionistëve,
duke e konsideruar si shpërfaqje e koalicionit të gjerë që
sjell obligime për partnerët
qeveritarë.

Kryeministri kosovar me delegacionin e BE: Ja përparimet e vendit

K

ryeministri i Repub
likës së Kosovës, Ra
mush Haradinaj,
takoi ditën e djeshme delegacionin e BE-së për vlerësim
të progresit në fushën e sundimit të ligjit, të udhëhequr
nga Simon Mordue, zëvendësdrejtor në Drejtorinë e
Përgjithshme për Migrim,
Punë të Brendshme dhe Shtetësi. Haradinaj paraqiti
arritjet e qeverisë në sundim
të ligjit dhe përmbushjen e
të gjitha kritereve në fushën legjislative. Ai theksoi
punën që është bërë në procesin e ligjeve të nevojshme
të pakos për sundim të ligjit,
siç janë ai për parandalimin
e konfliktit të interesit,
Prokurorinë e Shtetit, azilin
dhe të huajt, financimin e
partive politike etj., projektligjet e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, siç janë Ligji i
Agjencisë Kundër Korrupsion, deklarimin e aseteve,
mbrojtja e informatorëve
dhe autorizimeve të shtuara për konfiskim, shkruan
‘TG’. Kryeministri më tej
theksoi se me takimet e
nivelit të lartë që mbahen
nën kontrollin e kryeministrit është rritur llogaridhënia e institucioneve
përkatëse. “Në fushën e sigurisë Kosova ka shënuar
sukses dhe mekanizmat e
sigurisë tashmë janë më të
fokusuara dhe më llogaridhënëse. Me të marrë
Raportin e Progresit, qeveria ka zhvilluar planin e veprimit për të adresuar sfidat
e përmendura në Raportin
e Komisionit Evropian 2018,
në mënyrë specifike dhe të
saktë. Kosova gjithashtu ka
bërë progres në transparencë, duke i publikuar kontratat publike dhe duke u
përgjigjur në të gjitha
kërkesat për qasje në dokumentet zyrtare. Prioritet
mbeten politikat e llogaridhënies, efektivitetit institucional dhe transparencës”, shtoi kryeministri
Haradinaj. Kosova ka punuar shumë në përmbushjen e
kritereve dhe është e
përkushtuar që të adresojë
me sukses sfidat e mbetura.
Kryeministri theksoi se Kosova është gati për liberali-

Haradinaj: Kosova, gati
për liberalizimin e vizave
Përfaqësuesit e Bashkimit Europian japin rekomandimet
zimin e vizave. Nga ana
tjetër, në Kosovë gjatë kësaj
jave do të qëndrojë një delegacion i Bashkimit Evropian për të marrë të dhëna
rreth zbatimit të kriterit të
krimit të organizuar dhe korrupsionit, si kriter i fundit
për liberalizimin e vizave për
Kosovën. Ditën e hënë, ministrja e Integrimeve Evropiane, Dhurata Hoxha në një
bisedë për Radion Evropa e
Lirë tha se institucionet e
vendit kanë bërë të gjitha
përgatitjet për prezantimin
e punës së mekanizmave të
zbatimit të ligjit. Ajo shprehet optimiste se liberalizimi
Ramush Haradinaj
i vizave për qytetarët e Kosovës do të ndodhë deri në ia ka zhvilluar planin e vepfund të këtij viti. “Në fush- rimit për të adresuar sfidat
ën e sigurisë Kosova ka e përmendura në Raportin e
shënuar sukses dhe me- Komisionit Evropian 2018,
kanizmat e sigurisë tashmë në mënyrë specifike dhe të
janë më të fokusuara dhe më saktë. Kosova gjithashtu ka
llogaridhënëse. Me të marrë bërë progres në transparRaportin e Progresit, qever- encë, duke i publikuar kon-

tratat publike dhe duke u
përgjigjur në të gjitha kërkesat për qasje në dokumentet
zyrtare. Prioritet mbeten
politikat e llogaridhënies,
efektivitetit institucional
dhe transparencës”, shtoi
kryeministri Haradinaj.

RAMUSH
HARADINAJ:
“Në fushën e
sigurisë, Kosova ka
shënuar sukses
dhe mekanizmat e
sigurisë tash janë
më të fokusuara
dhe më
llogaridhënëse.
Kosova ka bërë
progres në
transparencë, duke
i publikuar kontratat
publike dhe duke u
përgjigjur në të
gjitha kërkesat për
qasje në
dokumentet zyrtare.
Prioritet mbeten
politikat e
llogaridhënies,
efektivitetit
institucional dhe
transparencës”, tha
Haradinaj.

RRËZOHET AVIONI USHTARAK RUS NË MESDHE, HUMBIN JETËN DY PILOTËT
Një avion ushtarak rus është rrëzuar të
enjten në Detin Mesdhe, afër brigjeve të
Latakias në Siri, duke u marrë jetën dy
pilotëve. Lajmi është konfirmuar nga
Ministria ruse e Punëve të Brendshme, e
cila sqaron se incidenti tragjik ka
ndodhur mëngjesin e së enjtes.
Agjencitë e lajmeve kanë publikuar
edhe foto të momentit kur avioni është
përplasur në det. Avioni u rrëzua pak
pasi ishte ngritur nga baza ajrore ruse
në Siri, Khmeimim. “Pilotët u përpoqën
deri në minutën e fundit ta merrnin nën
kontroll avionin”, tha Ministria ruse e
Mbrojtjes. Sipas ministrisë, rrëzimi i
avionit mund të jetë shkaktuar nga një
zog që ka goditur motorin, pasi avioni
nuk shpërtheu në flakë. Ky është avioni
i parë rus SU-30 M që rrëzohet.

LAJM
FOTO

SHKURT
Luftë, nëse SHBA-të
tërhiqen nga
marrëveshja me Iranin
Sekretari i Përgjithshëm i
Organizatës së Kombeve të
Bashkuara, Antionio Guterres paralajmëron luftë
nëse SHBA-të tërhiqen nga
marrëveshja bërthamore
mes Iranit dhe fuqive të
mëdha e vitit 2015. Komentet Guterres i bëri në një
intervistë për median britanike ‘BBC’, ku i kërkoi
presidentit
amerikan
Donald Tramp të mos
tërhiqet derisa të ketë një
marrëveshje më të mirë se
ajo aktuale. Megjithatë,
marrëveshjen aktuale,
Guterres e konsideron si
“fitore të rëndësishme diplomatike” që duhet ruajtur. Më herët, Agjencia
Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore, që
mbikëqyr zbatimin e marrëveshjes për programin
bërthamor iranian, tha se
nuk ka gjetur asnjë provë
që fakton akuzat e hedhura nga kryeministri izraelit Benjamin Netanjahu.
Pak ditë më parë, Netanjahu paraqiti disa dokumente të siguruara nga
shërbimet sekrete izraelite, që sipas tij, faktonin se
Irani po e zhvillon fshehurazi programin bërthamor.
Presidenti Trump e mbështeti deklaratën e tij dhe e
konsideroi si një tjetër arsye të fortë për t’u
tërhequr nga marrëveshja.
Vendimin pritet ta marrë
më 12 maj.

77 të vdekur dhe
qindra të plagosur
nga stuhitë
Të paktën 77 persona kanë
humbur jetën dhe më
shumë se 143 të tjerë kanë
mbetur të plagosur pas stuhive të pluhurit që kanë përfshirë shtetet veriore të Indisë, Rajasthan dhe Uttar
Pradesh. Sipas asaj që shkruan ‘BBC’, stuhitë që përfshinë vendin të mërkurën
shkaktuan ndërprerje të
energjisë elektrike, rrëzim
të pemëve, shtëpi të shkatërruara dhe dëme të shumta
të gjësë së gjallë. Shumë prej
viktimave ishin në gjumë,
kur shtëpitë e tyre u shkatërruan pasi u goditën
nga rrufe të forta. Stuhitë e
pluhurit janë të zakonshme
në këtë pjesë të Indisë gjatë
verës, por humbjet e jetëve
në këtë shkallë janë të pazakonta. Stuhitë prekën më së
shumti tri zona në Rajasthan, Alëar, Bharatpur dhe
Dholpur, ku të vrarë mbetën
të paktën 29 persona. Zyrtarët thonë se zona më e
prekur është Alëar. 45 persona humbën jetën në Urrat Pradesh, 36 prej tyre në
zonën e Agra, që është shtëpia e monumentit Taj Mahal. Zyrtarët i druhen faktit se numri i viktima mund
të rritet. Ndërkohë, qeveria
njoftoi se familjet e viktimave do të marrin një shpërblim prej rreth 6 mijë euro
si kompensim.
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DOKUMENTE
ARTIKULLI

Faksimile e botimit në gjermanisht

Arian Leka: Bakër Spaçi për
antena dhe pushkët erotike
R

evista e përtremua
jshme gjermane “Ger
bergasse 18”, që botohet në Jena dhe që i kushtohet historisë dhe politikës
bashkëkohore, por që ka
posaçërisht në vëmendje
edhe trashëgiminë historike
europiane të shekullit XX,
në No. 86 të saj (1/2018) boton artikullin e Arian Lekës
me titull “Bakër Spaçi për
antena dhe pushkët erotike”. Artikulli u përkthye
në gjermanisht nga Zuzana
Finger. Veç tekstit, artikulli
për mban fotodokumente
nga arti shqiptar i realizmit
socialist dhe slogane murale
të Shqipërisë nën diktaturë,
të cilat ishin në fokusin e
punës së artistit austriak
Christian Thanhauser dhe
të Neviana Dostit.
Në këtë numër përurues
“Gerbergasse 18”, që është
një platfor më botuese që
merret në mënyrë të veçantë
me rivlerësimin e proceseve
historike në RDGJ dhe të
diktaturave në Europën
Juglindore, u kushton vëmendje të posaçme tematikave që lidhen me vitin
1968.
Në të gjejnë vend tekste
mbi Europën dhe botën në
një vit mjaft të veçantë për
historinë si dhe disa nga
momentet kyçe dhe më kulmore të asaj trashëgimie
politike, historike dhe kulturore, prej së cilës tanimë
jemi distancuar në 50 vjet.
Kjo largësi ka dhënë mundësi për studime, artikuj dhe
analiza specifike, siç vijnë
edhe në artikullin e Arian
Lekës “Bakër Spaçi për antena dhe pushkët erotike”.
Fokusi qendror i këtij
numri të revistës mbetet
“Pranvera e Pragës” dhe zh-

të personalizuara.
Nuk është hera e parë që
krijimtaria e Arian Lekës
botohet gjer manisht. Pas
publikimit në Austri të
vëllimit me tregime “Ein
Buch, Ein Meer”, botimet e
këtij autori pasurohen me
teksteve të tjera botuar në
Gjermani. Mes tyre veçohen
artikuj dhe shkrime të tjerë
me natyrë studimore dhe
letrare, të tillë si DURRËS,
GEOEMOTIONEN ( Von
der Multikultur der Autarkie zur Monokultur der offenen Stadt), GEBOREN IN
DER PROVINZ ( Ein Geschenk mit Namen Durrës –
Eine Stadt mit dem Rücken
zum Meer ), MEER DES
ARGËOHNS (Albanien und
der Rest der Ëelt – Schönheit, Hoffnung und Grauen),
QUADRAT IM SCHLACHTFELD (Illyrer, Myrmidonen,
Aromunen und Zigeuner –
Balkanische Erinnerun-

