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TOKAT E NDARA ME ‘7501’,
SI DO TE REGJISTROHEN

(Në foto)   Toka bujqësore
Në faqen 3

BE: Mirëpresim hetimet, por kujdes me prezumimin e pafajësisë

Kryeministri përballet me komentuesin: Kryeministri përballet me komentuesin: 
Unë nuk dënoj askënd, s’jam prokuror Unë nuk dënoj askënd, s’jam prokuror 

Si e kaloi Tahiri
ditën e parë në arrest 
shtëpie, avokati: Do

kërkojmë ulje të masës
Ish-ministri Saimir Tahiri është “ngujuar” që prej ditës 
së shtunë në shtëpinë e tij, në zonën e Kodrës së Diellit, 
në Tiranë. Vendimi i Gjykatës së Krimeve të Rënda e ka 
detyruar atë që të mos dalë nga shtëpia, ndaj edhe e vetmja 
hapësirë, ku ai mund të marrë ajër është ballkoni i shtëpisë 
së tij. Pothuajse të gjithë paraditen ...

Ylli Merja: Kërmilli
veç fytyrës, zgjidhje
edhe për kurimin e

dhimbjeve të kockave

MEGINA LAÇKA: TRAJTIMI
EFIKAS I DERMATITIT 
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MINISTRJA E DREJTESISE: OBJEKTIV PER TE MBARUAR PROCESIN DERI NE MES TE 2019

Konteksti rajonal i aleancës 
strategjike Shqipëri-Turqi

Nga pikëpamja diplomatike, gjeo-
politike dhe gjeostrategjike, 

aleanca strategjike e Shqipërisë me 
Turqinë këshillohet nga raportet 
dypalëshe midis ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga SHABAN MURATIi

 

Në faqet 8-9

ÇFARE OFROHET

Qendra profesionale në
Tiranë, drejtoresha: Cilat 

janë degët më të pëlqyera, 
mundësi edhe për PAK

Në faqen 2

KUSH MERR KOMPETENCA

Ngërçi për ngritjen 
e institucioneve të

drejtësisë, PS ndryshon 
ligjet e reformës

 

Në faqet 18-19

FORMULARI TIP

Pronarët në Durrës, 
ATP merr në shqyrtim 

1300 dosje, proceduat për
t’u njohur me dosjen 

 

Banda e Met Kananit,
zbulohen bizneset

private e kompanitë
që ata zotërojnë

E SHKUARA E ‘ESKOBARIT’

Në faqen 6

Nga DASHNOR KALOÇI

Në faqen 5

Dritëroi: Liberalizmi i infektoi nga Moikomi te Petro Marko

Në faqet 10-11

“Më e keqja është se ndonjë vepër e gabuar ka mundur që të gjejë rrugën e botimit”
të PPSH-së në fi llimin e vi-
tit 1974 dhe ai raport është 
parë nga dy sekretarët e 
Komitetit Qendror të asaj 
kohe, Hysni Kapo dhe Ram-
iz Alia, të cilët kanë vënë 
fi rmat përkatëse në fl etën 
e parë, që shoqëron raport-
informacionin ...

Dokumenti që po pub-
likojmë në këtë kapitull 

të librit është një raport-
informacion i kryetarit të 
Lidhjes dhe Shkrimtarëve 
dhe Artistëve të Shqipërisë, 
Dritëro Agolli, që i është 
dërguar Komitetit Qendror 

Etilda Gjonaj: Nis kontrolli i akteve të marrjes së tokës për ato që u 
shpërndanë në vitin 1991. Nuk do të cenohen pronarët e ligjshëm 

Nga  PELLUMB KARAMETA

Nuk është hera e parë që ish-min-
istrja teknike e Arsimit kritikon 

me po argumente aspak profesionale 
reformën tonë arsimore. Jemi për-
pjekur ... Vijon në faqen 20

Idealja, realiteti mësimor 
dhe ministrja teknike

Opinioni
 Ditësi
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ORGANET E DREJTESISE
PROPOZIMI

Vonesa në ngritjen e
organeve të reja të
drejtësisë ka detyru-

ar mazhorancën të bëjë një
rirregullim të ligjeve të pa-
ketës që u kalua në Kuvend
vitin e kaluar. Kështu, dy de-
putetët e Partisë Socialiste,
Ulsi Manja dhe Klotilda Fer-
hati kanë depozituar në Ku-
vend një projektligj dhe një
projektvendim. E para bën
fjalë për dy amendime që
bëhen në ligjin për "statusin
e gjyqtarëve dhe
prokurorëve në Republikën
e Shqipërisë", duke i rikthy-
er kompetencat KLD-së dhe
Prokurorisë së Përgjiths-
hme, që i ishin hequr në
kuadër të reformës në
drejtësi. Këto dy institu-
cione duhet të emërojnë
gjyqtarët e prokurorët e rinj
që mbarojnë shkollën e
Magjistraturës, deri sa të
ngrihen KLGJ e KLP. Mos-
ngritja e Këshillit të Lartë
Gjyqësor dhe atij të
Prokurorisë, krahas emëri-
meve të gjyqtarëve e
prokurorëve të rinj, bllokoi
edhe punën e Shkollës së
Magjistraturës. Janë këto 2
struktura që përcaktojnë
sesa do jetë numri i stu-
dentëve të saj në varësi të
vakancave në sistemin e
drejtësisë. Për këtë arsye, dy
deputetët e PS-së shtojnë në
ligj edhe dispozita të tjera
tranzitore, që i lejojnë sh-
kollës së Magjistraturës që
konkursin që nuk e zhvilloi
dot në prill, ta organizojë në
tetor për të pranuar 25 stu-
dentë në 2018-ën dhe 50 në
2019-ën. 3/5 e këtyre stu-
dentëve do të emërohen
gjyqtarë dhe 2/5 prokurorë.
"Deri në krijimin e Këshillit
të Lartë Gjyqësor dhe
Këshillit të Lartë të
Prokurorisë dhe me qëllim
plotësimin e nevojave për
funksionimin e sistemit të
drejtësisë, ngarkohet Shkol-
la e Magjistraturës të orga-
nizojë jo më vonë se muaji
tetor, konkursin për pran-
imin e 25 kandidatëve për

Manja e Ferhati, nismë në Kuvend: Komision monitorimi për organet e reja

Ngërçi për ngritjen e institucioneve të
drejtësisë, PS ndryshon ligjet e reformës
I kthehen kompetencat KLD-së e prokurorisë për emërimet

Darina Tanushi

magjistratë për vitin aka-
demik 2018-2019 dhe të dy-
fishit të këtij numri për vitin
akademik 2019-2020. Ndarja
e profilit si gjyqtar dhe
prokuror për kandidatët
fitues për çdo vit akademik
do të jetë përkatësisht 3/5
gjyqtarë dhe 2/5 prokurorë,
që përcaktohet nga Këshilli
Drejtues i Shkollës së
Magjistraturës, sipas ren-
ditjes përfundimtare", thu-
het në propozim.
PROJEKTVENDIMIPROJEKTVENDIMIPROJEKTVENDIMIPROJEKTVENDIMIPROJEKTVENDIMI

Ndërsa një tjetër propo-

zim i bërë nga dy deputetët
socialistë, Manja e Ferhati
bën fjalë për ngritjen e një
komisioni të pavarur për
Koordinimin, Monitorimin
dhe Ndjekjen e Zbatimit të
Ligjit për Organet e Qever-
isjes së Sistemit të Drejtë-
sisë. Pesë juristë me përvojë
mbi 15-vjeçare, për llogari të
Kuvendit do të evidentojnë
vonesat dhe shkeljet në zba-
timin e reformës në drejtë-
si. Ky komision i pavarur do
të monitorojë proceset e
përzgjedhjes së kandidatëve

dhe të zgjedhjes e emërimit
të anëtareve të organeve të
qeverisjes së sistemit të
drejtësisë, të bëjë koordin-
imin midis institucioneve
dhe organeve që zbatojnë
ligjin e qeverisjes vendore, të
ndjekë ecurinë e zbatimit të
parashikimeve të ligjit të or-
ganeve të këtij ligji si dhe t'i

KRITERET PËR ANËTARËT
E KOMISIONIT TË PAVARUR

I. Anëtar i komisionit të pavarur mund të zgjidhet
shtetasi shqiptar që përmbush këto kushte:
a) Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
b) Të ketë mbaruar arsimin e lartë juridik, diplomë e
nivelit të dytë.
c) Të mos ketë ushtruar funksione politike në
administratën publike dhe të mos ketë mbajtur
pozicione drejtuese në parti politike gjatë 10 viteve të
fundit nga data e kandidimit.
c) Të mos jetë në procedim penal dhe të mos jetë
dënuar me burgim për kryerjen e një vepre penale.
d) Të mos jetë larguar nga detyra për shkaqe
disiplinore dhe të mos ketë masë disiplinore në fuqi.

raportojë Komisionit të
Çështjeve Ligjore dhe Parla-
mentit sa herë të kërkohet
për zbatimin e ligjit. Komi-
sioni i pavarur do të zhvillojë
mbledhje një herë në muaj
dhe do të drejtohet nga krye-
tari. Komisioni i pavarur do
të evidentojë rastet kur insti-
tucionet përgjegjëse nuk

zbatojnë ligjin brenda afatit
dhe nuk kryejnë detyrat e
tyre të përcaktuara, duke ia
bërë me dije komisionit të
përhershëm përgjegjës për
çështjet ligjore, ose drejtpër-
drejt Kuvendit. Për institu-
cionet që nuk zbatojnë
afatet, do të merren masa lig-
jore nga Kuvendi.

Reagon Magjistratura: Jemi transparentë, ejani informohuni

Strazimiri: Shkolla e Magjistraturës po
shkel vetingun, testime në fshehtësi

Deputeti i PD, Gent
Strazimiri ka aku-

zuar qeverinë që po
ndikon në Shkollën e
Magjistraturës duke sh-
kelur kështu ligjin e
vetingut, pasi po bëhet
testimi i aftësive profesio-
nale në fshehtësi të plotë.
Sipas akuzave të PD, ky
është një proces i korrup-
tuar dhe i deformuar nën
ndikimin e plotë të qever-
isë "Rama". Në fjalën e tij,
Strazimiri tha që Partia
Demokratike nuk do ta
njohë si proces, pasi ësh-
të jotransparent dhe i
ndikuar politikisht. "Ky
proces i drejtuar nga ka-
mikazi i Edi Ramës në Sh-
kollën e Magjistraturës
është jetik për të ardhmen
e sistemit dhe mungesa e
transparencës është shen-
jë e qartë se po zbatohet
projekti i Edi Ramës për
kapjen e drejtësisë përmes
emërimeve të reja. Partia
Demokratike shpreh
shqetësimin e thellë për
mungesën e transpar-
encës në këtë proces jetik
për garantimin e pavarë-
sisë së sistemit të drejtë-

sisë dhe efiçencën e tij", tha
Strazimiri. Pas tij ka re-
aguar edhe Shkolla e Magjis-
traturës. Në një deklaratë
për mediat pas akuzave nga
Partia Demokratike, Shkol-
la e Magjistraturës sqaroi se
ka zhvilluar në datë 7 dhe 8
maj 2018, procesin e testimit
të aftësive profesionale të
këshilltarëve ligjorë pranë
Gjykatës Kushtetuese dhe
Gjykatës së Lartë, ndih-
mësve ligjorë pranë Proku-
rorisë së Përgjithshme dhe
gjykatave administrative, si
dhe të inspektorëve në
Këshillin e Lartë të Drejtë-

sisë, të cilët nuk gëzojnë
statusin e gjyqtarit dhe të
prokurorit. Gjithashtu,
Shkolla e Magjistraturës
sqaron se testimi i
këshilltarëve dhe ndih-
mësve ligjorë është një
detyrë që i është ngarkuar
nga Kushtetuta e Repub-
likës së Shqipërisë, nuk lid-
het me testimin e aftësive
profesionale për gjyqtarët
dhe prokurorët e rinj. Ky
proces, sipas Shkollës së
Magjistraturës, "në të dyja
fazat është zhvilluar në
përmbushje të të gjitha
detyrimeve ligjore, në
transparencë të plotë dhe
nën monitorimin direkt të
Këshillit të Europës, EU-
RALIUS-it, OSBE-së dhe
GIZ-it". Në fund të reagim-
it, Shkolla e Magjistra-
turës i drejtohet PD duke
theksuar se është një derë
e hapur ndaj cilitdo që
dëshiron të informohet
shumë më tepër dhe të
kuptojë qartësisht, jo
vetëm për rolin e saj ndih-
mues në procesin e rivlerë-
simit kalimtar, por edhe
për të gjithë veprimtarinë
dhe misionin që ajo kryen.

Faksimile e
propozimit të
deputetëve
të PS-së
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Një ditë pas vendimit
të gjykatës për

dhënien e masës "arrest
shtëpie" për ish-ministrin
e Brendshëm, Saimir Ta-
hiri, delegacioni i Bash-
kimit Europian në Tiranë
u shpreh se përshëndet
punën e autoriteteve ligjz-
batuese në Shqipëri. Në
këtë deklaratë, misioni i
BE-së kujton parimin e
prezumimit të pafajësisë
dhe rëndësinë që ka ai në
një shtet të së drejtës.
"Bashkimi Europian
përgëzon punën e au-
toriteteve të zbatimit të
ligjit në Shqipëri dhe zh-
villimet e fundit pozitive
lidhur me hetimin e ras-
teve të krimit të organi-
zuar dhe korrupsionit,
ndërsa rikujton se pre-
zumimi i pafajësisë është
një element themelor i së
drejtës për një procedurë
të drejtë gjyqësore", thu-
het në reagimin e mision-
it të BE-së në Tiranë.

"Kemi pritshmëri që autoritetet do të vijojnë luftën ndaj krimit"

"Tahiri", reagon BE: Mirëpresim hetimet,
por kujdes me prezumimin e pafajësisë

Ish-ministri i Brendshëm, kafe, cigare e telefonata. Avokatët do të kërkojnë një masë më të lehtë sigurie

Tahiri, si kaloi dita e parë në arrest shtëpie
Maks Haxhia: Nuk shohim asnjë provë të re që duhet ta penalizojë
Ish-ministri Saimir Tahi

ri është "ngujuar" që prej
ditës së shtunë në sh-

tëpinë e tij, në zonën e Kodrës
së Diellit, në Tiranë. Vendi-
mi i Gjykatës së Krimeve të
Rënda e ka detyruar atë që
të mos dalë nga shtëpia, ndaj
edhe e vetmja hapësirë, ku ai
mund të marrë ajër është
ballkoni i shtëpisë së tij.
Pothuajse të gjithë para-
diten e së dielës, ish-ministri
i Brendshëm qëndroi në
ballkon. Kafe, cigare, biseda
në celular kanë qenë të gjitha
veprimet e Tahirit dhe sigur-
isht disa letra në dorë, që i
ka lexuar herë pas here. Nuk
dihet nëse ato letra kanë qenë
vendimi i zbardhur i
Gjykatës së Krimeve të Rën-
da. Sipas avokatëve të tij,
vendimi i gjykatës pritet të
apelohet në fillim të javës.
Ata do të kërkojnë një masë
më të lehtë sigurie, por edhe
nga prokuroria, e cila
kërkon masën e sigurisë "ar-
rest me burg". Masa "arrest
në shtëpi" për ish-ministrin
e Brendshëm u caktua si per-
son i dyshuar për trafik
narkotikësh në bash-
këpunim me grupin e njohur
"Habilaj" dhe korrupsion të
zyrtarëve të lartë. Avokati
Maks Haxhia tha për "Re-
port" TV se, "jemi njohur me
vendimin, po studiojmë ma-
terialin dhe shumë shpejt do
të bëjmë ankim, pasi nuk sho-
him asnjë provë të re që du-
het të mbajë me masë sigurie
zotin Tahiri". Kjo është hera
e dytë që ndaj ish-ministrit
Tahiri caktohet një masë sig-
urie nga gjykata, e cila më

parë i bllokoi atij pasaportën
dhe kartën e identitetit. Ky
vendim u apelua dhe prej disa
muaj ish-ministrit u kthyen
mjetet e identifikimit person-
al. Pranë banesës së ish-min-
istrit Tahiri situata para-
qitet e qetë, pa prani të sim-
patizantëve apo përkra-
hësve të tij, ndërsa herë pas
here aty kalon një patrullë
policie për të kontrolluar re-
spektimin e masës së sig-
urisë. Për prokurorinë,
masa e arrestit u kërkua pas
mbërritjes së letër-porosive
të mbërritura nga Greqia
dhe Italia për llogari të
akuzës shqiptare. Ish-minis-
tri Tahiri prej tetorit 2017
ndodhet në hetim për shkak
se emri i tij u përmend gjatë
një bisede të regjistruar në
kuadër të dosjes "Habilaj",

ndërsa pjesëtarët e këtij
grupi janë arrestuar në Ita-
li me në krye Moisi Habila-
jn. Burimet pranë Tahirit
thanë se përveç deklari-
meve të shoferit të ish-min-
istrit dhe deklarimeve të
ish-zv.ministres Elona Gje-
brea, në kërkesën e pro-
kurorisë nuk kishte asgjë
të re. Ndërsa akuza, e cila
kërkoi arrest me burg, sipas
burimeve disponon letër po-
rositë e Greqisë dhe Italisë
për Tahirin. Ky i fundit dys-
hohet se ka realizuar një
takim në fqinjin jugor me
Artan Habilajn. Nuk dihen
ende detaje nga të dhënat që
ka siguruar Prokuroria e
Krimeve të Rënda për këtë
takim e po ashtu edhe për
udhëtimet e tjera të ish-min-
istrit në Greqi e Itali.

Komentuesi: Mos ke bërë marrëveshje me PD?

Rama: Unë nuk dënoj
askënd, nuk jam prokuror

Kryeministri Edi Rama
u është përgjigjur

dje mjaft komenteve në
rrjetin social "Facebook"
në lidhje edhe me Saimir
Tahirin. "Nuk jam as pro-
kuror dhe as gjykatës",
ka thënë Rama në për-
gjigje të qytetarëve për
këtë çështje.

Komentuesi:Komentuesi:Komentuesi:Komentuesi:Komentuesi: Është
mëse e qartë se secili flet
sipas vetes së tij, por
detyra juaj nuk ua lejon
këtë privilegj, ashtu siç
edhe z. Donald Lu nuk
besoj se flet për veten e tij,
por me politikën e intere-
sat e kombit amerikan.
Edhe ju duhet të përfaqë-
soni e të flisni në emër të
interesave kombëtare sh-
qiptare e jo sipas vetes
tënde!

Rama: Rama: Rama: Rama: Rama: Jetmir, unë s'i
kam të ndara interesat
kombëtare nga vetja ime
dhe sigurisht që kur flas,
as i harroj e as i anash-
kaloj! Kështu që kjo që ke
shkruar është pa kuptim.

Komentuesi:Komentuesi:Komentuesi:Komentuesi:Komentuesi: Je në
drejtimin e gabuar z.
Rama, mos e lësho veten,
mos po dënon ata që të
thotë opozita? Mos është

kjo një marrëveshje me të
djathtët? Se asnjë nga ata
nuk po akuzohet apo po nuk
çohet në prokurori! Ka aq
shumë prova për ata, sa do
duhen vite për t'i shkruar,
po kthehesh në kohën e sh-
kuar, kur dikush thoshte se
ky komshiu im tha nuk ka
vezë dhe qeveria e asaj kohe
e burgoste dhe familjen ia in-
ternonte. Edhe ti po ashtu
me Sajmirin, thanë ata em-
rin dhe direkt arrest shtëpie
sot, dhe nesër në burg, pa as-
një fakt. Kisha shumë besim
te ju, po më duket se po!?

Rama:  Rama:  Rama:  Rama:  Rama:  O Ilir, a je në
terezi ti apo kush flet kësh-

tu si ti a si është puna se
nuk po e kuptoj dot se si
ka mundësi që të flitet
kështu(?)! Unë nuk po
dënoj e nuk mund të
dënoj askënd, sepse nuk
është as detyra e as
mundësia ime dhe kjo fja-
lia jote "dhe ti po ashtu
me Saimirin thanë ata
emrin dhe direkt arrest
shtëpie" është një absurd-
itet total, sepse kjo është
punë e prokurorisë e
gjykatës, jo imja! Apo dëg-
jon edhe ti pa dashje ata
që thonë që unë jam edhe
prokuror e gjykatës dhe
pastaj nuk di çfarë flet?!

"Bashkimi Europian shpreh
pritshmërinë e tij që au-
toritetet shqiptare ta vazh-
dojnë me vendosmëri luftën
e tyre kundër korrupsionit
dhe krimit të organizuar, që
e cilëson si thelbësore për

avancimin e procesit të
anëtarësimit të Shqipërisë
në BE", përfundon reagimi i
BE-së. Gjykata e Krimeve të
Rënda vendosi ditën e sh-
tunë arrest shtëpie për
Saimir Tahirin, një vendim

që ka lënë të pakënaqura
të dyja palët si prokuror-
inë, ashtu edhe palën
mbrojtëse. Pas këtij vendi-
mi reagoi dje edhe ambas-
ada amerikane në Tiranë.
"Ambasada e Shteteve të
Bashkuara mirëpret për-
parimin e bërë nga Sh-
qipëria në luftën e saj
kundër krimit të organi-
zuar dhe korrupsionit.
Vendimi i gjykatës për të
vendosur Saimir Tahirin
në arrest shtëpie është një
shenjë se kjo çështje e
rëndësishme korrupsioni
do të vendoset në mënyrë
të drejtë dhe transparente
në gjykata", tha në re-
agimin e saj ambasada e
SHBA-ve.

Saimir Tahiri, dje
në shtëpinë e tij
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TAKIMI
Presidenti francez, Emmanuel Macron i është përgjigjur
pozitivisht letrës së kreut të qeverisë shqiptare, Edi
Rama për të zhvilluar një takim kokë më kokë. Takimi
mes kryeministrit Rama dhe presidentit Macron do të
jetë mjaft i rëndësishëm për vendin tonë, pasi në
tryezën e bisedimeve do të jetë qëndrimi i Francës në
lidhje me procesin e integrimit të Shqipërisë, e cila
është në pritje të një vendimi nga ana e vendeve të BE
në muajin qershor për hapjen e negociatave.



Libri "Kurban" i kryemi
nistrit Edi Rama pas

botimit në gjuhën italiane,
u prezantua dje në Panai-
rin e Librit në Torino.
Kryeministri Rama shkru-
an në faqen e tij në "Face-
book" se ishte një surprizë
e këndshme pjesëmarrja në
panair. Por, gjatë prezan-
timit ka ndodhur edhe një
protestë e disa të rinjve sh-
qiptarë. Studentët më pas u
shoqëruan nga policia,
sepse protestuan kundër
kryeministrit me pankarta
në duar. Në pankartat që
ata mbanin në duar para
kryeministrit në njërën
foto shfaqej ministri Fat-
mir Xhafaj në takim me ho-
mologun e tij italian, Mar-
ko Miniti. Diçitura e ital-
ianit është: "Vëllai im ësh-
të oficer në ushtri", ajo e

Estetisti italian, Sgarbi: Italisë i duhet një kryeministër si Rama

Kreu i qeverisë prezanton "Kurban"-in në
Torino, disa studentë shqiptarë protestojnë

Xhafajt: "Imi është një trafi-
kant droge, që duhet të bëjë
7.2 vite burg, por është ar-
ratisur dhe është i lirë në Sh-
qipëri, falë kryeministrit
tonë, Edi Ramës". Një tjetër
pankartë ka të bëjë me ish-

ministrat e Brendshëm të
Italisë dhe Shqipërisë. Në
foto, ish-ministri italian,
Angelino Alfano prezanto-
het me fjalët: "Unë u bëra
ministër i Jashtëm". Në
anën tjetër është Saimir Ta-

hiri: "Unë u arrestova për
trafik droge mes Shqipërisë
dhe Italisë, por shumë shpe-
jt do të jem i lirë, falë kryem-
inistrit tonë". Në një pan-
kartë tjetër, studentët kish-
in shkruar: "Edi Rama, in-
telektual në Europë, dikta-
tor në Shqipëri". Rama iu
përgjigj me batuta kësaj pro-
teste. Më pas ceremonia vi-
joi normalisht. Në takimin
prezantues ishte Vitorio
Sgarbi, esteti i njohur ital-
ian, që ka qenë edhe në zyrën
e kryeministrit shqiptar. Ai
u shpreh se shpirti artistik
i kryeministrit Rama dallo-
het që në momentin e parë
kur i futesh në zyrë. "Kur ti

studion mendjen e tij, kup-
ton që ajo shkon përtej asaj
çfarë është vetëm e domos-
doshme për qytetarët, por
përbën diçka më shumë për
ta bërë jetën më të bukur, për
ta kthyer të padomosdosh-
men në të domosdoshme dhe
më pas për ta kthyer të do-
mosdoshmen në lumturi.
Unë e pashë vetë dhe pashë
që zyra e një artisti bëhet
bashkë me zyrën e një lideri,
me zyrën e një drejtuesi,

sepse ai aty pikturon, kësh-
tu që në të gjithë këtë ai jo
vetëm qeveris, por ai qever-
is duke krijuar. Kush e njeh
atë, kupton që ai nuk e kon-
cepton dot qeverisjen pa
bukurinë dhe bukuria ësh-
të diçka që të mbron nga
problemet, sidomos në një
vend që ka probleme të
mëdha". Sgarbi u shpreh se
italianët do të ishin shumë
të lumtur nëse Edi Rama do
të drejtonte vendin e tyre.

