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Dy ministrat e Brendshëm, takim kokë më kokë

Sherr në Kuvend për integrimin, Basha: BE Sherr në Kuvend për integrimin, Basha: BE 
nuk i hap negociatat. Edhe Holanda thotë ‘Jo’ nuk i hap negociatat. Edhe Holanda thotë ‘Jo’ 

Xhafaj në Berlin me 
homologun Seehofer: 

Gjermania, dritë 
jeshile negociatave 

Gjermania pritet t’i japë dritë jeshile integrimit europian 
të Shqipërisë. Kjo u konfi rmua pas takimit që ministri i 
Brendshëm, Fatmir Xhafaj pati në Berlin me homologun 
e tij, ministrin e Brendshëm Federal të Gjermanisë, Horst 
Seehofer. Takimit të delegacioneve përkatëse i parapriu një 
bisede miqësore dhe konstruktive kokë ..

Izet Haxhia fiton 
rigjykimin për 
vrasjen e Azem 

Hajdarit: S’kam faj 

HAPET ÇESHTJA 
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Nga  ILIR KALEMAJ

Takimi i dhjetë liderëve euro-
pianë të mbledhur këto ditë për 

të diskutuar “pataten e nxehtë” të 
azilantëve politikë doli me një rezo-
lutë të ... Vijon në faqen 20

A mund të presë 
Shqipëria 600 mijë refugjatë?

Opinioni
 Ditësi
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KORÇE 

Vdekja e të riut 
në qeli, akuza 

ndaj policëve: Nuk 
i dhanë ndihmë 

Në faqen 9

PAGESA E KONTRIBUTEVE 

ISSH, thirrje për 
emigrantët: Ja 
si të siguroheni 
për pensionin 
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2 KATEGORITE 

SHBA: Vizat për 
çiftet, aplikimet 
për të fejuarit 

dhe të martuarit
 

Vuçiç: Jemi pro 
kompromisit, por 
jo presionit. Thaçi: 

Koha për pakt historik 

DIALOGU KOSOVE-SERBI 
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Durrës/ Destan Neziri: U bë gol dhe Hajriu u nervozua e na goditi mua dhe gruan 

Nga KLODIANA HAXHIAJ

E plagosën me thikë, babai: E fal djalin 

Në faqen 6

75-vjeçari në spital: Nga fëmija ç’nuk pret. Nusja po na mbronte 
unë nuk e hedh poshtë tim bir 
se ai bëri një gabim. Unë jam 
prind e një prind për fëmijën 
e ka zemrën të madhe, ndaj 
do e fal atë”. Kështu deklaroi 
dje nga spitali i Durrësit ku 
ndodhet i shtruar, 75-vjeçari 
Destan Neziri, i cili pasditen 
e së mërkurës u godit ...

DURRËS-Fëmija të bën atë 
që nuk ta pret mendja. 

Ishim duke parë një ndeshje 
të Botërorit dhe në momentin 
që u bë gol, djali u nervozua 
keq dhe na goditi mua dhe 
gruan. Ngjarja ndodhi shumë 
shpejt. Por, pavarësisht kësaj, 

Tokat e zëna nga “informalët”, cilat janë familjet që përfitojnë në Tiranë, 
Vorë, Kamëz, Elbasan, Shkodër dhe në fshatrat turistikë në bregdet 

Pas vendimit të parlamentit hol-
andez për të mos lejuar hapjen 

e negociatave midis Shqipërisë dhe 
Bashkimit Europian, në Shqipëri 
kanë nisur ... Vijon në faqen 21

Nga VINCENT TRIEST 

Dështimi shqiptar solli 
moshapjen e negociatave 

Opinioni
 Ditësi
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Ministri i Brendshëm, kokë më kokë në Berlin me kolegun: Luftë krimit të organizuar

Xhafaj takon homologun gjerman:
Dritë jeshile negociatave me BE
Seehofer: Kancelarja do ndërmarrë këtë hap
Gjermania pritet t'i

japë dritë jeshile in
tegrimit europian të

Shqipërisë. Kjo u konfirmua
pas takimit që ministri i
Brendshëm, Fatmir Xhafaj
pati në Berlin me homolo-
gun e tij, ministrin e
Brendshëm Federal të Gjer-
manisë, Horst Seehofer.
Takimit të delegacioneve
përkatëse i parapriu një
bisedë miqësore dhe kon-
struktive kokë më kokë e të
dy ministrave. Që në krye të
herës, Seehofer, në cilësinë e
ministrit të Brendshëm Fed-
eral, por edhe si president i
Partisë CSU, deklaroi se, "i
ka dhënë dritën jeshile Kan-
celares Federale dhe Minis-
trisë së Jashtme për hapjen
e negociatave të Shqipërisë
me BE". Në referim të mbësh-
tetjes së vazhdueshme të
Gjermanisë ndaj vendit
tonë, ministri Xhafaj evokoi
veprimtarinë e ish-kryemi-
nistrit të Bavarisë, Franz
Josef Strauss, i cili rreth 35
vjet më parë bëri përpjekje
për t'i hapur Shqipërisë një
dritare drejt Evropës. "Sot,
me progresin e gjithanshëm,
është momenti i duhur që
Gjermania të jetë në
pararojë të shteteve që
mbështesin Shqipërinë në
rrugëtimin e saj për t'iu
bashkuar familjes evropi-
ane", u shpreh ministri
Xhafaj.

Gjatë takimit, të dy min-
istrat diskutuan mbi çësht-
jet aktuale si migracioni i
paligjshëm, çështjet e
menaxhimit dhe kontrollit
të kufirit, si dhe atë të
azilkërkuesve shqiptarë në
Evropë. Gjithashtu, minis-
tri Xhafaj e njohu ministrin
Seehofer me arritjet dhe pro-
gresin që ka bërë Shqipëria
në rrugën e integrimit evro-
pian, veçanërisht në luftën
kundër krimit të organi-
zuar, luftën kundër korrup-
sionit dhe pastrimit të
parave. Në këtë kontekst,
ministri Xhafaj evidentoi
bashkëpunimin e shkëlqyer
me Gjermaninë dhe veçanër-
isht me autoritet policore
gjermane, i cili ka rezultu-
ar në hetime dhe operacione

të përbashkëta të suk-
sesshme, si dhe me një
numër operacionesh të për-
bashkëta, që janë në proces.
Më tej, z.Xhafaj u ndal te
problematikat që lidhen me
luftën kundër terrorizmit,
ekstremizmit të dhunshëm
dhe radikalizmit. Ministri

Seehofer shprehu, veç të
tjerash, interes në lidhje me
reformën në drejtësi dhe pro-
cesin e vetingut në polici,
duke përgëzuar për hapat që
po hidhen në këtë drejtim,
gjë që do të çojë në konsoli-
dimin e sistemit të drejtësisë
në vendin tonë. Ministri

Xhafaj i prezantoi homo-
logut të tij një plan me 10
pika, i cili parashikon fus-
hat e bashkëpunimit në
nivel institucional dhe op-
eracional.

Të dy ministrat ndanë të
njëjtin mendim se imple-
mentimi i këtij plani do të
ndikojë në konsolidimin e
mëtejshëm të mar-
rëdhënieve miqësore dhe
bashkëpunimin ndërmjet
dy vendeve tona. Ministri
Seehofer e priti me shumë
kënaqësi dhe entuziazëm
këtë propozim dhe garantoi
se, "shumë shpejt do të nji-
heni me veprimet tona
konkrete në lidhje me këto
çështje". Në vijim, në funk-
sion të thellimit të bash-
këpunimit, ministri Xhafaj
u shpreh se, "tashmë mes
nesh ekziston besimi i du-
hur, ndaj i kërkojmë Gjer-
manisë të monitorojë dhe të
mbështesë realizimin e ob-
jektivave dhe prioriteteve
të Ministrisë së Brendshme
dhe Policisë së Shtetit". Në
mbyllje të takimit, ministri
Xhafaj e ftoi homologun
Seehofer për një vizitë zyr-
tare në Tirane, ftesë që u prit
me shumë kënaqësi nga ky
i fundit.