Artikulli botohet në revistën
gjermane për historinë e
politikën bashkëkohore
villimet në Çekosllovaki,
por tematikat zgjerohen
drejt protestave të rinisë në
mbarë botën, vrasjet politike në SHBA, përfaqësimin
e Gjermanisë me dy ekipe
sportive të ndara në Olimpiadë apo luftën në Vietnam.
Artikulli i Arian Lekës
analizon dhe përpunon të
kaluarën komuniste në Shqipëri, duke lidhur vitin e
lindjes së autorit (1966) me
lëvizjen ateiste dhe antiklerikale shqiptare (1967),
me daljen e Shqipërisë nga
“Traktati i Varshavës”
(1968), me liberalizimin
jetëshkurtër të jetës në Shqipërinë diktatoriale, me
kujtesën rreth “Pranverës

E

dicioni i dytë i “Ek
rani i Artit” vjen si
një bashkëpunim i “Art
House” me festivalin
ndërkombëtar të filmit
“Lo scher mo dell’arte”
në Firence, i cili ka lindur si një projekt që
kërkon të promovojë
lidhjet mes artit bashkëkohor dhe kinemasë.
Këtë vit, në datat 25-27
maj,
programi
i
përzgjedhur sjell filma,
dokumentarë e video që
janë shfaqur vitin e fundit në festivalin e filmit
“Lo schermo dell’arte”, i
cili shënoi edhe dhjetëvjetorin e themelit të tij.

së Pragës”, kur ambasada e
Shqipërisë në Çekosllovaki,
siç kujtojnë diplomatët,
përdesh u pushtua nga trupat sovjetike, gjë që në gjuhë simbolike donte të thoshte pushtim në distancë edhe
i Shqipërisë. Pjesë e trajtimit në artikullin e Lekës
bëhen gjithashtu edhe burgosjet politike, sidomos të
artistëve, shkrimtarëve dhe
përkthyesve, të cilat vendosen në kontekstin e eksodeve
masive të viteve 1990-1991
dhe rrezikimi i demokracisë
nga autoritarizmi dhe dhuna në kushtet e një jete që
funksionon jashtë kornizës
së ligjit dhe rregullave dhe
të një shteti me institucione

TRI DITËT E “EKRANIT TË ARTIT”

Të ftuar të veçantë të “Ekrani i Artit” do të jenë Silvia
Lucchesi, drejtoreshë e “Lo
schermo dell’arte” dhe Le-

Arian Leka

onardo Bigazzi, kurator i
“VISIO European Programme on Artists’ Moving
Images”, Ra di Martino,

regjisore e “Controfigura”,
njërit prej filmave që do
shfaqen, Driant Zeneli, artist pjesëmarrës në programin VISIO 2017 me videon “It would be impossible
to leave the earth unless
gravity existed”, muzikantët
Admir Shkurtaj dhe Guido
Distante. Ditët e ‘Ekranit të
Artit’, krahas projeksioneve, do të shoqërohen edhe
nga momente muzikore,
biseda e prezantim libri,
ndaj ju ftojmë të na ndiqni
për informacione të tjera në
ditët në vazhdim e ju
mirëpresim në Shkodër.
Lista e filmave të

përzgjedhur:
“Equivalent Units” nga
Danilo Correale, Italy/United States, 2017, 19';
“Koudelka: Shooting
Holy Land” nga Gilad
Baram, Israel, 2015, 72’;
“Deep Sleep” nga Basma
Alsharif, Kuwait/United
States, 2014, 12’45';
“In Art We Trust” nga
Benoît Rossel, France, 2017,
85’;
“It would be impossible to
leave the earth unless gravity existed” nga Driant Zeneli, Albania, 2017, 13' 41'; “Controfigura” nga Rä di Martino, Italy/SwitzerlandFrance/Marocco2017, 75’
dhe “Séance” nga Yuri
Ancarani, Italy, 2014, 30’.
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PO I BINTE ÇATIA MBI KOKË, E MOSHUARA I
KËRKON NDIHMË MINISTRISË SË KULTURËS

N

jë ndërhyrje e detyruar është bërë në sprethin e
banesës Duka, monument kulture i kategorisë së
II në Gjirokastër. Drejtoria Rajonale e Monumenteve
njofton se sprethi me fasadë nga pazari rrezikonte të
binte. Ishte një çështje jo vetëm për vetë banesën, por
rrezik për kalimtarët e shtëpinë nën të. “Një grua e
moshuar trokiti në derën e DRKK-së dhe na shpjegoi
hallin që kishte me çatinë në fjalë. Kur e pyetëm, po
mirë moj nënë, juve ju ra radha që të vini e të interesoheni për këtë problem? Përgjigjja e saj ishte se jetonte
vetëm dhe se djalin e kishte në emigracion”, shkruan
DRKK Gjirokastër.

“RRUGËTIM 2014 – 2018”/ LICEISTËT
ME EKSPOZITË FOTOGRAFIKE

N

gen), përkthyer nga Loreta
Schilock për revistën e njohur të Berlinit “Lettre International”. Vetëm disa muaj
më parë tregimi “Die Zelle
aus Papier” (Qeli prej letre)
i Arian Lekës u bë pjesë e
antologjisë me titull “Glückliche Ëirkungen”, botuar
nga Ullstein BuchverlageBerlin dhe sjellë në gjermanisht nga Zuzana Finger.
Më herët, krijimtaria e
Arian Lekës është botuar
edhe në anglisht. Në vitin
2011 tregimi i tij me titull
“Vëllezër në brisk” (Brothers of the Blade) përkthyer
nga Sara Lynn Smith, është
bërë pjesë e antologjisë
“Tregimi më i mirë europian” (Best European Fiction,
Dalkey Archive Press),
përzgjedhur dhe edituar
nga shkrimtari Aleksandar
Hemon me parathënie nga
romancieri irlandez Colum
Mçann.
Tregimi “Brothers of the
Blade” i Arian Lekës ka pasur recensione e shënime
kritike vlerësuese. Mes të
cilave dallon teksti i shkrimtarit Peter Byrne, nën
titullin
“Nonstandard
Tales From The Real Europe”. Ndër të tjera, autori
shprehet: “Arian Leka na
trondit me rrëfimin e tij, tek
na përball me peshën e
përgjegjësisë që mund të
rëndojë mbi familjen shqiptare. Veçse një barrë e
atillë rëndon po aq edhe në
një mori vendesh të tjera
europiane. Është interesant
portretizimi i ndjerë i anoreksisë nga Hilary Mantel,
që vëzhgon një familje britanike në kahun “perëndimor” të Europës, ndërkohë
që familja te tregimi i Arian Lekës është e njësuar

dhe nënkupton “edukim
prindëror”, ndërsa në Shqipëri ajo merr kuptimin e
“detyrimit fisnor”.
Shkrimtari dhe studiuesi letrar Brandon Wicks, në
“Art & Literature”, duke shkruar rreth antologjisë
“Best European Fiction”
nënvijëzon, duke e përfunduar mendimin e tij me një
vështrim mbi krijimin e
Arian Lekës: “Vëllimi përfundon me një tekst të shkurtër, ngarkuar me tension të pabesueshëm, me
tregimin elegant “Vëllezër
në brisk” i autorit Arian
Leka, ku si në një ritual,
personazhi është i detyruar
rruajë fytin pa qime të të
vëllait në ditën që atë do ta
bëjnë dhëndër – një çast i
vogël
domethënës,
i
ngarkuar me ankth dhe me
dëshira sublime”.
Kritiku dhe shkrimtari
Kevin Frazier, në tekstin
botuar në “A Map of Faces”,
duke parashtruar për lexuesin sinopsin e tregimit
thekson gjithashtu: “…Në
paraqitjen
shqiptare,
‘Vëllezër në brisk’ nga Arian Leka, vëllai i madh duhet të rruajë vëllain më të
ri në një akt të ndërlikuar
përkushtimi dhe keqardhjeje, përshkruar me nëntinguj të dhunshëm dhe që na
kujtojnë skenën e të njëjtit
rit nga “Benito Cereno” e
Herman Melville-it. Vëllai i
vogël, një njeri guximtar
dhe tërësisht njerëzor, për
vite me radhë ka qenë shtylla e familjes, por që tash, kur
martohet, i duhet të ndahet
prej saj. “Pas gjithë kësaj”
– vëllai i madh ngarkohet
me dilemën – “…nëse vëllai
ynë i vogël nuk do të jetë më
baba për ne, cili do të jetë

ati ynë i vërtetë? Po unë
kush do të jem? Çdo të jemi
ne të gjithë, babai, motra,
nëna dhe unë vetë, kur ai të
mos jetë më ky që është? Kur
të mos na përkasë më ne,
por njerëzve të tjerë, atyre
që sot po bëhen gati të
mësyjnë në jetën e tij, duke
na flakur ne të gjithëve,
familjarëve të tij jashtë nga
parajsa jonë”. Teksa mediton me brisk në dorë mbi
fytyrën e vëllait të vogël,
akti na kthen mbrapsht, në
të kaluarën e familjes:
“…Kudo plagë, vraja, blana,
lytha të vegjël, gropëza, të
çara e vijëzime sa do të mjaftonte vetëm një kalim i pakujdesshëm brisku, që fytyra të lahej në gjak. Dhe
sakaq, fëmijëria, koha e pakthyeshme kur ata ishin të
pandarë, i kaloi brenda një
çasti. Mes gishtërinjve dhe
në hapësirën mes dy
plagëve iu faneps një tjetër
kohë: koha kur ata llangosnin njëri-tjetrin me bojë këpucësh e me kolinoz në
gushë, nën hundë e në faqe
për t’u bërë sa më shpejt
burra me mustaqe të sajuara…”. Historia mbyllet me
një shënim që do të shërbente si një epigraf për të
gjithë përmbledhjen: “Ne
ndryshojmë veten për shkak të të tjerëve, ne paguajmë çmim të lartë vetëm për
të qenë së bashku…”.
Këto u paraprinë botimeve të pritshme të Arian
Lekës në polonisht, ku së
shpejti do të botohet një artikull kritik mbi letërsinë
shqiptare në kuadrin e
“letërsive të vogla” si dhe
përmbledhjes me tregime
“Shpina e Burrit”, që do të
botohet brenda vitit 2018 në
Beograd.

ë ditët e para të ma
jit në ambientet e
galerisë ‘Zeta’ u çel ekspozita
fotografike
“Rrugëtim 2014 – 2018”.
Me nismën e dy mësuesve Ahilino Palushi
dhe Gentiana Meta, 10
nxënës të Liceut Artistik “Jordan Misja” të
degës së fotografisë
paraqesin rreth 40 punime të shkëputura nga
një proces katër vjeçar,
vrojtimi kërkimi dhe
bashkëbisedimi
me
natyrën. Ndalesa dy ditore në këtë Galeri të
mirënjohur ju shërbeu

artistëve të rinj për një
pauzë reflektimi mbi

produktin artistik të
përftuar përgjatë itinerareve kulturore praktikave mësimore apo projekteve të zhvilluar. Ndjesia e marrë për mes
përthithjes në objektiv të
peizazhit, banesës qytetare, monumenteve të kulturës apo dhe portretit
do të shërbejë për vazhdimësinë e komunikimit
artistik me artdashësin.
Rrugëtimi i nisur prej
tyre na transmetohet
përmes imazhit shprehës
në një marrëdhënie të
drejtpërdrejtë me brishtësinë e të bukurës.