Salianji: Ministri rehabilitoi Agron Xhafajn pa bërë asnjë ditë burg

PD kërkon shpjegime nga Xhafaj për
vëllain, Alibeaj: Gënjeu për dënimin
"Burgu në qeverinë e Ramës nuk është për trafikantët"
Partia Demokratike vi

joi dje akuzat ndaj
ministrit të Brend-

shëm, Fatmir Xhafaj, lidhur
me vëllanë e tij Agron
Xhafaj, i cili është dënuar
nga drejtësia italiane me 7.2
vite burg për trafik droge.
Deputetët Alibeaj dhe Salian-
ji, së bashku me ish-minis-
trin teknik të PD-së, Gazmend
Bardhi përmes një daljeje për
mediat nga selia blu rithek-
suan dje se ministri i
Brendshëm po mbron vëllain
e tij, ndërsa drejtësia nuk ve-
pron. Sipas PD-së, ministri
Xhafaj në 7 tetor 2010 gënjeu
kur shpreh se i vëllai i ka vua-
jtur pasojat ligjore, pasi sipas
deputetëve të opozitës, ai nuk
ka bërë asnjë ditë burg nga
dënimi i dhënë në Itali. Gjith-
ashtu, sipas PD, ministri i
Brendshëm, Fatmir Xhafaj
pengon ligjin Antimafia të
veprojë ndaj Agron Xhafajt
dhe tij. Ndërkohë, prokuror-
ia ka sqaruar për median se
pas akuzave në media, kanë
nisur verifikimet për pasurinë
e Agron Xhafajt. Deputeti
Ervin Salianji e pyeti publik-
isht ministrin e Brendshëm
nëse e ka favorizuar vëllain e
tij për ta rehabilituar nga
dënimi i marrë. "A është re-
habilituar Agron Xhafaj
edhe pse nuk ka bërë asnjë
ditë burg nga dënimi i tij dhe
pavarësisht se ndaj tij, Fat-
mir Xhafaj ka zgjedhur të
mos e zbatojë ligjin antima-
fia?", u shpreh Ervin Salian-
ji. Duke lexuar edhe njëherë

3 provat implikojnë sipas
demokratëve ministrin e
Brendshëm, përfaqësuesi
ligjor, Gazment Bardhi tha
se pushteti i Fatmir Xhafajt
e bën të mundur shmangien
nga drejtësia të vëllait të tij:
"Fatmir Xhafaj është arsye-
ja pse shteti është në shër-
bim të Agron Xhafajt dhe jo
përballë tij me forcën e
ligjit", tha Bardhi. Në dek-
laratë e tyre, përfaqësuesit
demokratë shtruan pyetjen
nëse vëllai i ministrit të
Brendshëm ende vazhdon
aktivitetin e tij kriminal apo
jo. "Shqiptarët mbajnë mend
me dhjetëra raste të bur-
gosjes së kryefamiljarëve që

nuk paguajnë dot faturën e
energjisë elektrike, apo bur-
gosjen e qytetarëve kuk-
sianë që protestuan për mbi-
jetesën e tyre përballë traut
të taksës korruptive 'Rama'
në Rrugën e Kombit.
Ndërkohë, Agron Xhafaj, i
dënuar për trafik ndërko-
mbëtar droge jo vetëm nuk

burgoset, por ka imunitet
mbi ligjin dhe ka siguruar
paprekshmëri nga Policia e
Shtetit dhe prokuroria. Pse?
Sepse është vëllai i ministrit
të Brendshëm. Policia e Sh-
tetit është nën urdhrat e
Familjes Xhafaj. Cili punon-
jës i ndershëm policie do
guxonte të zbatonte ligjin

ndaj një anëtari të Familjes
Xhafaj?", thuhet në re-
agimin e PD-së. "Është e
qartë për këdo: sa kohë min-
istër i Brendshëm është Fat-
mir Xhafaj, vëllai i tij, i dënu-
ar për trafik ndërkombëtar
droge, nuk do të vuajë asnjë
ditë nga dënimi 7 vjet e 2
muaj për trafik droge. Bur-
gu në qeverinë e Edi Ramës
dhe Fatmir Xhafajt është për
njerëzit e pamundur, jo për
trafikantët e pushtetshëm,
është për krimet ordinere,
jo për krimin e organizuar.
Fatmir Xhafaj ka detyrimin
ligjor t'u shpjegojë sh-
qiptarëve se përse nuk ve-
pron ligji ndaj vëllait të tij?

Pse Agron Xhafaj ka imu-
nitet mbi ligjin? Pse nuk
ekzekutohet vendimi i
dënimit të tij me 7 vjet e 2
muaj burgim? Pse nuk ve-
pron Policia e Shtetit? Pse
është katandisur operacio-
ni 'Forca e Ligjit' në opera-
cionin 'Forca e Agronit'"?,
janë disa nga pyetjet e ngrit-
ura nga PD dje. Demokratët
akuzojnë ministrin se ka
shkelur ligjet dhe ka falsi-
fikuar dokumentet zyrtare
për këtë qëllim. "Fatmir
Xhafaj duhet të përgjigjet
sot! Shqiptarët kanë të
drejtë të mësojnë të vërtetën
mbi këto pyetje!", u shpre-
hën deputetët e PD-së.

GAZMEND
BARDHI
Duke lexuar edhe
njëherë 3 provat
implikojnë sipas
demokratëve
ministrin e
Brendshëm,
përfaqësuesi ligjor,
Gazment Bardhi tha
se pushteti i Fatmir
Xhafajt e bën të
mundur shmangien
nga drejtësia të
vëllait të tij. "Fatmir
Xhafaj është arsyeja
pse shteti është në
shërbim të Agron
Xhafajt dhe jo
përballë tij me
forcën e ligjit", tha
Bardhi.

Xhaferri: PS zgjodhi ministrin
e Brendshëm nga familje mafioze

Kryetari i Partisë Demokratike në Durrës, Ferdi
nand Xhaferri, gjatë takimit me demokratët në

zonën e Spitallës u kërkoi të kuptojnë situatën aktu-
ale dhe të reagojnë fort. Xhaferri tha se përballë nuk
kanë një forcë politike normale, me të cilën duhet të
konkurrojmë në mënyrë demokratike, por kemi të
bëjmë me një regjim, i cili duhet të konkurrohet me
gjuhën e Kukësit. "Ne duhet të bëhemi gati të flasim në
gjuhën e Kukësit", u tha ai banorëve, duke u kujtuar se
duhet të ngrihen fort kundër qeverisë. Duke bërë një
krahasim mes Partisë Demokratike dhe Partisë Social-
istë, Xhaferri tha se qeveria mbushi me drogë Sh-
qipërinë, kriminalizoi parlamentin, ndërsa PD-ja de-
noncoi nga Brukseli në Uashington për kanabizimin
vendit dhe dekriminalizoi parlamentin. "Edhe minis-
trin më të rëndësishëm të qeverisë, që është ministri i
Brendshëm, PS-ja e zgjodhi nga familje mafioze", - dek-
laroi Xhaferri. Xhaferri ishte i ashpër në autokritikën
për funksionimin e degës së PD në Durrës dhe i drejt-
përdrejtë me mbështetësit, të cilëve u kërkoi që të dalin
nga tulatja në përballjen me pushtetin kriminal siç e
cilësojnë demokratët.

“Duhet të flasim me gjuhën e Kukësit”

Shoqëria përmbarimore “STRATI BAILIFFS SERVICE” Sh.p.k.,
njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurive të paluajtshme:

 -Pasuria me Nr. 4/200, Volumi 27, Faqe 225, Zona Kadastrale 8150, truall
me sipërfaqe 156.80 m2, e ndodhur në Rr. “Arkitekt Sinani”, regjistruar
në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë. Çmimi fillestar
i ankandit është 6.800.000 Lekë.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datë 16.05.2018.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në ora 16.00, në ambjentet
e Shoqërisë Përmbarimore “Strati Bailiff’s  Service”, Rruga “Jordan
Misja”, Pall. 141/1, Shkalla 1, Ap. 7. Tiranë.  Tel: 04 45 00 450,
www.stratibailiff.com, info@stratibailiff.com
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Pronat e shpërndara në
vitin 1991 me ligjin
7501 do të pajisen me

certifikatë pronësie deri në
mesin e vitit të ardhshëm.
Ky është objektivi qeverisë,
i cili është bërë i ditur dje
nga ministrja e Drejtësisë,
Etilda Gjona. "Objektivi i
qeverisë deri në mesin e vitit
2019 është regjistrimi i
titujve të pronësisë që kanë
të bëjnë pikërisht me tokën
bujqësore si dhe trajtimi në
mënyrë të integruar të
titujve të pronësisë nëpërm-
jet agjencisë së re", - tha dje
ministrja e Drejtësisë, Etil-
da Gjonaj, gjatë takimit me
banorët e Katundit të Ri dhe
Sukthit në qarkun e Dur-
rësit, në kuadër të turit të
llogaridhënies. Duke e cilë-
suar çështjen e pronave pri-
oritare, ajo shtoi më tej se
me reformën e ndërmarrë
do të zgjidhet në mënyrë lig-
jore edhe problemi i titujve
të pronësisë. Reforma në
drejtësi dhe procesi i
vetingut të gjyqtarëve dhe
prokurorëve ishin gjithash-
tu pjesë e informimit të
qytetarëve. Sipas Gjonaj, kjo
reformë ndikoi në dhënin e
rekomandimit pozitiv për
çeljen e negociatave me
Bashkimin Europian. Ndër
të tjera, ministrja deklaroi
se është miratuar projekti
dhe financimi për rikon-
struksionin e rrjetit të
ujësjellësit për fshatrat
Jubë, Katund i Ri, Qerret,
Erzen, Bisht Kamëz dhe Rin-
ira.
VERIFIKIMIVERIFIKIMIVERIFIKIMIVERIFIKIMIVERIFIKIMI

Të gjithë aktet e marrjes
së tokës në pronësi do të
kalojnë në "sitë". Vendimi i
Këshillit të Ministrave për
pezullimin e përkohshëm të
regjistrimit të titujve të
pronësisë, për ministren e
Drejtësisë, Etilda Gjonaj
është fillimi i një reforme të
thellë në sektorin e pronave,
që u miratua në fund të mua-
jit mars. Gjonaj garantoi se
nga ky vendim nuk do të
cenohet e drejta e pronarëve
të ligjshëm. "Dëshiroj të sig-
uroj të gjithë pronarët e
ligjshëm të tokave në breg-
det për pacenueshmërinë e
të drejtave e tyre të pronë-
sisë dhe të adresojë
shqetësimet e tyre lidhur me
këtë vendimmarrje. Ky ven-
dim i qeverisë synon që të
bllokojë të gjithë ata që kanë
abuzuar me pronat dhe i
kanë tjetërsuar ato në
mënyrë të paligjshme, por
asnjë mënyrë nuk preket të
drejtat e ligjshme të pronar-
ëve", - tha ministrja. Gjonaj
u shpreh se ky vendim u mor
nga qeveria pas rasteve të
shumta të abuzimeve me pr-
onat në bregdet, që janë bërë
publike kohët e fundit. "Ven-
dimi i Këshillit të Ministrave
për pezullimin e përkohs-
hëm të procedurave të kal-
imit në pronësi të për-
fituesve të tokës bujqësore,
të ish-ndërmarrjeve bujqë-
sore dhe të regjistrimit të

Nis kontrolli i akteve të marrjes së tokës, nuk cenohen pronarët e ligjshëm

Tokë me ligjin 7501, Gjonaj:
Regjistrimi përfundon në mesin e 2019
Ministrja e Drejtësisë: Kemi nisur reformën e pronave

Ornela Manjani

akteve të marrjes së tokës
në pronësi ka ardhur si pa-
sojë e një situate të jashtëza-
konshme abuzimesh në breg-
det. Janë ndarë duke u kon-
sideruar si toka bujqësore,
zona e rërës së plazheve,
zona e bregut pyjor të
plazheve. Janë ndarë këne-
tat, janë ndarë ligatinat dhe
moçalet e ultësirës. Janë
ndërruar zërat e kadas-

trave, duke kthyer tokat e
pafrytshme në toka bujqë-
sore", - tha ministrja. Sipas
ministres së Drejtësisë, do të
bllokohen të gjithë ata që
kanë abuzuar me pronat.
"Vendimi i Këshillit të Min-
istrave 'Për pezullimin e
përkohshëm të procedurave
të kalimit në pronësi të për-
fituesve të tokës bujqësore
të ish-ndërmarrjeve bujqë-

sore dhe të regjistrimit të
akteve të marrjes së tokës
në pronësi, në zonën me
rëndësi për fondin e mbësh-
tetjes së investimeve
strategjike' ka ardhur si pa-
sojë e një situate të jashtëza-
konshme abuzimesh në breg-
det, me procesin e ndarjes
dhe regjistrimit të tokës në
fshat, ose siç quhet ndryshe,
me pajisjen me AMTP (Akti

i Marrjes së Tokës në Pronë-
si). Ky proces, i nisur që në
vitin 1991 me ligjin 7501, që
kishte si qëllim të vetin
ndarjen e tokës së ish-koop-
erativave bujqësore,
anëtarëve të familjeve bujqë-
sore, rezultoi në shumë ras-
te me abuzime nga funksion-
arë shtetërorë, komisione
fshatrash, kryetarë komu-
nash etj., me qëllime përfiti-

mi", - tha ministrja.
VENDIMIVENDIMIVENDIMIVENDIMIVENDIMI

Vendimi i Këshillit të
Ministrave parashikon pezu-
llimin e lëshimit dhe
regjistrimit të AMTP-ve në
hipotekë, deri në verifikimin
e titujve të lëshuar. "Ky ven-
dim, në asnjë mënyrë nuk ka
si qëllim të bllokojë pronar-
ët e ligjshëm, por vetëm gra-
bitësit e tokës dhe abuzues-
it e ligjit. Rëra dhe plazhet,
që janë kthyer si tokë bujqë-
sore, në shkelje të ligjit, nuk
mund të regjistrohen dhe të
legjitimohen në zyrat e
regjistrimit të pasurive të
paluajtshme", - tha ministr-
ja. Sipas saj, vendimi për pe-
zullimin e regjistrimit të
AMTP-ve synon të garan-
tojë që prona t'i kthehet pr-
onarit dhe jo shkelësve të
ligjit dhe mafies së pronave.
"Vendimi i qeverisë për ska-
nimin e pronave në vijën
bregdetare është një vendim
në mbrojtje të interesit pub-
lik dhe të interesave të pr-
onarëve të ligjshëm, kundër
akteve të shumta kriminale
ndaj pronës shtetërore dhe
private. Pezullimi është veç
një masë e përkohshme, që
do t'u lejojë institucioneve të
shtetit të verifikojnë në
mënyrë prioritare titujt e
lëshuar përgjatë bregdetit
dhe të ndajnë një herë e mirë
pronarët e ligjshëm nga
hajdutët e pronave", - tha
ministrja.

Ministri inspekton investimet edhe në qytetin e Vlorës

Gjiknuri: Një prej investimeve
më të rëndësishme

Ministri i Infrastruk
turës dhe Energjisë,

Damian Gjiknuri inspek-
toi disa prej investimeve
në rrjetin energjetik në
zonën e Bashkisë Vlorë.
Në fillim ai u ndal në kan-
tierin e hapur në Orikum,
ku tanimë është drejt për-
fundimit nënstacioni i ri
elektrik, që lidh rrjetin
110 KV me rrjetet 35 dhe
20 KV, investim i Opera-
torit të Sistemit të Trans-
metimit (OST). "Jemi drejt
përfundimit të një prej ve-
prave të rëndësishme en-
ergjetike këtu në qarkun
e Vlorës, që është nënsta-
cioni elektrik i Orikumit.
Nënstacioni do bëjë të
mundur përmirësimin e

furnizimit me energji të të
gjithë zonës së Orikumit, ku
efekti do të jetë i menjëher-
shëm me lidhjen që do të ketë
rrjeti 35 KV. Janë investime
të nevojshme për këtë zonë
turistike. Ka pasur dhe
shqetësime nga banorët për
furnizimin, por e rëndë-
sishme është mesazhi që po
jepet se investimet janë të
mëdha dhe po vazhdojnë.
Kjo është një nga veprat më
të mëdha pas linjës 110 KV
që ne tashmë e kemi përfun-
duar dhe besoj se në kuadrin
e një viti, situata do ketë
ndryshuar radikalisht në
gjithë zonën e Orikumit",
theksoi Gjiknuri. Ndërkaq,
i shoqëruar nga administra-
tori Adrian Çela dhe drej-

tori rajonal Erion Osmanaj,
ministri Gjiknuri pa nga
afër edhe investimet që po
kryen Operatori i Shpërn-
darjes së Energjisë Elek-
trike (OSHEE) në qytetin e
Vlorës. "Qyteti i Vlorës jo
vetëm që ka përfituar këto
800 milionë lekë të reja dhe
ka në proces edhe 1.2 miliar-
dë lekë të reja investime që
janë duke u zbatuar, por ne
kemi edhe një projekt tjetër
investimi në Bashkinë e
Vlorës. Ky projekt i ri ka të
bëjë me sistemimin e rrjetit
elektrik nga tuneli i Ujit të
Ftohtë deri në zonën e Ra-
dhimës, që shkon rreth 2.2
miliardë lekë të reja. Gjithë
këto rezultate dhe gjithë
këto investime arrihen edhe

në saj të performancës së
kompanisë dhe bashkëp-
unimit të qytetarëve", u
shpreh administratori i
OSHEE, Adrian Çela. Min-
istri Gjiknuri vuri theksin
tek nevoja për të miradmin-
istruar këto investime tan-
imë të kryera dhe ato në
proces. "Çfarë do të thotë in-
vestim dhe miradministrim?
Përpara katër vitesh humb-
jet e energjisë në Vlorë ishin

mbi 50%, sot që flasim janë
nën 20%. Pra, kemi një kapër-
cim galopant duke kursyer,
duke administruar më mirë
mallin e përbashkët të qyteta-
rëve. Akoma ka punë dhe ka
nevojë për administrim më të
mirë, por rezultatet janë im-
presionuese dhe kjo ka
ardhur si rrjedhojë e mirë-
menaxhimit të kompanisë
dhe strukturave në terren",
nënvizoi Gjiknuri.

Reforma në sektorin
e pronave

Ministria e Drejtësisë ka nisur punën  për reformën
e pronës në bashkëpunim me partnerët tanë

ndërkombëtarë. "Reforma e pronës do të jetë e plotë
dhe gjithëpërfshirëse, me qëllimin për të zgjidhur
njëherë e mirë çështjen e
pronës dhe për t'i dhënë
rrugë zhvillimit ekonomik
dhe turistik të vendit. Kaosi
i pronave, që është shkaktu-
ar në 25 vjet, do të mbetet në
historinë e shtetit modern
shqiptar si pengesa më e
madhe në procesin e ngritjes
së ekonomisë së qën-
drueshme. Në mandatin ak-
tual, qeveria synon që
përmes reformës së tokës
dhe reformës së pronës t'i japë fund këtij kapitulli të
stërzgjatur. Vendimmarrjet e mësipërme të qeverisë
duhen parë pikërisht në kuadër të këtyre reformave të
rëndësishme, të domosdoshme dhe të mirëpritura nga
i gjithë opinioni i shëndoshë i vendit", - tha ministrja
ditën e publikimit të vendimit.Foto ilustruese
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“BARONI I DROGES”
HISTORIA

Banda e "baronit të drogës", ja linjat e trafikut që vepronte grupi kriminal

"Eskobari" shqiptar Met Kanani,
zbulohet dënimi i tij në SHBA

Futi në territorin amerikan një sasi ekstazie, u la në burg për 5.3 vite
AKUZA
Met Kanani u shpall
fajtor nga gjykata
amerikane për futjen
në territorin e SHBA-
ve të një sasie
metamfetamine
(MDMA) apo
ekstazie, deklaron TV
"Klan". Pasi u njoh
me akuzat, mësohet
se Met Kanani i
mohoi ato dhe kërkoi
nga autoritetet
amerikane që të
hiqnin dorë nga ajo
çështje, duke
pretenduar se
ekstazitë që kishte
futur në SHBA ishin
të ligjshme.

Banda e Met Kananit, zbulohen biznese
private dhe kompanitë që zotërojnë

DROGA
Në banesën e shtetasve Abedin Jonuzi, Lejli Jonuzi
dhe Xh. Jonuzi në Oshtimë, policia ka konstatuar
dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 2800
fara bime narkotike kanabis sativa, 167 fidanë-bimë
narkotike kanabis sativa, 169 bimë narkotike
kanabis sativa, si dhe 132 kg lëndë narkotike
kanabis sativa, në gjendje të thatë e të grirë.



Goditen dy raste të kultivimit
të kanabisit në Vlorë, bien

në pranga 3 persona

Pas shkatërrimit të
grupit të "baronit të
drogës", Met Kananit,

dy ditë më parë, mësohet se
ky i fundit rezulton të jetë
dënuar disa vite më parë në
Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Met Kanani ishte
dënuar me 5.3 vite burg në
SHBA në vitin 2001. Ai u
shpall fajtor nga gjykata
amerikane për futjen në ter-
ritorin e SHBA-ve të një sasie
metamfetamine (MDMA) apo
ekstazie, deklaron TV
"Klan". Pasi u njoh me
akuzat, mësohet se Met Ka-
nani i mohoi ato dhe kërkoi
nga autoritetet amerikane
që të hiqnin dorë nga kjo
çështje, duke pretenduar se
ekstazitë që kishte futur në
SHBA ishin të ligjshme. Më-
sohet se gjykata e ka kundër-
shtuar këtë kërkesë, duke ar-
gumentuar se substanca
MDMA nuk është e përfshirë
në pesë kategoritë e substan-
cave të kontrolluara nga
Kongresi Amerikan. Gjyka-
ta amerikane e dënoi me 5
vite e 3 muaj burg. Kujtomë
se dy ditë më parë, policia dhe
prokuroria shqiptare njoftu-
an për goditjen ndaj grupit
të Met Kananit në Shqipëri,
ku u arrestuan 18 persona,
pjesa më e madhe e të cilëve
në vendin tonë. Met Kanani
kishte ngritur një grup krim-
inal që trafikonte lëndë
narkotike në Turqi-Greqi-
vendet e BE dhe Maqedoni-
Shqipëri-vendet e BE. Orga-
nizata e Met Kananit
trafikonte gjithashtu ko-
kainë nga Amerika Latine
përmes vendeve të Ballkanit
në Shqipëri dhe vendeve të
BE-së.

Superoperacioni i koduar
'Preçizioni' e ka çuar në 39
numrin e shqiptarëve të ar-
restuar si anëtarë të këtij
grupi kriminal, që drejtohej
nga "Eskobari shqiptar",
Met Kanani. Ky i fundit ra në
pranga më 19 mars të këtij
viti, pasi policia turke sekues-
troi një sasi prej 1.1 tonë
kanabis me vlerë 5.2 milionë
euro. Menjëherë pas ar-
restimit të tij, burime nga
policia turke bënë me dije se
Met Kanani ka pjesën më të
rëndësishme të rrugës ball-
kanike për trafikun e drogës.
Ekspertët e antidrogës në
Stamboll kanë të dhëna se
përveç linjës së trafikut të
kanabisit nga Shqipëria
drejt Turqisë e më pas në ven-
det arabe, ai ka edhe një linjë
tjetër për heroinën të quaj-
tur "Rruga e kthimit". Au-
toritetet turke zhvilluan më
shumë se 6 muaj hetime për
Met Kananin. Ekipet e Drej-
torisë së Antitrafikut në
Stamboll kishin pikasur disa
njerëz të Kananit në Turqi
dhe kishin nisur ndjekjen e
tyre. Mediat turke duke cit-
uar materiale nga hetimet,
shkruan në mars të këtij viti
se grupi përdorte brigjet e Bo-

drumit për trafikimin e
drogës. Gjatë hetimit u zbu-
lua se në Turqi do të mbër-
rinte edhe vetë "Eskobari
shqiptar" i drogës, Met Ka-
nani. Me mbërritjen në Bo-
drum, policia nisi ndjekjen e
tij nga afër. Gjatë hetimeve u
pa se ai po shikonte mbër-
ritjen e drogës me një jaht në

brigjet e Mulas, nga maja e
një kodre. Por, Met Kanani
nuk e dinte se po ndiqej nga
policia, e cila edhe e kishte
fotografuar. Banda e tij për-
dorte si depo një adresë në
Milas të Mulas, e cila për-
dorej edhe për magazinimin
e ujit. Pasi provoi vendmag-
azinimin e drogës, policia

vendosi të niste operacionin
për arrestimin e trafi-
kantëve. Blutë bastisën de-
pon në orën 02:30 të mëngjes-
it të së martës të 22 marsit.
Në depo u arrestua Met Ka-
nani edhe 6 njerëz të tij, si
dhe u sekuestruan 1.1 tonë
kanabis me vlerë mbi 5.2 mil-
ionë euro.

Drejtuesi i grupit krim
inal, Met Kanani re-

zulton se zotëron biznes
në qytetin e Fierit.
Konkretisht, në pronësi të
tij figuron kompania "Al-
btek", e cila sipas QKR
kryen aktivitet në fushën
e elektronikës. "Import-
eksport, tregtim me shu-
micë e pakicë të lëndëve të
ndryshme industriale,
hekuri, llamarine dhe për-
punimin e tyre. Tregtim të
mallrave elektrike, elek-
tro-shtëpiake, makineri
dhe pajisje të ndryshme,
materiale ndërtimi, hapje
të linjave të ndryshme të
prodhimit, ushqimore,
fruta-perime, konfek-
sione, veshmbathje, mate-
riale ndërtimi, pajisje hid-
rosanitare, mobilieve, ar-
tikuj kozmetikë etj.", thu-
het në QKR, përsa i përket

objektit të aktivitetit të
kësaj kompanie. Më tej vëmë
re se Kanani e zotëron këtë
kompani 100 për qind,
ndërkohë mësohet se në 21
prill 2014, ai ka pezulluar ak-
tivitetin tregtar të kësaj ko-
mpanie. Ndërkohë, një

anëtar tjetër i bandës së
Kananit, Bilbil Heqimi, re-
zulton se zotëron ko-
mpaninë e veshmbathjeve
"ANDREA & MISTJAN".
Fillimisht këtë kompani
Heqimi e ka hapur me një
shtetas italian, por më
pas të gjithë kapitalin e
saj e ka zotëruar vetë. Ko-
mpania ka si objekt të ve-
primtarisë së saj, përpun-
imin e veshmbathjeve.
"Prodhimi, tregtimi dhe
shitja e veshjeve duke
përfshirë tregtimin e
markave, shpikjeve dhe
modeleve zbukuruese.
Importimi dhe eksportimi
i copave, lëndëve të para,
gjysmë të punuara si dhe
çdo material tjetër të për-
shtatshëm", thuhet në
QKR, përsa i përket objek-
tit të aktivitetit të kësaj
kompanie.