Fleckenstein: E padrejtë të
jepen negociata me kushte

për kampe refugjatësh
Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Europian,

Knut Fleckenstein deklaroi dje, se ka sinjale të qarta, se
Gjermania do të votojë pro negociatave. "Nuk jepen negoci-
ata me vënie kushtesh për kampe refugjatësh, do të ishte e
padrejtë",-tha në intervistë me Deutsche Wellen, raportuesi
për Shqipërinë në Parlamentin Europian, socialdemokrati
gjerman, Knut Fleckenstein.

Zoti FZoti FZoti FZoti FZoti Fleclecleclecleckkkkkenstein po afrenstein po afrenstein po afrenstein po afrenstein po afrohet finalja e debaohet finalja e debaohet finalja e debaohet finalja e debaohet finalja e debatit disa jatit disa jatit disa jatit disa jatit disa javvvvvororororor,,,,,
do të hapen apo jo negociatat e anëtarësimit BE - Shqipëri?do të hapen apo jo negociatat e anëtarësimit BE - Shqipëri?do të hapen apo jo negociatat e anëtarësimit BE - Shqipëri?do të hapen apo jo negociatat e anëtarësimit BE - Shqipëri?do të hapen apo jo negociatat e anëtarësimit BE - Shqipëri?

Nuk mund të them saktë, sepse nuk jam anëtar i Këshillit
të BE-së, por di që diskutohet, se ç'formë duhet të ketë vendi-
mi përfundimtar, kjo vlen si për Shqipërinë ashtu edhe për
Maqedoninë.

Pse po diskutohet ende, ku ka rezerva?Pse po diskutohet ende, ku ka rezerva?Pse po diskutohet ende, ku ka rezerva?Pse po diskutohet ende, ku ka rezerva?Pse po diskutohet ende, ku ka rezerva?
Ka disa rezerva, sidomos nga pala franceze, që Bashkimi

Europian duhet të reformohet njëherë vetë më parë, pastaj
të bëhen hapa të tjerë. Mendoj se ky është një argument i
gabuar, sepse negociatat nuk zgjasin disa ditë, por me vite
dhe në këtë kohë mund të kry-
hen reformat tona të nevojshme
për të pranuar vende të tjera.

Si vSi vSi vSi vSi vendos Gjerendos Gjerendos Gjerendos Gjerendos Gjermania? Amania? Amania? Amania? Amania? A
është pro hapjes së negociat-është pro hapjes së negociat-është pro hapjes së negociat-është pro hapjes së negociat-është pro hapjes së negociat-
aaaaavvvvve?e?e?e?e?

Kam sinjale shumë të qarta
nga Zyra e Kancelares dhe nga
fraksioni se Gjermania do të
thotë një "po" të qartë për nego-
ciatat.

PPPPPororororor, a mund të jetë një kusht, a mund të jetë një kusht, a mund të jetë një kusht, a mund të jetë një kusht, a mund të jetë një kusht
tjetërtjetërtjetërtjetërtjetër, thënë ndryshe një, thënë ndryshe një, thënë ndryshe një, thënë ndryshe një, thënë ndryshe një
dëshirë e BE-së, që Shqipëriadëshirë e BE-së, që Shqipëriadëshirë e BE-së, që Shqipëriadëshirë e BE-së, që Shqipëriadëshirë e BE-së, që Shqipëria
të pranojë kampe refugjatështë pranojë kampe refugjatështë pranojë kampe refugjatështë pranojë kampe refugjatështë pranojë kampe refugjatësh
në territorin e saj?në territorin e saj?në territorin e saj?në territorin e saj?në territorin e saj?

Për këtë nuk kam informacion, por edhe pyetja juaj të
thotë, se në këtë samit do të trajtohen çështje të ndryshme,
e ardhmja e eurozonës, si ta rregullojmë çështjen e migrim-
it, dhe për çështjen se si të biem dakord për hapat e tjerë në
lidhje me Ballkanin Perëndimor. E në këtë kontekst mund
të ketë gjithmonë kompromise mes 28 vendeve të Bashkimit
Europian, cilat dalin përtej kufijve të territorit në fjalë. Nuk
mund ta përjashtoj, por as nuk e përfytyroj dot, se nuk i
njoh detajet.

Ka një plan për ngritjen e kampeve të refugjatëve jash-Ka një plan për ngritjen e kampeve të refugjatëve jash-Ka një plan për ngritjen e kampeve të refugjatëve jash-Ka një plan për ngritjen e kampeve të refugjatëve jash-Ka një plan për ngritjen e kampeve të refugjatëve jash-
të BE-së, në media është përtë BE-së, në media është përtë BE-së, në media është përtë BE-së, në media është përtë BE-së, në media është përmendur Shqipëria dhe Libia.mendur Shqipëria dhe Libia.mendur Shqipëria dhe Libia.mendur Shqipëria dhe Libia.mendur Shqipëria dhe Libia.
A është Shqipëria ndër këto vende, zyrtarisht qeveria nukA është Shqipëria ndër këto vende, zyrtarisht qeveria nukA është Shqipëria ndër këto vende, zyrtarisht qeveria nukA është Shqipëria ndër këto vende, zyrtarisht qeveria nukA është Shqipëria ndër këto vende, zyrtarisht qeveria nuk
ka pranuar asgjë...ka pranuar asgjë...ka pranuar asgjë...ka pranuar asgjë...ka pranuar asgjë...

Në të vërtetë nuk njoh emra shtetesh që do të pyeten. Por
për këtë vetëm mund të bësh kërkesë. Nuk e besoj, se kjo do
të bëhej kusht për hapjen e negociatave, kjo do të ishte plotë-
sisht e padrejtë.

Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj me
homologun e tij, Horst Seehofer, dje në Berlin

Ministri i
Brendshëm
gjerman,

Seehofer u
shpreh se, "do

të bëjmë të
gjitha

përpjekjet që
bashkëpunimi

mes dy vendeve
tona të

konkretizohet
më tej" dhe

shtoi se shumë
shpejt do të jetë

në Tiranë.

BASHKËPUNIMI

Bushati: Maturia dhe qëndrimi
i ndershëm i partnerit tonë janë

të mirëpritur e orientues
Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme, Dit

mir Bushati falënderoi dje, Kancelaren gjer-
mane Angela Merkel dhe
qeverinë gjermane për
konfirmimin e mbësh-
tetjes ndaj Shqipërisë.
"Qartësia pro-zgjerimit,
maturia dhe qëndrimi i
ndershëm i partnerit tonë
janë të mirëpritur e orien-
tues përgjatë këtij rrugëti-
mi sfidues që bazohet te
logjika e kushtëzimit
demokratik dhe e ndjekjes
së vazhdueshme të pro-
gresit në reforma. Aktrimi grotesk i opozitës në
Kuvend është një përpjekje e pafat, por e përsëritur
për të bërë të zezën të bardhë!",-tha Bushati.