INSTALACIONI/ 6 QYTETE ‘LUFTË’
KOMUNIZMIT MË 8 MAJ ORA 20:00

N

ë kuadër të projektit
“Përkujtojmë për të
shëruar dhe parandaluar”
dhe Javës së Europës 2018
më 8 maj bëhet projektimi i
instalacionit artistik “Edhe
muret kanë veshë”.
Projekti është edhe një platformë komunikimi, e cila
synon të inkurajojë dialogun kombëtar mbi krimet e
së shkuarës komuniste në
Shqipëri.
Më 8 maj 2018, ora 20.00:
në Tiranë te sheshi “Nënë
Tereza”; në Shkodër te pedonalja përballë prefekturës; Berat te kalaja, në
sheshin “Teodor Muzaka”;
në Korçë përballë teatrit
“Andon Zako Çajupi”, në
Tepelenë te sheshi “Ba-

jron”, në Gjirokastër te kalaja, në sheshin “Çerçiz Topulli”- njëkohësisht shfaqet vepra
artistike që synon të
ndërgjegjësojë për krimet e
komunizmit në vend.
Instalacioni i konceptuar
nga artistja Alketa XhafaMripa është bazuar në dëshmitë gojore të viktimave të diktaturës komuniste. Ky aktivitet organizohet në kuadër të
fushatës së komunikimit
“Edhe muret kanë veshë” –

pjesë e projektit “Përkujtojmë për të shëruar dhe
parandaluar”. Projekti siguron mbështetje për punën
e Autoritetit për Informim
mbi Dosjet e ish-Sigurimit të
Shtetit (Autoriteti) që të informojë publikun shqiptar
mbi krimet e diktaturës komuniste. Ai ka për qëllim
promovimin e vlerave
demokratike të drejtësisë, të
vërtetës dhe pajtimit dhe
mbështetet nga PNUD Shqipëri dhe qeveria e Italisë.
Projektimi i instalacionit mbështetet edhe nga Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri, ambasada e
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës dhe Bashkia e Tiranës.

BLUZA, VIOLINA DHE PIRUNI, EKSPOZOHEN
SENDET PERSONALE TE QEMAL STAFËS

M

uzeu Historik Ko
mbëtar organizoi
veprimtarinë “Një ditë me
kuratorin!” me temë: “Objektet e Qemal Stafës, në
Pavijonin e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare”. Kjo veprimtari
krijoi një bashkëpunim
me shkollën e mesme “Qemal Stafa” në Tiranë,
duke sjellë më afër objektin muzeor tek nxënësit.
Takimi kishte si qëllim

prezantimin e objekteve të
Qemal Stafës, ekspozuar në
Pavijonin e Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare. Bluza e përgjakur,

violina dhe piruni që janë
përdorur nga Qemal Stafa.
Heroi i Popullit Qemal
Stafa (1920-1942) ka lindur
në Elbasan. Ai mori pjesë
në lëvizjen revolucionare
dhe më 23 nëntor 1941 u
zgjodh kryetar i Rinisë
Komuniste Shqiptare. Ai
ra heroikisht më 5 maj
1942, në Tiranë. Qemal
Stafa e kishte veshur
bluzën më 5 maj 1942,
ditën kur u vra.
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Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, vendimet nga viti 2008 deri në vitin 2017
Ornela Manjani

P

ronarëve që u është
zënë toka nga ndër
timet pa leje dhe nuk
kanë marrë ende kompensimin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18.9 miliardë lekësh. Këto para do t'i përfitojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendim. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3500 subjekte përfitues nuk janë
paraqitur fare në ATP për të
aplikuar me qëllim përfitimin e shpërblimit të miratuar për ta në VKM-të përkatëse. Duke qenë se ky
proces nuk është i kushtëzuar dhe i limituar në kohë,
ATP fton të gjithë këta subjekte përfitues që të paraqiten pranë sporteleve të saj
për të aplikuar me qëllim
përfitimin e kompensimit të
miratuar. APT, në varësi të
të ardhurave të arkëtuara
deri më sot për këtë proces
nga ALUIZNI dhe fondeve të
vëna në dispozicion nga buxheti i shtetit, sipas përllogaritjeve përkatëse shpërndan aktualisht 70% të vlerës
se miratuar në VKM për
subjektet përfituese"-thuhet
në njoftimin e Agjencisë së
Trajtimit të Pronave, të cilit
i bashkëlidhet edhe lista me
3500 pronarët. Pronarëve,
toka e të cilëve është zënë
nga ndërtimet informale, u
është njohur e drejta e kompensimit me vendim të
Këshillit të Ministrave ku

Pronarët që marrin kompensimin,
hapet aplikimi për 3500 dosje
Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në Agjenci
DOKUMENTET
1. Kërkesën për kompensim sipas formatit tip, e cila
plotësohet në ATP;
2. Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë
trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues, sipas
radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me
përcaktimet e Kodit Civil.
3. Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjitha
subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i
nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr vlerën
financiare, në emër të tyre;
4. Vërtetimin e lëshuar nga banka e nivelit të dytë për
hapjen e llogarisë bankare në emër dhe për llogari të
subjektit përfitues, ku përcaktohet edhe numri i
llogarisë bankare ku do të transferohet vlera financiare
e përfituar;
5. Mandatpagesën, që vërteton pagimin e tarifës së
shërbimit;
6. Dokument identifikimi.

Formulari TIP
është përcaktuar edhe
shumë për secilin, por për të
marrë paratë duhet të dorëzojnë në ATP 6 dokumente.

PR
OCEDURA
T
PROCEDURA
OCEDURAT

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfitues është e

thjeshte. Bazuar në VKM
nr.383 date 19.05.2010 "Për përcaktimin e procedurave të
shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private që prek-

en nga ndërtimet informale",
i ndryshuar, subjektet përfitues mund të paraqesin
kërkesë individuale apo të
përbashkët, për pjesën
takuese në pronën që kompensohet. Nëse kërkesa

paraqitet nga një pjesë e bashkëpronarëve, ajo shoqërohet
nga prokura e posaçme e
nënshkruar prej tyre, ku si
tagër i nevojshëm të jetë edhe
e drejta për të tërhequr vlerën
financiare, në emër të tyre. Në

rastin e kërkesave individuale të secilit bashkëpronarë
apo të një pjese të tyre, për çdo
aplikim të kryer, paguhet
tarifë shërbimi, pavarësisht
se i përket të njëjtës pasuri të
paluajtshme.

LIST
A EMER
ORE E SUBJEKTEVE, TE CILAT NUK KANE APLIKU
AR PRANE ATP PER PERFITIMIN E SHPERBLIMIT
LISTA
EMERORE
APLIKUAR
TE MIRA
TU
AR ME VKM, PER P
ASURITE E PREKURA NGA NDER
TIMET INFORMALE
MIRATU
TUAR
PASURITE
NDERTIMET
Emri Atësia Mbiemri

LULZIM
HALIL
AFERDITA
VJOLLCA
LIRI
FLUTURA
NAZIRE
SADETE
SOKOL
ARJETA
HATUSHE
BARDHYL
AVENIR
VERA
ALDA
KLEJDA
AGIM
ISMET
EDUART
ILDA
DHURATA
QAZIM
GLEORT
DARLING
BRIGITA
KURT
ALEKS
SHQIPONJA
DANJELA
GEZIM
KEJSI
SHQIPONJA
DANJELA
GEZIM
KEJSI
GANI
ZENEL
SHQIPONJA
DANJELA
GEZIM
KEJSI
LINDITA
XHEMI
ENEA
BEQIR
QERIME
BEQIR
QERIME
BENAR
BESNIK

RIZA
ISMET
RIZA
RIZA
MUHARREM
QAZIM
QAZIM
QAZIM
DALIP
AGRON
DURIM
DURIM
DURIM
AGRON
DURIM
DURIM
DURIM
ZYBER
BAJRAM
AGRON
DURIM
DURIM
DURIM
GANI
SHKELQIM
SHKELQIM

FATMIR
FATMIR

KIKA
KIKA
VORPSI
VORPSI
KIKA
VERZIVOLLI
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
KIKA
STAFA
HASKO
HASKO
HASKO
HASKO
FAMA
FAMA
FAMA
XHEPA
XHEPA
MALAJ
KUSI
KUSI
KUSI
KUSI
KUSI
KUSI
KUSI
KUSI
XHEPA
DERVISHI
KUSI
KUSI
KUSI
KUSI
LULI
LULI
LULI
DERHEMI
REÇA
DERHEMI
REÇA
HOXHA
HOXHA

Sipërfaqja e
parcelës që do
të shpërblehet
(m²)

10.0

Vlera e shpërblimit
(lekë)

#REF!

30.9

#REF!

20.0

#REF!

762.2

#REF!

1,194.1

#REF!

191.0

#REF!

80.0
310.0

#REF!
#REF!

624.0

#REF!

500.0

#REF!

15.8

#REF!

421.5

#REF!

25.6

#REF!

FATMIRA
PINARI
LEJLA
PINARI
MYZEJEN
MANGLLI
PETRIT
FORTUZI
QEFSERE
BALLUKU
RAMAZAN
FORTUZI
SHEFQET
PINARI
SULLTANA
PINARI
SUTE
KAPLLANI
YLLI
PINARI
ZYBEJTE
TAFAJ
NURIJE
SELIM
CORJA
BUJAR
ZYBER
SKENDERI
HYSNI
ZYBER
SKENDERI
LIRI
SKENDER
SINANI
MAHMUDIE
ZYBER
SHKALLA
NEZHMIE
SKENDER
FORTUZI
SULLTANE
SKENDER
KAZANI
ARIAN
HAMDI
KARAPICI
DILAVER
MYSLYM
KARAPICI
MYZEJEN
HAMDI
BARDHOSHI
RASIM
HAMDI
KARAPICI
SABRIE
HYSEN
QOSJA
SANIJE
HYSEN
MYDERIZI
SHOQ. SIAC SH.P.K.
SOKOL
ZOTKAJ
KUJTIM
MEHMET
KELLEZI
NAZMIE
IDRIZ
KAPOLLARI
BEQIR
SADIK
QOQJA
BUKUROSHE
LEKA (Qoqja)
FATOS
BEQIR
QOQJA
SADIK
BEQIR
QOQJA
SEMIHA
BOHJAKU (Qoqja)
SHQIPE
MEÇAJ (Qoqja)
ADELINA
HAMITI
ADRIANA
SKENDER
HAMITI
ARBEN
SABRI
HAMITI
DALLENDYSHE SABRI
HAMITI
FADIL
SHAHIN
HAMITI
FATJON
SKENDER
HAMITI
FATMIR
SHAHINI
HAMITI
FLORESHA
XHEMAL
HAMITI
GENIMETE
SABRI
HAMITI
GJYLE
SHAHINI
HAMITI
HAZBI
SABRI
HAMITI
KLODJAN
RAJMOND
HAMITI
KLOTILDA
RAJMOND
HAMITI
LEONORA
SKENDER
HAMITI
MIMOZA
XHEMAL
HAMITI
MYHJRIJE
SABRI
HAMITI
NADIRE
SHAHINI
HAMITI
NAFIJE
SHAHINI
HAMITI
QEMAL
VATH
HAMITI
RABIJE
SHAHINI
HAMITI
HABIJE
SKENDER
HAMITI
SERVETE
HAMITI

64.2

#REF!

186.8

#REF!

53.1

#REF!

14.1

#REF!

26.6
99.7
235.60

#REF!
#REF!
#REF!

327.60

#REF!

49.50

#REF!