VLOREVLOREVLOREVLOREVLORE - Policia e Vlorës ka goditur dy raste të kultivim-
it të bimëve narkotike duke arrestuar tre persona, ndër-
sa është shpallur në kërkim një i katërt. Konkretisht,
strukturat policore të komisariatit të policisë së Vlorës
kanë arrestuar në flagrancë shtetasit Abedin Jonuzi dhe
Lejli Jonuzi, banues në Oshtimë. Gjithashtu, u bë shpall-
ja në kërkim e shtetasit Xh.J.. Në banesën e shtetasve të
lartpërmendur policia ka konstatuar dhe sekuestruar
në cilësinë e provës materiale 2800 fara bime narkotike
kanabis sativa, 167 fidanë-bime narkotike kanabis sati-
va, 169 bimë narkotike kanabis sativa, si dhe 132 kg
lëndë narkotike kanabis sativa, në gjendje të thatë e të
grirë. Gjithashtu, është arrestuar në flagrancë shteta-
si Artur Aliaj, banues në Vlorë, pasi në fshatin Lapar-
dha, në një sipërfaqe toke në pyll kishte kultivuar 55
bimë narkotike kanabis sativa. Aksioni i policisë është
zhvilluar në zbatim të plan-masave për kontrollin e ter-
ritorit, me qëllim evidentimin dhe goditjen e kultivimit
të bimëve narkotike, si dhe të prodhimit e shitjes së
lëndëve narkotike. Ndërkohë, uniformat blu njoftojnë
se do të vijojë intesivisht punën dhe kontrollet e vazh-
dueshme në të gjithë territorin e qarkut Vlorë. Materi-
alet hetimore iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqë-
sor Vlorë për veprat penale "Prodhim, shitja e narko-
tikëve" dhe "Kultivimi bimëve narkotike".

Operacioni
antidrogë
në Turqi

Met Kanani,
i arrestuar në Turqi
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Kanabisi i paketuar në 13 doza u gjet i fshehur brenda një kutie antidjerse

Tentuan të fusin drogë me
pako postare në burgun e

Fierit, ja kush ishte marrësi

DOZA KANABIS
Gjatë kontrollit të ushtruar për
sende të ndaluara, në pakot
postare që mbërrijnë në burg
për të dënuarit dhe
paraburgosurit, në pakon e të
dënuarit Kristo Dashnor Dingo, i
dënuar për veprën penale
"Vjedhje me dhunë", në
brendësi të një kutie antidjerse
u gjetën të fshehura 13 doza të
dyshuara lëndësh narkotike të
llojit kanabis sativa.

13

FIERFIERFIERFIERFIER

Një sasi lënde narko
tike e dyshuar e llojit
kanabis sativa është

kapur teksa po tentohej të
futej në burgun e Fierit. Lën-
da e paketuar në 13 doza ish-
te fshehur brenda një kutie
antidjerse dhe ishte dërguar
për t'u futur në burg në rrugë
postare. Gjatë kontrollit të
ushtruar për sende të ndalu-
ara, në pakot postare që mbër-
rijnë në burg për të dënuarit
dhe paraburgosurit, në pa-
kon e të dënuarit Kristo Dash-
nor Dingo, i dënuar për ve-
prën penale "Vjedhje me
dhunë", në brendësi të një
kutie antidjerse u gjetën të
fshehura 13 doza të dyshua-
ra lëndësh narkotike, të llojit
kanabis sativa. Lënda u
sekuestrua në cilësinë e provës
materiale, ndërsa për ngjarjen
u njoftuan Policia e Shtetit dhe
Shërbimi i Kontrollit të
Brendshëm në Sistemin e
Burgjeve, për kryerjen e vep-
rimeve të mëtejshme proce-
durale.  Ky nuk është rasti i
parë që në burgun e Fierit ten-
tohet të futet kanabis në disa
mënyra. Kujtojmë rastin e

KG KANABIS
Një 37-vjeçar nga Shkodra ka
rënë në prangat e policisë për
trafik droge të mbetur në
tentativë. Bëhet fjalë për Genc
Nikshiqin, i cili po udhëtonte me
një furgon me targa AA 591 RT
për të dalë nga Shqipërisë
përmes doganës së Muriqanit.
Gjatë kontrollit në automjetin e
tij, autoritetet kufitare zbuluan
dhe sekuestruan 24 pako të
mbushura me lëndë narkotike të
llojit kanabis sativa. Nga
peshimi rezultoi 15.5 kg drogë.

15

ndodhur në datë 22.04.2018, ku
Drejtoria e Shërbimit të Kon-
trollit të Brendshëm në
sistemin e Burgjeve në Minis-
trinë e Drejtësisë arrestoi në
flagrancë një punonjës të pol-
icisë së IEVP-së së Fierit, pasi
gjatë kontrollit fizik rezultoi
se kishte lëndë narkotike. Në
rastin në fjalë ra në pranga
punonjësi i policisë së IEVP
Fier, Adrian Nazmi Haxhia, 48-

vjeç, për veprën penale "Pro-
dhimi dhe shitja e narko-
tikëve", të parashikuar nga
Neni 283 të Kodit Penal, të ndry-
shuar. Ndalimi i tij u bë pasi
gjatë ndërrimit të trupës poli-
core, në kontrollin e ushtru-
ar për sende të ndaluara nga
punonjësit e policisë së IEVP
Fier, këtij punonjësi i është
gjetur lëndë e dyshuar narko-
tike canabis sativa.

ARRESTIMI
Ky nuk është rasti i parë që në burgun e Fierit tentohet
që të futet kanabis në disa mënyra. Kujtojmë rastin e
ndodhur në datë 22.04.2018, ku Drejtoria e Shërbimit të
Kontrollit të Brendshëm në sistemin e Burgjeve në
Ministrinë e Drejtësisë arrestoi në flagrancë një
punonjës të policisë së IEVP-së së Fierit, pasi gjatë
kontrollit fizik rezultoi se kishte lëndë narkotike.

Droga e fshehur
tek antidjersa

REPUBLIKA E SHQIPERISE
INSTITUCIONI I KOMISIONERIT PUBLIK

N J O F T I M

Institucioni i Komisionerëve Publikë, bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar
të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe Vendimin e Kuvendit nr. 94/
2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të
personelit të institucioni i Komisionerëve Publikë”, rishpall vendet vakante për pozicionet:

DREJTOR NË DREJTORINË E MENAXHIMIT TË ÇËSHTJEVE DHE MARRËDHËNIEVE ME
MEDIAN DHE PUBLIKUN (paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të ketë diplomë të nivelit “Master i shkencave”për drejtësi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të ketë të paktën 5 vite eksperienë pune në nivel drejtues e menaxherial.

SPECIALIST SEKRETARIE (paga IV-a) 2 pozicione

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit Bachelor në Drejtësi ose Gjuhë-Letërsi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Dy vite përvojë në profesion.

PËRKTHYES (paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit master shkencor në gjuhë të huaja, dega Anglisht ose
Drejtësi dhe të ketë minimumi 5 vjet eksperiencë në përkthim shqip-anglisht-shqip.
b)Të ketë njohuri shumë të mira në terminologjinë ligjore në të dyja gjuhët.
c)Kanë përparësi kandidatët me eksperiencë pune pranë organizatave ndërkombëtare.
Preferohen kandidaturat e licencuara përkthyes zyrtar nga Ministria e Drejtësisë.

KOORDINATOR PËR MEDIAN DHE MARRËDHËNIET ME JASHTË (paga III-a)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në në Drejtësi/Gazetari/Gjuhë-Letërsi etj.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 5 vite përvojë pune në fushën e gazetarisë, marrëdhënieve me publikun,
marrdhëniet ndërkombëtare etj.

SPECIALIST PRITJE ME POPULLIN (paga IV-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në Drejtësi ose Shkenca Sociale.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 1 vit përvojë pune në fushën e marrëdhënieve me publikun, administratë
publike, etj.

SEKRETAR PRANË KOMISIONERIT PUBLIK (kategoria e pagës sipas VKM nr.187/2017) 1
pozicion.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
 Të zotërojë diplomë të nivelit “Bachelor”.
 Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
 Të ketë njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike Microsoft Office.
Eksperienca në punë përbën avantazh.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

Kandidatët duhet të sigurohen se plotësojnë kriteret për t’u pajisur me çertifikatë sigurie,
sipas vendimit Këshillit Ministrave nr. 188, datë 4.3.2015.

Kandidatët duhet të kenë aftësi për t’u përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në
afate kohore të limituara.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen në një nga format e dhëna më poshtë:

 Paraqitjes së kërkesës dorazi nga aplikanti nga data 21 deri 25 Maj 2018, së
bashku me dokumentet përkatëse, pranë institucionit të Komisionerëve Publikë,
në adresën: Godina e ish Lidhjes së Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë nga e
hëna në të premte, ora: 09:00-16:00.

 Dërgimin e kërkesës sëbashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës
pranë institucionit të Komisionerëve Publikë në adresën: Godina e ish Lidhjes së
Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet
brenda datës 25.05.2018 dhe të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga zyra
postare.

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

 Jetëshkrimin profesional përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare
dhe adresën postare;

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit (letërnjoftim, pasaportë, kartë identiteti)
 Dokumentat (diplomë, librezë pune, vërtetime, dëshmi, vetdeklarim, certifikata,

trajnime etj) fotokopje ose të noterizuar. Diplomat qe janë marrë jashtë vendit,
duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e
diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.

 Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim
penal (Vërtetim  nga Gjykata, Vërtetim nga Prokuroria, Dëshmi e gjendjes
gjyqësore)

 Vërtetim nga institucioni ku punon që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 Një rekomandim nga punëdhënësi;
 Raport  që verteton se eshte në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën

përkatëse;
 Çdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme.

Kandidatët që plotësojnë kriteret formale dhe kanë depozituar dokumenta të fotokopjuara,
përpara intervistës i parashtrojnë Komitetit ad-hoc dokumentat e njësuara ose ato origjinale.
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Çdo ditë e më shumë, në
vendin tonë po i jepet
prioritet arsimit profe-

sional dhe në 2017-ën, vetëm
pranë Drejtorisë Rajonale të
Formimit Profesional Publik
nr. 1 në kryeqytet janë certi-
fikuar plot 3500 kursantë. Në
një intervistë për "Gazeta Sh-
qiptare", drejtoresha e këtij
institucioni, Hanëme Mata
tregon mbi llojet e kurseve që
ofrohen nga kjo qendër e më
tej bën me dije se numri i të
interesuarve është në rritje
çdo ditë e më shumë. Hidrau-
lik, elektrikë, sistem ngrohës-
ftohës, elektroaut apo teknik
ashensori janë ndër degët më
të preferuara, çka kërkohen
së tepërmi edhe në tregun e
punës. Gjithashtu, Mata
thekson se vitin e kaluar plot
750 punëkërkues të papunë
nga rrethe të ndryshme të Sh-
qipërisë janë paraqitur pranë
kësaj qendre, të cilët kanë zh-
villuar kurse të ndryshme.

Cilat janë disa prej kurse-Cilat janë disa prej kurse-Cilat janë disa prej kurse-Cilat janë disa prej kurse-Cilat janë disa prej kurse-
vvvvve që ofre që ofre që ofre që ofre që ofron qendra nron qendra nron qendra nron qendra nron qendra nr. 1 e. 1 e. 1 e. 1 e. 1 e
fffffororororormimit prmimit prmimit prmimit prmimit profesional në Ti-ofesional në Ti-ofesional në Ti-ofesional në Ti-ofesional në Ti-
ranë?ranë?ranë?ranë?ranë?

Për 4 vite që unë operoj në
këtë qendër, ne shikojmë dhe
mbajmë nën monitorim të
vazhdueshëm se çfarë ar-
ritjesh dhe performance ka
marrë formimi profesional
gjatë këtyre viteve. Ka një
performim krejt ndryshe dhe
kemi arritur të rritim num-
rin e kurseve që operojnë në
këtë qendër dhe vlen të thek-
soj se kemi arritur deri në 3
kurse të reja, që nuk kanë
qenë më parë dhe tejet të
rëndësishme, që janë sot të
kërkuara në tregun shqiptar.

Cilat janë disa prej kurse-Cilat janë disa prej kurse-Cilat janë disa prej kurse-Cilat janë disa prej kurse-Cilat janë disa prej kurse-
ve më të kërkuara ngave më të kërkuara ngave më të kërkuara ngave më të kërkuara ngave më të kërkuara nga
tregu?tregu?tregu?tregu?tregu?

ARSIMI PROFESIONAL
INTERVISTA

Drejtoresha e DRFPP nr. 1: Ja sa janë tarifat. Kategoria që përfiton falas, dokumentacioni

Janë 3500 të diplomuar pranë
qendrës profesionale nr. 1 në Tiranë
Hanëme Mata: 750 prej tyre, të papunë nga rrethet

Voltiza Duro

Mund të përmend disa prej
kurseve që janë tejet të
kërkuara nga tregu shqiptar
si kursi: hidraulik, elektrik,
sistem ngrohës-ftohës, elek-
troaut, teknik ashensori.
Vlen të theksoj se kursi për
administrator pallati jo
vetëm është frekuentuar, por
edhe janë punësuar 250 per-
sona që e kanë ndjekur këtë
kurs në qendrën tonë, çka
është bërë në bashkëpunim
me Bashkinë e Tiranës, që i
ka rekomanduar të intere-
suarit te DRFPP nr.1 dhe ne
kemi hartuar një kurrikul
bashkëkohore, në mënyrë që
kursantët të përfitonin njo-
huri të përgjithshme nga të
gjitha profesionet për të qenë
të aftë për profesionin që du-
het të ushtrojnë.

A ka kurse të reja që do tëA ka kurse të reja që do tëA ka kurse të reja që do tëA ka kurse të reja që do tëA ka kurse të reja që do të
fillojnë të ofrohen?fillojnë të ofrohen?fillojnë të ofrohen?fillojnë të ofrohen?fillojnë të ofrohen?

Gjithmonë jemi në kon-
takt me tregun e punës për të
qenë sa më koherentë dhe
kurset që ne zhvillojmë janë
në përputhje me kërkesat e
vetë tregut. Kjo bëhet në
mënyrë që personat që
frekuentojnë kurset, pas cer-
tifikimit të kenë mundësi
punësimi. Aktualisht kursi
më i ri që do të ofrohet nga
qendra jonë është teknik rr-
jeti.

Ju vetë a u ofroni kur-Ju vetë a u ofroni kur-Ju vetë a u ofroni kur-Ju vetë a u ofroni kur-Ju vetë a u ofroni kur-
santëve mundësi punësimisantëve mundësi punësimisantëve mundësi punësimisantëve mundësi punësimisantëve mundësi punësimi
pas certifikimit dhe sipas certifikimit dhe sipas certifikimit dhe sipas certifikimit dhe sipas certifikimit dhe si
ndodh kjo?ndodh kjo?ndodh kjo?ndodh kjo?ndodh kjo?

Drejtoria Rajonale e
Formimit Profesional Publik
nr. 1 në Tiranë ka arritur të
lidhë disa kontrata me shumë

biznese që janë tepër të intere-
suara. Kjo është një arritje,
pasi formimi profesional e ka
dhënë impaktin e vet dhe ne
çdo 2 javë kemi biznese që
vijnë pranë qendrës e
kërkojnë njerëz të formuar
dhe profesionistë. Kursantët

tanë bëjnë praktika pranë
kompanive dhe këto të fun-
dit bëjnë selektimin, duke
përzgjedhur më të mirët. Pra
shifrat janë reale, puna që
bëhet nga qendra është e prek-
shme dhe kjo ndikon shumë
në jetën sociale të shtresave
vunerabël. Edhe mbështetja
e ofruar nga qeveria dhe Min-
istria e Financave dhe Ekon-
omisë ka qenë e madhe, pasi
na kanë siguruar bazën ma-
teriale.

Sa është numri i kur-Sa është numri i kur-Sa është numri i kur-Sa është numri i kur-Sa është numri i kur-
santëve që janë certifikuarsantëve që janë certifikuarsantëve që janë certifikuarsantëve që janë certifikuarsantëve që janë certifikuar
pranë drejtorisë suaj?pranë drejtorisë suaj?pranë drejtorisë suaj?pranë drejtorisë suaj?pranë drejtorisë suaj?

Kemi një fluks shumë të
madh kërkesash dhe vitin e
kaluar kemi certifikuar plot
3500 persona për kurse të
ndryshme. Vlen të theksoj se
për një cilësi sa më të mirë,
kemi bërë rinovimin e kur-
rikulave dhe i kemi përshtat-
ur me tregun e punës, çka ka
ndikuar pozitivisht në
mësimdhënien ndaj kur-
santëve. Gjithashtu, edhe
stafi është i kualifikuar në
mënyrë që kursanti të dalë sa
më mirë dhe ta perfeksionojë
nivelin më tej.

Sa është kohëzgjatja eSa është kohëzgjatja eSa është kohëzgjatja eSa është kohëzgjatja eSa është kohëzgjatja e
kurseve?kurseve?kurseve?kurseve?kurseve?

Në bazë të kurrikulës, edhe
kohëzgjatja e kurseve ndrys-
hon duke filluar nga 2 muaj

deri në 5 muaj. Ne punojmë
për të gjithë Shqipërinë, pasi
edhe gama e kurseve që
ofrojmë është e gjerë.

A ka kërkesa edhe ngaA ka kërkesa edhe ngaA ka kërkesa edhe ngaA ka kërkesa edhe ngaA ka kërkesa edhe nga
qytete të tjera për të marrëqytete të tjera për të marrëqytete të tjera për të marrëqytete të tjera për të marrëqytete të tjera për të marrë
një fnjë fnjë fnjë fnjë fororororormim prmim prmim prmim prmim profesionalofesionalofesionalofesionalofesional
pranë DRFPP nrpranë DRFPP nrpranë DRFPP nrpranë DRFPP nrpranë DRFPP nr. 1 në. 1 në. 1 në. 1 në. 1 në
kryeqytet?kryeqytet?kryeqytet?kryeqytet?kryeqytet?

Kemi pasur kërkesa nga
e gjithë Shqipëria, duke fil-
luar nga Hasi, Kukësi,
Tropoja etj. Vitin e kaluar ne
kemi pasur 750 persona,
punëkërkues të papunë me
vërtetim nga Zyra e Punës
që kanë ardhur nga rrethe
të ndryshme të vendit, e
kanë bërë kurse falas në
këtë qendër. Ndërkohë, 250 të
tjerë po nga rrethet kanë nd-
jekur një prej kurseve tona
kundrejt një tarife tejet
modeste. Pjesa më e madhe e
kursantëve tanë që vijnë nga
rrethet, janë sistemuar në
Tiranë duke shfrytëzuar
mundësitë.

Cila është grupmosha mëCila është grupmosha mëCila është grupmosha mëCila është grupmosha mëCila është grupmosha më
e interesuar që kërkon tëe interesuar që kërkon tëe interesuar që kërkon tëe interesuar që kërkon tëe interesuar që kërkon të
ndjekë një kurs profesional?ndjekë një kurs profesional?ndjekë një kurs profesional?ndjekë një kurs profesional?ndjekë një kurs profesional?

Në qendrën tonë vijnë nga
mosha 16-60 vjeç, e ne
shikojmë që edhe për moshat
e mëdha t'ia u përshtatim
kurset në mënyrë që të ketë
mundësi në tregun e punës.
Por vlen të theksoj se është

CERTIFIKATA PËR 2017-ën
"Kemi një fluks shumë të madh kërkesash dhe vitin e kaluar kemi
certifikuar plot 3500 persona për kurse të ndryshme. Vlen të
theksoj se për një cilësi sa më të mirë, kemi bërë rinovimin e
kurrikulave dhe i kemi përshtatur me tregun e punës, çka ka
ndikuar pozitivisht në mësimdhënien ndaj kursantëve", - tha Mata.

3500


TË PAPUNË NGA RRETHET
"Vitin e kaluar ne kemi pasur 750 persona, punëkërkues të papunë me
vërtetim nga Zyra e Punës që kanë ardhur nga rrethe të ndryshme të
vendit, e kanë bërë kurse falas në këtë qendër. Ndërkohë, 250 të tjerë
po nga rrethet kanë ndjekur një prej kurseve tona kundrejt një tarife
tejet modeste", - thekson kreu i DRFPP nr. 1.

750


TE PUNESUAR SI ADMINISTRATOR PALLATI
Vlen të theksoj se kursi për administrator pallati jo vetëm është
frekuentuar, por edhe janë punësuar 250 persona që e kanë ndjekur
këtë kurs në qendrën tonë, çka është bërë në bashkëpunim me
Bashkinë e Tiranës, që i ka rekomanduar të interesuarit te DRFPP nr.1
dhe ne kemi hartuar një kurrikul bashkëkohore.

250


Gjatë një ore kursi në
DRFPP nr. 1, Tiranë

Hanëme Mata, drejtoresha e
DRFPP nr. 1, Tiranë, duke folur për “GSH”
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menduar edhe për personat
me aftësi ndryshe. Pranë in-
stitucionit kanë ndjekur
kurse shumë të tillë, çka ka
ndikuar pozitivisht për jetën
e tyre. Po përpiqemi që t'i
japim prioritet të madh edhe
rolit të femrave në formimin
profesional, ku kemi në fokus
futjen e kurseve artizanale.
Aktualisht për femrat po
ofrojmë kurse si: parukeri,

babysitter, rrobaqepësi, oper-
ator social. Por edhe ueb de-
sign e grafik dizajn janë
shumë të parapëlqyera. Edhe
persona që kanë një diplomë
të shkollës së lartë, paraqiten
pranë qendrës sonë.

Cili është dokumentacio-Cili është dokumentacio-Cili është dokumentacio-Cili është dokumentacio-Cili është dokumentacio-
ni që duhet të paraqesin tëni që duhet të paraqesin tëni që duhet të paraqesin tëni që duhet të paraqesin tëni që duhet të paraqesin të
interesuarit?interesuarit?interesuarit?interesuarit?interesuarit?

Nëse është një punëkër-
kues i papunë nevojitet një

vërtetim nga Zyra e Punës,
një fotokopje e kartës së iden-
titetit dhe një dëftesë e arsim-
it që ka përfunduar. Katego-
ria e sipërpërmendur nuk
paguan para për kursin,
ndërsa ata që nuk janë
punë-kërkues të papunë du-
het të paguajnë një tarifë
modeste deri në 70 mijë lekë
të vjetra për gjithë kohëzg-
jatjen e kursit.

Manastirliu: Ofrojmë shërbim për 30 mijë banorë

Rehabilitohen dy qendra të
reja shëndetësore në Dibër

KURSET

Po përpiqemi që t'i
japim prioritet të
madh edhe rolit të
femrave në formimin
profesional, ku kemi
në fokus futjen e
kurseve artizanale.
Aktualisht për
femrat po ofrojmë
kurse si: parukeri,
babysitter,
rrobaqepësi,
operator social. Por
edhe ueb design e
grafik dizajn janë
shumë të
parapëlqyera. Edhe
persona që kanë
një diplomë të
shkollës së lartë,
paraqiten pranë
qendrës sonë.

Dy qendra të reja shën
detësore në qarkun e

Dibrës janë rehabilituar
plotësisht dhe pajisur me
të gjithë mjekët e nevoj-
shëm, duke ofruar shërbim
cilësor për 30 mijë banorë
të Maqellarës në Dibër dhe
Shupenzës në Bulqizë.
Ministrja e Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale,
Ogerta Manastirliu inau-
guroi qendrat shëndetë-
sore të Maqellarës dhe Shu-
penzës, të cilat ofrojnë shër-
bim shëndetësor 24 orë për
banorët e këtyre zonave.
"Po vendosim një standard
të ri në shërbimin parësor
me rikonstruksionin e
qendrave shëndetësore
model për nga infrastruk-
tura dhe pajisjet, siç janë
qendrat që inaugurojmë
sot në Maqellarë dhe në
Shupenzë. Kemi nisur pro-
gramin kombëtar të reha-
bilitimit të 300 qendrave
shëndetësore në 4 vite dhe
këtë vit do të rehabilitojmë
80 qendra të kujdesit parë-
sor nga veriu në jug të ven-
dit", tha Manastirliu. Qen-
dra shëndetësore e Maqel-
larës ofron shërbim 24 orë
për rreth 14 mijë banorë të
kësaj njësie administra-

tive në Dibër. Edhe qendra e
Shupenzës në zonën e Bul-
qizës ofron shërbim shënde-
tësor dhe urgjencë 24-orëshe.
Kjo qendër u shërben jo
vetëm rreth 7 mijë banorëve
të Shupenzës, por edhe rre-
thinave, duke mbuluar shër-
bimin për zona të thella të
Bulqizës për rreth 15 mijë
banorë. Katër qendra shën-
detësore janë rehabilituar
në qarkun e Dibrës (Maqel-
larë, Kastriot, Shupenzë dhe
Komsi) me mbështetjen e
projektit "Shëndet për të
Gjithë" të qeverisë zvicerane

me vlerë 50 milionë lekë.
Përveç rehabilitimin dhe
pajisjes së qendrave shën-
detësore, të gjithë mjekët e
familjes në qarkun e Dibrës
janë trajnuar dhe pajisur
me "çantën e doktorit", e
cila përmban 17 instru-
mente mjekësorë. Me
mbështetjen e "Shëndet për
të gjithë" do të pajisen edhe
infermierët e të gjithë
qarkut Dibër me "çantën e
infermierit", shumë e
nevojshme për ofrimin e
ndihmës së parë në rast të
urgjencave në territor.

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTANING COMPANY)

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

Posted 12.05.2018

Assignment Title:  Advisory Support for Validation of Services provided with Information to multiple
platforms

Ref. No.  ALB-8521/CS/CQ/3.10.03

Under the Innovative Good Governance priority, the Program "Innovation against Corruption: Building a
Citizen Centric Service Delivery Model in Albania" (ISDA), launched in April 2014 and led by the Minister
of State of Innovation and Public Administration (MIPA), entails a multilayered reform that focuses on key
administrative central government public services to reduce the time and burden for citizens and busi-
nesses and improve service delivery quality, transparency and efficiency by using innovative solutions
and ICT.

The second pillar, the project aims to improve public service delivery in Albania through a citizen-centric
model, through improving access and availability of information to citizens on public services. This
improve predictability on the entire process to obtain a service, allowing for increased transparency and
reduction of citizens' time to receive information on public services. ADISA has taken several steps
toward this goal by first standardizing informative cards for at least 420 services for 10 institutions on
focus. The necessary information is presented in a well-organized format, and easy to understand
language. Each informative card includes information on necessary documents to apply for the service,
the respective legal framework on providing this services, the timeframe it takes to receive the service,
the fee, how to apply, ways to obtain information, where to file a complaint if any, etc.

ADISA is continually collaborating with each service providing institutions to clarify and validate the
necessary information to make sure the informative cards contain accurate, relevant, and updated
information. This is an ongoing process as the re-engineering process which is expected to be imple-
mented could affect the information on the informative cards.