E premte 22 Qershor  2018 -  3FAQJA E PARE

Diskutime të gjata në parlamentin holandez, votojnë kundër 125 deputetë

Parlamenti i Holandës vendos: Jo
çelje negociatash për Shqipërinë
Franca ende skeptike, "Der Standard": Opozita po lobon kundër

Takimi Rama-Tsipras në korrik, hiqet
"Çamëria" nga pakti mes dy vendeve

Presidenti i Republikës pritet nga zyrtarët hungarezë

Meta merr garancinë e Orbán: Hungaria
do të bëjë çdo gjë për negociatat

Parlamenti i Holandës
i ka thënë 'Jo' hapjes
së negociatave për Sh-

qipërinë. 125 deputetë nga
shumica dhe opozita kanë
votuar mbrëmë kundër çeljes
së negociatave për Shqipërinë
dhe Maqedoninë, duke
zvogëluar kështu mundësinë
për të marrë një lajm të mirë
më 28-29 qershor. Vendimi i
parlamentit holandez për mo-
cionin e paraqitur nga Komi-
sioni për Çështjet me Eu-
ropën është marrë dje pasdite
pas diskutimeve të gjata,
rreth një orë e 40 minuta mes
përfaqësuesve të partive poli-
tike në këtë komision. Në për-
fundim, burime nga mbledh-
ja thanë se mund të ketë një
dëgjesë të ngjashme në ditët
në vijim. Në sallën e Komi-
sionit për Çështjet e Europës
ndodhej edhe ambasadorja e
Shqipërisë në Holandë, Aida
Sakiqi. Ndërkohë dje, gazeta
holandeze "De Telegraaf"
paralajmëroi votë kundër të
Holandës në takimin e
liderëve të vendeve të BE-së
në Bruksel në 28 dhe 29 qer-
shor. Në një shkrimin me tit-
ull "Holanda bllokon pran-
imin e Shqipërisë në BE" thu-
het se shumica e partive të
parlamentit holandez janë
kundër hapjes së negociatave
dhe shkak për këtë janë bërë
shqetësimet për krimin e or-
ganizuar dhe korrupsionin.
"Shumica e partive të parla-
mentit holandez e dërgon
qeverinë e Holandës në Bruk-
sel me mesazhin e qartë për të
mos votuar pro hapjes së ne-
gociatave. Shqipëria, vendi
ballkanik i goditur nga
varfëria u bë kandidat për
anëtarësim në BE disa vjet më
parë me miratimin e Dhomës
së Përfaqësuesve. Komisioni
Europian tani dëshiron të nisë
negociatat për anëtarësim me
Shqipërinë dhe Maqedoninë.
KE madje përmend një vit në
të cilin anëtarësimi duhet të
jetë një fakt, 2025", shkruan
gazeta.

Gazeta "De Telegraaf" cit-
on ministrin e Jashtëm holan-
dez, i cili deklaron: 'Ne kemi
shqetësime serioze në lidhje
me luftën kundër korrupsion-
it dhe krimit të organizuar -
duke shtuar se - më shumë
përparime duhet të bëhen në
këto çështje". Megjithatë, ai
ende nuk e mbyll derën për Sh-
qipërinë. Partitë të deklaruara
kundër hapjes së negociatave
në parlamentin holandez
janë 5, VVD, CDA, CU, PVV
dhe PS 50Plus. Një prej de-
putetëve të CDA, Van Helvert

në prononcimin për gazetën
pranon ndikimin rus dhe atë
kinez në rajon, por sipas tij,
kjo nuk është një arsye për të
bërë pazare me parimet dhe
standardet europiane. Vetëm
dy forca politike parlamen-
tare D66 dhe GroenLinks
duan që BE të fillojë bisedimet
me Shqipërinë dhe Maqedon-
inë. Arsyetimi është se vërtet
Shqipëria nuk është gati për
Europën, por hapja e negoci-
atave nuk është anëtarësim
në Bashkimin Europian. Par-
titë besojnë se vendet do të
kujdesen mirë për sundimin
e ligjit, qasjen ndaj krimit
dhe luftën kundër korrup-
sionit nëse kanë një perspek-
tivë të qartë të pranimit.
FRANCAFRANCAFRANCAFRANCAFRANCA

Ndërsa Franca vijon të jetë
skeptike lidhur me hapjen e
negociatave të Shqipërisë në

BE. Shkak për këtë është ko-
rrupsioni në sistemin gjyqë-
sor, ku sipas mediave
franceze, reforma në radhët
e prokurorëve dhe gjyqtarëve
po nxjerr në pah të korruptu-
arit. Në një shkrim kushtuar
gjyqësorit, "Der Standard"
bën një përmbledhje të
gjithçkaje ka ndodhur në
sistemin e drejtësisë në Sh-
qipëri, ku deri më tani 19
gjyqtarë dhe prokurorë nuk
kanë mundur të shpjegojnë
pasuritë e tyre dhe kanë
dhënë dorëheqjen, ndërsa 7
janë shkarkuar nga detyra.
"Megjithatë, ka rezistencë në
shtetet e BE kundër fillimit
të bisedimeve të pranimit në
BE me Shqipërinë. Kjo vjen
kryesisht nga Franca, por
edhe nga Danimarka dhe
Holanda. Ndonëse këta të
fundit kanë gjasa 'të kthejnë'

kur të gjithë të tjerët po
tërhiqen, është ende e mun-
dur që Parisi të votojë
kundër shqyrtimit të kapi-
tujve të parë të BE-së për Sh-
qipërinë në samitin e 28 dhe
29 qershorit", vijon shkrimi.
"Udhëheqësi socialist Edi
Rama gjithashtu ka disa miq
të partisë në BE, sepse shu-
mica e vendeve të BE-së qever-
isen nga konservatorët.
Opozita në vendin e vet, Par-
tia Demokratike (PD), ashtu
siç është aq e zakonshme në
Ballkan, refuzojnë të përgë-
zojnë qeverinë dhe lobon në
BE kundër fillimit të negoci-
atave. Gjithashtu, në CDU
dhe CSU ka njerëz që janë
kundër bisedimeve të pranim-
it. Megjithatë, Merkel ka
fjalën e fundit dhe kancelar-
ia është në favor", thuhet në
shkrimin e "Der Standard".

Darina Tanushi

Presidenti Meta i shpre
hu dje mirënjohjen

Kryeministrit dhe kryepar-
lamentarit të Hungarisë
për mbështetjen domethë-
nëse e pa rezerva që i kanë
dhënë Shqipërisë për çeljen
e negociatave të anëtarë-
simit në BE. Gjatë takimit
me Kryeministrin e Hun-
garisë, Viktor Orbán, ndër-
sa vlerësoi raportet e mira
mes vendeve shprehu be-
simin se rivendosja e linjës
direkte ajrore midis
kryeqyteteve të të dyja
vendeve dhe hapja e
Dhomës së Tregtisë së Hun-
garisë në Tiranë do të bëjnë
që ky bashkëpunim të rritet
ndjeshëm dhe që pas katër
viteve Shqipëria dhe Hun-
garia ta festojnë 100-vjetor-
in e vendosjes së mar-
rëdhënieve diplomatike me
rezultate konkrete e

Mediat greke lajmëruan dje finalizimin e një mar
rëveshjeje mes Greqisë dhe Shqipërisë, përmes së

cilës zgjidhen problemet e vjetra mes dy vendeve. Por
sipas tyre, në këtë marrëveshje nuk përmendet fjala
"Çamëri". Tashmë është bërë e qartë se dy palët janë
dakord plotësisht për abrogimin e ligjit të luftës, por
duket se për Çamërinë kanë rënë nën presionin e një
pjese të politikës greke, që ia ka vënë këtë si kusht
kryeministrit Aleksis Tsipras. Ka qenë zyra e kryemi-
nistrit grek, që ka shpërndarë në media detaje se fjala
"Çamëri" nuk përmendet në marrëveshje. Ende nuk
ka saktësime për marrëveshjen e detit, por ndërkohë
në këtë mar-
rëveshje flitet për
njohjen e paten-
tave shqiptare
dhe greke, heqjen
e vulës apostile si
dhe të drejtat e
minoriteteve. Po
nga media greke
thuhet se kryem-
inistrit Edi Rama
e Tsipras mund të
takohen në Bruk-
sel. Më pas, mar-
rëveshja pritet të marrë firmat e Ramës dhe Tsipras në
mesin e korrikut. Parashikohet që marrëveshja të nën-
shkruhet në ishullin e Korfuzit, citon "Report TV".
Grupi negociator shqiptar ka kërkuar që marrëveshja
të marrë miratimin e parlamentit grek e më pas të fir-
moset nga dy kryeministrat. Formati i marrëveshjes
do të mbajë si logo atë të Partneritetit Strategjik, ndër-
sa Traktati i Miqësisë Shqipëri-Greqi do të rinovohet
në vitin e ardhshëm. Ndërkohë dje, ministri për
Evropën dhe Punët e Jashtme, Ditmir Bushati shkoi
në Konferencën e Tretë për Siguri dhe Stabilitet, në
Rodos. Aty ka pasur edhe një takim me homologun e
tij, Nikos Kotzias. Në fjalën e tij, Bushati u ndal tek
nevoja e bashkëpunimit mes vendeve, në përballjen me
sfidat aktuale të sigurisë.