KOMUNITETI
SHQIPTAR
MYSLIMAN
ZENEL
BAJRAM
DERVISHI
ANASTAS
HEKURAN
HOXHA
BAJRAM
HEKURAN
HOXHA
MUSTAFA
HEKURAN
HOXHA
ABDULLA
KEÇI
ALI
KEÇI
FATMIRA
KEÇI
RAPUSH
ILIAZ
SULA
BANKA
KOMBETARE
TREGETARE
FONDACIONI SHPRESA PER SHQIPERINE
CAJE
MEHMET
DELIU
HILMI
HALLULLI
ABDULLA
REXHEP
SHIJAKU
MAHMUT
REXHEP
SHIJAKU
HIVZI
HALLULLI
LEJLA
HALLULLI
KADRI
HALLULLI
SHYQYRI
TAFAJ
BAHRI
TAFAJ
LEMAN
TAFAJ
BENAN
TAFAJ
SHKELQIM
TAFAJ
BUKUROSHE
TAFAJ
RUHIJE
SHIJAKU
SHEFKI
SHIJAKU
HAJRIE
BRAHJA
DRITA
KELMENDI
RESHAT
SHIJAKU
SERVETE
AHMETI
NJAZI
SHIJAKU
REXHEP
SHIJAKU
KUME
SHIJAKU
RAZIJE
SHIJAKU
RASIM
SHIJAKU
XHAHRIJE
SHIJAKU
SHEFQET
SHIJAKU
REZARGJENT
TAFAJ
XHEVDET
SHIJAKU
SHEMSIJE
BASTARI
BESNIK
SHIJAKU
LUMTURI
ALIAJ
HAMDI
SHIJAKU
AGIM
FERZAJ
OLSI
FERZAJ
ZELIJE
PINARI
SABA
HOXHA
SKENDER
SHIMA
SHPRESA
SHIMA
LUAN
SHIMA
KOMUNITETI
MYSLIMAN
SHQIPTAR
KOMUNITETI
MYSLIMAN
SHQIPTAR
GANI
BELIU
ESAT
BELIU
XHAVIT
BELIU
FEJZI
BELIU
RAMAZAN
BELIU

141.00
379.60

#REF!
#REF!

10.00

#REF!

477.10

#REF!

12.50
248.90
4.00
343.30

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

215.40

#REF!

11.60

#REF!

263.00

#REF!

250.90
28.80

#REF!
#REF!

82.30

#REF!
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BESNIK
MASAR
SOPOTI
FISNIK
MASAR
SOPOTI
ARTAN
KOKA
KRYEGJYSHATA BOTERORE BEKTASHIANE
KRYEGJYSHATA BOTERORE BEKTASHIANE
LULZIM
KIKA
HALIL
KIKA
AFERDITA
VORPSI
VJOLLCA
VORPSI
KIKA
LIRI
FLUTURA
VERZIVOLLI
NAZIRE
KIKA
SADETE
KIKA
SOKOL
KIKA
ARJETA
KIKA
HATUSHE
KIKA
BARDHYL
KIKA
AVENIR
KIKA
VERA
KIKA
ALDA
KIKA
KLEJDA
KIKA
GRIGOR
SKENDER
CILKA
TEODOR
SKENDER
CILKA
VALTER
SKENDER
CILKA
ÇAUSHI
MERITA
MANOLA
(KELMENDI) ÇAUS
ENKELEJDA
(PAZARI) ÇAUSHI
ARJAN
DENIA
LUMTURI
ZYLFI
FISNIK
CANO
DASHURI
CANO
DURIM
SPAHIU
KUJTIM
CANO
LUAN
ÇAUSHI
HASBIJE
ÇAUSHI
SUZANA
ÇAUSHI
ILIR
ÇAUSHI
EDMOND
QAMIL
IBRA
MAHMUT
SHABAH
CAPI
AQIF
ZEQO
ELEZI
ABDYL
MEHMET
SHABANI
XHEMALI
MEHMET
SHABANI
ASLLANI
HAXHI
XHAFERR
HAXHIASLLANI
FAIK
ISMAIL
LAÇI

IRENA
VASIL
EVAN
ELENA
KLITI
ARIANA
DIMITRIOS
SOKRAT
MERI
STELLA
KETI
ALDA
ZHORZHETA
ANDONETA
VALENTINA
KRISTAQ
ALBERT
DIMITRIOS
LYSIMACHOS
VASO
EVAN
ELENA
KLITI
ARIANA
SOKRAT
MERI
STELLA
KETI
ALDA
ZHORZHETA
ANTONETA
VALENTINA
KRISTAQ
ALBERT
IRENA
VASIL
HYSEN
ELTON
LULE
HAXHI
BERAM
SABAH
XHEVRIE
MEHMET
BUKURIJE
SHQIPE
XHAVIT
NAXHIE
FLUTURA
GEZIM
DILAVER
KUMRIJE
FATBARDHA
ADILE
FITNETE
FATBARDHA
SULLTANE
SUZANE
GEZIM
AFRIM
BESNIK
MIMOZE
TEFIK
EKREM
EDMOND
ALDA
FLORINDA
SKENDER
ILIRJANA

MERKURIUS

MERCURIUS
PAVLOS

BAJRAM
ISLAM
BAJRAM
HALIM
BERAM
SEJFULLA
SEJFULLA
SEJFULLA
SEJFULLA
SEJFULLA
EMERLLA
SABRI
SABRI
SABRI
SABRI
SABRI
DASH
QAMIL
QAMIL
QAMIL
QAMIL
QAMIL
QAMIL
QAMIL
ALUSH
ALUSH
ALUSH
ALUSH
NAZMI
NAZMI
NAZMI

FAIK
JEMINE
QAZIM
ISLAM
QAZIM
NJAZI
QAZIM
EQEREM
QAZIM
ANASTASI
AGIM
KOMUNITETI MYSLYMAN
SHOQERIA MAX COMPANY SHPK
MYSLYM
NUREDIN
FAIK
PULLUMB
VELI
BESIM
MUSTAFA
SELIM
IMER

HOBDARI (BULI)
HOBDARI
RROGO
PILIKA
PILIKA
PILIKA
KONDI
QIRJAKO
QIRJAKO
MANO
STASA
STASA
MOSKO
MOSKO
MOSKO
MOSKO
MOSKO
KONDI
KONTIS
KONDI
RROGO
PILIKA
PILIKA
PILIKA
QIRJAKO
QIRJAKO
MANO
STASA
STASA
MOSKO
MOSKO
MOSKO
MOSKO
MOSKO
HOBDARI (BULI)
HOBDARI
BERDAKU
BARDHI
MERJA
QERIMI
BRAHIMI
BRAHIMI
BAKIU
EMIRI
MALI
GUNI
EMIRI
EMIRI
EMIRI
EMIRI
EMIRI
EMIRI
EMIRI
SHERRI
SHERRI(DASHI)
SHERRI(DASHI)
SHERRI(DASHI)
SHERRI(DASHI)
SHERRI(DASHI)
SHERRI(DASHI)
SHERRI(DASHI)
SHERRI(DASHI)
KOKALARI
KOKALARI
KOKALARI
VESHI
ÇOÇOLI
ÇOÇOLI
ÇOÇOLI

SADA
MAÇI(Tugu)
TUGU
TUGU
TUGU
GORENGA
TUGU

GOXHAJ
ALLUSHAJ
MEHMETI
KOCI
MLINI

112.70

#REF!

89.50
917.00
105.40

#REF!
#REF!
#REF!

45.63

#REF!

7.93

#REF!

15.28

#REF!

402.80
276.00
14.10

#REF!
#REF!
#REF!

1229.20

#REF!

363.00

#REF!

217.20

#REF!

23.50

52.40

#REF!

#REF!

250.60

#REF!

400.00
200.80
299.20
680.00
540.00

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

60.00

45.08

#REF!

#REF!

500.00

#REF!

7.40

#REF!

9.80

#REF!

42.21
70.74
215.60
195.40
298.40
284.90
487.60

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

TEFIK
EKREM
EDMOND
ALDA
FLORINDA
SKENDER
ILIRJANA
GJENE
EDMOND
GENTJAN
ALKET
LLAMBI
NAZMI
NIGJARE
ANETA
XHULJANA
FATBARDHA
ELUERT
ROVENA
XHANI
BEATRICE
MUHAZEZ
ALBERT
LUMTURI
BLERTA
ABDYL
SHKENDI
SHKELQIM
PAJTIM
EDMOND
ILIR

ALUSH
ALUSH
ALUSH
ALUSH
NAZMI
NAZMI
NAZMI

LETIM
LUANESHA
ESTREF
ALTIN
SELMAN
PËLLUMB
ASTRIT
FERIT
RAIM
AGIM
ARBEN
AVNI
BESNIK
BRUNILDA
EMINE
FATIME
FIRDES
GEZIM
IBRAHIM
KIMETE
KUJTIM
MYZEJEN
PULLUMB
ROLAND
SHKELQIM
VJOLLCA
ENGJELLUSHE
MAJLINA
LULZIM
ANILA
KUJTIM
BEDRI
AGIM
IDRIZ
AGRON
DJANA
DORINA
GENC
HASHIM
HATIXHE
HIQMET
KUJTIM
LIRI
MIRVJENA
MYNYR
NEZIHAT
RAMAZAN
SANIJE

HALIM

VEHBI
ALUFLOR - Shpk
SHAZIE
XHEVDET
SIRI
ESAT
LUTFIJE
HILMIJE
NJAZI
LIRI
XHILDA
SAIR
NURI
LEJLA
AIDA
MIRANDA
LINDITA
SEMIRAMIZ
HAMET
ARTEMONA
EDUARD
ANITA
SELAUDIN
ZANA
SIRI
ESAT
LUTFIJE
HILMIJE
NJAZI
LIRI
XHILDA
SAIR
NURI
LEJLA
AIDA
MIRANDA
LINDITA
SEMIRAMIZ
HAMET
ARTEMONA
EDUARD
ANITA
SELAUDIN
ZANA
ENKELEJDA
MAKBULE
BEQIR
FERIDE
HATLIJE
MIRUSHE
RUKIJE
SHEFQET
BEQIR
FERIDE
HATLIJE
MIRUSHE
RUKIJE

KOKALARI
KOKALARI
KOKALARI
VESHI
ÇOÇOLI
ÇOÇOLI
ÇOÇOLI
BUSHAJ
BUSHAJ
BUSHAJ
BUSHAJ
BULI
KULLA
SHQERRA
SHQERRA
SHQERRA
SHQERRA
SHQERRA
SHQERRA
SHQERRA
SHIJAKU
SHIJAKU
SHIJAKU
SHIJAKU
SHIJAKU
SHIJAKU
DERVISHI
DERVISHI
DERVISHI
DERVISHI
DERVISHI

453.40

#REF!

500.00

#REF!

79
365.58

#REF!
#REF!

157.4

#REF!

AÇKA
BERISHA
STUDENICA
IPEKU
BELSHAKU
KOVAÇI
RAMALLARI
SHEHU
MALAJ
QOSJA
QOSJA
QOSJA
QOSJA
REÇI
QOSJA
QOSJA
QOSJA
QOSJA
QOSJA
QOSJA
QOSJA
MICCOLIS
QOSJA
QOSJA
QOSJA
ALLA
SEITLLARI
QOSJA
QOSJA
BARDHI
TARJA
HOXHA
BODURI
BULKU
FORTUZI
KADIU
FORTUZI
SHEMLLIU
SHEMLLIU
KALLESHI
KADIU
SHEMLLIU
ARAPI
KADIU
KADIU
MNERI
KADIU
KADIU

3.5
268.10
253.30
452.60
393.9
8.00
249.47
421.05
48.75

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

303.00

#REF!