The results of key activities are linked to Disbursement Linked Indicator (DLI#4) - Services with Informa-
tion Available on Multiple Platforms - that will be verified/ validated through a third party. For this purpose,
ADISA is seeking a consulting company (hereafter referred to as the Consultant) to conduct such
verification exercise. The Consultant is expected to develop the methodology, conduct data collection
and analysis, and prepare the findings /verification/ certification report.

The key tasks and main activities the Consultant is expected to carry out include, but not limited to, the
following:

1. Design a comprehensive and clear methodology proposing an appropriate method approach to
gather the needed information, in order to assess the availability, quality, ease of obtaining, and
relevance and completeness of the information.

2. The validation needs to encompass all platforms, and take place at multiple locations (all OSS)
and also the Call Center and e-Albania Portal.

3. Design the instruments for data collection to make sure all necessary data are collected. The
data collection instruments should be agreed upon with the Client/ADISA before implementation.

4. Implement the agreed methodology to collect the necessary data. Perform data analysis and
produce the verification report.

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

The Consultant shall possess and be able to prove the following qualifications, experience, skills and
competencies:
 At least 10 (ten) years of professional consulting experience with a focus on assessment,

in depth review of customer relationships, PR and marketing, communication, customer services
in public or private sector.

 Proven experience in designing and implementing assessment methodology, including both
qualitative and quantitative approaches.

 Experience in communication, public relations.
 Previous experience in World Bank funded projects and/or DLI verification will be an advantage.
 Fluency in Albanian and English language, spoken and written (for key members of the team);
 Availability of staff with necessary qualifications and experience to successfully carry out all

the tasks and deliverables of this assignment. These include but not limited to the following:

The Team Leader shall possess the following qualifications:
(a) Master's degree and demonstrated experience in economics, communication sciences,

marketing, development economics, or related fields;
(b) Minimum of  ten (10) years professional experience in designing and implementing of

assessment related to customer service in public or private sector as well as proven experience
as team leader;

(c) Proven experience in carrying out/ leading such assignments/ third party verification, working
for large institutional donor supported projects.

The Specialist/ Coordinator, who is expected to administer the foreseen activities, and provide
technical oversight and guidance to the field team to ensure collection of quality data, shall possess the
following qualifications:
(a) Master's degree or demonstrated experience in communication studies, marketing or related

fields;
(b) Minimum of  three (3) years professional experience in managing field activities and ensuring

compliance with the methodology at all levels of data collection;
(c) Very good understanding of customer service in public or private sector;

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

The Consultant will be selected in accordance with Consultant Qualifications method set out in the
Consultant Guidelines.

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

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

Expressions of interest (CVs, Letter of Interest and documentary evidence for fulfilling the qualifications)
must be delivered in a written form to the address below in person, or by mail, or by e-mail by May 26,
2018, at 12.00 local time

Project Management Unit Blvd: Zhan d'Ark,
Ish shtepia e oficerave, Kati V-te Tirana, Albania

E-mail: roland.larashi@inovacioni.gov.al; and
ccsdprojectalbania@gmail.com
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Dokumenti që po pub
likojmë në këtë kapit
ull të librit është një

raport-informacion i krye-
tarit të Lidhjes dhe Sh-
krimtarëve dhe Artistëve të
Shqipërisë, Dritëro Agolli, që
i është dërguar Komitetit
Qendror të PPSH-së në
fillimin e vitit 1974 dhe ai
raport është parë nga dy sek-
retarët e Komitetit Qendror
të asaj kohe, Hysni Kapo dhe
Ramiz Alia, të cilët kanë vënë
firmat përkatëse në fletën e
parë, që shoqëron raport-in-
formacionin e Agollit. Ajo që
vihet re që në fillim të këtij
dokumenti është fakti se
raporti në fjalë i është dër-
guar jo vetëm Ramiz Alisë,
sekretarit të Komitetit Qen-
dror që mbulonte artin, kul-
turën dhe propagandën e
partisë në atë kohë dhe më
pas (deri në vitin 1983, kur u
emërua edhe si kryetar i Pre-
sidiumit të Kuvendit Popu-
llor të Shqipërisë në vend të
Haxhi Lleshit), por edhe Hys-
ni Kapos, i cili si sekretar i
Komitetit Qendror, mbulon-
te në rrugë partie organet e
“Diktaturës së Proletari-
atit”, siç quheshin në atë
kohë, Ministria e
Brendshme, Ministra e
Mbrojtjes, Sigurimi i Shtetit,
Prokuroria, Hetuesia,
gjykatat, etj. E theksuam
këtë fakt, pasi siç kemi parë
edhe në dokumente të tjera
të këtij libri dhe jo vetëm, në
praktikën e korrespodencës
mbi të cilën funksiononin
institucionet artistike dhe
kulturore me aparatin e Ko-
mitetit Qendror të PPSH-së,
zakonisht të gjitha doku-
mentet, me letra, raporte, in-
formacione etj., etj. që kish-
in lidhje me artin, kulturën
dhe propagandën e partisë, i
dërgoheshin vetëm sekretar-
it përkatës, që ishte Ramiz
Alia. Dhe me ndonjë përjash-
tim, ato i dërgoheshin edhe
Hysni Kapos dhe kjo gjë
ndodhte kur problematika që
trajtohej aty ishte “objekt” i
organeve të “Diktaturës së
Proletariatit”, që i mbulonte
Hysni Kapo. Por, siç do të

shohim edhe raport-infor-
macionin në fjalë të Dritëro
Agollit, nga sa është shkru-
ar aty, nuk ka asgjë që të për-
bëjë “objekt punë” për Hysni
Kapon, madje është krejt e
kundërta. Raporti i Agollit
në përgjithësi, (ndryshe nga
disa raporte të tjera të ash-
pra të tij, që i përkasin gjithë
periudhës së vitit 1973), ky i
vitit 1974, më shumë nxjerr
anët pozitive të Lidhjes së
Shkrimtarëve dhe Artistëve

për krijimtarinë e tyre gjatë
vitit 1973 dhe nuk godet apo
kritikon asnjeri. Duket se
Agolli është treguar shumë
dashamirës me kolegët e tij
shkrimtarë e artistë, duke e
kaluar kritikën vetëm me një
pasazh, ku mes të tjerash
thuhet se: “Nga liberalizmi u
infektuan të gjithë, të vjetër
dhe të rinj, nga Moikom
Zeqo te Petro Marko”, pra i
ka futur të gjithë “në një
thes” dhe nuk është marrë

me emra të përveçëm, me për-
jashtim të Petro Markos që
përmendet për dy librat e tij,
“Një emër në katër rrugë”
dhe “Niku i Martin Gjinit”,
libra që siç tregojnë doku-
mente të tjera të këtij libri,
ngritën një shtrëngatë të
vërtetë ndaj tij dhe i krijuan
shumë probleme. Dokumen-
tin në fjalë me raport-infor-
macionin e Agollit, ndryshe
nga pjesa më e madhe e do-
kumenteve të tjera të këtij
libri po e botojmë me shumë
shkurtime, pasi aty nuk ka
emra dhe pjesa e shkurtuar

ka më tepër karakter propa-
gandistik.

RAPORTI I DRITËRO
AGOLLIT

GJENDJA DHEGJENDJA DHEGJENDJA DHEGJENDJA DHEGJENDJA DHE
DETYRADETYRADETYRADETYRADETYRAT E KRIJIM-T E KRIJIM-T E KRIJIM-T E KRIJIM-T E KRIJIM-
TTTTTARISE LETRARE DHEARISE LETRARE DHEARISE LETRARE DHEARISE LETRARE DHEARISE LETRARE DHE
ARARARARARTISTIKE PTISTIKE PTISTIKE PTISTIKE PTISTIKE PAS PLENU-AS PLENU-AS PLENU-AS PLENU-AS PLENU-
MIT TE IV TE KMIT TE IV TE KMIT TE IV TE KMIT TE IV TE KMIT TE IV TE KOMITETITOMITETITOMITETITOMITETITOMITETIT
QENDROR TE PPSHQENDROR TE PPSHQENDROR TE PPSHQENDROR TE PPSHQENDROR TE PPSH

Viti 1973 ka qenë një peri-
udhë e një pune intensive,
gjatë së cilës shkrimtarët dhe
artistët hynë në një debat të
madh ideologjik kundër
shfaqjeve të huaja borgjeze
dhe revizioniste, në dritën e
fjalimeve të shokut Enver
dhe Plenumit të IV të Komi-
tetit Qendror të PPSH-së.
Gjatë kësaj kohe u dënuan
veprimet e gabuara në
drejtimin organizativ e
ideologjik të Lidhjes së Sh-
krimtarëve dhe u nxorën
masa për përmirësimin e
mëtejshëm të punës. Mes dis-
kutimesh u arrit në një për-
fundim se duhej përmirë-
suar puna dhe në trajtimin e
disa problemeve kryesore
ideo-estetike, të cilat në mjaft
raste ishin përzierë, ngatër-
ruar e konfonduar edhe teor-
ikisht, edhe praktikisht.

Shtrembërimet organiza-
tive, ideologjike dhe estetike
sillnin dëme të mëdha edhe
në prishjen e atmosferës, në

ndarjen e krijuesve në të rinj
dhe në të vjetër, në të talen-
tuar dhe në të patalentuar, në
konservatorë dhe në mod-
ern. Për të gjitha këto u
morën masa të rëndësishme
dhe janë bërë përpjekjet për
forcimin e unitetit të radhëve
të shkrimtarëve dhe
artistëve, të cilët bashkërisht
të krijojnë vepra të shën-
dosha.

Për të pasqyruar punën e
Lidhjes kohët e fundit, ne
menduam të ndaleshim rreth
këtyre problemeve:
Ç’treguan diskutimet:
ç’tregon krijimtaria e botu-
ar dhe e pabotuar: ç’tregon
puna për edukimin ideologjik
dhe estetik të krijuesve.

Ç’TREGUAN
DISKUTIMET

Në diskutimet tona pas
Plenumit të IV të KQ të
PPSH-së u bënë përpjekje që
debati ideologjik të oriento-
hej më shumë rreth proble-
meve specifike të progra-
muara, me një plan pune të
caktuar për t’u larguar nga
trajtimi i tyre frontalisht,
spontanisht dhe në
përgjithësi; u kalua nga evi-
dentimi i fenomeneve pozi-
tive dhe negative, në ballafa-
qimin e kundërvënien e pikë-
pamjeve, duke argumentuar
shkaqet e pasojat, duke
nxjerrë përgjegjësinë perso-
nale e kolektive ndaj gabi-
meve dhe duke përcaktuar
detyrat e masat konkrete për
kapërcimin e tyre. Mes kësaj
pune u gjallërua veprimtar-
ia e forumeve udhëheqëse të
Lidhjes, e komitetit drejtues
dhe e kryesisë. U zhvilluan
me sukses plenumet e
Lidhjes për çështjet organi-
zative dhe ideologjike dhe për
problemet e arteve figura-
tive. U mbajt në një nivel të
mirë ideologjik e teorik, Kon-
ferenca e Talenteve të reja
etj. Në këtë atmosferë u thel-
lua kritika kundër “teorizi-
meve” të dëmshme pseu-
doshkencore, frymës deni-
gruese ndaj krijimtarisë së
disave dhe mohimit metafiz-

NE DIKTATURE
SHKRIMTARET DHE ARTISTET



Ekskluzive/ Zbulohet dokumenti i vitit 1974 i kryetarit të Lidhjes së Shkrimtarëve

Dritëroi: Liberalizmi i infektoi
nga Moikomi te Petro Marko

“Më e keqja është se ndonjë vepër e gabuar ka mundur që të gjejë rrugën e botimit”
Së shpejti libri më i ri “Shkrimtarët dhe artistët
nën diktatin komunist”, i gazetarit dhe studiuesit
të njohur, Dashnor Kaloçi

Nga DASHNOR KALOÇI

Dritëro Agolli me kolegët e tij shkrimtarë në vitin 1972

Moikom Zeqo
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ik të vlerave të traditës për
hir të një novatorizmi të
paqenë, largimeve nga prob-
lemet kardinale të jetës së
shoqërisë sonë, shtrembëri-
meve të realitetit, futjes së
frymës kapitulante de-
heroike etj.

Në të gjitha diskutimet, si
ato të para Plenumit të IV, e
veçanërisht pas tij, sh-
krimtarët dhe artistët nx-
orën mësime shumë të
dobishme:

E para,E para,E para,E para,E para, u kuptua më mirë
dhe më qartë, se përpjekja që
bënin armiqtë e partisë në
lëmin e artit është të asgjë-
sojnë parimin e partish-
mërisë proletare dhe ta zëv-
endësojnë atë me parimin e
partishmërisë liberale. Thir-
rjet dhe ekzaltimet e Fadil
Paçramit e Todi Lubonjës për
“vepra të guximshme”, “men-
dim të guximshëm”,
“kërkime të guximshme”
s’ishin gjë tjetër, veçse nxitje
për largim nga partishmëria
proletare. Pikërisht ky
largim quhej edhe “guxim”.

E dyta,E dyta,E dyta,E dyta,E dyta, u luftua për
formimin e bindjes, se nuk
mund të bëhet as letërsi dhe
as arti i vërtetë përmes imi-
timeve të modave të huaja
dhe se tolerimet në këtë
fushë ishin shprehje e mung-
esës së theksuar së vigji-
lencës. Prandaj, edhe në art,
si në të gjitha fushat e jetës,
vigjilenca duhet të qëndrojë
kurdoherë e mprehur.

E treta,E treta,E treta,E treta,E treta, u luftua për
forcimin e bindjes se letërsia
dhe arti ynë nuk mund të kr-
ijohen në terren të zbrazët,
jashtë frymës kombëtare e
socialiste. Novatorizmi nuk
mund të lindë jashtë traditës,
se vetë tradita e shëndoshë
dikur ka qenë novatore. Tra-
dita dhe novatorizmi bashkë-
jetojnë e ndikojnë tek njëra
tjetra, luftojnë në një front:
njëra në prapavijë, tjetra në
pararojë. Padyshim, mes
tyre dialektikisht ka kon-
tradikta të zgjidhshme, por
ndonjë person, i ndikuar nga
ideologjia borgjeze dhe reviz-
ioniste, desh t’ia kundërv-

inte ato njëra-tjetrës.
E katërta,E katërta,E katërta,E katërta,E katërta, u luftua për

formimin e bindjes se në të
gjithë procesin e zhvillimit të
letërsisë dhe të artit, kurrë
nuk duhet harruar lufta në
të dyja krahët: kundër liber-
alizmit e kundër konserva-
torizmit. Në diskutime u
dënuan mendimet se liberal-
izmi është vetëm një rrezik
potencial. Po u dënua edhe
mendimi se nuk ka pasur
konservatorizëm në letërs-
inë dhe artin tonë, se
ndikimet liberale i patën
vetëm të rinjtë, etj. Faktet

treguan se u infektuan sh-
krimtarë dhe artistë të
moshave të ndryshme, të rinj
dhe të vjetër, që nga 23-
vjeçari Moikom Zeqo e deri
tek 61-vjeçari Pero Marko.

E pesta,E pesta,E pesta,E pesta,E pesta, u luftua për
formimin e bindjes, se letër-
sia dhe arti ynë nuk mund të
ecin përpara pa unitetin e
forcave krijuese, pa atmosfer-
ën e shëndetshme shoqërore
në radhët e tyre. Vërshimi i
ndikimeve të huaja jo vetëm
që e dëmtoi krijimtarinë ar-
tistike, po prishi edhe atmos-
ferën krijuese. Prandaj edhe

shtypi letrar i Lidhjes është
e domosdoshme të përdorë
debatin dhe kritikën letrare,
jo si mjete për të përçarë
forcat krijuese, por për të
arritur në konkluzione pari-
more. Veprimtaria e gjallë që
ka filluar në Lidhjen e Sh-
krimtarëve dhe Artistëve,
diskutimet krijuese, semina-
ret teorike, kritikat e hapu-
ra dhe jo prapa krahëve, jeta
intensive ideologjike po ndi-
hmojnë në shëndoshjen e at-
mosferës krijuese në gjirin e
artistëve.

E gjashta,E gjashta,E gjashta,E gjashta,E gjashta, u luftua për
formimin e bindjes, se par-
tishmëria duhet ruajtur në
veprat letrare e artistike, por
edhe në drejtimin organiza-
tiv dhe ideologjik të Lidhjes.
Dhe kjo realizohet nëpërm-
jet zbatimit me seriozitet të
direktivave të partisë, të ori-
entimeve të saj. Gjatë disku-
timeve që u bënë, u kërkua
me insistim që orientimi dhe
direktivat e partisë të ndiqen
dhe të zbatohen me disiplinë
proletare dhe problemet të
rrihen kolegjialisht në foru-
met drejtuese të Lidhjes.

Në këtë çështje është bërë
kthesë, por edhe ka dobësi.
Kështu psh., orientimi i par-
tisë është se kalitja
ideologjike e shkrimtarëve
dhe artistëve nuk bëhet
vetëm përmes diskutimeve,
por edhe përmes shkuarjes
në bazë pranë njerëzve të
punës. Masa e shkrimtarëve
dhe artistëve tanë e ka të zh-
villuar ndjenjën e përgjegjë-
sisë për t’i vënë në jetë mësim-
et e partisë. Një thirrje u bëri
partia shkrimtarëve dhe
artistëve dhe rreth 90 prej
tyre shkuan nga një deri në
gjashtë muaj në të gjithë Sh-
qipërinë. Ne si drejtues të
Lidhjes duhet të punojmë më
mirë për ta orientuar e
udhëhequr këtë frymë. Por
ne këtë iniciativë e kemi lënë
vetëm me kaq, ndofta nga
vetëkënaqësia.

Ç’TREGON
KRIJIMTARIA E
BOTUAR DHE E
PABOTUAR?

Provat që kaluam në de-
batin e madh ideologjik,
thellimi i mëtejshëm në
mësimet e partisë dhe të
shokut Enver, kanë krijuar
optimizëm dhe besim tek sh-
krimtarët dhe artistët për ta
çuar letërsinë dhe artin në
një stad të ri zhvillimi.

Kur diskutimet morën
përjetime të gjera, veçanër-
isht pas fjalimit të marsit të
shokut Enver, u duk sikur
situata në krijimtarinë
letrare dhe artistike kishte
një stepje, një ndrojtje. Por
fakti që disa aksione të
mëdha artistike të zhvillu-
ara gjatë diskutimeve u real-
izuan me sukses, tregoi se
nuk kishte stepje. Kështu,
Dekada e koncerteve të ma-
jit, konkursi dhe ekspozita e
arteve figurative për nder të
30-vjetorit të themelimit të
Ushtrisë Popullore, Festiva-
li i Këngës për Pionierë dhe
Fatosa, Festivalet Folklor-
ike, Festivali i 12-të i Këngës
në Radio-Televizion, mjaft
ekspozita pikture e skulp-
ture personale e kolektive,



dëshmojnë për një mobilizim
të vërtetë krijues. Gjithash-
tu, zotimet që kanë marrë
shkrimtarët dhe artistët për
30-vjetorin e çlirimit të atd-
heut na bëjnë të jemi opti-
mistë. Shkrimtarët janë zo-
tuar të shkruajnë 100 ro-
mane, 64 vëllime me tregime,
29 novela, 30 vëllime poetike,
19 poema, 8 libra me studime
kritike, 8 biografi letrare, 15
skenarë filmash, 11 librete
për opera dhe balet, 50 dra-
ma, etj. Nga ana tjetër, pjesa
dërmuese e kompozitorëve,
piktorëve dhe skulptorëve
kanë nëpër duar vepra të gjin-
ive të mëdha e të vogla për
t’iu përgjigjur Konkursit
Kombëtar të 30-vjetorit të
çlirimit.

Gjatë kësaj periudhe vëre-
het një fenomen që të tërheq
vëmendjen: në aksionet artis-
tike masive, si Dekada e Ma-
jit apo Festivali i 12-të i
Këngës në Radio-Televizion,
ku ndjehet më shumë fryma
dhe nxitja e opinionit sho-
qëror, marrin pjesë gjerë-
sisht në një kohë të caktuar
një numër i madh sh-
krimtarësh dhe artistësh,
kurse në dorëzimin individ-
ual të veprave për botim në
Shtëpinë Botuese “Naim
Frashëri”, ata vonojnë dorë-
zimin dhe hera herës ka hez-
itim? Pse ndodh kjo? Mos
është stepje? Ne mendojmë se
kjo më tepër është një rritje
e ndjenjës së përgjegjësisë
ndaj asaj që krijohet. Sh-
krimtarët dhe artistët duan
të krijojnë vepra serioze, të
pjekura, prandaj i mbajnë
nëpër duar për t’i ripunuar
me kujdes. Doemos, në këtë
kohë të shkurtër duhet të
kishte më shumë vjersha,
skeçe, tregime, këngë dhe
piktura. Por mungesa e ro-
manit është një çështje kohe,
pasi në këtë gjini të korrat
duken në vjeshtë. Megjith-
atë, viti 1973, edhe pse ishte
një vit i ngarkuar me disku-
time e debate, ishte i begatë
në krijimtari se sa 1972-shi.
Le t’u drejtohemi fakteve. Në
vitin 1972, dolën 15 romane,
ndërsa në vitin 1973, dolën 19.

Por duhet theksuar, se
gjatë vitit 1973, përveç ve-
prave që janë botuar dhe kri-
tikuar për gabime
ideologjike, rreth 15 janë
kthyer nga shtëpia botuese
si të papajtueshme me pa-
rimet tona të realizmit social-
ist. Gabime të tilla janë vënë
re edhe në disa drama që kanë
shqyrtuar teatrot. Më e keq-
ja është se ndonjë vepër e
gabuar ka mundur që të gje-
jë rrugën e botimit tani pas
gjithë këtyre diskutimeve, si
romani i Petro Markos, “Një
emër në katër rrugë”, e ndon-
jë tjetër. Të njëjtën gjë mund
të themi për botimin e
dramës “Niku i Martin
Gjinit”, po të këtij autori në
revistën “Nëntori”. Edhe Ki-
nostudio përgatiti një film
dokumentar “Në shtigjet e
revolucionit tekniko shken-
cor”, me skenar të Vangjush
Gambetës dhe Mustafa
Fagut, i cili shpifte për social-
izmin. Këto dhe shfaqje të
tjera të këtij karakteri tre-
gojnë se lufta kundër ndiki-
meve të huaja duhet të jetë e

përhershme dhe se bindjet e
shëndosha ideo-estetike nuk
mund të formohen lehtë.
Veçse është e udhës të themi
që këto vepra janë shkruar
që në vitin 1972 dhe nuk janë
krijime të periudhës së pas
Plenumit të IV të partisë.
Këtu, përveç autorëve,
përgjegjësi e rëndë u bie edhe
botuesve dhe ekzekutuesve,
të cilët edhe pas gjithë këty-
re diskutimeve dhe aktiveve
të mbajtura nga partia, bëjnë
lëshime liberale.

Megjithatë, edhe se nuk
ka stepje të përgjithshme,
duhet të pranojmë se në disa
qarqe të krijuesve ka disa
çështje të paqarta. Një nga
këto është ajo e pasqyrimit
të kontradiktave të jetës.
Disa hezitojnë që t’i pasqy-
rojnë me vërtetësi, i ekza-
gjerojnë dhe i fryjnë; disa të
tjerë për konformizëm ua
kalojnë përciptazi dhe i mb-
ulojnë, duke iu trembur
ndeshjeve dhe
kundërvënieve të anëve pozi-
tive të jetës dhe fenomeneve
negative. Nga këtej del prob-
lem i tipikes. Një fenomen që
është real në jetë, nga disa
numërohet si jo tipik:
atëherë në kundërvënien e
heronjve pozitivë e negativë,
lindin plot keqkuptime: ky
hero nuk mund të ketë këtë
apo atë cilësi pozitive ose
negative, se gjoja nuk janë
tipike. Veçanërisht keqkup-
time ka në satirë. Një pjesë e
krijuesve mendojnë se heroi
pozitiv në satirë është i do-
mosdoshëm, një pjesë tjetër
thonë se nuk është i domos-
doshëm, mjafton që vepra të
jetë e partishme e të goditë të
metat reale, duke i vënë në
lojë e duke u tallur me to. Dis-
kutime të tilla bëhen
veçanërisht në redaktorët
dhe botuesit, të cilët ndon-
jëherë e keqinterpretojnë
heroin negativ dhe ngatërro-
hen në çështjen e tipikes. Në
qarqet e krijuesve ka
shqetësime edhe për tra-
jtimin e temës së dashurisë
dhe intimes në poezi. Disa
krijues dhe botues mendojnë
se tema e dashurisë është
vogëlimë dhe po të merresh
me të, largohemi nga përm-
bajtja e shëndoshë e artit. Në
këtë drejtim ka paqartësi në
raportin e intimes dhe sho-
qërores. Mendojmë se këto
çështje të tipikes, heroit, kon-
tradiktës, konfliktit dhe
temës së dashurisë duhet të
sqarohen mirë dhe drejtë
edhe nga Lidhja, edhe nga in-
stitucionet.

Ne shprehim bindjen se në
sajë të punës, të kalitjes së
mëtejshme ideologjike, të an-
gazhimit në jetë, shkrimtarët
dhe artistët do të krijojnë ve-
pra të denja. Duke punuar
me vullnet dhe besim në
forcat e veta dhe në drejtës-
inë e vijës së partisë e mësim-
eve të shokut Enver, ata do
të vënë talentin e mjesh-
tërinë e tyre në shërbim të
ndërtimit të socializmit.