domethënëse. Kryeministri
Orbán e siguroi Presidentin
Meta për mbështetjen e vazh-
dueshme të qeverisë së tij për
Shqipërinë dhe shqiptarët si
dhe forcimin e mëtejshëm të
miqësisë historike midis dy
popujve. "E sigurova Sh-
këlqesinë e Tij se Hungaria
është një nga mbështetëset
kryesore të integrimit perën-
dimor të Shqipërisë, sidomos
të anëtarësimit në Bash-
kimin Evropian. Hungaria

dhe ne personalisht do të
bëjmë çdo gjë për ta përsh-
pejtuar atë proces dhe t'ua
bëjmë të qartë udhëheqësve
evropianë se anëtarësimi i
Shqipërisë në Bashkimin
Evropian nuk është i rëndë-
sishëm vetëm për Sh-
qipërinë. Nuk është i rëndë-
sishëm vetëm për rajonin,
por është bindja ime perso-
nale se është i rëndësishëm
edhe për vetë BE-së, sepse
Shqipëria si një vend i ri
anëtar, mund t'i japë energji
pozitive, ambicie dhe një
shtysë të re Bashkimit
Evropian, gjëra për cilat
patjetër që kemi nevojë",
tha Orbán. Edhe kryepar-
lamentari hungarez  Kövér
e siguroi Presidentin Meta
se Parlamenti hungarez do
vijojë ta mbështesë Sh-
qipërinë pa asnjë rezervë në
aspiratën e saj evropiane.

Parlamenti i Holandës dhe
faksimile e vendimit të djeshëm
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Debatet, nga ‘Tojota’ me 1.5 milionë euro, drogë te "fustanellat' dhe bllokimi i internetit

Diskutimet e pamundura në
Kuvend, opozita godet tavolinat
PS me dy deputetë të LSI kalojnë projektligjet

BLLOKIMI I SEANCES
DEBATI

Kuvendi u shndërrua
dje serish në një
arenë debati, pasi kreu

i opozitës, Lulzim Basha dha
lajmin e keq nga Gjermania
për çështjen e negociatave.
Por socialist deklaruan të
kundërtën, sipas tyre, Gjer-
mania mbështet hapjen e ne-
gociatave me vendin tonë. Por
në sallë shpërthyen të qeshu-
rat, kur Basha tha se po të mos
ishte ndërhyrja e opozitës,
vendimi gjerman mund të
kishte qenë më i keq. "Vendi-
mi mund të kishte qenë edhe
shumë më i keq, po mos kish-
te qenë për insistimin tonë si
opozitë",-deklaroi kreu i PD-
së. Teksa kryeministri Rama
dhe Taulant Balla qeshnin,
Basha u shpreh: "Shikoni si
zgërdhihen". Mes debatit dhe
akuzave, kreut të PD-së iu
përgjigj, kryetari i grupit par-
lamentar socialist Taulant
Balla, i cili beson se Shqipëria
do të marrë një "po" për nego-
ciatat ndërsa sqaroi raportet
me Gjermaninë. "Të kesh për
kryetar Lulin është sikur të
kesh kryetar Babalen, Luli
dhe Babalja sot janë njëlloj
dhe e vërteta është që aq keq e
ke punën me Babalen sa ke dy
seanca plenare që Babalen
nuk e ke më pjesë të trans-
metimit në 'FB', sepse Babales
i doli lëngu dhe lëngun Lul
nuk ke ku ta fusësh më. Qoftë
qeveria e koalicionit të madh
dhe qoftë qeveria gjermane
mbështesin plotësisht hapjen
e negociatave",-tha z.Balla.
AKUZAAKUZAAKUZAAKUZAAKUZATTTTT

Në parlament nuk mun-
guan akuzat mes palëve, ndër-
sa Basha akuzoi: "Njëri prej
atyre që zgërdhihet më shumë
ka qenë në Gjermani para tri
ditësh. Mbajeni mend këtë që
po ju them, dhe ka porositur
një Toyota Yaris, po ta kanë
zbuluar Toyotën, o zgërdhi-
mtar, bashkë me 1.5 mln euro
të drogës brenda. Vazhdo qesh,
do e shikosh çfarë do të tun-
din para hundës shumë shpe-
jt. Përgjigje për këtë akuzë,
dha Balla jashtë sallës së Kuv-
endit. "Di që kanë qenë nga PS,
Mimi Kodheli, nga PD, Sali
Berisha, Lulzim Basha. Nëse
Saliu ka qenë me drogë në Toy-
ota dhe e ka parë Lulzimi kjo
është çështje e brendshme e
PD-së, në kuadër të dueleve
ndoshta ende të fshehura për
lidershipin e PD-së". Zaptimi i
foltores nga Lulzim Basha,
detyroi kryeparlamentarin
Gramoz Ruçi, të ndërpresë dy
herë seancën. Ky moment sol-
li një reagim kritik të nënkry-
etarit të LSI Luan Rama, i cili
la të kuptohet se pakënaqësi
nuk ka vetëm për mënyrën se
si po drejtohet Kuvendi, por
dhe për sjelljen e Lulzim
Bashës. "Krijoni normalitetin
e nevojshëm. Lironi foltoren
të flitet siç flitet në një parla-
ment normal",-u shpreh
z.Rama. Por kjo deklaratë e tij,
u zbut nga kryetari i grupit të
LSI-së, Petrit Vasili. "Zoti
Luan Rama kërkoi fare mirë
të vazhdonim dhe kreu i PD të
vazhdonte fjalën e tij pasi iu

vu në dispozicion e gjithë koha
e grupit të tij parlamentar",-
theksoi z.Vasili.
BLLOKIMIBLLOKIMIBLLOKIMIBLLOKIMIBLLOKIMI

Pas ndërprerjes së parë
prej 10 minutash, Kuvendi ri-
nisi punimet, ndërkohë që
kreu i PD-së, Lulzim Basha
nuk u largua nga foltorja.
Kryeparlamentari Gramoz
Ruci kërkoi të largohet e të
ulet në vend e të mos pengojë
punimet dhe rendin e ditës.
Gjatë kohës që Ruçi po rep-
likonte me Bashën për të
ndërprerë fjalën,  ish-kryem-

inistri Sali Berisha ndërhy-
ri nga vendi duke i thënë të
mësonte në anglisht të
dhënat nga Europa për mos
hapjen e negociatave. Ruçi
iu përgjigj duke i thënë se:
”Meqë nuk di anglisht, i
dashur doktor Berisha,
përsëri edhe juve nuk po e
thoni siç duhet në anglisht.
Mesa duket profesoresha
nga Luzati i Tepelenës nuk
ua ka mësuar siç duhet
fjalën”. “Jepja fjalën – i thirri
Berisha, Ruçit, duke i sjellë
në mendje arratisjen e tij

historike  nga Shqipëria. - A
e pe apo s’e pe, të paktën nuk
iku si ti me rroba grash, po
me helikopter! U largua me
helikopter, jo si ti me rroga
grash! Jepja fjalën!”