HAMIT

META

HASAN
HASAN
TAHIR
TAHIR
TAHIR
TAHIR
HYSEN
JUSUF
JUSUF
JUSUF
ISUF

SARACI
DURMISHI
BESHIRI
BESHIRI
DIZDARI
HAMZARAJ
BESHIRI
KABA
KOKA
PREZA
BESHIRI
BESHIRI
GALANXHI
FERRA
HASHORVA
KRAJKA
RUSTEMAJ
RUSTEMAJ
RUSTEMAJ
ROKO
SHARRA
PUSTINA

GJERGJ
GJERGJ
GJERGJ
SIMON
JONUS

RESHIT
TAHIR
PETRIT
BESNIK
ZENEL
SIHAT
FERID
NAIM
HAJDAR
NAIM
NAIM
HYSEN
FERID
ESTREF
NAIM
ADEM
ADEM
ADEM
HAJDAR
ADEM
FERID
ADEM
HAJDAR
ALI
ALI
ALI
ALI
RAMAZAN
ADEM
ALI
MAHMUT

ESHREF
ESHREF
EJUP
EJUP
ISUF
HAMET
HAMET
HAMET
ABDYL
ABDYL
TAHIR
TAHIR
TAHIR
TAHIR
HYSEN
JUSUF
JUSUF
JUSUF
ISUF
ESHREF
ESHREF
EJUP
EJUP
ISUF
HAMET
HAMET
HAMET
ABDYL
ABDYL
SELIM

BESHIRI
BESHIRI
DIZDARI
HAMZARAJ
BESHIRI
KABA
KOKA
PREZA
BESHIRI
BESHIRI
GALANXHI
FERRA
HASHORVA
KRAJKA
RUSTEMAJ
RUSTEMAJ
RUSTEMAJ
ROKO
SHARRA
PUSTINA
MECE
HUTA
HUSHA
HUSHA
ILJAZI
RECI
PLUMBI(Husha)
HUSHA
HUSHA
HUSHA
ILJAZI
RECI
PLUMBI (Husha)

453.10
4.60
276.60
51.30

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

407.10

#REF!

458.70
93.00

#REF!
#REF!

42.70

#REF!

4.60

257

#REF!

#REF!

142.40
23.40

#REF!
#REF!

345.20

#REF!

286.20

#REF!

SIRI
TAHIR
ESAT
TAHIR
LUTFIJE
TAHIR
NILMIJE
TAHIR
NJAZI
HYSEN
LIRI
JUSUF
XHILDA
JUSUF
SAIR
JUSUF
NURI
ISUF
LEJLA
AIDA
ESHREF
MIRANDA
ESHREF
LINDITA
EJUP
SEMIRAMIZ
EJUP
HAMET
ISUF
ARTEMONA
HAMET
EDUARD
HAMET
ANITA
HAMET
SELAUDIN
ABDYL
ZANA
ABDYL
SIRI
TAHIR
ESAT
TAHIR
LUTFIJE
TAHIR
NILMIJE
TAHIR
NJAZI
HYSEN
LIRI
JUSUF
XHILDA
JUSUF
SAIR
JUSUF
NURI
ISUF
LEJLA
AIDA
ESHREF
MIRANDA
ESHREF
LINDITA
EJUP
SEMIRAMIZ
EJUP
HAMET
ISUF
ARTEMONA
HAMET
EDUARD
HAMET
ANITA
HAMET
SELAUDIN
ABDYL
ZANA
ABDYL
ANILA
ARBEN
ARTA
DHURATA
DYLFIQARE
IGLI
EMIN
ORNELA
EMIN
LATIF
LULJETA
LUMTURI
MERITA
RAJMONDA
SEBAHET
SULEJMAN
SUZANA
XHEVAT
YLLI
DASHAMIR
SKENDER
FATIME
SHYQYRI
HATLIJE
SHYQYRI
HYSEN
SHYQYRI
MYHRIJE
SHYQYRI
RAZIJE
SHYQYRI
DITURI
REIZ
HAMIT
GANI
YMER
ENVER
QEMAL
DAN
HYSNI
DAN
FERIT
ISUF
REFIK
MILAZIM
RAMAZAN
BEQIR
ARTUR
SKENDER
LUFTIJE
IBRAHIM
DEMIR
SHPRESA
DEMIR
RIGERS
IDRIS
FJORENTINA
MUSA
DEMIR
NDRIÇIM
FATMIRA
DEMIR
FERDINAND
DEMIR
DEMIR
ENVER
ASTRIT
DEMIR
ZYRA
DEMIR
QAZIM
MUSA
INDRIT
MUSA
DRITA
EQEREM
SHKENDIJE
EQEREM
FREDERIK
EQEREM
LEONARD
EQEREM
EQEREM
LUMTURI
ALI
KADRIJE
ERGYS
IDRIS
AFERDITA
RAHMAN
OLTION
MEHMET
HAMIDUSH
MEHMET
ARBI
AQIF
MARK
MRI
GJETO
DEMIR
HAMDI
NEXHMIJE
MUHARREM
RAMAZAN
SULEJMAN
XHEMILE
ISMAIL
MAHMUT
AGIM
MALIQ
HAVA
MALIQ
ZYRA
MALIQ
BUKURIJE
MALIQ
XHEMILE
MALIQ
ZEGJINE
MAKSUT
SUZANA
SEIT
LINDITA
SEIT
MAJLINDA
SEIT
GEZIM
SEIT
QAMILE
MEHMET
LATIF
XHEMAL
SEIT
FATMIR
VAKUFI XHAMIA DYLGJERHYSEN
VAKUFI SHEH JAKUPIT
YMER
SALI
ILIR
ZYBER
SABRI
MAHMUT
BANKA EMPORIKI
BANKA EMPORIKI
BAKUSHE
OSMAN
GJOK
DOD
GJOVALIN
DOD
FRAN
DOD
LENE
DOD
DIELLE
DOD
GJELINE
DOD
MARE
DOD
PRENE
DOD
SARAFIN
ZENEL

BESHIRI
BESHIRI
DIZDARI
HAMZARAJ
BESHIRI
KABA
KOKA
PREZA
BESHIRI
BESHIRI
GALANXHI
FERRA
HASHORVA
KRAJKA
RUSTEMAJ
RUSTEMAJ
RUSTEMAJ
ROKO
SHARRA
PUSTINA
BESHIRI
BESHIRI
DIZDARI
HAMZARAJ
BESHIRI
KABA
KOKA
PREZA
BESHIRI
BESHIRI
GALANXHI
FERRA
HASHORVA
KRAJKA
RUSTEMAJ
RUSTEMAJ
RUSTEMAJ
ROKO
SHARRA
PUSTINA
WITONSKI
RAMAJ
TAFARUCI
HOXHA
TUFINA
HOXHA
HOXHA
HOXHA
TAFARUCI
TUFINA
BAJRAMI
PELLUMBI
QYLAFKU
BODINAKU
UKA
BEKTESHI
TAFARUCI
KADENAJ
BROCA
BROCA
BROCA
BROCA
BROCA
HATILLARI
BLETA
ZUNA
MARKU
MARKU
LAKASI
MUCA
PASHACIU
HYMELI
HAXHIHYSENI
ABDIHOXHA
ÇEKREZI
BAKRI
GEGA
LOKA
LOKA
BAKRI
BAKRI
BAKRI
KEPI
GJERMAKU
GJERMAKU
MULLAJONUZI
SHEHU
ABDIHOXHA
ABDIHOXHA
LULJA
BAKRI
BAKRI
BAKRI
BAKRI
BAKRI
AGALLIU
KOCI
GJONI
MARKU
BAJRAMI
LAMÇE
MURATI
MURATI
DORACI
MOJSJA
MOJSJA
MOJSJA
MOJSJA
MOJSJA
MOJSJA
MOJSJA
MOJSJA
MOJSJA
MOJSJA
MOJSJA
KOJKU
MOJSJA

MULLAJONUZI
KALACI
BELBA
HOXHA

ISUFI
DEDA
DEDA
DEDA
DEDA
DEDA
DEDA
DEDA
DEDA
GJELAJ

307

#REF!

213

#REF!

15.20

#REF!

97.2

#REF!

687.50

#REF!

8.48
369.00
319.20
232.50
267.70
292.74
160.00
282.00
353.30
209.80

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

280.70

#REF!

500.00
559.00
365.00
340.00
556.2
220.7

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

193.7

#REF!

1486.0

#REF!

158.5

#REF!

721.5
473.4
1094.4
83.0
198.0
501.0
300.0
350.0
225.0

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

4.6

#REF!

86.40

#REF!
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Libri që sfidon dy shtete...
Nga Pano Hallko

(vijon nga faqja 1)
... “Për një moral të ri dhe politikë të re”.
Shkrim që pasqyron realitetin
e zi shqiptar të politikëbërjes,
qeverisjes dhe (keq)administrimit
të halleve të shumta të këtij vendi.
Por që pasqyron, siç vetëm
Moikomi di ta sjellë, përvojën pozitive të njerëzimit, mendjet e ndritura në rrafshin e filozofisë së mendimit teorik dhe politik, kuptohet,
duke iu vënë gjithë këtyre, një
emërues të përbashkët:-thënien
Migjeniane: - “Kështu njeriu kalon
në shekuj. Në vend që të naltësohet ndër sfera të kullueta e të shkasi nga ylli në yll me hapa përparimi, njeriu poshtërohet e bahet
derr dhe Sokratin e dëbon të fyem,
me ia vu maskën e derrit. Qashtu
njeriu ja luajti lojën… kujt?
Vetvetes! Ah, vetvetes, bërtet morali prej mërgimit”.

BËRTET MORALI PREJ
MËRGIMIT
Qashtu njeriu ja luajti lojën…
kujt? Vetvetes! Ah, vetvetes, bërtet
morali prej mërgimit”.
Pikërisht këtë shprehje të fundit të këtij paragrafi Migjenian, e
gjen të shtrirë në të gjithë librin e
profesor Shaban Muratit me titull:
“Çështja e paqenë e detit; intrigë
diplomatike greke, apo shqiptare?”
Më së pari, duhet thënë se personalitete të tilla si prof. Shaban
Murati, (të cilët për fat të keq tonin i kemi të paktë), janë shembulli më i mirë se si duhet të jetë
nëpunësi i shtetit e me çfarë morali duhet të veprojë ai, kudo ku
punon dhe jeton. Autori i këtij libri ka vite që nuk është më nëpunës,
ai tanimë është në pension. Por tek
pak njerëz, shumë pak njerëz, pensioni është thjesht një veprim administrativ i administratës shtetërore, bazuar në një ligj të
posaçëm si në çdo shtet të botës,
që ndërpret marrëdhëniet me
punën (e shtetit, apo të privatit).
Meqenëse autori i këtij libri,
kurrë në jetën e tij, nuk ka qenë
një nëpunës i shtetit dhe aq, ai ka
një jetë që flet dhe shkruan si burrë shtetbërës, si një personalitet që
e do shumë vendin e tij, e që i dhimbset shteti i tij.
Dhimbja që ndien për shtetin e
tij nuk e katandis në rolin e vajtuesit, por e ngre në nivelin e njeriut që i tregon rrugën e drejtë e të
vërtetë nga duhet të kalojë ai, në
realizimin e misionit të vet, e më
së pari, në ruajtjen dhe garantimin
e tërësisë territoriale të vendit, diplomaci të zhdërvjelltë e me profil
kombëtar, si dhe politikë të ndershme brenda vendit, me shtetasit
e vet. Kaq pak i kërkon Prof. Shaban Murati shtetit të tij, e shteti,
jo rrallë i ka pas “vesht` e randë”.
Për të zezën e tij (pra shtetit), por
edhe të të gjithë neve, shtetasve,
që ndërsa dëshirojmë të krenohemi me shtetin që kemi, në shumë
pak raste na jepet mundësia “ta
shijojmë këtë fatlumëri”...