KRKRKRKRKRYETYETYETYETYETARI I LIDHJESARI I LIDHJESARI I LIDHJESARI I LIDHJESARI I LIDHJES
SE SHKRIMTSE SHKRIMTSE SHKRIMTSE SHKRIMTSE SHKRIMTAREVEAREVEAREVEAREVEAREVE
DHE ARTISTEVE TEDHE ARTISTEVE TEDHE ARTISTEVE TEDHE ARTISTEVE TEDHE ARTISTEVE TE

SHQIPERISESHQIPERISESHQIPERISESHQIPERISESHQIPERISE
                               (Dritëro                               (Dritëro                               (Dritëro                               (Dritëro                               (Dritëro

Agolli)Agolli)Agolli)Agolli)Agolli)

Dritëroi gjatë një shërbimi si gazetar në
veri të Shqiperisë në vitet '60

Hysni Kapo dhe Ramiz Alia
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Një person ka mbetur
i vrarë dhe disa të

tjerë janë plagosur pas një
sulmi terrorist me thikë
në qendër të Parisit,
njoftojnë autoritetet
franceze. Dy prej të pla-
gosurve raportohet se
janë në gjendje kritike
për jetën. Autori i sulmit
është qëlluar për vdekje
nga policia. Dëshmitarët
kanë bërë të ditur se e
dëgjuan sulmuesin të
thërriste "Allahu Ak-
bar". Militantët e Shtetit
Islamik u shprehën më
vonë se ishte një prej

ushtarëve të tyre, ai që
kreu sulmin mbrëmjen e
së shtunës. Si fillim, autori
nisi të sulmonte kal-
imtarët rreth orës 9 në
mbrëmje. Sipas mediave

mjekër dhe ishte i veshur
me të zeza. Autori ishte
përpjekur të futej në disa
lokale, por ishte bllokuar
nga njerëzit brenda, të
cilët njoftuan menjëherë
policinë. Sulmi me thikë
shkaktoi kaos në vendng-
jarje, ku si pasojë njerëz-
it e ndodhur aty pranë
nisën të vraponin të tron-
ditur.  Ministri i
Brendshëm i Francës,
Gerard Collomb tha se
personi që humbi jetën
gjatë këtij sulmi ishte një
29-vjeçar, por nuk dha de-
taje të mëtejshme. Ndër-
sa presidenti i Francës,
Emmanuel Macron, tha
përmes një statusi në rr-
jetin social "Twitter" se
Franca ka paguar sërish
me gjak, por nuk do t'i
tolerojnë armiqtë e lirisë.

Sulmi kamikaz, agresori 20-vjeçar vritet nga policia

Një i vdekur e disa të plagosur në Paris, ISIS
merr përsipër sulmin me thikë të terroristit



Në shumicën e
vendeve perëndi
more dje festohej

dita e nënës. Një festë që në
Shqipëri, Kosovë dhe Maqe-
doni mungon. Po a nuk janë
nënat shqiptare, ato që mer-
itojnë më së shumti një fes-
të të tillë? Kur e takuam ne
Andrran, alias Fatime Ko-
sumin, në një zonë industri-
ale të Berlinit Lindor, ishte
prill dhe ajo ishte tepër e
ngarkuar me provat për kon-
certin në Kantine am
Berghain (8.04.18). Kishte
qenë ëndërr për Andrran të
jepte shfaqje në ish-mensën
e termocentralit të dikur-
shëm në Friedrichshain të
Berlinit Lindor. Jo vetëm
për shkak të klubit amë
(Berghain), që ka vite që
Djmag e klasifikon në top-10
të klubeve më ekskluzive
me muzikë elektronike të
botës, jo vetëm për shkak të
impiantit 'Function One',
prej nga do të buçiste zëri i
mprehtë i saj, por para së
gjithash për shkak të
përzgjedhjes së kujdesshme
që i bëhet programit të
kolanës "Kometenmelodi-
en" (Melodi kometash), ku
do të performonte ajo. Por
ajo që e bënte krenare Fati-
men ishte se, e mbështetur
nga dy shoqërueset e saj, e
motra, Mevlude Kosumin,
alias DJ GALOUCHW, DJ-
anën e famshme nga Prish-
tina, Oda Haliti, do të pre-
zantonin në këtë vend sqi-
matar të jetës së natës ber-
lineze një pjesë të historisë
së vendit të tyre, që
megjithëse ka mbrujtur bre-
za të tërë vajzash dhe grash,
nuk tematizohet shumë:
martesat e imponuara. Fan-
tazmat e të kaluarës. Andrra
u ka vënë atyre të njëjtin
emër, aq të ngjashme janë
fatet e tyre: Palinë. Palinë
është vajza që e marton ba-
bai në moshën 16-vjeçare, që
në fakt do një tjetër
(Palinë), që merr vesh për
fejesën kur shikon dasmorët
që vijnë për ta marrë, që e
ndien veten të "shituar" nga
nëna e vet, e cila nuk e
paralajmëroi vajzën për atë
që e priste (Moj nano), ash-

tu siç nuk e paralajmëroi
edhe gjyshja nënën e saj kur
e martoi në moshën 14-
vjeçare. Një fat, të cilin Fa-
timja e njeh nga e ëma dhe
tezet: "Ky fenomen ka qenë
pjesë e fëmijërisë sime. Në
e kemi ditur krejt se qysh
është martuar nëna ime dhe
nënat tona. Normalisht, ne
vetë nuk e kemi përjetuar,
por historitë e tyre ishin të
pranishme si fantazma që
sillen përreth e për të cilat

nuk flitet edhe aq shumë",
thotë Andrra në një interv-
istë për 'DW'. Edhe pse e lin-
dur dhe rritur në Gjermani,
Andrra thotë se këto histori
janë ngulitur brenda saj më
shumë se sa ka dashur ajo.
"Janë traumat e nënave
tona që na transmetohen
edhe neve", argumenton ajo
në intervistën për 'DW' sh-
qip. Fatime Kosumit iu desh
një kohë e gjatë, siç rrëfen
vetë, derisa i shfrytëzoi

mundësitë që i jepte vendi i
lindjes. Aq i madh ishte
ndikimi që vinte nga pre-
jardhja. Cikli "Palinë" që ka
nxjerrë në treg vitin e kalu-
ar duket se është hapi i parë
i ballafaqimit me këtë të sh-
kuar sa të pranishme, aq
edhe të paqenë.
RRUGËTIMI DREJTRRUGËTIMI DREJTRRUGËTIMI DREJTRRUGËTIMI DREJTRRUGËTIMI DREJT
VETVETESVETVETESVETVETESVETVETESVETVETES

Vetëdijësimi për të
hapur ato skuta të ndry-
dhura të ndërgjegjes do t'i
kthehej në Berlin, ku ven-
dosi të jetonte në vitin
2009, pas një qëndrimi sh-
tatëvjeçar në Kosovë. Aty,
në metropolin ku askush
nuk e ndien veten të huaj,
i lindi ideja të rrëmonte në
atë pjesë të folklorit rural
shqiptar, që rrëfente his-
toritë e nënave të martuara
me detyrim: "Ato këngë
nuk janë poetike. Janë

shumë të drejtpërdrejta,
janë më shumë si piskama.
Mua më pëlqen ajo
mënyrë e drejtpërdrejtë
ku teksti nuk zbukurohet
nga poezia, si në këngët
qytetare", thotë ajo. An-
drra përpiqet me këtë
mënyrë që të mbushë
edhe një boshllëk në muz-
ikën pop: "Unë dua të tre-
goj historitë e personave të
margjinalizuar, që nuk
kanë mundësi të flasin
vetë për jetën e tyre",
thotë ajo. Videoklipi i
xhiruar në Kosovë "Kalle
Llamën" ka si protagoniste
kushërirat e saj, thuajse
të gjitha nën njëzetë vjeçe,
nënat e të cilave janë mar-
tuar me imponim nga
prindërit.  Për ne dhe
nënat tona ky ballafaqim
ishte një çlirim, thotë ajo.
ÇLIRIM EDHE PËRÇLIRIM EDHE PËRÇLIRIM EDHE PËRÇLIRIM EDHE PËRÇLIRIM EDHE PËR
PUBLIKUNPUBLIKUNPUBLIKUNPUBLIKUNPUBLIKUN

"Melodi kometash" për-
faqëson euforinë që lind
tek dëgjuesi, ku dëgjon
muzikë të padëgjuar kur-
rë më parë,  shkruajnë
hartuesit e programit të
serisë së koncerteve në
Kantine am Berghain. I
ngjashëm ishte efekti që
pati Andrra atë natë te
publiku, ku një pjesë
shumë e madhe ishin sh-
qiptarë nga Berlini, krye-
sisht frekuentues
klubesh. Këtë radhë pati
shumë prej  tyre që iu
desh të mbanin lotët.
Thua, historia që rrëfente
Andrra me atë gjuhën e
thjeshtë arkaike të
këngëve të dasmave ru-
rale dhe me ata tinguj
kozmikë,  që dukeshin
sikur e çndërtonin reali-
tetin për të cilin flisnin,
t 'u kishte zbuluar një
pjesë të fshehur të hende-
kut mes prejardhjes dhe
vendit ku jetonin.

ÇLIRIM EDHE PËR PUBLIKUN
"Melodi kometash" përfaqëson euforinë që lind tek
dëgjuesi, ku dëgjon muzikë të padëgjuar kurrë më
parë, shkruajnë hartuesit e programit të serisë së
koncerteve në Kantine am Berghain. I ngjashëm
ishte efekti që pati Andrra atë natë te publiku, ku një
pjesë shumë e madhe ishin shqiptarë nga Berlini,
kryesisht frekuentues klubesh.

SHKURT

Turqi, shpallet lista
e kandidatëve
presidencialë

Gjashtë kandidatë do të mar-
rin pjesë në zgjedhjet presi-
denciale, sipas listës përfun-
dimtare të Bordit të Lartë të
Zgjedhjeve në Turqi. Vendimi
i Bordit të Lartë të Zgjedhjeve
u botua në gazetën zyrtare të
dielën. Kandidatët sipas ren-
dit alfabetik janë: Do?u Per-
inçek, Meral Ak?ener, Mu-
harrem Ince, Recep Tayyip
Erdo?an, Selahattin Demirta?
dhe Temel Karamollao?lu. Në
muajin prill të këtij viti, par-
lamenti miratoi projektligjin
për zgjedhjet e parakohshme
më 24 qershor, duke forcuar
hapin e Turqisë drejt sistemit
presidencial. Në prill të vitit
2017, votuesit në Turqi
miratuan kalimin nga
sistemi parlamentar në atë
presidencial.

"Luftë e ftohtë" në
ajër mes SHBA-ve

dhe Rusisë
Dy avionë luftarakë ameri-
kanë kanë lokalizuar dhe
dëbuar nga hapësira ajrore
dy gjuajtës rusë. Avionët e
tipit "TU-95" po fluturonin
mbi atë që njihet si Zona
Ajrore e Identifikimit,
rreth 200 milje nga bregu
perëndimor i Alaskës. Pas
lokalizimit nga radarët, dy
"F-22" amerikanë u ngritën
në ajër dhe i shoqëruan
"kolegët" rusë jashtë hapë-
sirës. Në edicionin 'online',
CNN raporton se aeroplan-
mbajtësja ruse që sho-
qëronte avionët nuk hyri
kurrë në perimetrin terri-
torial amerikan. Lajmi ësh-
të konfirmuar edhe nga
mediat ruse, sipas të
cilave, shoqërimi jashtë
hapësirës ajrore zgjati
rreth 40 minuta dhe se në
asnjë rast avionët ameri-
kanë nuk iu afruan më pak
se 100 metra atyre rusë.

Indonezi, 9 të vdekur
nga bombat në kisha

Nëntë persona janë vrarë
dhe 40 të tjerë janë plago-
sur nga sulmet
vetëvrasëse në 3 kisha në
Surabaya, qyteti i dytë më
i madh në Indonezi. Shpër-
thimet ndodhën brenda
pak minutave kur kamika-
zët sulmuan disa kisha me
bomba. Deri tani asnjë
grup terrorist nuk ka mar-
rë përsipër sulmet vdekje-
prurëse. Agjencia e In-
teligjencës së Indonezisë
tha se këto sulme ka të
ngjarë të jenë bërë nga një
grup i frymëzuar nga i ash-
tuquajturi "Shteti Is-
lamik". Mediat lokale
transmetuan pamje të rën-
da të mbetjeve në hyrje të
kishave ku ishin kryer sul-
met me bomba. Autoritetet
janë duke vazhduar he-
timet për këtë akt terror-
ist.

franceze, autori ishte 20
vjeç,  nga çeçenia dhe
raportohet se prindërit e tij
janë marrë në pyetje. Dësh-
mitarët thonë se ai i kish-
te flokët kafe,  kishte

Dita ndërkombëtare e nënës, historia e një shqiptareje në Berlin

Andrra, një ballafaqim
me nënat shqiptare

RRUGËTIMI
DREJT VETVETES
Vetëdijësimi për të
hapur ato skuta të
ndrydhura të
ndërgjegjes do t'i
kthehej në Berlin, ku
vendosi të jetonte në
vitin 2009, pas një
qëndrimi shtatëvjeçar
në Kosovë. Aty, në
metropolin ku askush
nuk e ndien veten të
huaj, i lindi ideja të
rrëmonte në atë pjesë
të folklorit rural
shqiptar, që rrëfente
historitë e nënave të
martuara me detyrim:
"Ato këngë nuk janë
poetike.
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Megina Laçka: 

Ylli Merja: 
Vlerat e pabesueshme të 
kremit të kërmillit ndaj 
dhimbjeve të kockave

Konsumoni aronian për të luftuar sëmundjet e zemrës

Dermatologia: Cilat 
janë 4 llojet e 
sëmundjes. Faktori 
gjenetik e alergjia, 
shkaktarët 
kryesorë

6 këshilla të 
vlefshme për një trup 
sa më të tonifi kuar

“Kremrat bimorë ndihmojnë 
në qetësimin e irritimeve”

g
janë 4 llojet ej
sëmundjes. F
gjenetik e aler
shkaktarët 
kryesorë

Si të trajtoni dermatitin, ja 
rekomandimet efi kase
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Shumë persona preken
nga inflamacione të
ndryshme të lëkurës,

çka mund t 'u shkaktojë
dhimbje, plasaritje, por edhe
skuqje të lëkurës. Ky çrreg-
ullim imunitar njihet ndry-
she edhe si dermatit apo
ekzemë e lëkurës, trajtimi i
së cilës bëhet në varësi të sh-
kallës së përhapjes. Në një
intervistë për suplementin
"Life Pages" në "Gazeta Sh-
qiptare", Megina Laçka,
der matologia dhe bioki-
mistja që trajton problemet
e lëkurës tregon shkaqet
kryesore të sëmundjes e 4
llojet kryesore të dermatitit.
Laçka më tej jep disa reko-
mandime praktike për
përmirësimin e gjendjes së
pacientit të prekur e thek-
son se kremrat bimore
natyrale që nuk përmbajnë
kimikate dhe ingredientë ir-
ritues, të cilët janë shumë
efikasë në trajtimin dhe qetë-
simin e irritimeve.
ÇfÇfÇfÇfÇfarë është derarë është derarë është derarë është derarë është dermamamamamatiti?titi?titi?titi?titi?
Dermati njihet
gjithashtu si
ekzemë, është
një grup i
sëmundjeve që
rezulton në in-
flamacion të
lëkurës. Këto
sëmundje kar-
a k t e r i z o h e n
nga dhimbje,
plasaritje në sh-
tresa të bardha
të lëkurës dhe skuqje të saj.
Në rastet e kohëzgjatjes së
shkurtër mund të ketë irri-
time të vogla, ndërsa në ras-
te afatgjata lëkura mund të
bëhet e trashë. Sipërfaqja e
lëkurës së përfshirë mund të
ndryshojë nga një sipërfaqe
e vogël, deri në përhapjen në
të gjithë trupin.
Si kaSi kaSi kaSi kaSi katetetetetegorizohet dergorizohet dergorizohet dergorizohet dergorizohet dermamamamamati-ti-ti-ti-ti-
t i?t i?ti?ti?ti?
Në varësi të kushteve të
lëkurës ndahet në disa lloje
ku përfshihen: der matit
atopik, dermatit nga një
kontakt alergjik, dermatit
nga një kontaktues ir-
ritues, si dhe dermatiti seb-
orrheic.
C i l a t  j a n ë  s h k a q e t  q ëC i l a t  j a n ë  s h k a q e t  q ëC i l a t  j a n ë  s h k a q e t  q ëC i l a t  j a n ë  s h k a q e t  q ëC i l a t  j a n ë  s h k a q e t  q ë
n d i k o j n ë  n ë  s h f a q j e n  en d i k o j n ë  n ë  s h f a q j e n  en d i k o j n ë  n ë  s h f a q j e n  en d i k o j n ë  n ë  s h f a q j e n  en d i k o j n ë  n ë  s h f a q j e n  e
sëmundjes?sëmundjes?sëmundjes?sëmundjes?sëmundjes?
Shkaku i saktë i dermatit
është shpesh i paqartë. Në
disa raste mund të përf-
shijnë një kombinim të aca-
rimit të lëkurës dhe al-
ergjisë. Lloji i pezmatimeve
në përgjithësi përcaktohet
nga historia e personit dhe
vendndodhja e skuqjes. Për
shembull,  der matiti ir-
ritues shpesh ndodh në du-

Dermatologia: Cilat janë 4 llojet e sëmundjes. Faktori gjenetik e alergjia, shkaktarët kryesorë

Laçka:
Megina

"Kremrat bimorë ndihmojnë në qetësimin e irritimeve"

 Si të trajtoni dermatitin, ja
rekomandimet efikase

Voltiza Duro

art e njerëzve që shpesh i mbajnë
ato të lagura. Dermatiti i kontak-
tit alergjik ndodh pas ekspozim-
it ndaj një alergjeni që shkakton
një reaksion mbindjeshmërie në
lëkurë.
Mund të na tregoni disa prejMund të na tregoni disa prejMund të na tregoni disa prejMund të na tregoni disa prejMund të na tregoni disa prej
simptomasimptomasimptomasimptomasimptomavvvvve krye krye krye krye kryesoresoresoresoresore të dere të dere të dere të dere të derma-ma-ma-ma-ma-
titit?titit?titit?titit?titit?
Dermatit atopik (ekzemë) zakon-
isht nis që nga fillimet e fëm-

ijërisë. Shenjat e para janë sku-
qje e lëkurës, kruajtje, ndodh kur
lëkura përkulet - brenda bërry-
lave, prapa gjunjëve dhe në pjesën
e përparme të qafës.  Dermatit
nga një kontakt alergjik ose një
kontaktues irritues ndodh në
zonat e trupit që kanë kontakt
me substanca që irritojnë
lëkurën, ose shkaktojnë reak-
sion alergjik, të tilla si kimikate,
detergjente. Dermatiti seborrhe-
ik shkakton skuqje të lëkurës
dhe plasaritje. Zakonisht ndodh
në zonat me përqindje të lartë
yndyrore, si psh. trup, fytyra,
kraharore dhe shpine. Ky derma-
tit është ndër më të vështirët për
t'u trajtuar dhe shpeshherë ësh-
të i trashëguar.
A është derA është derA është derA është derA është dermamamamamatitis një sëmund-titis një sëmund-titis një sëmund-titis një sëmund-titis një sëmund-
je e trashëguar?je e trashëguar?je e trashëguar?je e trashëguar?je e trashëguar?
Shpeshherë është shumë e vësh-
tirë të përcaktohen shkaqet e
shfaqjes së dermatitit, por ndër
to mund të përmendim faktorin
gjenetik, që është faktor kyç,
lëkura tepër të thata ose tepër të
yndyrshme, kushte lagështire,
higjiena e ulët, irrtim i lëkurës
nga një allergen ose kontakt ir-
ritues. Ndërkohë, dermatiti
atopik (ekzemë) lidhet me një
sërë faktorësh duke përfshirë

lëkurën e thatë, faktorin gjene-
tik, sistem të ulet imunitar, bak-
teret në lëkurë dhe kushtet mje-
disore. Dermatiti nga një kontakt
irritues shkaktohet nga kontak-
ti i drejtpërdrejtë me agjentë ir-
ritues ose alergene, të tilla si
kimikate të ndryshme, bizhuteri
që përmbajnë nikel, produkte
pastrimi, parfume, kozmetikë,
madje edhe nga shumë silikonë
që gjenden në shumë kremra.
Ndërsa dermatiti seborrheic

mund të shkaktohet nga majatë
(kërpudha) që ndodhet në
sekretimin e gjëndrave të yndyrës
në lëkurë. Ky lloj dermatiti seb-
orrheic, mund të vërehet në disa
faza, pra mund të shfaqet dhe lar-
gohet në varësi të sezonit.
Çfarë u rekomandoni të gjithëÇfarë u rekomandoni të gjithëÇfarë u rekomandoni të gjithëÇfarë u rekomandoni të gjithëÇfarë u rekomandoni të gjithë
p a c i e n t ë v e  t ë  p r e k u r  n g ap a c i e n t ë v e  t ë  p r e k u r  n g ap a c i e n t ë v e  t ë  p r e k u r  n g ap a c i e n t ë v e  t ë  p r e k u r  n g ap a c i e n t ë v e  t ë  p r e k u r  n g a
sëmundja?sëmundja?sëmundja?sëmundja?sëmundja?
Disa këshilla që mund të ndiqen
janë: lajeni lëkurën me ujë të

ngrohtë jo të nxehtë, evitoni ko-
hën e gjatë në dush, pas larjes
thajeni mirë lëkuren; përdorni
pastrues për fytyrën që nuk
për mbajnë sapunë; mbajeni
lëkurën gjithmonë të hidratuar;
përdorni veshje pambuku; mbaje-
ni lëkurën në kontakt të vazh-
dueshëm me ajrin, pra jo të izoluar
për një kohë të gjatë si dhe tregoni
kujdes me produktet e kujdesit të
lëkurës.
A ka një trajtim përfundimtar përA ka një trajtim përfundimtar përA ka një trajtim përfundimtar përA ka një trajtim përfundimtar përA ka një trajtim përfundimtar për
derderderderdermamamamamatitin?titin?titin?titin?titin?
Trajtimi i dermatitit është shumë i
vështirë dhe lidhet me një sërë fak-
torësh si stresi, mjedisi rrethues,
dieta ushqimore, faktori gjenetik,
higjiena dhe kujdesi vetjak. Është
e rëndësishme të dihet se dermati-
tis është një çrregullim imunitar
dhe në varësi të shkallës së
përhapjes kërkon trajtime të ndry-
shme. Në shumicën dërrmuese, der-
matitis vetëm mund të trajtohet
dhe në rastet e irritimeve të lehta,
mund të kemi deri në zhdukjen e
tyre. Unë të gjithë pacientëve të mi
u këshilloj kremrat bimorë, që janë
natyralë dhe nuk përmbajnë kimi-
kate ose ingredientë, që janë shumë
efikasë në trajtimin dhe qetësimin
e irritimeve. Unë e përdor gjith-
monë në produktet e mia oksidin
e zinkut, i cili përthithet lehtë
nga lëkura dhe ka efekte të mëdha
për trajtimin dhe rigjenerimin e
irritimeve.

Mjekja dermatologe, Megina Laçka
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Kërmilli është pjesë e gas
tropodeve dhe pjesë e mo
lusqeve e kategorizohet në

dy lloje: ai që jeton në tokë dhe
tjetri në ujë. Ata e ndjejnë ambien-
tin përreth me anë të tentakulave
dhe kontrollojnë nëse është e sig-
urt për të lëvizur në mjedisin ku
qëndrojnë. Në majën e tentakulave
janë sytë e kërmillit, ndërsa buzët
janë direkt midis tentakulave më
të shkurtra dhe pas buzëve më
poshtë është goja. Kërmilli e lës-
hon mukusin kur është i frikësuar
ose në mjedis të panjohur, pasi
muskusi përmban disa helme që i
largon insektet.
PËRBËRJA KIMIKE E
MUKUSIT
Pasi u analizua mukusi i kërmil-
lit për të parë sasinë e ami-
noacideve që përmban, pjesa tjetër
ishte humin, përbërës kimik me
ngjyrë të errët, që nuk tretet në
ujë. Xheli përmban sasi të mëdha
polisakaridesh, zinxhirë galak-
toze. Përmbajtja e aminoacideve
është: kryesisht përmban më
shumë prolinë dhe glycine. Muku-
si I kërmillit përmban acid uron-
ik me shumicë, gjithashtu përm-
ban hexosaminë, acetil, sulfate
dhe mukopolisakaride. Gjithash-
tu, mukusi ka veti antiinflama-
tore, lubrifikuese, antibakteriale si
dhe qetësuese, sedative. Akoma
nuk është provuar eksperimental-
isht pse kërmilli ka këto efekte
pozitive në lëkurë, pasi nuk ka
shumë studime për efektin e tij, por
më shumë është studiuar efekti i
tij nëse konsumohet si ushqim.
Mukusi i kërmillit përmban acid
hyaluronic, i cili ndodhet
edhe tek vaji i helikrisum-
it dhe është një përbërës
kimik shumë i fuqishëm
kundër rrudhave, ka aftë-
si rigjeneruese dhe
hidratuese në fytyrë.
Mukusi ndihmon në stim-
ulimin e prodhimit të
kolagjenit dhe elastinës së
lëkurës e rigjeneron kësh-

Ylli Merja

“Mukusi i kërmillit
përmban acid
hyaluronic, i cili
ndodhet edhe tek
vaji i helikrisumit
dhe është një
përbërës kimik
shumë i fuqishëm
kundër rrudhave,
ka aftësi
rigjeneruese dhe
hidratuese në
fytyrë.

tu të çarat në lëkurë, plagët dhe
largon radikalet e lira. Sipas eks-
perimenteve të ndryshme pasi ësh-
të analizuar komplet trupi i
kërmillit, përmbajtja është: ujë
rreth 80%, proteina 10-16%, lipide
0.9%, karbohidrate varion nga 0.5
në 4.5% në varësi të llojit të gjall-
esës dhe hi afërsisht 1-2%. Përm-
bajtja e proteinave tek kërmilli
është shumë e lartë krahasuar me
masën e tij trupore si dhe përm-
ban kolagjen me shumicë, prandaj
edhe rigjeneron lëkurën e fytyrës
dhe nëse konsumohet rigjeneron
indet e trupit. Përmbajtja
biokimike e kërmillit është: min-
eralet me shumicë janë kalcium,
magnez dhe fosfor. Magnezi ndod-
het në shumë reaksione kimike në
organizëm, prandaj është shumë i
domosdoshëm për qelizën për t'u
marrë çdo ditë me anë të ushqi-
meve. Në pakicë janë bakri me 20%
të nevojave ditore të organizmit,
3.5mg hekur dhe zink. Por gjith-
ashtu përmban edhe selenium, i
cili ndihmon në luftimin kundër
qelizave kancerogjene në orga-
nizëm dhe lufton sëmundjet e zem-
rës, ndërkohë që theksohet fakti

se ka në përbërje edhe omega 3 me
shumicë e vitaminën  A (e rëndë-
sishme për shikimin), vitaminë E
për një lëkurë të shëndetshme, por
pa harruar edhe prezencën e vita-
minës B1, B3, B6, dhe B 12. Vitami-
na E ndodhet edhe tek mukusi që
çliron kërmilli, prandaj është
shumë efektive në rigjenerimin e
lëkurës. Gjithashtu, kërmilli nuk
ka fibra dhe ka yndyrna të larta,