 "Parlamenti ka rregulla,
shtëpia ka tjegulla, ulu posh-
të dhe fol kur të të vijë koha.
Nuk ka hapje mikrofoni,
nuk shkel rregulloren, rreg-
ullat i kemi vendosur bash-
kërisht do i zbatojmë bash-
kërisht, të bëj thirrje për
herë të fundit të ulesh. Sa të
mbarojnë tre drejtuesit e in-

stitucioneve, fjalën e ka kry-
etari i opozitës", deklaroi
kreu i Kuvendit. Pas shumë
replikash Ruçi në fund i dha
sërish fjalën Bashës, i cili tha
se Kuvendi ndërpreu interne-
tin. "Shikoni se çfarë po
ndodh! Heqin zërin e opozitës
pastaj fusin një zhurmues
për të ndërpre valët e inter-
netit për të penguar fjalën e
opozitës përmes rrjeteve so-
ciale", tha z.Basha. Pas debat-
eve të shumta dhe pas qën-
drimit dy orë të kreut të PD
në foltore, kryetari i Grupit

Valentina Madani

VOTIMI
Në kushtet kur
diskutimet ishin të
pamundura,
mazhoranca kaloi në
votimin e
projektligjeve.
Ndryshe nga të gjithë
deputetët e opozitës,
Nasip Naço dhe
Edmond Haxhinasto
të LSI-së morën
pjesë në votim edhe
pse vullneti i tyre
ishte kundër nismave
ligjore të
mazhorancës.

PËRPLASJA
Pas debateve të
shumta dhe pas
qëndrimit dy orë të
kreut të PD në
foltore, kryetari i
grupit parlamentar
të PS, Balla kërkoi
që të hidhen në
votim pikat e
rëndit të ditës.
Kjo është
kundërshtuar nga
opozita, e cila në
shenjë protesta
përplasi duart mbi
tavolinë.

PD e LSI, letër
të përbashkët:

Opozitës iu hoq
e drejta e fjalës
Situata e krijuar në se

ancën e djeshme ple-
nare detyroi krerët e gru-
peve parlamentar të PD
dhe LSI, qe përmes një le-
tre të përbashkët te shpre-
hin shqetësimin për ndër-
prerjen e diskutimeve të
opozitës në parlament. Në
letrën që mban nënshk-
rimet e Edmond Spaho dhe
Petrit Vasili, theksohet se
heqja e të drejtës së fjalës së
opozitës është një akt i pa-
precedentë, që shënon një re-
kord antikushtetues në ve-
primtarinë e Kuvendit. Sipas
tyre, "Votimi për t'i mohuar
të drejtën e fjalës opozitës
dhe pa lejuar diskutimin e
deputetëve bën nul seancën
e sotme plenare dhe të gjitha
vendimet e marra". De-
putetët Spaho dhe Vasili
shprehen se "Dhunimi bru-
tal i të drejtës së opozitës për
të folur nga Kryetari i Kuv-
endi dhe mazhoranca dëm-
ton në mënyrë të parikupe-
rueshme bashkëjetesën mi-
dis mazhorancës dhe
opozitës në parlament".

LSI, kundër bllokimit të foltores nga Basha

Luan Rama: Nuk ka normalitet,
Ruçi të zbatojë rregulloren

Lëvizja Socialiste për In
tegrim duket se nuk

është në të njëjtën mendje
me PD-në për skenarin e
përsëritur tashmë disa herë
në parlament për bllokimin
e foltores. Këtë e shprehu
qartë sot një prej figurave
të rëndësishme të LSI-së,
Luan Rama, pasi kreu i Ku-
vendit, Gramoz Ruçi i
kërkoi të merrte fjalën për
çështjet e rendit të ditës. "Në
kushtet kur ky parlament
funksionon në anormalitet
të plotë, unë refuzoj ta marr
fjalën. Jemi për të demon-
struar që parlamentarizmi
në këtë vend është institu-
cion. Çdo sjellje apo qën-
drim tjetër që cenon par-
lamentarizmin, nuk mund

"KAMPI", SHEHU:
INICIATIVA
AVENTURESKE

Deputeti i PD, Tritan She-
hu foli dje për pretendimet
se Shqipëria mund të pra-
nojë 600 mijë refugjatë nga
vendet e luftës si dhe ven-
dimin e KE në fund të këtij
muaji për hapjen ose jo të
negociatave me Sh-
qipërinë për anëtarësimin.
Shehu tha se Shqipëria
duhet të marrë përgjegjës-
inë e saj në lidhje me ref-
ugjatët, por brenda kapac-
iteteve që ka. Sipas tij,
qeveria është e paaftë për
të dialoguar me ndërko-
mbëtarët për këtë çështje.

të vazhdojmë më tej. Jemi për-
ballë vendimit historik që do
të mbajë Këshilli Europian në
28 qershor dhe ky degradim i
parlamentarizmit është një
arsye më shumë që Shqipëria
nuk e meriton t'i çelen nego-
ciatat", tha Luan Rama. Ai
lajmëroi se tërhiqet nga dis-

kutimi për shkak të mung-
esës së normalitetit në se-
ancë. "Unë theksoj që, e kam
këtë vërejtje për ju, zoti Kry-
etar i Kuvendit, që ky insti-
tucion është pushtuar nga
formalizmi. Kuvendi nuk bën
analizë të punës së institu-
cioneve. Ata vijnë lexojnë dhe
ikin. Kjo dëshmon se par-
lamentarizmi si institucion
është kthyer në shëmbëlltyrë
mediokriteti. Unë jam gati të
flas, por në kushtet kur fol-
torja është e zënë, këtu mun-
gon etika, e kam të pamun-
dur të bëjë sfidë tani për të
marrë fjalën me zor. Zbatoni
Rregulloren dhe krijoni
mundësinë që të vazhdojë dis-
kutimi parlamentar, siç na
ka hije ne",-tha z.Rama.

Seanca e djeshme
parlamentare

Parlamentar të PS Balla
kërkoi që të hidhen në votim
pikat e rëndit të ditës. Kjo ësh-
të kundërshtuar nga opozita,
e cila në shenjë protesta për-
plasi duart mbi tavolinë. Në
kushtet kur diskutimet ish-
in të pamundura, mazhoran-
ca kaloi në votimin e projek-
tligjeve. Ndryshe nga gjithë
deputetët e opozitës, Nasip
Naço dhe Edmond Haxhinas-
to të LSI-së morën pjesë në
votim edhe pse vullneti i tyre
ishte kundër nismave ligjore
të mazhorancës.
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Kamp refugjatësh? Rama: S'na ka kërkuar kush të marrim 600 mijë sirianë

Basha: Gjermania ka vendosur,
jo negociata për Shqipërinë

"Kryeministri po blen Europën me sirianët"
Valentina Madani

AVOKATI I POPULLIT
Institucioni i Avokatit të Popullit ngre alarmin se vendi
ynë nuk ka kapacitetet e duhura të për plotësuar
nevojat e tyre. "Numri i personave që kthehen është
gjithnjë e më i madh dhe do të na duhen kapacitete
më të mëdha dhe më shumë sa i përket rolit të
mekanizmit në lidhje me mbrojtjen nga trajtimi
çnjerëzor", - deklaroi Erinda Ballanca.