Shkruesi i këtyre radhëve ka
pasur kënaqësinë dhe nderin të
marrë pjesë në përurimet e shumë
librave të profesorit. Në të gjitha
rastet, akademikë që kanë marrë
fjalën, por edhe diplomatë të njohur tanët, aty nga fundi i fjalës së
tyre, kanë pasur një fjali-standarde: - “Ky është libri më i mirë i
profesor Muratit”. Kështu u tha
nga folësit e shumëditur, edhe në
përurimin e librit të sipërshënuar....
Megjithatë, mendoj se më i miri
nuk ka ardhur ende. Ndoshta ky
libër, do të jetë libri i jetës i profesorit. Po përse libri i jetës? Për vetë
faktin që shprehet në titull. Sepse
ky libër sfidon dy shtete. Dhe sfida
që u hedh autori të dy shteteve,
nuk është:-”Kështu më pëlqen
mua, apo kështu e di unë!”. Libri
është një zbërthim dhe skanim i
marrëdhënieve mes dy shteteve,
një përmbledhje e koncentruar e
traktateve dhe legjislacionit
ndërkombëtar, një sintezë dhe ekspertizë diplomatike e nivelit më
të lartë të mundshëm. E një njeriu, i cili për pesëdhjetë vite rresht
ka lëvruar me kompetencë çështjet ndërkombëtare... “Çështja e
kufijve shtetërorë të Shqipërisë,
tokësorë dhe detarë, është një çështje e vulosur dhe e mbyllur nga
fuqitë e mëdha në Konferencën e
Ambasadorëve në Londër në vitin
1913 dhe me Protokollin e vitit 1925,
për të marrë formën e prerë të
sanksionimit ligjor ndërkombëtar
dhe të pranimit, në vitin 1926. As

Greqia e as Shqipëria nuk mbetën
në atë kohë të kënaqura nga harta që u imponoi atyre vullneti i fuqive të mëdha, të cilat kishin vendimmarrjen përfundimtare dhe
detyruese” (Libri, fq. 20).

NJËRI SHTET, DUHET T’I
PËRGJIGJET...
Të dyja shtetet njëherazi nuk
munden t’i përgjigjen autorit të librit. Sepse nuk mund të ndodhë, as
teorikisht. Sepse bëhet fjalë për
interesa strategjike që duhet të
ketë secili shtet (për njërin e dimë
që i ka), të pashpallura në rreshtat e marrëveshjes. Pastaj, edhe
profesori, nga njëri e kërkon
përgjigjen, e jo nga të dy.
Si shtetar i moralshëm që nuk
bën pazar me shpirtin e tij, për ato
parime të cilave u ka kushtuar
jetën, ai më së pari i drejtohet shtetit të tij. Për shtetin tjetër, sjell
analizën e tij të pakundërshtueshme dot. Dhe shtetit të tij, ai i
flet gjithmonë me dokumente, me
fakte, me argumente...
... “Gjykata Kushtetuese ka shkruar një epokë modeli juridik dhe
përgjegjshmërie të rrallë juridike,
historike, kombëtare, politike, diplomatike etj. Gjykata Kushtetuese,
bashkë me marrëveshjen, ka rrëzuar edhe objektin e saj dhe
konkretisht ka rrëzuar çdo pretendim grek apo të lobit grek në
Shqipëri për ekzistencën e nevojës
së ratifikimit të kufijve shtetërorë
detarë.
E përmbledhur në një fjali, çësh-

tja e detit është një çështje e
paqenë”.
“Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë në vendimin e saj historik
të 15 prillit 2010 thekson: ‘Marrëveshja në fjalë nuk ndan Shelf
Kontinental në kuptimin juridik,
ashtu siç thuhet në titull, por kryesisht Ujërat e Brendshme dhe Detin Territorial. Mbi këto ujëra, në
hapësirën ajrore mbi to dhe në shtratin e detit dhe nëntokën poshtë
këtyre ujërave, shteti shqiptar
ushtron sovranitet të plotë territorial. Ato janë pjesë integrale e
territorit të shtetit shqiptar” (“Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë”, Nr.52, datë 4 maj 2010,
fq.1894).
“Lobimi i tezës së rinegocimit
të marrëveshjes së vdekur të detit
ka në Shqipëri grupet e veta të interesit. I pari që përfshihet është
lobimi politik nga qeveria e mëparshme e vitit 2009, e cila është
aktori dhe fajtori i nënshkrimit të
marrëveshjes së vjetër të aneksimit të detit shqiptar. Me një gur ata
tentojnë të vrasin dy zogj; edhe
realizojnë angazhimet dhe detyrimet, që kanë marrë në skenë dhe
në prapaskenë ndaj Athinës, kur
firmosën marrëveshjen e detit, e
nga ana tjetër synojnë ‘të bëjnë pis’
dhe të përziejnë në skenën e krimit kombëtar qeverinë e Partisë Socialiste të pas vitit 2013, e cila në
fondin e saj ka regjistruar një kredit historik me padinë në Gjykatën
Kushtetuese të marrëveshjes së
detit, të firmosur nga qeveria e

vitit 2009".
“Grup tjetër interesi janë hijet
e ekipit, që u angazhua në mënyrë
të drejtpërdrejtë në procesin e cedimit të integritetit territorial të
Shqipërisë në bisedimet me palën
greke në vitet 2008-2009. Kurse grupi i tretë i interesit për rinegocimin
e marrëveshjes janë njësitet e lobit grek në politikën shqiptare, në
të dyja krahët, tek e majta dhe tek
e djathta, të cilët janë të lidhur nga
interesa financiare dhe jofinanciare me institucionet e ndryshme
greke dhe përpiqen të realizojnë
një detyrë të vjetër të bërjes fakt
të kryer, rrudhjen territoriale të
Shqipërisë në favor të ekspansionit territorial të Greqisë”. (Ky grup
mund të radhitej pa frikë i pari, por
respektoj radhitjen që ka bërë autori në libër).
“Ajo që bie në sy është fakti se
të tria grupet e mësipërme janë në
sinkron në objektivin për të krijuar një lloj alarmi publik dhe politik brenda në Shqipëri për ‘kataklizmën’ që mund të ndodhë nëse
zemërohen drejtuesit e shtetit
fqinj. Sipas lobistëve grekë në Tiranë, për të shmangur ‘kataklizmën’, Shqipëria duhet të japë
edhe detin, edhe Vjosën, edhe
tokën, edhe nëntokën, edhe qiellin,
me përjashtim të pronave private
të pjesëtarëve të tria grupeve të
mësipërme”...
...Autori i librit nuk i kërkon
shtetit që t’i rritë atij pensionin,
nuk i kërkon as favore dhe ofiqe të
ndryshme. Thjesht, i kërkon shtetit të bëjë detyrën. Kaq pak i
kërkon prof. Shaban Murati shtetit të tij, e shteti, jo rrallë i ka
pas “vesht` e randë”. Për të zezën e
tij (pra shtetit), por edhe të të gjithë
neve, shtetasve, që ndërsa dëshirojmë të krenohemi me shtetin që
kemi, në shumë pak raste na jepet
mundësia “ta shijojmë këtë
fatlumëri”...
Kjo është një punë mekanike.
Citova pak paragrafë nga libri. Jo
për pamundësi analize të tyre.
Por ky libër është i tëri një sentencë e stërmadhe, një tekst, i cili
duhet të botohet pjesë-pjesë, në të
gjitha gazetat që qarkullojnë në
Shqipëri. Që t’u jepet mundësia
ndoshta, edhe atyre, që ulen në
kolltukët e takimeve mondane, t’i
lexojnë.
Se që të kërkojmë prej tyre, që
ata të lexojnë të gjithë librin, është e pamundur për ta.
Është një libër që duhet ta kenë të
gjitha zyrat e shtetit, më së paku ato
zyra, që pretendojnë se merren edhe
me sigurinë, me strategjitë e me të
tjera si këto. Vetëm në zyrat e ministrave nuk ka arsye të jetë ky libër.
Sepse ata, edhe kur ndërrojnë ndenjëset brenda së njëjtës “ngjyrë” të
pushtetit, printojnë... “strategjitë” e
tyre të radhës. Në emër të tenderave,
të pazareve.
Është një libër i madh, e ata, as e
lexojnë dot njëherazi, por edhe nuk
munden ta “përtypin” dot... Sepse
është përtej kufijve të tyre mendorë,
matanë kapacitetit të tyre. Shumë
matanë.
Ky libër... Është morali që na bërtet
prej mërgimit, “pensionistit”...
Është një libër i madh, e i rëndë...
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Ku ka të drejtë
dhe ku dredhon Tahiri
Nga Andi Bushati

DEMI
Një njeri që e vlerësoni do t’ju bëjë një
kritikë. Do t’jua bëjë atë me mirëbesim
dhe me shumë kujdes, por gjithsesi do
t’ju hidhërojë së tepërmi. Tregohuni të
arsyeshëm, lëreni pas të shkuarën dhe
jetoni përvoja të reja me entuziazëm të
plotë për të ardhmen.

BINJAKET
Është ditë e përsosur për arritje profesionale. Nëse ka pastaj një dashuri të re që po
gatitet, mos humbi kohë dhe bëjeni të ditur. Mos u shqetësoni më për çështje që
kanë të bëjnë me paraqitjen. Përqendrohuni në substancë, tek ekuilibri midis të qenit dhe të pasurit.