Ylli Merja: Vlerat e pabesueshme të kremit
të kërmillit ndaj dhimbjeve të kockave

Mjeku popullor: Ja cilat janë efektet e menjëhershme të mukusit të këtij butaku

"Ndihmon në zhdukjen e rrudhave e puçrrave"
në një pjatancë në të cilën
keni hedhur sallatë, rukola
ose gjethe të ndryshme bar-
ishtesh të njoma. Duhet t'i
lini për rreth një orë së bash-
ku me sallatën dhe më tej t'i
hiqni e t'i vendosni mbi fy-
tyrë. Shumë shpejt do të vini
re që lëkura juaj do të bëhet
më e lëmuar, e ky është pro-
cesi që kërmilli realizon në
zvogëlimin e këtyre
rrudhave dhe luftimin e tyre
brenda një periudhe shumë
të shkurtër kohore. Po i njëj-
ti trajtim mund të vlejë për
të gjithë ata individë që kanë
puçrra në fytyrë ose mund
të përdoret edhe në rastet
kur fëmijët e vegjël kanë in-
feksione të lëkurës e u krijo-
hen masa të qelbëzuara deri
në përmasën e një kokrre
lajthie, që mbushen me sta-
filokokë. Nëse vendosim
mbi këto puçrra kërmijtë,
atëherë do të fillojë të veprojë
proteina e mukusit, që ësh-
të e pasur me lëndë bi-
ologjike aktive. Brenda 2-3
ditësh të gjitha puçrrat do
të jenë zvogëluar ose do të
jenë mënjanuar plotësisht.
Ndërkohë rekomandohet që
pacientët që vuajnë nga
dhimbjet e kockave dhe të
kyçeve të përdorin kremin e
kërmillit pasi në të gjitha
rastet e tharjes së lëngut
synovial, ky krem do të ndi-
hmojë në shtimin e këtij lën-
gu e qetësimin e dhimbjeve.

megjithëse këto janë pozitive.
VLERAT KURATIVE
Merrni 4-5 kërmij dhe i vendosni

Sipas eksperimenteve të ndryshme pasi është anali-
zuar komplet trupi i kërmillit, përmbajtja është: ujë
rreth 80%, proteina 10-16%, lipide 0.9%, karbo-
hidrate varion nga 0.5 në 4.5% në varësi të llojit të
gjallesës dhe hi afërsisht 1-2%.
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Trupi është veshja më
e bukur që kemi" dhe
kjo shprehje vlen më

shumë për stinën e nxehtë
të verës. Kështu, nëse doni
që këtë verë të keni një trup
dhe fizik më tërheqës, ky
është momenti të filloni nga
puna. Blogerja 'healthy life-
style', Çenkuela Hasa tre-
gon për suplementin "Life
Pages" në "Gazeta Sh-
qiptare", rregullat kryesore
sesi mund të filloni të bëhe-
ni gati për një "beach body".
Jo të gj i tha vajzat duan
muskuj, shumica dëshirojnë
fizik të tonifikuar dhe më
poshtë po japim disa këshil-
la tepër të vlefshme në
mënyrë që tia arrini qëllimit.
FILLONI AKTIVITETIN
FIZIK
Ky është hapi i parë pa të
cilin nuk mund të formosh
një trup të tonifikuar. Dhe
nëse doni që këtë verë të
tërhiqni vëmendje me fizikun
tuaj, duhet ta merrni shumë
seriozisht këtë hap. E di që
koha nuk është gjithmonë në
favorin tonë, por filloni të pa-
ktën 2 deri në 3 herë në javë
duke u ushtruar nga 1 orë si
fillim. Nëse jeni sistematike
në stërvitje, më besoni, do
të keni rezultate shumë
shpejt.
ZGJIDHNI
AKTIVITETIN FIZIK
QË JU PËLQEN MË
SHUMË
Kjo është dilema, çfarë do
të bëj dhe ku do të shkoj?
Ka pa fund vende ku mund
të stërviteni. Ka fitnes, kros
fit, zumba, kërcime latine,
etj. Pyeteni veten se ku do
të ndjeheshit më komode
dhe nuk do të mërziteshit.
Duhet të filloni të merreni me
diçka që ju pëlqen, sepse
nëse zgjidhni një lloj aktivi-
teti që nuk është në prefer-
encat tuaja, do të përfundo-
ni duke e braktisur shumë
shpejt. Mund të jeni natyrë
sfiduese, kështu mund të
zgjidhni fitnesin, i cili për hir
të vërtetës do shumë vullnet
dhe është vendi im i preferu-
ar. Mund të zgjidhni kros fit,
nëse doni intensitet dhe ju
pëlqen të stërviteni në grup.
Nëse përveç stërvitjes doni
edhe të argëtoheni, mund të
shkoni në zumba ose në
kërcime latine. Ju e njihni
më mirë veten tuaj, prandaj
kjo zgjedhje ju takon vetëm

6 këshilla të vlefshme për
një trup sa më të tonifikuar

Çenkuela

HASA:

Voltiza Duro

ju.
Ushtroni muskujt e barkut
Barku, pjesa më delikate e trupit…
Nëse do të filloni të kujdeseni që
tani, pa diskutim në verë nuk do
të keni një probleme me fryrjen.
Ushtrimet e barkut janë nga ato
ushtrime që mund t'i bësh kudo
dhe kurdo. Filloni nga 20 - 30 minu-
ta çdo ditë.
KUJDESUNI PËR USH-
QIMET QË DUHET TË KON-
SUMONI
Që gjërat të funksionojnë, duhet t'i
zbatoni të gjitha rregullat. Jo vetëm
stërvitje dhe me ushqimin ta teproni
ose e anasjella, jo vetëm dietë
ushqimore dhe pa aktivitet fizik. Ato
janë të ndërl idhura me njëra-
tjetrën. Kur fillon të bësh aktivitet
fizik, duhet ta ndihmosh atë me
ushqimin e duhur. Duhet të përf-
shini në dietën tuaj ushqimore ush-
qime me proteina si vezë, peshk,
qumësht, fileto pule, perime etj.
Proteina ndihmon në rigjenerimin
dhe formimin e muskujve. Kështu
do mund të formoni më shpejt një
trup të tonifikuar. Ushqimet që du-
het të mbani larg janë ato me
yndyrë, brumërat, të skuqurat,
sheqeri dhe ushqimet e proce-
suara.
KONSUMONI
5 VAKTE NË DITË
Dikush ndoshta do të mendojë in-
stinktivisht që me 5 vakte nuk
dobësohet dot, ose janë shumë.

E keni gabim. Të konsumosh diç-
ka çdo 2 orë, kjo do të ishte ideal-
ja për organizmin tonë, gjithsesi
5 vakte është menduar duke mar-
rë parasysh edhe rrethanat që
njerëzit janë në punë, shkollë dhe
nuk mund të jenë kaq striktë. Du-
hen ngrënë 3 vakte kryesore dhe
2 snack. Mëngjesi, paradreka,
dreka, paradarka dhe darka. Këto
minivakte para drekës dhe darkës
duhet të jenë vakte të vogla, ku
mund të konsumoni fruta të tha-
ta, fruta, çaj ose pak bukë. Duhet
të keni kujdes sasinë. Kur hamë
vakte të vogla dhe të shpeshta,
trupi ynë nuk ndjehet i uritur dhe
metabolizmi punon më shpejt.
Jemi më energjikë dhe efiçentë
gjatë ditës.
MOS HARRONI TË PINI UJË
Dëgjoj njerëz që harrojnë të pinë
ujë. Pini 2 deri në 3 litra ujë në
ditë. Pini ujë edhe kur ndjeni uri,
sepse kështu do të ndjeheni të
ngopura dhe do të konsumoni më
pak ushqim. Uji hidraton trupin dhe
ju largon mbetjet toksike. Të
flasësh për vetitë e ujit nuk mjaf-
tojnë këto rreshta, por mbani mend
rregullin kryesor, që uji është pija
më e shëndetshme që mund të
konsumoni. Këto ishin disa nga
rregullat që do ju ndihmojnë, nëse
i ndiqni të gjitha njëkohësisht. Më
besoni, trupi juaj do filloj të reagojë
me këto 6 rregulla.Çenkuela  Hasa
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Konsumoni
aronian për
të luftuar
sëmundjet e
zemrës
Një frut i rrallë medicinal po kultivohet

në Shqipëri, vlerat e të cilit janë të
jashtëzakonshme për kurimin e

shumë sëmundjeve dhe problemeve shën-
detësore. Bëhet fjalë për aronian, një frut
ngjyrë vjollcë, i vogël, por shumë i fuqishëm.
Kokrrat e aronias kanë burimin më të lartë
të antioksidantëve të pranishëm në një frut
e përmirësojnë qarkullimin e gjakut, duke i
bërë enët e gjakut më të forta dhe duke
zvogëluar rreziqet që vijnë nga sëmundjet
e zemrës. Kokrrat e aronias mbajnë ten-
sionin e gjakut në nivele normale. Lëngu ose
çaji i anorias rekomandohet për njerëzit që
kanë problem me tensionin e gjakut dhe
qarkullimin e tij. Ky frut është studiuar në
lidhje me rolin e tyre në parandalimin e
sëmundjes së diabetit. Një prej studimeve
arriti në konkluzionin që konsumimi i këtij
fruti nuk rrit nivelin e sheqerit në gjak, mad-
je e ul atë. Ky frut përbën një kurë fantas-
tike jo vetëm për problemet me stomakun,
por edhe ato të veshkave. Janë të gjitha
këto vlera që e shndërrojnë aronian në një
super frut medicinal, i cili për nga efektet e
fuqishme kurative sigurisht nuk ka të
paguar.

Ja cilat janë 5
barishtet që
pastrojnë gjakun

Pastrimi i gjakut ndihmon orga-
nizmin në largimin e baktereve,
virozave, infeksioneve në mënyrë
shumë efektive. Dy organet krye-
sore që kryejnë funksionin e
pastrimit të gjakut nga toksinat
janë veshka dhe mëlçia. Kjo e fun-
dit largon substancat e dëmshme
nga gjaku, ndërsa veshkat paran-
dalojnë akumulimin e mbetjeve
dhe lëngjeve në trup. Ato filtrojnë
papastërtitë dhe ndihmojnë në
pastrimin e gjakut. Ndër produk-
tet më të mira që ndihmojnë në
pastrimin e gjakut janë padyshim
bimët dhe barishtet. Më poshtë po
listojmë disa nga barishtet më të
mira, të cilat gjenden lehtësisht
në treg të freskëta apo disa prej

tyre edhe në pikat e shitjes së
bimëve medicinale që ndihmojnë
në pastrimin e gjakut.
RADHIQJA
Gjethet e radhiqes përmbajnë an-
tioksidantë që ndihmojnë në
pastrimin dhe largimin e toksinave
nga gjaku. Rrënjët dhe gjethet e
radhiqes çmohen për vetitë e tyre
në trajtimin e problemeve të vesh-
kave dhe mëlçisë. Këshillohet që
radhiqet t’i konsumoni të ziera si
sallatë me limon e vaj ulliri, por
mund t’i konsumoni edhe si lëng,
duke zierë disa gjethe radhiqesh
në një filxhanë çaji me ujë.
MAJDANOZ
Majdanozi është një pastrues i
shkëlqyer i gjakut me veti diure-
tike, që ndihmojnë në largimin e

shpejtë të mbetjeve ushqimore
nga organizmi. Në mënyrë të
veçantë, majdanozi ndihmon në
eliminimin e toksinave dhe reduk-
timin e efekteve helmuese të sh-
kaktuara nga metalet e rënda.
Gjithashtu, majdanozi ka një efekt
mbrojtës për mëlçinë, duke ndih-
muar në mirëfunksionimin e saj e
nga ana tjetër, ai parandalon prob-
lemet dhe dëmtimin e mëlçisë.
HITHRA
Janë ndër barishtet më të vyera
që natyra i ka dhuruar njeriut. E
pasur në vlera ushqyese dhe vlera
shëndetësore gjithashtu, hithra
qëndron në majën e piramidës së
barishteve që ndihmojnë për
pastrimin e gjakut. Konsumojeni
hithrën në formën e çajit, por edhe
të sallatës gjithashtu. Mjafton t’i
zieni dhe t’i përdorni si sallatë,
ndërkohë që lëngun e tyre e kon-
sumoni si çaj.
GJEMB GOMARI
Gjemb gomari është përdorur të
paktën prej 2 mijë vitesh për
qëllime mjekësore. Kjo bimë fan-
tastike ka veti të forta antioksi-
duese dhe antiinflamatore dhe
është njohur gjerësisht për aftës-
inë e saj në largimin e toksinave
nga mëlçia. Gjem bgomari kon-
sumohet në formën e çajit, ku për
një filxhan çaji me ujë vendosen
për të zierë dy lugë çaji me gjemb
gomari të thatë.
LABOTI
Gjethet e labotit të egër kanë veti
pastruese për organizmin. Lëngu
i përftuar prej tyre është i rëndë-
sishëm për pastrimin e gjakut.
Mjaftojnë katër deri në pesë gjethe
të labotit të egër për të shfrytë-
zuar lëngun dhe pastruar gjakun.
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Zbardhet formulari-tip për informim në lidhje me ecurinë e dosjes

Pronarët në Durrës, ATP
merr në shqyrtim 1300 dosje
Rifreskohet lista, procedurat për t'u njohur me ecurinë e shqyrtimit

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 1300 dosje

ish- pronarësh që janë në
proces shqyrtimi nga kjo
agjenci. Kërkuesit janë në
qarkun e Durrësit dhe janë
në pritje të vendimit të ATP-
së. Në listën e përditësuar
jepet numri i dosjes dhe data
e aplikimit. Të gjithë ish-pr-
onarët që kanë aplikuar për
kthimin dhe kompensim
prone në Agjencinë e Tra-
jtimit të Pronave dhe nuk
janë njohur ende me vendi-
min e agjencisë mund të
kërkojnë informacion në
lidhje me fazën në të cilën
ndodhet dosja. Agjencia e
Trajtimit të pronave ka
vënë në dispozicionin të pr-
onarëve formularin tip, "In-
formacion në lidhje me ecur-
inë e dosjes", i cili duhet të
plotësohet dhe të dorëzohet
në agjenci për të njohur me
fazën në cilën ndodhet
shqyrtimi i saj. Agjencia

Ornela Manjani

Trajtimit të Pronave është e
detyruar që brenda 15 ditëve
nga momenti i dorëzimit të
kërkesës të ktheje përgjigje
pronarit në lidhje me ecur-
inë e dosjes.
APLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMI

Për t'u njohur me ecurinë
e dosjes subjekti duhet të
plotësojë dhe të paraqesë
dorazi ose me postë pranë
ATP-së dokumentacionin
kërkesën përkatëse me sh-
krim për informim në lidhje
me ecurinë e dosjes, fotoko-
pje të kartës së identitetit,

dëshmi trashëgimie dhe
prokurë të posaçme. Në
faqen zyrtare të ATP-së më-

sohet se subjekti plotëson
kërkesën me shkrim për in-
formim në lidhje me ecurinë

e dosjes pranë Zyrës së Mar-
rëdhënieve me Publikun, në
agjenci. Më pas kërkesa i
kalon zyrës së protokollit, e
cila pasi e protokollon i dër-
gon të gjitha kërkesat e
ardhura Drejtorit të
Përgjithshëm. Kreu i AKKP-
ës ia delegon kërkesat sek-
torit përkatës për ndjekje
dhe zbatim. Më pas sektori
përkatëse përgatit informa-
cionin e kërkuar dhe njof-
ton subjektin. Në përfundim
të shqyrtimit subjekti para-
qitet pranë zyrave të ATP-së

për të tërhequr shkresën
kthimi përgjigje në lidhje
me ecurinë e dosjes ose i dër-
gohet me postë sipas
kërkesës. Aplikimi për
kërkesën për informim mbi
dosjen nuk ka kosto.
FORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARIFORMULARI

Formulari i aplikimit për
formacion në lidhje me ecur-
inë e dosjes është i ndarë në
tri seksione. Aplikanti du-
het të plotësojë gjeneralitet
dhe adresën dhe jetë i paji-
sur me mjet identifikimi në
momentin e aplikimit. Në
seksionin e dytë duhet të
jetë përshkruar në mënyrë
të saktë se në lidhje me çfarë
kërkon informacion pala e
interesuar, në këtë rast pr-
onari që ka aplikuar për
kthim e kompensim prone.
Dhe ne seksionin e fundit
janë të specifikuara pesë do-
kumentet që duhet të dis-
ponojë pronari në momentin
e aplikimit.

DOKUMENTACIONI
QË DUHET TË PARAQISNI

Formulari tip
Fotokopje e kartës së identitetit
Kopje vendimi nga ish KKP/AKKP(nëse ka)
Dokumente të tjera

NrNrNrNrNr DateDateDateDateDate QarkuQarkuQarkuQarkuQarku StatusiStatusiStatusiStatusiStatusi Zona KadastraleZona KadastraleZona KadastraleZona KadastraleZona Kadastrale
7 6 10.05.1993 Durres Ne Shqyrtim 3369
409 26.10.1993 Durres Ne Shqyrtim 1590
9 4 08.01.1994 Durres Ne Shqyrtim 8518
5 9 08.02.1994 Durres Ne Shqyrtim 3369
843 21.02.1994 DURRESNe Shqyrtim 8512
7 5 28.02.1994 Durres Ne Shqyrtim 3369
1790 16.03.1994 DURRESNe Shqyrtim 3385
2 0 17.03.1994 Durres Ne Shqyrtim 3184
7 2 22.04.1994 Durres Ne Shqyrtim 3215
209 22.04.1994 Durres Ne Shqyrtim 8621
210 25.04.1994 Durres Ne Shqyrtim 8621
6 6 13.05.1994 Durres Ne Shqyrtim 3369
224 26.05.1994 Durres Ne Shqyrtim 8621
230 16.06.1994 Durres Ne Shqyrtim 8621
6 1 27.06.1994 Durres Ne Shqyrtim 1299
512 22.07.1994 Durres Ne Shqyrtim 3184
1191 24.08.1994 DURRESNe Shqyrtim 8517
2 7 27.08.1994 Durres Ne Shqyrtim 3369
4 0 30.08.1994 Durres Ne Shqyrtim 3369
118 30.08.1994 Durres Ne Shqyrtim 8517
280 30.08.1994 Durres Ne Shqyrtim 8621
305/1 30.08.1994 DURRES Ne Shqyrtim 1475
3 9 31.08.1994 Durres Ne Shqyrtim 2574
283 31.08.1994 Durres Ne Shqyrtim 8621
299 31.08.1994 Durres Ne Shqyrtim 8621
1752 03.10.1994 DURRESNe Shqyrtim 8514
2 20.11.1994 Durres Ne Shqyrtim 2309
7 0 22.12.1994 Durres Ne Shqyrtim 2309
125 27.12.1994 Durres Ne Shqyrtim 3369
212 20.01.1995 Durres Ne Shqyrtim 2585
185 26.05.1995 Durres Ne Shqyrtim 1031
783 12.06.1995 DURRESNe Shqyrtim 1727
731/1 16.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 3369
192 17.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 1031
692 18.06.1995 DURRESNe Shqyrtim 3215
701 18.06.1995 DURRESNe Shqyrtim 2255
826 18.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 3339
177 18.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 1031
195 18.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 3852
196 18.06.1995 Durres Ne Shqyrtim
198 18.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 1925
199 18.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 1924
203 18.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 3365
206 18.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 3215
231 18.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 2590
237 18.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 2147
310 18.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 3541
385 18.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 3541
391 18.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 8518

LISTLISTLISTLISTLISTA ME 1300 DOSJE ISH-PRA ME 1300 DOSJE ISH-PRA ME 1300 DOSJE ISH-PRA ME 1300 DOSJE ISH-PRA ME 1300 DOSJE ISH-PRONONONONONARËSH QË JARËSH QË JARËSH QË JARËSH QË JARËSH QË JANË NË PRANË NË PRANË NË PRANË NË PRANË NË PROCES SHQOCES SHQOCES SHQOCES SHQOCES SHQYRYRYRYRYRTIMITIMITIMITIMITIMI

398 18.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 2117
511 18.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 1256; 2332; 2978
694 19.06.1995 DURRES Ne Shqyrtim 3215 3852
1886 23.06.1995 Durres Ne Shqyrtim 8513
6 9 03.07.1995 Durres Ne Shqyrtim 3369
113 12.07.1995 Durres Ne Shqyrtim 1198
353 17.07.1995 Durres Ne Shqyrtim 3225
110 12.08.1995 Durres Ne Shqyrtim 1031
7 6 28.09.1995 Durres Ne Shqyrtim 3215
159 30.09.1995 Durres Ne Shqyrtim 1664
8 4 20.10.1995 Durres Ne Shqyrtim 3245
8 7 20.10.1995 Durres Ne Shqyrtim 3366
9 7 20.11.1995 Durres Ne Shqyrtim 1031
9 5 15.12.1995 Durres Ne Shqyrtim 2332
124 15.12.1995 Durres Ne Shqyrtim 1931
4 9 20.12.1995 Durres Ne Shqyrtim 3184
4 9 20.12.1995 Durres Ne Shqyrtim 3369
119 22.12.1995 Durres Ne Shqyrtim 3339
326 26.12.1995 Durres Ne Shqyrtim 8621
5 27.12.1995 Durres Ne Shqyrtim 8621
9 27.12.1995 Durres Ne Shqyrtim 2734
1 0 27.12.1995 Durres Ne Shqyrtim 3096
138 28.12.1995 Durres Ne Shqyrtim 8515
9 8 31.12.1995 Durres Ne Shqyrtim 3369
5 5 02.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3369
262 03.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 1931
327 03.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3541
367 04.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
378 04.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3369
448 06.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
125 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3096
524 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 1931
564 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 8517
573 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
574 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 8518
575 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3236
577 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 8516
578 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 8518
580 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3541
582 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
583 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3369
584 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 2591
586 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 8517
588 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 8517
589 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 8517
591 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 8516
594 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 2117
595 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
597 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3255
600 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3796

602 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3255
603 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 2590
606 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 8517
607 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
608 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 8512
612 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 1522
641 07.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 8517
157 15.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
106 18.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 1522
1 2 19.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 8621
151 23.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 8517
127 26.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3255
184 29.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 1924
348 31.01.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
366 04.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 2117
380 04.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3542
382 04.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 1242
400 05.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 2147
482 05.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
424 06.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 1727
557 06.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
455 07.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 2117
563 07.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 8517
592 07.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 2978, 1031
622 08.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 1914
648 09.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 1186
650 10.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
163 13.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3385
207 13.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 2453
313 13.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
2 0 14.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3096
170 15.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3541
2 1 19.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3096
147 19.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3245
229 19.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3245
175 22.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
232 22.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3225
248 23.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3385
187 26.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3215
242 26.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3541
244 26.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3245
246 26.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 2332
253 26.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
182 27.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 1198
152 28.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
249 28.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
251 28.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3255
255 28.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 2117
272 28.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
273 28.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3340
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320 28.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 2590
254 29.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 3184
257 29.02.1996 Durres Ne Shqyrtim 2255
156 04.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
653 09.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 1914
655 09.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 2453
2 4 13.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 8621
9 4 13.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3541
297 13.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 2101
298 13.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3215
347 13.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3137
116 14.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3255
240 14.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3385
307 14.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
510 14.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 8517
301 15.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 2117
305 15.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
318 15.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3255
322 15.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 2136
361 15.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3385
2 5 18.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3096
167 18.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
276 18.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 2009
292 18.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 2255
335 18.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 1727
432 18.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3245
226 19.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 2117
321 19.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3385
325 19.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 1914
329 20.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3541
330 20.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 1186
331 20.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 2453
334 21.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 1931
316 25.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3255
338 25.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 2978
270 26.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 2117
341 26.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3215
344 26.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3255
345 26.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 2147
346 26.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3215
467 26.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
715 27.03.1996 DURRES Ne Shqyrtim 8518
191 28.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3245
358 28.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 2453
304 29.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
265 31.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
288 31.03.1996 Durres Ne Shqyrtim 3245
768 01.04.1996 DURRES Ne Shqyrtim 1031
269 03.04.1996 Durres Ne Shqyrtim 3215, 1031
419 06.04.1996 Durres Ne Shqyrtim 2590
134 09.04.1996 Durres Ne Shqyrtim 1247
263 09.04.1996 Durres Ne Shqyrtim 3541
657 09.04.1996 Durres Ne Shqyrtim 8515
700 09.04.1996 DURRES Ne Shqyrtim
772 09.04.1996 DURRES Ne Shqyrtim 3365;1522
386 16.04.1996 Durres Ne Shqyrtim 1242
259 18.04.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
388 19.04.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
389 19.04.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
280 22.04.1996 Durres Ne Shqyrtim 1931
295 22.04.1996 Durres Ne Shqyrtim 2978
324 22.04.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
333 22.04.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
309 30.04.1996 Durres Ne Shqyrtim 3541
326 30.04.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
188 02.05.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
214 02.05.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
271 03.05.1996 Durres Ne Shqyrtim 3541
290 03.05.1996 Durres Ne Shqyrtim 1590
395 04.05.1996 Durres Ne Shqyrtim 8518
406 05.05.1996 Durres Ne Shqyrtim 2978
616 08.05.1996 Durres Ne Shqyrtim 1233
659 09.05.1996 Durres Ne Shqyrtim 1771
682 09.05.1996 DURRES Ne Shqyrtim 3541
771 09.05.1996 DURRES Ne Shqyrtim 3236
340 24.05.1996 Durres Ne Shqyrtim 3385
356 27.05.1996 Durres Ne Shqyrtim 3225
414 29.05.1996 Durres Ne Shqyrtim 1256
417 30.05.1996 Durres Ne Shqyrtim 3215
416 31.05.1996 Durres Ne Shqyrtim 2117
166 02.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2591
274 03.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2147
279 03.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3385
281 03.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2225
336 05.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3245
399 05.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1727
429 13.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2117

430 13.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2117
812 13.06.1996 DURRESNe Shqyrtim 1042
436 14.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
437 14.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2147
439 14.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2147
289 15.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
431 17.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2590
435 17.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3365
443 17.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2065
447 17.06.1996 Durres Ne Shqyrtim Ishem
450 19.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2147
451 19.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2117
459 20.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1931
457 20.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2255
458 20.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2255
172 21.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2585
460 21.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
461 21.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2978
462 21.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2585
131 23.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3385
3 8 24.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2621
375 24.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1771
466 24.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2101
469 24.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
470 24.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
480 24.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3541
4 1 25.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8621
4 2 25.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1294
4 3 25.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1475
4 5 25.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1042
453 25.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
474 25.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3365
477 25.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3430
479 25.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8517
481 25.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1771
523 25.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8518
579 25.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8518
3 8 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3369
4 8 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1369
4 9 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3541
5 0 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2453
5 1 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2453
5 2 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2453
5 3 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2453
5 5 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3096
5 6 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3096
5 7 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1522
5 8 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1475
332 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2255
485 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2332
487 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
488 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8514
491 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
492 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2978
494 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8514; 3331
495 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
497 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3541
500 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2978
502 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2453
518 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
525 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
529 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8517
535 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3255
609 26.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2332
6 0 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8621
6 3 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1664
6 4 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8622
6 5 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2537; 2385
6 6 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2621
6 7 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3599
6 9 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2385
7 4 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1934
7 6 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1925
7 7 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2385
8 0 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1247
284 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
507 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2590
509 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
513 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8516
515 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3369
516 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3137
517 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
520 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8516
532 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3255
534 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
546 27.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8516
685 27.06.1996 DURRESNe Shqyrtim

514/1 27.06.1996 DURRES Ne Shqyrtim
3365;1522
8 2 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1042
8 3 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1664
8 6 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8621
8 9 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3096
9 0 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3562
9 1 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1664
9 8 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1294
103 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1294
104 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1664
105 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1475
107 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3096
108 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3096
109 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2795
114 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8621
119 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1042
120 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1247
121 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1185
122 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1247
208 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
261 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3255
552 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3541
551 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1727
550 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3225, 3852
547 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2117
562 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3369
567 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2255
566 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3369
556 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3215
555 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3369
553 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3542
521 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 3796
611 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
541 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2255, 1727
540 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2332
539 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8516
527 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2147
545 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8516
530 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 2255
605 28.06.1996 Durres Ne Shqyrtim 8517
282 03.07.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
302 03.07.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
357 04.07.1996 Durres Ne Shqyrtim 3369
773 19.07.1996 DURRES Ne Shqyrtim
621 22.07.1996 Durres Ne Shqyrtim 1771
323 30.07.1996 Durres Ne Shqyrtim 3311
126 01.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 2117
149 02.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 2332
1 0 07.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 2453
618 08.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 2117
624 14.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 1233
626 16.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 8512
693 17.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 3796
615 18.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 3255
627 19.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 2590
629 21.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 8516
633 22.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 3852
634 23.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 2100
635 26.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 3255
636 26.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 8517
639 26.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 8517
646 27.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 3236
216 28.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
644 28.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 8517
130 29.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 3183
642 29.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 2100
643 29.08.1996 Durres Ne Shqyrtim 1186
247 01.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 3339
194 02.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 3245
670 09.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
630 12.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 1031
?>l,kjhgfd 13.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim 2585

13.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
397 16.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 2591
679 16.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
684 16.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim 8518
757 16.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
677 18.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim 2078
686 18.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim 3255
688 19.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
690 20.09.1996 Durres Ne Shqyrtim 2009
741 20.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim 3339
697 23.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
698 23.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim
699 23.09.1996 DURRES Ne Shqyrtim 3366

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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Opinioni i   Ditës

Idealja, realiteti mësimor
dhe ministrja teknike Me Hënën armiqësore mund të  keni

mosmarrëveshje me n jë  fami l jar ,  që
ndërhyn në punët tuaja.  Nuk keni  fare
dëshi rë t ' i  thoni  ses i  doni  të  s i l len i .
Do të keni pika të përbashkëta me dikë
që ka  d i tu r  t ' ju  të rheqë vëmendjen,
por nuk do të jetë e lehtë të paj toheni .