Kryetari i PD-së, Lul
zim Basha njoftoi dje
në Kuvend se Gjerma-

nia ka deklaruar votën e saj
kundër hapjes së negociatave
me Shqipërinë. Për më shumë
se një orë Lulzim Basha
bllokoi foltoren e Kuvendit
duke mos lejuar asnjë dis-
kutim veç çështjes së negoci-
atave për Shqipërinë, për të
cilën tha se ka ardhur edhe
vendimi i Gjermanisë. Ai
akuzoi kryeministrin Edi
Rama se e ka fshehur dy net
më parë lajmin e keq për sh-
qiptarët. Basha tregoi disa
nga arsyet e forta që ka ven-
dosur Bundestagu gjerman
që të pengojnë sipas tij hapjen
e negociatave të Shqipërisë
me BE. "Edi Rama është in-
formuar për fatin e negociat-
ave dhe të integrimit të Sh-
qipërisë. Ai ka ardhur të bëjë
të paditurin, akoma më keq
të fshehë të vërtetën, apo ta
manipulojë atë. Mbrëmë,
(parmbrëmë) vetëm 24 orë pas
samitit franko- gjerman dhe
takimit Merkel-Macron, kris-
tiandemokratët dhe kristian-
socialët gjermanë, aleatët
partia jonë si motër dhe so-
cial demokratët gjermanë ale-
atët dhe partia simotër e PS
kanë rakorduar qëndrimin e
tyre sa i përket hapjes së ne-
gociatave me Shqipërinë. Edi
Rama ka gënjyer. Nuk i ka
bërë detyrat, se Shqipëria nuk
i ka plotësuar kushtet për
hapjen e negociatave. Në këtë
rezolutë që do të bëhet zyrtare
javën e ardhshme të martën,
për herë të parë Shqipërisë
nuk i vendosen thjesht kush-
te, por edhe një proces kon-
trolli që demonstron pabe-
sueshmërinë totale ndaj çdo
raportimi që është bërë deri
më sot nga Edi Rama apo nga
hallka institucionale e blerë
prej tij",-deklaroi z.Basha. Më
tej kreu, i PD-së, akuzoi
kryeministrin Rama se me
anë të refugjatëve po kërkon
të blejë heshtjen e Europës
për situatën e drogës dhe ko-
rrupsionit në vend. "Ky tani
ofron pazar të marrë 600 mijë
sirianë, 500 mijë shqiptarë i
çoi refugjatë, por është gati
të marrë 600 mijë sirianë. Kjo
është fantazma që sillet tani
nëpër Europë",- theksoi
z.Basha.
REPLIKAREPLIKAREPLIKAREPLIKAREPLIKA

Kryeministri Edi Rama
nuk foli dje në parlament për
çështjen e refugjatëve edhe
pse është një nga çështjet më
të diskutuara, por ka gjetur
një vend tjetër për të bërë sqa-
rime. Ndërkohë që flitet se

ngritja e kampeve për refug-
jatët e lindjes në Shqipëri ësh-
të një kusht nga Europa,
Rama mohon kategorikisht
që kjo gjë i është kërkuar nga
ndonjë vend. Ndërsa një ko-
mentues e ka ngacmuar për
refugjatët në "Facebook",
Rama i është përgjigjur me
shprehjen se i vjen keq për
100 të mençurit që hidhen në
lumë të gjejnë gurin e hedhur

nga një budalla. Komentuesi
shkruan: "Rrofsh, zoti kryem-
inistër, shumë vepër e madhe
jam krenar për ty edhe Sh-
qipërinë, por mua një gjë nuk
më pëlqen, njerëzit që e shke-
lin!! Do ishte më mirë ta shijo-
nin 600 mijë sirianët, pakis-
tanezët, iranianët etj. Atje do
ishte kryevepër fare. Dikur
kemi qenë edhe ne në vendin
e tyre dhe vazhdojmë, por nuk

tha njeri JE SUIS ALBA-
NAISE, as nuk na ndërtuan
nga një kamp as nuk na falen
gjë, por çdo gjë e fituam! Bu-
dalla je ti që kujton se njerëz-
it janë budallenj… mbrapa".
Kurse kryeministri Rama u
përgjigj: "Domethënë, ti që je
i mençuri në këtë mes men-
don se vërtetë ekziston
mundësia që Shqipërisë t'ia
kërkojë kush në botë të mar-
rë 600 mijë sirianë këtu eee?!
Epo mësoje se nuk na ka
kërkuar kush të marrim as
600 mijë, as 60 mijë dhe as 6
mijë! Domethënë ti që di ku e
ka bishtin dardha mendon
vërtetë që të ketë në këtë botë
qeveri e shtete, që të imagji-
nojnë ngritjen e një kampi
për 600 mijë refugjatë në një
vend të vetëm eee?! Epo më-
soje se nuk ekziston asnjë
shtet apo qeveri në botë që të
ketë këtë nivel budallallëku!

SHKURTE

Spaho: Vendi s'ka përmbushur
asnjë kusht për negociatat

Kreu i Grupit Parlamentar të PD-së, Edmond Spaho e
quajti të paprecedentë atë çfarë ndodhi dje në parla-

ment. Spaho tha në News24,se nuk kishte ndodhur kur-
rë në historinë e parlamentarizmit që të pritet fjala e
opozitës. I pyetur se në çfarë pozicioni e vendos opozitën
kjo situatë, Spaho tha atë të përplasjes. "E vendos në pozi-
cion të përplasjes frontale me maxhorancën. Opozita ka
vetëm fjalën në Kuvend dhe nëse i heqim dhe fjalën,
atëherë këtu s'ka më parlamentarizëm. Opozita kthehet
në fasadë të maxhorancës dhe për rrjedhojë vendi s'ka më
demokraci, kthehet në diktaturë",-u shpreh Spaho. Sipas
tij Shqipëria nuk ka përmbushur asnjë kusht për hapjen
negociatave dhe kjo është arsyeja që PD dhe opozita në
çdo seancë ka kërkuar të flitet për këtë çështje. "Qëndri-
mi ynë është i qartë. Nuk jemi në një situatë normale, por
anormale dhe të diskutosh për çështje të rendit të ditës,
që presin, ndërkohë që emergjenca është integrimi euro-
pian, nuk është e udhës",-u shpreh Spaho.

Kreu i FRPD, Belind Këlliçi takoi në Bundestagun
Gjerman, Hans-Joachim Falenskin, Këshilltarin për

Marrëdhëniet me Jashtë të CDU/CSU me të cilin foli
për kriteret që duhet të përmbushë Shqipëria për hapjen
e negociatave për anëtarësim në BE. Këlliçi shprehet se
lufta kundër korrupsionit dhe drogës, si dhe emigrimi
masiv i shqiptarëve gjatë viteve të fundit, kanë qenë
ndër çështjet e diskutuara. "Takimet vijuan në Bunde-
stagun Gjerman, me Hans-Joachim Falenskin,
Këshilltarin për Marrëdhëniet me Jashtë të CDU/CSU.
Kriteret që Shqipëria duhet të përmbushë për hapjen e
negociatave dhe integrimin në BE, lufta kundër kor-
rupsionit dhe drogës, emigrimi masiv i Shqiptareve e
në veçanti i të rinjve si dhe organizimi i Akademisë
Politike të FRPD ishin temat kryesore të diskutimit ",-
tha kreu i FRPD, Belind Këlliçi.