(vijon nga faqja 1)
... dhe Partia Socialiste, e
shfrytëzoi këtë akt për të shpallur
dy beteja kryesore.
E para ishte demaskimi i politikanëve që kanë drejtuar vendin në
këtë çerek shekulli (afati kohor
përfshin këtu edhe Edi Ramën) dhe
që nuk kishin epërsinë morale për
t’i bërë gjyqin atij.
E dyta qe nisja e një rruge të
gjatë si qytetar, tashmë pa koraca
mbrojtëse, për të imponuar të
vërtetën e tij.
Duhet thënë që në fillim se betejën e parë Saimir Tahiri e ka
shumë të lehtë.
Edi Rama nuk mund ta imagjinojë ta quajë atë një “vemje të
padenjë për racën njerëzore”,
sepse gjithçka që ka ndodhur në
kohën e ministrit më të suksesshëm të rilindjes, ka pasur edhe
bekimin e tij. Mbushja e parlamentit me banditë, uzurpimi i
bashkive nga kriminelë në
kërkim, favorizimi i bandave në
kurriz të njëra-tjetrës, avionët e
drogës dhe mohimi i ekzistencës
së kanabisit, të gjitha mbajnë
edhe vulën e Ramës. Prandaj ai sot
nuk ka as përparësi morale dhe
as alibi politike për t’u distancuar
nga ish-krahu i vet i djathtë.
Saimir Tahiri ka të drejtë edhe
kur pretendon se këtë epërsi nuk
e kanë as Luli me Saliun, që lanë
të lulëzonte Lazarati, që i devijuan gjykimit për krimet e Gërdecit dhe 21 janarit, që shmangën
proceset për abuzimet flagrante
me Rrugën e Kombit. Çdo qytetar,
jo fanatik, teksa e ka dëgjuar të
fliste dhe të përlotej, me siguri
mund të ketë thënë: “Askush nga
ata nuk mund të hedhë gurin i
pari”.
E njëjta gjë vlen edhe për çiftin
në krye të LSI-së. Ata që për hir të
pushtetit e pranuan gënjeshtrën
se avionët qenkëshin mushkonja, ata që për drogën u kujtuan të
flasin në fund të mandatit, sot
nuk mund ta lënë përgjegjësinë
tek një njeri i vetëm. Ilir Meta
dhe Monika kanë qenë pjesë e atij
koalicioni që e mbushi Shqipërinë
me mariuhanë.
Pra në këtë kuptim, Saimir Tahiri nuk është as e vetmja dele e
zezë, as e vetmja kokë e denjë për
t’u prerë, në atë parlament prej të
cilit po largohet.
Nga faktet që ai solli, nga krahasimet që bëri, nga nervi që tregoi, ai me siguri do të ketë bindur
shumëkënd për këtë.
Por, pikërisht këtu qëndron
edhe dredhia e tij, sepse tani përpara Saimir Tahirit nuk shtrohet
pyetja: “Me kë je njësoj”, por një
tjetër, ajo: “Çfarë ke bërë ti”?
Sot publiku nuk do të dijë se sa
të besueshëm janë “djajtë” që akuzojnë ish-ministrin, por se sa të

Jeni duke ndjekur objektiva që ju lodhin dhe ju stresojnë. Mos vallë për
hir të kësaj keni lënë mënjanë dashurinë? Dëshira dhe pasioni do të bëjnë
që të kërkoni mundësi për të biseduar dhe bashkëpunuar me partnerin më
shumë se më parë.

GAFORJA
Me mbështetjen e shkëlqyer të Jupiterit do të zbuloni se keni talente të
pashprehura dhe potencial praktik që
duhet ta shfrytëzoni. Urani mik do t’ju
hapë rrugë të ndryshme. Do të keni
një rol rëndësishëm si në punë, ashtu
edhe në jetën shoqërore.

LUANI
Ditën e sotme do të jeni më të
ndjeshëm ndaj humorit të personave
që ju rrethojnë. Zgjidhni me kujdes
se me kë shoqëroheni. Do të keni
mundësinë për të shprehur konkretisht altruizmin dhe të ndihmoni ata
që do të kenë nevojë për ju.

VIRGJERESHA
Shfrytëzojeni çastin e mirëqenies
shpirtërore për të dëgjuar më shumë
dhe për t’i kushtuar më shumë kohë
familjes. Ndërkaq, me Plutonin që ju
del kundra, priten disa përgjegjësi që
ndoshta mund t’ju kufizojnë disi lirinë, por do t’ia dilni.

PESHORJA
Në çift, disa kërkesa për pushtet nuk
funksionojnë. Hapni rrugë! Nëse do të
jeni më mirënjohës, rezultatet nuk do
të vonojnë të vijnë. Mos u merrni me
gjëra që hanë diskutim. Duke këmbëngulur, do ta kuptoni se e keni pasur
gabim.

AKREPI
Gëzime të vogla ju presin dhe do
të ishte më mirë të fillonit të mësoni të përfitoni nga këto.
Ndërgjegjësimi për atë që është me
të vërtetë e rëndësishme do t’ju
ndihmonte të kalonit disa zënka me
personin e dashur.

SHIGJETARI
vërteta janë lidhjet e tij me trafikantët, favorizimi i tyre, vënia e
komisariatit të Vlorës në dispozicion të Habilajve, “Audi” enigmatik që herë e përdorte njëra palë
dhe herë tjetra.
Dhe këtu Saimir Tahiri është i
humbur.
Këtu e vërteta dhe e drejta nuk
do të anojnë më kurrë nga ana e
tij. Edhe në qoftë se prokurorët

nuk mbledhin dot fakte, edhe nëse
gjykata nesër nuk e dënon dot me
prova, ai ka marrë njëherë e
përgjithmonë damkën e ministrit
të Brendshëm që kanabizoi të
gjithë vendin.
Për cilindo qytetar, ai është
shefi i uniformave blu që e fshehu
deri në fund ekzistencën e avionëve të drogës, që në vend që t’i dëgjonte akuzat e Dritan Zaganit,

Saimir Tahiri ka të drejtë edhe kur
pretendon se këtë epërsi nuk e kanë as
Luli me Saliun, që lanë të lulëzonte
Lazarati, që i devijuan gjykimit për
krimet e Gërdecit dhe 21 janarit, që
shmangën proceset për abuzimet
flagrante me Rrugën e Kombit. Çdo
qytetar, jo fanatik, teksa e ka dëgjuar të
fliste dhe të përlotej, me siguri mund të
ketë thënë: “Askush nga ata nuk mund të
hedhë gurin i pari”.

burgosi atë dhe mbrojti trafikantët, që i vazhdoi lidhjet me
kushërinjtë vlonjatë, edhe pasi
opozita e denoncoi këtë marrëdhënie okulte, që i shpërfilli të
vërtetat e kritikëve vendës, duke
u fryrë borive të “frontit të së
keqes”, që e mbushi policinë me
njerëz të inkriminuar, gjysmat e
të cilëve sot i ka larguar
pasardhësi i tij dhe gjysma tjetër
u fshihen fletarresteve të
prokurorisë.
Në këtë bilanc të fundëm rezulton se përpara se të bënte detyrën
që kishte marrë përsipër, atë të
“policit” që gjurmon dhe neutralizon të keqen, Tahiri ka bërë
avokatin e saj. Në vend që t’i
luftonte, ai ka qenë prodhuesi i
alibive për trafikantët.
Dhe në këtë pikë, ai e ka të humbur betejën edhe me të vërtetën,
edhe me historinë. Prandaj ai i
dredhoi sot përballjes me to, duke
e fokusuar fjalën e fundit si politikan, tek “djajtë” që janë të padenjë për ta anatemuar.
“Lapsi”

Nëse në jetën e në çift xhelozia dhe dyshimet do t’i kalonin nivelet e normales, jepini fund kur të mundeni dhe ndërroni menjëherë drejtim. Planetet nuk janë shumë të
favorshëm ndaj jush. Humori jo i mirë do të
pengojë bashkëpunimin me një koleg.

BRICJAPI
Sot do të jeni shumë kokëfortë por partneri do t’ju kuptojë dhe do t’ju falë. Me
pak fjalë, do të jeni edhe më të bashkuar se më parë. Mos jini koprrac kur
vjen puna për të treguar dashurinë.
Njerëzit që ju rrinë në krah, e meritojnë
plotësisht.

UJORI
Do të shtyni në një datë të pacaktuar një
takim që nuk doni ta bëni. Pse doni të humbni kohë me atë që e dini që në fillim se nuk
është e përshtatshme për ju? Mërkuri, Marsi
dhe Venusi nuk shkojnë mirë, prandaj edhe
ju duhet të kontrolloni nervozizmin e juaj.

PESHQIT
Saturni vazhdon t’ju mbrojë dhe të
përkrahë ndërmarrjet tuaja. Fitoni
menjëherë. Përpiquni të ndihmoni
edhe dikë që ka nevojë. Do të vazhdojë periudha e qetësisë së madhe
ekonomike dhe profesionale. Përfitoni sa më mirë
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Mesfushori i Skënderbeut

Gjeorgjiani i Kukësit

Abazi: Titulli është
çështje e mbyllur
K

thimi i Leonit Abazit
pas dëmtimit i ka
dhënë trajnerit Ilir Daja një
alternativë më shumë në
krahun e majtë, për ta përdorur si mbrojtës apo mesfushor. Futbollisti ka lënë
pas dëmtimin që e mbajti
larg fushave të lojës për
rreth një vit dhe falë mungesës së Micit për kartonë të
verdhë, do të luajë nga
minuta e parë në prapavijë
në takimin ndaj Laçit.
"Është ndeshja e parë në
formacionin bazë prej një
viti. E kam kaluar më të
keqen e këtij dëmtimi dhe
shpresoj të jap më të

mirën", ishin fjalët e futbollistit për RTSH-në. Sipas tij,
ndeshja e humbur me
Kukësin nuk ka pse të shqetësojë skuadrën e tij, e cila ka
mbyllur diskutimet për titullin kampion. "Skënderbeu
gjithmonë ka qenë në formën
më të mirë, ndeshja me
Kukësin u humb, por gjithçka ishte relativisht e mirë.
Mendoj se çështja e titullit
ka mbaruar prej kohësh, do
ta përgatitim këtë ndeshje
për fitore. Gjithmonë Laçi
kur luan brenda shtëpisë së
vet është një skuadër shumë
e fortë, por ne duhet të bëjmë
më të mirën për të dalë

Erdhën për Gurin, skautët
joshen edhe nga Dzaria
I

fitues", tha ai. Flitet për
shumë lojtarë që mund të
largohen nga Skënderbeu
gjatë verës, drejt kampionateve më të forta, por Abazi as që e mendon një gjë të
tillë për momentin. "Jo, nuk
e di, unë me menaxherin
tim, Haris Fakiç, nuk kam
biseduar prej kohësh.
Dëshira ime është që të rikthehem në fushë se kam kaluar një dëmtim goxha të rendë
dhe kjo është më e rëndësishmja për mua", deklaroi ai.

rakli Dzaria mund të vi
jojë karrierën në një
nga ekipet e elitës së futbollit të Belgjikës. Ky informacion konfirmohet
edhe nga vetë lojtari.
Javën e shkuar mesfushori 29-vjeçar ishte
në fushë në sfidën
Skënderbeu-Kukësi, e
cila përfundoi me fitoren
e verilindorëve. Por, në
tribunë ka qenë edhe një
trajner nga elita e futbollit belg, i cili sipas lojtarit, e ka pëlqyer atë.
Ndërsa bisedimet janë
në fazën e avancuar, pasi

tekniku ka folur me drejtuesit e Kukësit. "Po, trajneri dhe ndihmësi i tij
kanë qenë të pranishëm
në këtë takim. Ata nuk u
takuan me mua, megjithatë, mësova se fillimisht
ata kishin ardhur për të
parë një tjetër lojtar. Me
sa duket, planet ndryshuan, iu pëlqeu loja ime
dhe u interesuan. Emrin
e ekipit ku punon ky trajner nuk mund ta them,
sepse jemi në bisedime,
por edhe se nuk kemi një
ofertë konkrete. Kështu
që jam në pritje deri në

"Veterani" i ekipit të Ahmatajt mendon se Kamza është më e fortë se Vllaznia dhe Teuta

L

ufta e egër e mbijetesës
në Superiore ka mar
rë të gjithë vëmendjen
në këto javët të fundit kampionatit, pasi çështja e titullit është zgjidhur. Në këtë
luftë janë të përfshira tri
skuadra, njëra nga të cilët
do të shoqërojë Lushnjën në
Kategorinë e Parë. Teuta dhe
Vllaznia janë më të rrezikuara, kurse pas tyre vjen
Kamza, që ka një diferencë
për 2 pikësh me Vllazninë
dhe 4 me Teutën. Skuadra
nga periferia e kryeqytetit
tregoi nivel të lartë në
gjysmën e parë të sezonit,
kur ishte pretendente për
në Europë, por tani rrezikon
dhe para pak javësh ndërroi
trajner, ku në stol është ulur
Julian Ahmataj. Ermir Rezi,
një nga lojtarët më të vjetër
te Kamza, ka besim të plotë
se skuadra e tij do të qëndrojë në elitë, pasi gjykon se
është më e fortë se dy rivalet
e saj. Ai nuk dëshiron të
mendojë për aleanca këto
javë të fundit, sepse, nëse do
të ishte kështu, do të prishej
bukuria e garës. Ja intervista e plotë për "Vipsport.al"
e mesfushorit-sulmues të Kamzës.
Er
mir
Ermir
mir,, sa ka ndikuar në
gjendjen e skuadrës ajo
pikë e marrë në Durrës, ku
i kishit të gjitha mundësitë
të fitonit?
Ka ndikuar shumë pozitivisht. Për ne është një pikë
me shumë vlera, edhe pse
ishim duke fituar deri në
çastet e fundit dhe mund të
ktheheshim nga Durrësi me
3 pikë. Teuta na mori barazimin në fund.
Si po e prisni ndeshjen e
radhës me Luftëtarin, që
lufton për të shkuar në Europë?
Nuk ka diskutim që do të
jetë një ndeshje shumë e
vështirë dhe shumë e fortë
për ne. Luftëtari është ekipi

Rezi: S'mendojmë për aleancat,
Kamza do të mbijetojë
Sfida e radhës, përballja me Luftëtarin

që bën lojën më të bukur në
Superiore dhe me meritë
është këtu ku është. Do të
jetë një ndeshje e vështirë, e
ritheksoj, por duhet ta

kalojmë me sukses.
Në krahasim me Vllazninë dhe Teutën, dy rivalet
tuaja, në cilat pika është
më e fortë Kamza?