DEMI

Nëse në punë doni të jeni i qetë, përm-
bajuni në mënyrë të përpiktë rregullave
dhe shmangni kundërshtimin e vazh-
dueshëm të veprimeve të eprorëve. Jeni
të papërmbajtshëm edhe për gjërat me
të vogla. Organizohuni mirë, pushoni
më shumë, zbavituni me miqtë.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Në ambientin që frekuentoni ka perso-
na me të ci lët keni të përbashkëta, por
duke qenë se jeni i  zënë me çështje të
përd i tshmër isë ,  nuk  e  kupton i .  Mos
ëndërroni udhëtime dhe ndryshime në
vende utopike, nuk është koha të mer-
rni nisma të reja.

Pozic ion i  i  Hënës do të  bë jë që s i tua-
ta  të  acarohet .  Luf to j in i  mendimet  e
këq i j a  me  n jë  shë t i t j e  në  pa rk  apo
duke dëgjuar  muzikën tuaj  të  preferu-
a r .  Mund  të  bën i  n joh je  të  re ja ,  t ë
këndshme.  Do të  për je ton i  emocione
të bukura.

Keni dëshirë të vendosni mirëkuptim edhe
më të thellë me personin e zemrës, që do
t'ju kuptojë menjëherë dhe do t'ju dëgjojë.
Keni përkrah një partner vërtet të veçantë.
Do të zmadhoni rrethin e të njohurve dhe do
të krijoni kontakte të shumta me njerëz të
ditur.

Shqetësimi nuk do të jetë i  lehtë për
t 'u mbajtur nën kontrol l .  Do të bëjë që
marrëdhëniet me të t jerët t ' i  keni sipas
kapriçove të humorit .  Qetësohuni!  Nuk
do të pranoni propozimin e një të njo-
huri t ,  sepse më vonë do t ' i  ndiheni në
borxh.

Sot  y je t  nuk janë shumë të  shkë lqye-
shme.  Do të  shqe tësohen i  për  çësh-
t je  p ro fes iona le ,  të  c i la t  do  të  da l in
se  nuk  janë  p rob lemat ike !  Në  punë
mos b in i  shumë në  sy,  r r in i  të  qe të
dhe  sh faq in i  a f t ës i t ë  t ua j a  në  mo -
ment in  e  duhur .

Me Saturnin dhe Uranin bashkëpunë-
t o r ë ,  m u n d  t ë  a n g a z h o h e n i  p ë r  t ë
mbushur disa mungesa njohurish dhe
të  a r r in i  të  pë rga t i tu r  pë r  n jë  s f idë
shumë të pr i tur profesionale. Me Ve-
nusin mik, është e mundur që një kr izë
në çi f t  të zgj idhet.

Hëna në qiell in tuaj ju provon me emo-
cione të ndryshme. Nga një anë do të
jeni ëndërrimtar dhe të shkëputur, nga
ana tjetër pasionant dhe të angazhuar.
Me partnerin mund të keni vështirësi të
mirëkuptoheni rreth çështjeve që kanë
mbetur në vend.

Me Jupiterin që i bashkohet shenjës suaj,
mungesa e vullnetit për të kontrolluar
s je l l je t  kapr içoze mund të shkakto jë
ndërlikime, prandaj veproni me mend.
Jupiteri mund të bëjë që të keni disa
vonesa administrative të bezdisshme.
Kini durim dhe mos u dorëzoni!

Me ndikimin Hënës që bashkëvepron me
Venusin, pritet të kaloni një ndjenjë vësh-
tirësie që nuk mund ta shpërfillni lehtë. Bëni
kujdes me çfarë thoni dhe me sjelljen e pa-
përshtatshme që mund të keni, sepse mund
t'ju shkaktojë probleme.

M e  b a s h k ë v e p r i m i n  e  N e p t u n i t  n ë
shenjën e jua j ,  pr i ten g jëra të mira në
f u s h ë n  e  d a s h u r i s ë .  P ë r g a t i t u n i  t ë
pë r f i t on i .  Do  të  ken i  në  maks imum
a f tës i në  t ë rheqëse  dhe  t ë  j osh jes .
Jeni  duke shkuar  dre j t  n jë  të  ardhme-
je  të  shndr i tshme në dashur i .

Nga Pëllumb Karameta

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

... t’i tregojmë asaj dhe publikut
se ku gabon në ato që shkruan (për
më shumë, shihni ju lutemi: http:/
/www.gsh.al/2017/11/17/kurriku-
la-dhe-injoranca-e-ish-ministres-
teknike/). Duket, nuk kemi arri-
tur ta bindim që gabon. Në vijim
do të tregojmë se gabon, kur për-
dor idealen si kriter për të vlerë-
suar gjendjen në sistem. Ajo gabon
sërish kur të përbashkëtat e disa
rasteve të shkëputura i përgjithë-
son për të gjithë sistemin.

Idealja shpreh të përsosurën që
ekziston në imagjinatë dhe nxit e
orienton përpjekjet njerëzore për
ta jetësuar. Si e tillë, idealja ush-
qen nevojën, forcën e brendshme
që nxit veprimet për përmbushje.
Në ligjërimet publike termi gjen
përdorime të ndryshme. Ka studi-
ues që hetojnë prirjen e procesit
apo produktit drejt ideales, bazuar
në të dhëna të besueshme dhe të
vlefshme, të përftuara nga përdori-
mi i metodave dhe kritereve shken-
core, të tilla si: eksperimenti, Anal-
iza e Variancës, metoda Kolmog-
orov-Smirnov-it dhe Shapiro-Wilk-
it etj., etj. Kështu, p.sh., raporti i
vlerësimit të UNESKO-s i vitit të
shkuar, pas matjeve dhe kërki-
meve metodike, konstatoi se
“sistemi arsimor shqiptar ka pë-
suar ndryshime të prekshme, ka
modernizuar kurrikulin, ka zhvil-
luar kapacitetet në sistem, po
përmirëson sistematikisht përf-
shirjen e fëmijëve në arsimin e
detyruar, si dhe po përshtat objek-
tivat e politikës arsimore ko-
mbëtare me ato të kuadrit europi-
an dhe atë ndërkombëtar”.

Ka edhe deklarata të pasakta,
që përcillen nga ligjërues të sin-
qertë, por me kufizime profesion-
ale. Ata përpiqen të provojë prir-
jen drejt ideales, por janë të cen-
ueshëm në ato që deklarojnë. Në
këto raste janë kufizimet profesio-
nale, jo qëllimet apo interesat vet-
jake, ato që prekin besueshmërinë
dhe vlefshmërinë e deklaratave.
Këtij rasti i takon, të themi, kon-
statimi sipas të cilit “formimi fille-
star i mësuesve në fakultetet tona
të edukimit ofron kulturën e
nevojshme psikologjike”.

Ka edhe individë (politikanë e
jo vetëm), për të cilët nuk kanë
rëndësi as realiteti, as metoda, as
kriteret dhe as numri i rasteve të
nevojshme për përgjithësim. Për
ata vlejnë thjesht dhe vetëm qëlli-
met politike apo vetjake që duan
të plotësojnë. Në këtë kontekst, për
arritjet e siguruara dhe tejkalimin
e barrierave, idealja (standardi i
përsosmërisë) ofrohet si kriter ose
objektiv i detyrueshëm që duhet
përmbushur, tani dhe këtu. Dhe
çka është më interesante, individë
të tillë i referohen ideales, por nuk
tregojnë asnjë strategji, mënyrë

apo instrument alternativ. Të tilla
janë deklaratat e ish-ministres
teknike të Arsimit. Për atë, refor-
ma kurrikulare nuk funksionon,
pasi “nuk është siguruar infras-
truktura e duhur, numri i madh i
nxënësve, mungesa e mjeteve mësi-
more, mungesa e laboratorëve,
mungesa e teknologjisë, buxheti i
munguar i shkollave”. Të kërkosh
në kushtet e Shqipërisë plotësimin
e kritereve që dallojnë sistemin
arsimor ideal, tani, menjëherë, kjo
është broçkull, edhe pse me gjithë
vështirësitë, barrierat e kufizimet,
mjaft tregues janë normalizuar.
Përmendim psh., raportin “më-
sues-nxënës” që është 1:14; numri i
“nxënësve për klasë” në qytet ësh-
të 30, ndërsa në fshat është 10-12.

Sipas saj, reforma nuk funk-
sionon edhe pse Shqipëria mori
modelin e kurrikulës së Kosovës:
“Ministrja e Arsimit brenda natës
mori një kurrikul të huazuar nga
Kosova, e cila është e pazbat-
ueshme për kushtet tona...”. Ësh-
të e vërtetë se kurrikula jonë ësh-
të mbështetur në atë që zbatohet
në Kosovë. Kjo ka 2 arsye thelbë-
sore. E para, për të jetësuar direk-
tivën e çmuar të qeverive respek-
tive për unifikimin e sistemeve
tona arsimore. E dyta, sepse kur-
rikuli i ri i Kosovës ka jetësuar
ndryshimet që po realizohen kudo
në botë. E tillë është, p.sh., kurriku-
la që zbatohet në Kanada që nga
viti 2000. Gjithashtu, përpjekjet e
nisura që në vitin 2005 në Francë
vijojnë të përsosin kurrikulën që
zhvillon kompetencat (Le socle
commun des connaissances et des
compétences). Shembuj plotësohen
me përvojën e Zelandës së Re (re-
formimi vijon që nga vitin 2007)
apo me përvojën e Anglisë (refor-
ma e filluar në intervalin 2014-
2016). Këto reforma provojnë se
suksesi arrihet kur politikat arsi-
more orientohen nga konceptet e
barazisë së mundësive për arsimim
dhe të ngritjes në vijimësi të ka-
paciteteve. Si dhe kur ato vlerë-
sojnë më shumë cilësinë e arritjeve
nga të gjithë nxënësit, se sa

konkurrencën, stimujt dhe sank-
sionet.

Reformat bashkëkohore që po
ndërmerr mbarë bota zonja ish-
ministre janë komplekse dhe përf-
shijnë rregullime thelbësore të
legjislacionit, të institucioneve, të
kurrikulës zyrtare dhe praktikës
shkollore. Ato bazohen mbi idetë
e reja për njohjen, nxënien, mend-
jen dhe inteligjencën dhe po rev-
olucionarizojnë kuptimet për ro-
lin e nxënësit, të mësuesit dhe të
burimeve të nxënies (teksteve, mje-
tet mësimore etj.). Idetë e reja po i
shndërrojnë programet mësimore
dhe burimet e nxënies, të
fokusuara jetë e mot në trans-
metimin e përmbajtjeve formale,
të palidhura me situatat e kup-
tueshme për nxënësit. (Për më
shumë, shihni ju lutemi: http://
gazeta-shqip.com/lajme/2013/12/
02/risite-e-mendimit-arsimor-dhe-
kurrikula/). Këto shndërrime po
harmonizojnë tre faktorë kyçë për
formimin e qytetarit të shoqërisë
së dijes. Në dukje të dallueshëm,
por që në fakt, plotësojnë dhe ush-
qejnë njëri tjetrin: a) situatat e
kuptueshme ku operon nxënësi; b)
kuptimi i asaj që ai realizon; c)
strategjitë që mbështetin
ndërtimin e njohurive dhe të ko-
mpetencave përmes veprimit të
nxënësit/studentit. Më tej refor-
mat arsimore u kushtojnë kujdes
të posaçëm përdorimit të njohurive
nga nxënësit. Arsimi i gjeneratave
të reja nuk do të jetë më arsimi
tradicional plus iPad-et. As edhe një
reduktim i qëllimshëm i arsimit
tradicional. Do të jetë një version i
plotë, sepse të bësh gjëra me dijen
është më e vështirë se “thjesht ta
marrësh” atë. Ndaj, mund të themi
me siguri se zbatimi i kurrikulës
së re do të jetë në udhën e duhur,
varësisht masës me të cilën ajo i
aftëson nxënësit të përdorin njohu-
ritë dhe kompetencat, jo modelit,
kritereve dhe kohës që sugjeron
ish-ministrja.

Janë këto argumente bazale që
zhvlerësuan produktet e draftit të
kurrikulës që përgatiti ministria

në periudhën 2010-2013, për të cilën
qahet ish-ministrja (Për më shumë,
shihni ju lutemi: http://gazeta-
shqip.com/lajme/2013/03/24/refor-
ma-anglo-saksone-e-ministrit-taf-
aj/). Simetrike me arsyet e më-
sipërme janë edhe ato që lidhen me
ankesat për reformimin e arsimit
të lartë. Kanë kaluar pak më shumë
se 2 vite që ka hyrë në fuqi ligji për-
katës. Një ligj që, nisur nga gjendja
e mjerueshme, kërkon ndryshme
rrënjësore në të gjithë përbërësit
strukturorë, administrativë, aka-
demikë dhe operues së institucion-
eve universitare. Pse jo, edhe në filo-
zofinë e procesit të arsimimit të
lartë, në kurrikulat dhe në proces-
in e të nxënit. Por ja se çfarë dek-
laron ish-ministrja: “A mund të
flasim për reformë, kur ligji i AL
që do të materializonte këtë re-
formë është i pazbatuar?”. Pra,
tani dhe këtu!

Për të parë dhe kuptuar
tablonë arsimore shqiptare, zon-
ja ish-ministre, kemi nevojë për
metafora dhe lente të reja, të ndry-
shme nga ato të dekadave të sh-
kuara apo ato partiake. Dhe të
pranojmë të vërtetën sipas të
cilës, sistemet arsimore, nga vetë
natyra, janë sisteme komplekse
dhe tejet konservatore. Ato nuk
mund t’i drejtosh me manovrime
të shpejta dhe të sakta, si të ishin
go-karte. Kujtojmë se kurrikulës
tradicionale iu desh një shekull
që të zhvillohej dhe përsosej,
sikundër efektet e zbatimit të një
ligji revolucionarizues si ai i arsim-
it të lartë mund të maturohen, të
themi, pas 5-10 vitesh. Në kushte të
tilla, është utopi të gjykosh mbi re-
zultatet e reformave, duke përdorur
si kritere vlerësues idealet arsimo-
re apo dëshirat personale. Sigur-
isht, institucionet, specialistët, ad-
ministratorët, pedagogët dhe më-
suesit nga ana e tyre nuk do duhet
t’i rreshtin përpjekjet për të ndry-
shuar çdo ditë njohuritë dhe prak-
tikat e tyre.

Nuk ndjehemi mirë, por na dety-
roni të themi se kjo mënyrë e inter-
pretimit të arritjeve, barrierave dhe
sfidave që përball arsimi shqiptar,
më së pari cenon imazhin dhe vep-
rimtarinë e shkollës shqiptare, të
mësuesve dhe drejtuesve të tyre.
Si ish-ministre Arsimi, do bëni
mirë të tejkaloni retorikën bajate
të kohëve që shkuan. Në vend të
saj, le të përpiqemi të ndihmojmë
drejtuesit dhe mësuesit të kup-
tojnë e të zbatojnë gjithë sa po
ndërmerret. Të kuptojnë dhe zba-
tojnë, kështu, idetë e reja rreth
arsimit dhe nxënies, të cilat i kon-
siderojnë mësuesit/pedagogët
përgjegjës dhe organizatorë të pro-
cesit dhe ndihmës të nxënësve,
ndërsa institucionet, mjedise miqë-
sore për nxënësit dhe qendra ko-
munitare për të interesuarit e tjerë.
Ndoshta, vlen më shumë të heshtni,
se sa të akuzoni pa qenë e informuar.

Tiranë, më 13.05.2018Tiranë, më 13.05.2018Tiranë, më 13.05.2018Tiranë, më 13.05.2018Tiranë, më 13.05.2018
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Konteksti rajonal i aleancës strategjike Shqipëri-Turqi
Nga SHABAN MURATI(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

Katovica

Shqipëria, Kosova dhe kombi shqiptar i kanë të
rralla shtetet e miqësive afatgjata në Ballkan.

Nga Shaban Murati

...dy shteteve dhe nga roli jetik që këto
marrëdhënie luajnë për ekuilibrat
strategjikë të Shqipërisë në rajonin tonë.
Konsiderata themelore, që duhet mbajtur
parasysh, është se aleanca strategjike dyp-
alëshe është marrëdhënie ndërkombëtare.
Karakteri dhe interesi i aleancës strategjike
nuk lidhet me format e regjimeve politike
në një periudhë të caktuar në të dyja vendet
dhe as me emrat e përveçëm, që drejtojnë
qeveritë dhe shtetet. Është një konstruksion
i politikës së jashtme dhe marrëdhënie e in-
teresit strategjik afatgjatë, pavarësisht kon-
tributit që jep njeri apo tjetri personalitet në
periudha të caktuara historike në dobi të
forcimit të marrëdhënieve dypalëshe.

Nuk lidhet me oshilacionet e mar-
rëdhënieve të njërit apo tjetrit shtet me palë
të treta. Nuk lidhet me pikëpamje dhe emo-
cione momentale, fetare, krahinore, kultur-
ore, politike, ideologjike etj. të jetës së
brendshme, dhe për më tepër, nuk mund të
shihet nga këndi i luftës së brendshme poli-
tike. Pozicioni, roli, zhvillimi, ekzistenca dhe
sigurimi i pavarësisë së shtetit dhe i kombit
shqiptar në rajon janë një ndërvartësi kush-
tesh, faktorësh, rivalitetesh, ku loja strategjike
nuk përballohet vetëm dhe ku rreziqet ekzis-
tenciale të së tashmes për kombin prevalojnë
mbi subjektivizmin e keqpërdorimeve të his-
torisë.

Përcaktimi i Turqisë si aleat strategjik i
Shqipërisë ka qenë një zgjidhje e drejtë
strategjike e politikës së jashtme në vitin
2013, sepse vendosi një ekuilibër të
nevojshëm në dobi të pozicionit dhe të rolit
të Shqipërisë në rajon.

Lidhur me marrëdhëniet midis Shqipërisë
dhe Turqisë periudha postkomuniste ka pro-
vuar domosdoshmërinë e përfshirjes së Tur-
qisë në planifikimin strategjik të kapacitetit
shqiptar për përballimin e ekuilibrave rajonalë
dhe të rreziqeve rajonale ndaj kombit shqiptar.

Janë disa elemente, që i krijojnë Turqisë
një profil më të favorshëm, në krahasim me
shtetet e tjera të Ballkanit kontinental, në për-
caktimin si aleat strategjik i Shqipërisë në
politikën e jashtme dhe në veprimin tonë ra-
jonal.

- Turqia është shteti më i madh ballkanik,
pjesë e historisë dhe e gjeografisë ballkanike
dhe si faktor rajonal ka një rol, të cilin asnjë
shtet tjetër ballkanik nuk mund ta zëvendë-
sojë. Turqia është një aleat i nevojshëm dhe i
natyrshëm i faktorit shqiptar në rajon në
ekuilibrat e forcës dhe në përballimin e sfi-
dave gjeopolitike të së ardhmes.

- Turqia është një nga anëtarët më të rëndë-
sishëm të NATO-s, është shtet kandidat i BE
që ka hapur bisedimet e pranimit në BE dhe
është shteti më i fuqishëm ballkanik si në
planin ekonomik, diplomatik, ashtu dhe në
planin ushtarak. Turqia është anëtare theme-
luese e të gjitha organizatave të rajonit tonë,
që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërball-
kanike dhe si e tillë, është një zë i fuqishëm
rajonal, solidarizimi i të cilit përbën një nga
faktorët më të rëndësishëm diplomatikë të
rajonit.

- Kombi shqiptar, në Shqipëri, në Kosovë,
në Maqedoni e kudo nuk mund të harrojnë se
Turqia nuk ka asnjë centimetër tokë shqiptare
në kufijtë e saj, nuk pretendon dhe nuk do të
vijë të pretendojë asnjë centimetër tokë sh-
qiptare. Janë shtete të tjera ato, që kanë dh-
jetëra mijëra kilometra tokë shqiptare dhe të
cilat nuk mjaftohen me atë që na grabitën në
1913-ën, por edhe sot e kësaj dite rivendikojnë
prapë territore shqiptare.

- Turqia nuk rivendikon dhe as nuk ka am-
bicie territoriale ndaj sovranitetit dhe integ-
ritetit territorial tokësor, detar dhe ajror të
Shqipërisë.

- Turqia ka njohur dhe ka pranuar zyrtar-
isht dhe plotësisht kufijtë shtetërorë, tokësorë,
detarë dhe ajrorë të Shqipërisë.

- Turqia ka demonstruar mbështetje të jas-
htëzakonshme për Shqipërinë si shtet dhe për
integritetin e saj territorial në periudhën më
të vështirë shtetërore të Shqipërisë, në vitin

e mbrapshtë 1997, kur shkatërrimi i shtetit dhe
i gjithë kufijve tanë nxiti në disa qarqe recidi-
viste ballkanike mendimin se po ringjallet ras-
ti i akaparimit të ri të territoreve të tjera sh-
qiptare si në 1913.

Konteksti rajonal i aleancës strategjike Sh-
qipëri-Turqi kushtëzohet nga dy rrethana të reja
të rëndësishme strategjike dhe gjeopolitike, të
cilat nuk i gjen dot në marrëdhëniet e Sh-
qipërisë me shtetet e tjera të rajonit. Janë dy
rrethana të reja strategjike, të cilat u përkasin
zhvillimeve të shekullit 21 dhe që kristalizojnë
natyrshmërinë dhe rëndësinë e aleancës
strategjike midis dy shteteve.

1 - Rrethana e parë gjeopolitike dhe
strategjike është transformimi i faktorit shqiptar
në rajon në faktor ballkanik pas anëtarësimit të
Shqipërisë në NATO dhe pavarësimit të Kos-
ovës si shtet. Dalja e dy shteteve shqiptare në
skenë i dha faktorit shqiptar në rajon një di-
mension dhe një peshë, që nuk kishte qenë më
parë në raportet gjeopolitike dhe në mar-
rëdhëniet ndërballkanike. Kjo rrethanë u kon-
sideruar e pafavorshme nga shtetet e rajonit, të
cilat duhet të llogarisnin tani faktorin e ri ra-
jonal me emrin “dy shtete shqiptare”. Krijimi i
dy shteteve shqiptare u prit me ftohtësi dhe me
armiqësi nga shumica e shteteve ballkanike,
sidomos nga ato shtete, që ishin mësuar historik-
isht të diktonin në Ballkan, ishin mësuar ta nën-
vleftësonin kombin shqiptar dhe që kishin mar-
rë padrejtësisht shpërblime territoresh sh-
qiptare.