Kreu i FRPD me këshilltarin e
CDU: Kushtet për Shqipërinë
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"I riu kishte shfaqur probleme shëndetësore në komisariat"

Vdekja e Enea Ftoj në paraburgim, prokuroria
akuzon tre efektivë policie: S'i dhanë ndihmë
KKKKKORÇË ORÇË ORÇË ORÇË ORÇË - Një ditë pas dal-
jes së ekspertizës mjeko-
ligjore, mësohet se Pro-
kuroria e Korçës ka ngri-
tur akuzë për tre efektivët
e komisariatit të këtij qy-
teti për mosdhënie ndihme
ndaj 27-vjeçarit Enea Ftoj,
që ndërroi jetë në ambien-
tet e paraburgimit. Bu-
rime nga organi i akuzës
dje bënë me dije për "GSH"
se pas konkluzioneve të
ekspertizës mjeko-ligjore
që saktësoi se i riu nuk
është dhunuar në ambien-
tet e policisë, hetimet po

vijojnë. "Fakti që i riu nuk
ka vdekur nga dhuna, nuk
do të thotë që policia nuk ka
përgjegjësi penale për vde-
kjen e tij. Ka prova që efek-
tivët e policisë nuk i kanë
dhënë ndihmë Enea Ftojt,

edhe pse ai kishte shfaqur
probleme shëndetësore gjatë
dy ditëve të qëndrimit në am-
bientet e komisariatit",
thanë burimet nga Prokuro-
ria e Korçës. Ndër-kaq, po të
njëjtat burime pohuan se

policia ka shkelur rreg-
ulloren e trajtimit të të sho-
qëruarve dhe nuk ka kryer
kontrolle periodike në qelinë
e 27-vjeçarit. Të mërkurën,
drejtorja e Shërbimit të Çësh-
tjeve të Brend-shme dhe
Ankesave (SHÇBA,) Anila
Trimi teksa bazohej tek ek-

spertiza mjeko-ligjore, dek-
laroi se 27-vjeçari Enea Ftoj
ndërroi jetë për shkaqe
natyrale dhe jo nga dhuna.
Ky pretendim u hodh posh-
të nga familja e viktimës, e
cila kërkoi zhvarrosjen e
Enea Ftoit dhe kryerjen
sërish të ekspertizës.

SHKURTE

REAGIMI I FAMILJARËVE
"Im bir është dhunuar barbarisht. Isha vetë në morg dhe i
pashë shenjat në trup dhe fytyrë. Jemi të bindur që është
dhunuar. Kërkojmë zhvarrosjen e trupit dhe të bëhet
përsëri ekspertizë. Nëse nuk do zbardhet e vërteta, do të
bëjmë vetëgjyqësi", deklaroi dje babai i 27-vjeçarit, i cili
një muaj më parë u gjet i vdekur në paraburgim.

Vëllai i autorit: Ishte një moment, Hajriu është i urtë. Unë e dorëzova në polici

Plagosja e dyfishtë në Durrës, babai:
Do e fal djalin, edhe pse bëri gabim
75-vjeçari Neziri: Nga fëmija çfarë nuk pret.
Nusja e tij, Elvisa u përpoq të na mbronte

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Fëmija të bën atë që
nuk ta pret mendja.
Ishim duke parë një

ndeshje të Botërorit dhe në
momentin që u bë gol, djali u
nervozua keq dhe na goditi
mua dhe gruan. Ngjarja ndo-
dhi shumë shpejt. Por, pavar-
ësisht kësaj, unë nuk e hedh
poshtë tim bir se ai bëri një
gabim. Unë jam prind e një
prind për fëmijën e ka zem-
rën të madhe, ndaj do e fal
atë". Kështu deklaroi dje nga
spitali i Durrësit ku ndodhet
i shtruar, 75-vjeçari Destan
Neziri, i cili pasditen e së
mërkurës u godit me thikë në
fyt dhe në fytyrë nga djali i
tij 25-vjeçar, Hajri Neziri.
Çmendurisë së të riut nuk i
shpëtoi edhe bashkëshortja
e tij 64-vjeçare, Asie Neziri, e
cila mori 6 goditje thike në
bark. Një ditë pas krimit në
familje, që ndodhi në zonën e
ish-Kënetës në Durrës dhe që
tronditi opinionin publik,
mësohet se gjendja shënde-
tësore e dy të moshuarve ka
ardhur duke u përmirësuar.
75-vjeçari është shtruar në
repartin e kirurgjisë, ndërsa
bashkëshortja e tij pritet të
dalë nga reanimacioni.
Ndërkaq, Destan Neziri tha
për "GSH" se i biri e kreu ak-
tin e rëndë në zemërim e sipër.
DËSHMIA E TËDËSHMIA E TËDËSHMIA E TËDËSHMIA E TËDËSHMIA E TË
PLAGOSURITPLAGOSURITPLAGOSURITPLAGOSURITPLAGOSURIT

Ndonëse u masakrua me
thikë nga djali dhe për pak
rrezikoi të humbte jetën së
bashku me të shoqen,
Destan Neziri u shpreh se
do ta falë atë, pasi është
fëmija i tij dhe jo i botës.
"Kur të shërohemi së bash-
ku me gruan do e shikojmë
djalin. E përsëris, ai e bëri
atë që bëri në zemërim e
sipër", u shpreh 75-vjeçari i
plagosur. Ndërkaq, ai
sqaroi se nuk ka debatuar
me Hajriun. Gjithçka ishte
momentale. "Ishte nusja 20-
vjeçare, Elvisa që na doli në
krah dhe po përpiqej të nda-
lonte të fejuarin e saj që të
mos na godiste me thikë.

Klodiana Haxhiaj

Aksidentohen
futbollistët

Alban Hoxha dhe
Lorenc Trashi

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Një lajm i keq
për Partizanin, pasi dy
prej futbollistëve të kësaj
skuadre kanë mbetur të
lënduar në një aksident.
Bëhet fjalë për portierin
Alban Hoxha dhe mes-
fushorin Lorenc Trashi,
të cilët janë aksidentuar
mbrëmjen e së martës në
afërsi të Kërrabës. Në ak-
sident u përfshinë dy mak-
ina, një "Audi A6" dhe një
"BMW X5", ku në mjetin e
fundit udhëtonin dy fut-
bollistët. Burime për
"Gazeta Shqiptare" dje
bënë me dije se fatmirë-
sisht Hoxha dhe Trashi
nuk kanë pësuar lëndime
të mëdha, ndërkohë mjeti
i tyre u dëmtua shumë. Po
ashtu, thuhet se pasi kanë
marrë mjekim në spital,
dy futbollistët janë lar-
guar për në banesat e tyre.
Ndërkaq, burime nga poli-
cia pohuan se shkak i ak-
sidentit është bërë një
manovër e gabuar e "Au-
dit", ku drejtuesi i saj ka
shkelur rregullat e
qarkullimit. Për pasojë, ai
është gjobitur dhe do të
dalë në komision.

Tentoi të grabiste
taksistin me

armë, prangoset
17-vjeçari

ELBASAN -ELBASAN -ELBASAN -ELBASAN -ELBASAN - Policia e El-
basanit ka parandaluar
një grabitje me armë, që
ndodhi dy ditë më parë në
fshatin Kërcyk. Burime
zyrtare bënë me dije se 17-
vjeçari me inicialet S.H.,
lindur në Gramsh dhe
banues në Elbasan, i
maskuar dhe nën kërcën-
imin e armës ka tentuar
që të grabisë 51-vjeçarin
G.M., banues në fshatin
Kuqan, i cili ka qenë duke
lëvizur me automjetin e tij
taksi të markës "Benz
Mercedes". Gjatë kontrol-
lit të adoleshentit që u kap
në flagrancë, iu gjetën në
një çantë sportive një
pushkë, 25 fishekë, një
maskë dhe një palë dore-
za, të cilat ai i përdorte për
të realizuar grabitjet.