Kamza e ka treguar gjatë
gjithë kampionatit se është
një skuadër më e fortë se
Vllaznia dhe Teuta. Kamza
luan futboll më cilësor, edhe

pse dy skuadrat e tjera janë
me traditë në futbollin shqiptar. Jemi skuadër më e
fortë në kompleks.
Çfarë ndikimi ka pasur
gjykimi në ecurinë e
skuadrës tuaj deri tani?
Ka pasur ndikim, sepse
na janë hequr pikë. Në disa
ndeshjes radhazi Kamza ka
vuajtur gabimet e gjykimit,
që janë bërë me dashje dhe
pa dashje. Jemi penalizuar
nga gjykimi, kjo është e
qartë.
U dr
uheni aleanca
ve , a
druheni
aleancav
është e paragjykuar Kamza në luftën e mbijetesës?
Nuk dua të mendoj se do
të ketë aleanca në këtë fundkampionati, që të ndikojnë
në objektivat e ekipeve. Nëse
do të ketë, patjetër që nuk
është gjë e mirë, sepse do të
prishej bukuria e garës.

Post Roma-Liverpul

Gabimet shtangin Skominën,
arbitri nuk u beson syve
Z

bulohen të tjera episode
që kanë të bëjnë me gjykimin
e ndeshjes Roma-Liverpul, 4-2.
Nga njerëz të pranishëm në ambientet e brendshme të stadiumit "Olimpico" mësohet se si
ka reaguar arbitri Damir Skomina, pasi pa në ekran momentet më delikate dhe vendimet

që kishte marrë. Arbitri slloven ka riparë disa herë rastet e diskutueshme, që patën
ndikim në rezultat dhe nuk e
ka fshehur aspak keqardhjen
për vendimet që kishte marrë.
Ai është tradhtuar në ato momente nga sinqeriteti i tij,
duke pranuar në një farë

fund të sezonit dhe
shpresoj që të mbyllet
pozitivisht ky interesim", tha Dzaria. Irakli Dzaria iu bashkua
Kukësit në janar dhe u
bë një anëtar i ekipit të
parë, duke u bërë shumë
shpejt një lider në mesfushën e verilindorëve.
Ndërkohë që vijon të jetë
pjesë e Kombëtares së
Gjeorgjisë.

E ZBULON "BILD"
Blerja
100-milionëshe
e Bajernit
është Dibala

B

ajer n Mynih pike
ton sulmuesin Paulo Dibala. Sipas prestigjiozes gjermane "Bild", argjentinasi i Juventusit është kthyer në një
objektiv për "rekordmenët" e Bundesligës.
Dibala është kërkesa e
trajnerit të ardhshëm të
Bajer n Mynihut, Niko
Kovaç. Bavarezët janë të
gatshëm të paguajnë 100
milionë euro për sulmuesin e Juventusit.
Dibala do të kishte si
partner në repartin ofensiv, Sandro Vagner, 30vjeçarin gjerman ,të cilit do t'i jepet hapësirë
duke zënë vendin e Levandovskit. Sulmuesi
polak i Bajernit të Mynihut është drejt largimit te Real Madrid. Vetë
numri 2 i klubit bavarez,
Rumenige ka deklaruar
prej kohësh se Bajerni
do të blejë një futbollist
100 milionë euro dhe
tashmë duket se është
zbuluar, Paulo Dibala.

mënyre vendimet e gabuara.
Damir Skomina është dukur
totalisht i çorientuar dhe nuk
ishte në gjendje t'i fshinte ndjenjat e tij, pasi ka parë pamjet
filmike. Penalltitë e mohuara
ndaj Romës në prekjen me dorë
të topit nga Aleksander-Arnold dhe në ndërhyrjen ndaj
Xhekos nga portieri Karius, me
sulmuesin të ndalur në një
pozicion jashtë loje të paqenë,
ishin episode që ndikuan drejtpërdrejt në këtë ndeshje. Skomina ka kuptuar se ka gabuar
vetëm pas ndeshjes, pasi në
fushë edhe lojtarët kanë protestuar shumë pak.
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Fjalëkryqi (2)

Fjalëkryqi (1)
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40

32. Ente Autonome.
33. Jean, që solli duhanin në Europë.
34. Mund të jetë dëshmor.
36. Pak stabilitet.
37. Arturo i Brecht.
39. Një pjesë e onkologjisë.
40. Mbyllin një shtëpi.
41. Të parat në stafetë.
42. Qe profet i vogël.
45. Me break në tenis.
46. Mbyllin një sirtar.
47.Qe perëndesha që lindi Arionin.

35

38

41

42

46

39

43

44

45

47

HORIZONTAL
1. Emri i Monet.
8. Një top në rrjetë.
11. Carl Edward, që shkroi Contact.
12. Qe bukuroshi që u hidhte ferë perëndive.
15. Qe era hyjnore e japonezëve.
16. Një pjesë e lartësive.
18. Muzikanti që... nuk përsëriste.
20. Lumë në Rusi.
21. Eshtë i lartë ai i kampionit.
22. Kalifi që themeloi Kairon.
24. Kështu e quajti Krishti shën Pjetrin.
25. Janë në guvë.
26. Ilioni portier.
27. Markë makine.
28. Ashtu si duhet të përgjigjet fituesi.
29. Inicialet e Mann.
30. Një parabolë e tenistit.
31. Fillojne tatepjeten.

VERETIKAL
32
1. Inicialet e Santana-s, kitarist.
2. Nota e diapazonit.
3. Eshtë frika nga shehet e hapura.
4. Diftong në duar.
5. Duhen në ekstreme.
6. Qe libri erotik i Mallanaga Yatsyayanas.
7. Lauda ish-pilot i Formula 1.
8. Janë lotët që gjithkush i derdh me
kënaqësi.
9. Një poemë.
10. Fund tuneli.
12. Një eleganat si Aramis.
13. Qe kryeqyteti i Asirisë.
14. Qe toreador i famshëm.
15. Urdhëroi sakrifikimin e Ifigjenias.
16. Eshtë pushteti i... bashkisë.
17. Qe lumi i Karontit.
18. Inicialet e Klee piktor.
19. Ishte gjuha e Jezu Krishtit.
23. U shndërrua në dre nga Afërdita.
28. Rex i Nero Wolfe.
35. Nino, kompozitor i njohur.
36. Një... story e John Le Carré.
38. Shkroi Tregime të jshtëzakonshme.
41. Kufizojnë një sektor.
42. Inicialet e Einstein.
43. Inicialet e Matthieu, këngëtare.
44. Kufizojnë sportet.

HORIZONTAL
1. Lindi Isakun.
3. Në krye te bashkisë.
5. Në djep kur nuk... je.
7. Nota e diapzonit.
9. Emri i parë i Erasmit të Rotterdamit.
12. Mbyllin akte.
14. Filozofi i famshëm me historine e gomarit.
15. Diku në qendër.
16. Rrallë është përgjysmë.
17. Bëri edhe Madame Butterfly.
18. Norman, psikopati te Psycho.
19. Të parat në sjellje.
20. Vret me një re.
21. Gjarpri që u vra nga Apolloni.
24. Lindi Perseun.
26. Besniku mesfushor
27. Ai i vajtimit është në Jerusalem.
29. Carol, aktore.
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30. Në krye të subjekteve.
31. Rrëmbeu Helenën.
33. Fundi i një samurai.
35. Ishin hipokritë për Krishtin.
37. Ngrin... nga frika.
39. Përdorej kundër malaries.
40. Perëndia që u zu në gjumë nga Menelau dhe Aristeu.
44. Tund në ekstreme.
45. Piaf e Milord.
46. Në hyrje të sallës.
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VERTIKAL
1. Ishte sundimtari i provincave perseisha.
2. Inicialet e Duvall
3. Qytei i njembinjëdritarve.
4. Ishin armiqtëe babilonasve.
5. Shkroi Jacuqes le fataliste
6. Eshtë edhe tendencë.
7. Joan i interpretuar nga Celentano.
8. Jetojnë në vetmi.
7
8
9. U soll në Europë në Jean Nicot.
10. Ai i Aida-s është Radames.
11. Një ishte edhe Decebali.
13. Inicialet e Rohmer regjisor.
15
18. Titulli i Bruce Springsteen.
20. Hidhet një me... kërcim.
22. U shkrua nga Camus.
23. Fillojnë takimin.
20
25. Fillojnë natën.
27. Pierce teniste.
28. Grisur pa gur.
31. Fillojnë panikun.
32. Shijuar pa shuar.
34. Fleming, që krijoi James Bond.
35. Kështu merr ai që... mbaron.
36. Mbajtësja e topit në golf.
37. Ekstreme për gotik.
38. Carson i fumnetti-t.
40. Një padi kur s'është ai.
43
41. Bëhen arianë me një anë.
42. Harris që krijoi Hannibal Lecter (inic).
46
43. Bëhet nuse me ne.

SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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Ambicja mund të zvarritet,
por mund të ngrihet edhe
në fluturim.
(Edmund Burke)
Më e mira është armike e
së mirës.
(Volter)
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Përgjigja e numrit të djeshëm
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Megjithëse bota është plot
vuajtje, ajo është gjithashtu
plot me shembuj për
kapërcimin e tyre.
(Helen Keller)
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T E A M F A L B A N E T

Faik Konica:
Ai që i bën vërejtje dikujt si i edukuar
keq, tregon nga ana e tij një edukim të
paktën po aq të keq.
(Albania 16,15-31 korrik 1898).
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f

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

KRIPTOSKEME

KRIPTOSKEME

Z E T A I F A Z A

Jorge Luis Borges:
- Mos fol, nëse nuk ke për ta përmirësuar heshtjen.
- Lëri të tjerët të krenohen se sa shumë
faqe kanë shkruar. Preferoj të mburrem
për ato që kam lexuar.
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