Vetëm Turqia është shteti i rajonit, që për-
shëndeti dhe mbështeti fuqimisht transformim-
in e faktorit shqiptar në një faktor ballkanik.
Vetëm Turqia e konsideroi zhvillim pozitiv dhe
përkrahu fort faktorin e ri rajonal të të dyja
shteteve shqiptare. Turqia është e para, që njo-
hu Kosovën si shtet të pavarur dhe që e mbësh-
teti fuqimisht njohjen e saj në arenën ndërko-
mbëtare, duke lobuar energjikisht për Kosovën
në OKB, në OSBE, në Këshillin e Europës, në
organizatat rajonale e ndërkombëtare, në or-
ganizatën e bashkëpunimit islamik, etj. Rëndë-
sia e këtij elementi strategjik në raportet me
faktorin shqiptar në rajon dhe në raport me
kombin shqiptar, kuptohet më mirë po të
mbahet parasysh se shtetet e rajonit si Greqia,
Serbia dhe Rumania vazhdojnë edhe sot e kësaj
dite të mos e njohin Kosovën dhe ky është një
qëndrim strategjik jomiqësor i tyre ndaj dy
shteteve shqiptare dhe ndaj kombit shqiptar.

2 - Rrethana e dytë strategjike dhe gjeopoli-
tike është fenomeni i ri negativ rajonal i ko-
mpozimeve të reja të grupimeve apo të alean-
cave shtetërore të veçuara në shekullin e 21,
me krijimin dhe rikrijimin e grupeve të ngush-
ta aleancash midis dy, tri apo katër shteteve
ballkanike. Ky proces, që vjen si reminishencë
e fenomenit të grupimeve armiqësore ndaj çësh-
tjes shqiptare në periudhën e luftërave ball-
kanike, bëhet akoma me antihistorik kur kemi
parasysh se po ndodh në kohën kur shtetet e
Ballkanit janë anëtarë ose aspirojnë të bëhen
anëtare të BE dhe të NATO-s. Nëpërmjet
samiteve të kryetarëve të shteteve dhe të
qeverive shohim të krijohet “grupi Krajovës”

me Serbinë, Rumaninë dhe Bullgarinë. Sho-
him të jetë krijuar grupi i “Traktatit të Buku-
reshtit” me katër shtete: Serbinë, Greqinë, Ru-
maninë dhe Bullgarinë. Shohim të jetë krijuar
grupi i tri shteteve Bullgari, Rumani, Greqi.
Kemi grupin vertikal të tri shteteve Serbi,
Maqedoni, Greqi. Mund të përmendim gjith-
ashtu dhe projektin e diplomacisë ruse për të
krijuar një aleancë të shteteve ortodokse si
Serbia, e ashtuquajtura “serpska republika”,
Maqedonia, Mali i Zi, Greqia dhe Bullgaria.
Kjo tendencë duhet konsideruar kundërvënie
ndaj procesit të integrimit euroatlantik dhe
perëndimor të Ballkanit. Kjo kundërvënie sep-
aratiste duhet konsideruar si rrethanë dhe per-
spektivë jomiqësore ndaj Shqipërisë dhe ndaj
kombit shqiptar.

Veçori dhe emërues i përbashkët i gjithë
këtyre grupeve e grupimeve të veçuara ball-
kanike rreth e rrotull nesh është fakti se të
gjitha ato e kanë përjashtuar Shqipërinë dhe
nuk e kanë thirrur të bëjë pjesë në asnjë grup,
megjithëse Shqipëria është anëtare e NATO-s
dhe disa shtete të këtyre grupeve e grupimeve
janë gjithashtu anëtarë të NATO-s. Veçori tjetër
e përbashkët, jorastësore, është se të gjitha
grupimet e mësipërme janë krijuar vetëm me
shtete ortodokse.

Është një zhvillim negativ në rajon, të cilin
shteti, diplomacia dhe strategjia shqiptare nuk
mund të mos e marrin në konsideratë në ko-
mpleksin e faktorëve të sigurisë dhe të perspe-
ktivës. Në këto kushte, në mënyrë të natyr-
shme, Shqipërisë i lind nevoja e një kundër-
balancimi strategjik ndaj këtij fenomeni jo
pozitiv rajonal. Arsyetimi gjeopolitik dhe re-
zonanca e interesit strategjik çojnë tek logjika
e aleancës strategjike me Turqinë, një shtet
anëtar i NATO-s. Turqia është shteti ballkan-
ik, që ka mbështetur si asnjë shtet tjetër ball-
kanik edhe Shqipërinë, edhe Kosovën. Në pla-
nin rajonal, një diplomaci largpamëse sh-
qiptare duhet të punojë për ndërtimin dhe për
forcimin e një lidhjeje të veçantë Shqipëri-
Kosovë-Turqi.

Përpjekjet e shteteve ballkanike për ndry-
shimin e raporteve të forcës në Ballkan në dëm
të faktorit shqiptar dhe intrigat e nëndheshme
diplomatike e strategjike ndaj kombit shqiptar,
nuk kanë reshtur në Ballkan nga ballkanasit,
megjithëse jetojmë në erën e integrimit euroat-
lantik. Nuk është rastësi që pas daljes së fak-
torit shqiptar në Ballkan me forcë të re me dy
shtete shqiptare dhe transformimit të tij në një
faktor ballkanik, disa shtete të rajonit kanë
ndërmarrë fushata të vazhdueshme dhe të
gjithanshme për ta izoluar faktorin shqiptar
dhe sidomos për ta penguar atë që të krijojë
raporte strategjike me Turqinë. Këto shtete
jomiqësore i tremben zhvillimit të pritshëm,
që aleanca strategjike me Turqinë forcon Sh-
qipërinë në rajon. Sidomos pas anëtarësimit të
Shqipërisë në NATO dhe pas pavarësimit të
Kosovës dhe deri në ditët tona, kur faktori sh-
qiptar është kristalizuar si faktor ballkanik në
formën e dy shteteve shqiptare, konstatohet
një lëvizje intensive dhe një strategji e qartë e
qendrave antishqiptare rajonale për organiz-

imin e një diversioni diplomatik, politik,
mediatik, akademik etj., për t’i lënë Sh-
qipërinë dhe shqiptarët pa miq. Dinamika e
veprimtarisë së sponsorizuar rajonale dhe jas-
htërajonale për izolimin apo për vetmizimin
diplomatik e strategjik të Shqipërisë eviden-
ton dy fenomene:

Së pari, ringjalljen e një antiamerikanizmi
në jetën politike shqiptare dhe në disa forca
politike shqiptare, me qëllimin e çarjes së
aleancës së Shqipërisë me SHBA, aleati ynë
strategjik global nr.1.

Së dyti, ringjalljen e një vale turkofobie
dhe përpjekjeje për të krijuar bllokadë për
marrëdhëniet e veçanta midis dy shteteve
shqiptare dhe Turqisë.

Shtetet e rajonit, që nuk e kanë dashur
dhe nuk e duan realizimin e çështjes ko-
mbëtare shqiptare, në strategjinë e tyre dip-
lomatike dhe gjeopolitike rajonale kanë ob-
jektivin që Shqipëria të mbetet e vetmuar në
rajon, me qëllim që ato ta kenë më lehtë për
të ushtruar presion dhe për ta mbajtur Sh-
qipërinë si shtet raja.

Duke mos qenë në gjendje të frenojnë ten-
dencën historike të rritjes së faktorit shqiptar
në rajon pas pavarësisë së Kosovës dhe kr-
ijimit të dy shteteve shqiptare në Ballkan,
disa shtete si Serbia, Rusia e ndonjë tjetër po
punojnë në rrugë të tërthortë që ta dobësojnë
faktorin shqiptar, për ta privuar atë nga miqtë
ndërkombëtarë. Taktika e tyre diabolike ësh-
të që të përdorin vetë shqiptarët që ta bëjnë
këtë detyrë vetëvrasëse për të larguar shte-
tet mike. Ndaj, del si një çështje me rëndësi të
dorës së parë mbajtja dhe forcimi i lidhjeve
me ato shtete dhe faktorë miqësie, të cilat janë
më të përputhshëm me strategjinë kombëtare
të shqiptarëve në Ballkan. A janë shqiptarët
gjithmonë të kujdesshëm në këtë drejtim? Nuk
duket se janë tepër të kujdesshëm për të mbaj-
tur miqtë dhe për të qenë luajalë me ta dhe
ndodh që disa herë të bien viktima të emo-
cioneve të huazuara, të koniukturave të mo-
mentit apo të modës diplomatike.

Një nga kurthet diplomatike dhe media-
tike më të përdorua nga shtetet ballkanike,
jomiqësorë ndaj çështjes shqiptare, është ajo
me ngjyrim fetar. Ka një intrigë diplomatike
ballkanike, e cila kërkon që përbërjen dhe
raportet fetare t’i paraqesë në frymën e një
mode rajonale dhe ndërkombëtare dhe ta devi-
jojë shtetin dhe diplomacinë tonë nga rruga
e interesit të vet jetik. Shenja e njëjtë fetare,
që Turqia ka me shumicën e popullsisë në
Shqipëri dhe me shumicën dërrmuese të pop-
ullit shqiptar në Kosovë dhe në Maqedoni,
është një kapital diplomatik me vlerë të
veçantë pozitive për marrëdhëniet dypalëshe
dhe për strategjinë rajonale afatgjatë të Sh-
qipërisë. Ka një praktikë të konfirmuar të
diplomacisë botërore dhe të marrëdhënieve
ndërkombëtare për efektin katalizator të shen-
jave të njëjta fetare në stimulimin e lidhjeve
dhe farkëtimin e aleancave shtetërore e
strategjike. E shohim këtë edhe në praktikën
e diplomacisë së shteteve si Greqia, Serbia,
Rumania, Rusia, Vatikani etj. në vendin tonë,
në drejtim të pakicave fetare me shenja të
njëjta fetare me ta. Në marrëdhëniet ndërko-
mbëtare të një shteti me një shtet tjetër, ven-
dimmarrja themelore i takon shumicës së
popullsisë së një shteti, sepse siç vendos shu-
mica në demokraci, ashtu vendos edhe në
marrëdhëniet ndërkombëtare.

Shqipëria, Kosova dhe kombi shqiptar i
kanë të rralla shtetet e miqësive afatgjata në
Ballkan. Fati historik e deshi që interesat tona
kombëtare të përputhen me strategjinë e in-
teresave dhe të vlerave, që mbrojnë SHBA
dhe Aleanca Atlantike. Këto janë miqësi dhe
aleanca, që duhen ruajtur me fanatizëm dhe
nuk duhet lejuar asnjë përpjekje, qoftë në
nivel shtetëror, qoftë në nivel politik, qoftë
në nivel mediatik apo të të quajturës shoqëri
civile që ta dëmtojë. Nuk mund të bësh kurrë
miq të rij në arenën ndërkombëtare, duke
shndërruar në armiq miqtë që ke. Kjo përbën
vlerën themelore të miqësisë dhe të aleancës
midis Shqipërisë dhe Turqisë në kontekstin
rajonal. Aleanca strategjike me Turqinë është
një interes jetik i politikës rajonale, i strategjisë
rajonale dhe i ekuilibrave rajonalë të Sh-
qipërisë. Turqia është aleati strategjik më op-
timal i Shqipërisë në Ballkanin kontinental.
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Donaruma “tradhton” sërish
Milanin ndaj Atalantës

Nuk pati fitues në
sfidën e drejtpër-

drejtë për Europa League
mes Atalantës dhe Milan-
it, që u ndanë në barazim 1-
1 dhe lanë për javën e ardhs-
hme verdiktin final. Ishte
pikërisht Frank Kesie, ai
që u rikthye në Bergamo,
ku edhe shkëlqeu në Serinë
A, që dërgoi topin në rrjetë
dhe i dha avantazhin Mi-
lanit në minutën e 60, ndër-
sa vetëm 4 minuta më pas,

Toloi la Atalantën me 10 fut-
bollistë, pas kartonit të dytë
të verdhë. 10 minuta nga fun-
di u ndëshkua me karton të
kuq edhe Montolivo, duke
balancuar forcat në fushë,
ndërsa në minutën e parë sh-
tesë, mbrojtësi Masielo

ndëshkoi Donarumën dhe
riktheu baraspeshën edhe në
rezultat. Pas vërshëllimës së
3-fishtë të Guidës, të dyja
skuadrat ndanë nga një pikë
dhe tashmë vijojnë të mbajnë
pozicionet përkatëse, me Mi-
lanin në vendin e 6 me 61 pikë

dhe Atalantën në të 7-tin me
60, duke bërë që në javën e
fundit të përcaktohet edhe
skuadra që do të marrë pjesë
në Europa League. Të dyja
skuadrat thuajse kanë sigu-
ruar praninë në Ligën e Eu-
ropës dhe në javën e fundit

pritet të vendoset se kush do
të shmangë turet paraelimi-
natore të korrikut e gushtit.
Milanit i duhet të fitojë ndaj
Fiorentinës për të qenë i qetë
në këtë aspekt, ndërsa Atal-
anta luan në transfertë ndaj
Kaljarit. Skenari më i pam-
undur duket ai i një fitoreje
me goleadë të Fiorentinës
ndaj Milanit, për të rikupe-
ruar golevarazhin +7 nga
Atalanta dhe humbja e kësaj
të fundit me Kaljarin.

Ishte një ndeshje e
ngarkuar që në vigjilje.
Ashtu siç kanë qenë

këto vitet e fundit të gjitha
përballjet e fundsezonit mes
Vllaznisë dhe Partizanit.
Ndryshe nga herët e tjera,
kësaj radhe ishin të kuqtë që
kishin në dorë fatet e shko-
dranëve, ndërsa ambienti
ziente që para ndeshjes, ku
nuk mungonin aludimet për
një tolerim të mundshëm të
skuadrës së Dalipit. Në fakt,
nuk ndodhi asgjë nga këto.
Në fushë pati nerva, gola
dhe largimin e Ernest
Gjokës nga posti i trajnerit
së Vllaznisë, i vetëdijshëm se
ky ishte shansi i fundit për
kuqeblutë, pasi pas këtij 90-
minutëshi, gjërat nuk do
jenë më në dorën e tyre. Ndaj
edhe miqtë do ta nisin më
mirë takimin. Në minutën e
20-të Eraldo Çinari shen-
jëstron kuadratin nga dis-
tanca. Gjuajtja është qen-
drore, por e rreptë dhe Alban
Hoxha kontrollin topin në
vështirësi. 3 minuta më pas,
Sukaj shërbehet në zonë, por
ndonëse arrin i pari te topi,
nuk mundi ta devijojë drejt
kuadratit. Shkodranët këm-
bëngulin të shënojnë dhe do
të krijojnë një aksion të
bukur në minutën e 26-të,
por Sukaj në fund, me
shpinë nga porta, gjuan
sipër traversës. Vucaj do të
provojë nga goditja e dënim-
it, por Hoxha do të presë i
qetë. E nëse Vllaznia nuk
mundi dot të përfitojë nga
vëllimi i krijuar në fillimin
e takimit, Partizani godet në
tentativën e parë të vërtetë
në portën e Sherrit. Minuta
e 32-të dhe Asani lëviz bukur
në të majtë, duke siluruar në
diagonale shtyllën e dytë
dhe duke realizuar një rrjetë
mjaft të bukur. Goli trondit
Vllazninë, shkodranët që
deri në ato momente besonin
se mund të ktheheshin du-
arplot nga "Selam Stërmasi",
çorientohen në fushë dhe
nervozohen, çka do të refle-
ktohet në pjesën e dytë. Në
minutën e 59-të Partizani i
shkon shumë pranë dyfish-
imit, kur nga jashtë zone
gjuan fort, por topi del ngji-
tur me shtyllën. Por atë që
nuk e bëri Abdurrahimi, e
bën Progni. Tropojani shër-
behet nga Mala dhe pasi fu-
tet në zonë, ekzekuton një
gjuajtje të zgjuar duke e
bërë të pavlerë daljen e Sher-

Ishte një ndeshje e përfolur për tolerim, por Partizani tregoi tjetër gjë në fushën e lojës

Partizani 'zhyt' Vllazninë,
Gjoka braktis skuadrën
Të kuqtë fitojnë 2-0 në kryeqytet

Jeton Selimi

rit, pasi topi përfundon në
rrjetë, 2-0 për Partizanin dhe
nga ky çast Ernest Gjoka,
që deri në atë moment kish-
te qëndruar në këmbë, ulet
në stol. Partizani mund të
shënojë sërish. Minuta e 70-
të dhe Bruno Telushi provon
nga goditja e dënimit. E
rreptë gjuajtja e vlonjatit, që

ndalet me vështirësi nga
Sherri. Vllaznia është e pafu-
qishme për të reaguar dhe
asgjë nuk do të ndodhë edhe
pas kohës shtesë, me Parti-
zanin që arrin një fitore të
merituar, por që nga ana
tjetër fundos Vllazninë,
shanset e së cilës për mbi-
jetesë janë minimizuar

shumë.
GJOKAGJOKAGJOKAGJOKAGJOKA

Kapiteni është i fundit që
braktis anijen që mbytet,
por jo për Ernest Gjokën.
Trajneri i kuqebluve ka ven-
dosur të largohet nga drejti-
mi i skuadrës pas ndeshjes
së sotme, ku rënia e Vl-
laznisë thuajse është e de-

kretuar. Sipas "Super Sport",
Gjoka do ua komunikojë
këtë vendim drejtuesve të
skuadrës në vijim, por me sa
duket, vendimi i tij është i
pakthyeshëm, pasi nuk do të
jetë më në drejtimin e kuqe-
bluve në vijim. Trajneri nuk
e ka parë të arsyeshme të
kthehet në Shkodër, për t'u
gjykuar nga opinioni
vendës, për të cilin rënia nga
kategoria është një turp i
madh që i ndodh kësaj skua-
dre. Aq më shumë për faktin
që do të përjetojë larg elitës
së futbollit shqiptar 100-vje-
torin e krijimit.
TË TË TË TË TË TJERATJERATJERATJERATJERATTTTT

Skënderbeu i nginjur nuk
i bëri rezistencë Teutës, me
bregdetarët që siguruan fi-
toren e tretë radhazi dhe që
i nxjerr në pozicion komod
në renditje. Nuk pati fitues
në sfidën për vendin e dytë,
mes Kukësit dhe Luftëtarit.
Irakli Dzaria shënoi dy herë

SUPERLIGA
JAVA E 34-ËT

Të dielën
Kukësi - Luftëtari 2-2
Partizani - Vllaznia 2-0
Skënderbeu - Teuta 1-3
Laçi - Lushnja 3-1
Kamza - Flamurtari 1-0

Renditja

Skuadra N P
Skënderbeu 34 72
Kukësi 34 62
Luftëtari 34 53
Laçi 34 50
Partizani 34 50
Flamurtari 34 45
Kamza 34 43
Teuta 34 43
Vllaznia 34 38
Lushnja 34 11

për vendësit në pjesën e parë,
por gjirokastritët reaguan
në pjesën e dytë, duke bara-
zuar me golat e Lamçes dhe
Ferreirës. Laçi nuk diskutoi
3 pikët në sfidën ndaj Lush-
njës, të cilën e fitoi 3-1 falë
golit të Shtubinës dhe dopi-
etës së Reginaldos, duke vi-
juar presingun për vendin e
4-t të renditjes. Kur kanë
mbetur edhe dy javë nga fun-
di, tashmë lufta e fortë do të
bëhet për Europën, mes
Luftëtarit, Partizanit dhe
Laçit, ndërsa mbijetesa me
shumë gjasa u vendos sot me
dështimin e Vllaznisë.

Ndalet futbolli në ishull

Premier Liga ul siparin, Siti e
Liverpuli e mbyllin me fitore

Gjatë ditës së djeshme
janë luajtur edhe

ndeshjet e fundit të kam-
pionatit anglez, duke u
përcaktuar zyrtarisht
skuadrat që do të luajnë në
kompeticionet europiane
dhe ato të cilat do të lua-
jnë në Championship.
Mançester Siti që ishte
shpallur kampione pak
javë më parë ka mundur në
transfertë Southemptonin
me rezultatin 0-1, duke ar-
ritur kuotën e 100 pikëve
në kampionat. Liverpuli
ka mundur me rezultatin
4-0 Brigtonin, duke kalu-

ar zyrtarisht në grupet e
Ligës së Kampionëve,
ndërkohë që sulmuesi Salah
është shpallur golashënue-
si më i mirë në Premier Ligë,
pasi ka shënuar 32 gola në
38 ndeshje, i ndjekur nga
Herri Kejn me 30 gola. Suon-
si i është bashkuar Stouk
Sitit dhe Uest Bromit në
Championship,  pasi ka
humbur përballë Stoukut
me rezultatin 1-2.  Çelsi
dhe Arsenali do të luajnë
në Ligën e Europës, pasi
kanë arritur të mbajnë për-
katësisht vendin e pestë
dhe të gjashtë, ndërkohë që

Bërneli ka qenë surpriza
e këtij sezoni, duke arritur
kualifikueset e Ligës së
Europës.

PREMIER LIGA

Java e fundit

Bërnlei-Bournemuth 1-2

Kristal Palas-Uest Brom2-0

Hadërsfilld-Arsenal 0-1

Liverpul-Brighton4-0

Mançester Junajtid-Uat-

ford1-0

Njukasëll-Çelsi 3-0

Southe.-Mançester Siti 0-1

Suonsi-Stouk Siti 1-2

Totenham-Leistër 5-4

Uest Ham-Everton 3-1

TË ÇMENDUR PAS SULMUESIT

Shaqiri mund të mbetet
në Premier League

Një ndër skuadrat që do të luajnë në Championship
sezonin tjetër është Stouk Siti i Xherdan Shaqirit,

ndërkohë që kjo është hera e parë për Shaqirin, që skuad-
ra e tij bie një kategori më poshtë. Vetë futbollisti duket
se do ta vazhdojë karrierën
në Premier Ligën angleze,
pasi disa skuadra kanë ni-
sur të interesohen për 26-
vjeçarin shqiptar. Evertoni,
Uest Hemi dhe Kristal Pa-
las janë skuadrat që do të
tentojnë të sigurojnë shër-
bimet e sulmuesit, ndërko-
hë që mediat britanike
bëjnë të ditur se me shumë
mundësi, Shaqiri do të fir-
mosë me Evertonin, duke
qenë se ka një klauzolë të lirë largimi, vetëm 13 mil-
ionë paund, shifër kjo e përballueshme lehtësisht nga
çdo skuadër e Premier Ligës.
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1.Nuk kalohet nga mbetësi.
5. U printe gladiatorëve
12. Bëhet duke shkuar lart e më lart
14. Tatum që qe pianist.
15. Një që lufton për para
16. Mund të bëhet me safari
17. Breshkat luftarake të kartonave
19. Ngjitet kur nuk nget
20. Në mes të rrugës
21. Sporti me rikisha
25. U shkrua nga Hesiodi
26. Një sferë për model
27. Mbyllin një sirtar
28. Makina Tipo
30. Inicialet e Bean, aktor
31. Nino, kompozitor i famshëm italian
33. Ramiro pa zë.
34. Neill i Jurassic park.
35. E bukura e belle epoque.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

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

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

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

- Jeta është si një libër, varet si e shkruan

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

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

- "Testi i vërtetë i karakterit nuk
është se sa ne dimë dhe se si
ta bëjmë, por se si ne sillemi
kur nuk dimë se çfarë të
bëjmë."      John Holt

HORIZONTAL
2. Gjëja e latinëve.
5. Ai i Kuq u hap për hebrejtë.
9. Eshtë fjala e për e foshnjes.
11. Ministri Ekonimie e Pune
13. Marubi i fotografisë.
14. Bel i Mapupassant.
15. Bëhet duke tregtuar objekte të shenjta.
18. Derek aktore.
19. Gjysmë totale.
20. Eshtë art i të folurit
22. Një patriark biblik.
24. Mund të jenë zemërkau të tilla.
26. Janë dëshmorë të kishës.
28. Eshtë lloj papagalli.
29. Eshtë lloj papagalli.
30. Qerre pa qe.
32. Ekstreme në numërim.
33. Eshtë bodrumi.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

37. Qe mbreti i elfëve
39. Farrow, aktore
40. Hagen rocsktar
41. Walter i Kush do ta vrasë Charley Verrik
45. Në fund majtas
46. Mund të preken nga morbusi i Basedow
47. Ad… për të ngarkuarin me punë
48. Loach regjiosor

VERTIKAL

2. Ishin grekët në trojë
3. Ishin palate të beut
4. Goodëin, ndihmësi i Nero Wolfe
5. Pak sinqeritet
6. Personazhet e Charles Schulz.
7. Kompozoi Mefistofele
8. Në radhë të parë.
9. Qytet zviceran
10. Në krye të kryesisë

11. Ughi violinist
13. Carlos që qe pilot i Formula 1
15. Ekstreme në muzg
18. Inicialet e Steinbeck
22. Gruda, "Njeriu me top"
23. Eshtë X ajo e sulmit
24. Paradhoma e parajasës
28. Eshtë edhe ai i luftës
29. Janë edhe ato të cirkut
31. Mbarojnë fare
32. Inicialet e Reed, aktor
34. Të parët në sondazh
36. Eshtë taksa
38. Një mund të jetë emërore
39. Një pjesë e marrëzisë
41. Gjysmë mimoze
42. Hundë kur s'jam unë
43. Skuadër greke
44. Lemper, këngëtare gjermane
46. Fundi i një akti

34. Steiger aktor.
35. Inicialet e Delon.
37. Eshtë edhe ai Me Gropa.
38. Një mund të jetë autonom.
40. Në krye yë evidencës.
42. Edgar Allan Poe.
44. Ekstremet në litar.
46. Giorgio i modës.
50. Janë malet me Akonkagua.
52. Janë ujërat e bregdetit tonë.

VERTIKAL

1. Novarro që qe aktor.
3. Kusturica regjisor.
4. Eshtë e jashtëzakonshme.
6. Inicialet e Kazan.
7. Ishte qyteti i 100 portave.
8. Pinci i Dy herë mat.
9. Janë të mirat që prodhohen.

10. Eshtë ai që gënjen për t'u bërë i njohur.
11. Një markë celulari.
12. Ushtrohej nga filibustierët.
16. Një përsiatje.
17. Agjenci Informative Tiranë.
21. Një brejtës pylli.
23. Një Gjon që qe aktor i yni.
25. Titulli i Byron.
27. Në radhë të parë.
31. Emri i Amundsen.
36. Moore aktore.
39. Pishtarë pa pishë.
41. Gjysmë vatani.
43. Rruga e Molnar.
45. Një fazë gjumi.
47. Inicialet e Redford.
48. Në krye të notarëve.
49. Inicialet e Reitman.
51. Unë dhe ti.
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