Patentë për pushuesit që marrin me qira
mjetet ujore, pronarët e tyre në protestë

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Pronarët e mo-
torëve të detit, skafeve,
skive ujore e të lojërave të
argëtimit për pushuesit
janë hedhur dje në pro-
testë. Ata akuzojnë Po-
licinë Kufitare që me një
akt të paprecedent
kërkon të bllokojë të
gjithë aktivitetin e këty-
re mjeteve ujore që për-
doren për lojëra dhe
argëtim nga ana e push-
uesve. Pjesëmarrësit në
tubim thanë se kanë in-
vestuar miliona lekë, por

nuk i lejojnë të ushtrojnë
aktivitetin e tyre, edhe pse
janë të licencuar. Shkak
është bërë futja e një pike
të re në kontratën e këtyre
subjekteve me Policinë
Kufitare. Policia Kufitare e
Durrësit këtë vit, ndryshe
nga vitet e shkuara,
kërkon që çdo pushues të

ketë leje drejtimi për të
marrë me qira një mjet ujor,
çka bllokon automatikisht
aktivitetin e këtyre subjek-
teve. "Turistët trajnohen
para se të ngasin një motor
uji. Nëse nuk shkon siç du-
het, ne e komandojmë me
pult mjetin ujor nga bregu.
Kemi ndërtuar vendbazime

të sigurta 450 metra larg
nga bregu për të shman-
gur çdo aksident", u
shprehën subjektet e
mjeteve ujore. Mësohet se
këto subjekte kanë kryer
investime që shkojnë deri
në 100 mijë euro për mjetet
ujore për argëtimin e push-
tuesve.                               kl.ha.kl.ha.kl.ha.kl.ha.kl.ha.

Nuk është e vërtetë që ne
nuk e duam nusen e djalit",
u shpreh i moshuari. Mëso-
het se bashkëshortët Neziri
me origjinë nga Dibra kanë
punuar mësues në arsimin e
ciklit të ulët deri sa kanë dalë
në pension.

VËLLAI I AUTORITVËLLAI I AUTORITVËLLAI I AUTORITVËLLAI I AUTORITVËLLAI I AUTORIT
Në lidhje me krimin në

familje ka reaguar dhe vëllai
i autorit të ngjarjes, Fisnik
Neziri, i cili pohoi se nuk e
kupton motivin që e shtyu
vëllain e tij të vogël drejt
këtij akti. Sipas tij, ngjarja

mund të ketë ardhur si pa-
sojë e një depresioni, pasi
siç tregon ai, marrëdhëniet
mes të riut dhe prindërve
nuk ishin konfliktuale.
"Një moment, gjendje depre-
sioni. Nuk mund t'i japim
shpjegim. Nuk e kuptojmë

dot se si ka ndodhur. Çuni
është shumë i urtë. Babi e
mami nuk kanë pasur ndon-
jëherë probleme me Hajriun.
Unë isha në punë në Tiranë,
kur erdhën të dy, vëllai dhe
nusja e tij. I pyeta çfarë kish-
in, por asnjëri nuk tha asnjë
fjalë. Vëllai kishte një të çarë
në pëllëmbë të dorës dhe i
thashë eja të të çoj në spital.
E çova te Spitali i Traumës
për mjekim. Kuptova se diç-
ka kishte ndodhur në shtëpi
me prindërit, ndaj i thashë
një polici që ishte aty:
'Lajmëro që të vijë t'i marrë
se këta diçka e kanë bërë'".
Gjithashtu Fisniku, djali i
madh i familjes Neziri tregoi
se Hajriu ka punuar për afri
5 vjet së bashku me të në të
njëjtën firmë private dhe se
më pas Hajriu e la punën dhe
është i papunë.

27-vjeçari Enea Ftoj

Fisnik Neziri duke
folur për “GSH”

75-vjeçari Destan Neziri,
duke folur për “GSH”
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REAGIMI I
SHKËLZEN
BERISHËS
Pas lajmit se
Gjykata e Tiranës
ka pranuar
kërkesën e Izet
Haxhisë për të
rihapur dosjen
"Hajdari", e
konsideruar si
dosja e shekullit,
ka reaguar djali i
ish-kryeministrit
Sali Berisha,
Shkëlzeni, i cili në
një postim në
rrjetet sociale,
shkruan: "Pas
lirimit të shumë
kriminelëve të
tjerë, Rama
përgatit lirimin e
vrasësit të
Azemit".

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE

Izet Haxhia, i dënuar me
25 vite burg si bash
këpunëtor në vrasjen e

Azem Hajdarit ka fituar të
drejtën për t'u rigjykuar.
Gjykata e Tiranës ka pran-
uar dje kërkesën e ish-tru-
projës së ish-kryeministrit
Berisha për rivendosjen në
afat, çka mundëson
rihapjen e dosjes "Hajdari",
e konsideruar si dosja e
shekullit. Vendimi i
gjykatësit Besnik Hoxha u
prit me duartrokitje në sallë,
ku ishte i pranishëm vetë
Haxhia dhe disa të afërm të
tij. Gjatë seancës së djeshme,
Izet Haxhia hodhi sërish
akuza të forta në drejtim të
ish-kryeministrit Sali Ber-
isha, për të cilin tha se kish-
te paguar klanet e drogës
me 1 milion euro, me qëllim
eliminimin e tij. "Berisha
pagoi 1 milion euro që të më
hiqte qafe në Turqi, por nuk
ia doli. Dosja 'Hajdari' është
treguesi i qartë i futjes së
duarve të krimit në drejtësi
nga klanet e malësorëve të
Tropojës dhe të Skraparit.
Të dënohem, por së pari të
dëgjohem", tha Izet Haxhia.
Ndërkohë, në seancën e
kaluar Izet Haxhia tha se
nuk është njoftuar në atë
kohë për dënimin e tij dhe i
është rrezikuar jeta, ndërsa
prokuroria publikoi shkre-
sat dhe u shpreh se Izeti ësh-
të njoftuar. Ai kërkoi sërish
ballafaqim me Sali Berishën.
"Unë kam ardhur këtu që të
dëgjohem. Nga vitet '90-të
deri '98-ën jam dëshmitar i
shumë ngjarjeve që i 'djegin'
Sali Berishës. Dua një bal-
lafaqim me Sali Berishën", -
tha Izet Haxhia në seancën
e kaluar.

Pas vendimit të djeshëm
të Gjykatës së Tiranës, rea-
goi avokati i tij, Bashkim
Nikolla. Ai e cilësoi ditë të
mirë për drejtësinë vendi-
min e gjykatës në fjalë për
rigjykimin e klientit të tij.
Sipas avokatit, Izet Haxhia
është dënuar me prova të
sajuara dhe se ai është i
pafajshëm. Në një interv-
istë për "News 24", Nikolla
sqaroi me detaje se klienti

i tij që pretendon pafajës-
inë do t'i drejtohet tashmë
Gjykatës së Apelit. Avoka-
ti u shpreh se klienti i tij
ka prova, të cilat do t'i bëjë
prezente në momentin e
duhur. Ndërsa, foli për të
paktën 21 politikanë sh-
qiptarë për të cilët do të
kërkohet dëshmia në
lidhje me një nga vrasjet
më të bujshme në Shqipëri.
"Të merret vesh se kush e
vrau Azem Hajdarin, pse të

mos merret vesh kur klienti
im është i pafajshëm", - dek-
laroi avokati.

Çfarë ndodhi në seancënÇfarë ndodhi në seancënÇfarë ndodhi në seancënÇfarë ndodhi në seancënÇfarë ndodhi në seancën
e sotme?e sotme?e sotme?e sotme?e sotme?

Bashkim Nikolla: Me
këtë vendim që mori gjyka-
ta e Shkallës së Parë flet
shumë, është një ditë e mirë
për Shqipërinë, për drejtës-
inë që kriminelët e vërtetë të
dënohen. Është hapur rru-
ga për të regjistruar nga
ana jonë, për të proceduar

më tej me ankimin. Do ren-
disim provat dhe do themi
pse jemi të pafajshëm, pra do
provojmë që na takon pafa-
jësia.

Keni prova të reja?Keni prova të reja?Keni prova të reja?Keni prova të reja?Keni prova të reja?
Bashkim Nikolla: Sigur-

isht që ka prova. Nuk është
momenti për t'i bërë të njo-
hura. Ne do sqarojmë pozi-
cionet tona dhe mbështetjen
në prova reale.

Çështja tani shkon nëÇështja tani shkon nëÇështja tani shkon nëÇështja tani shkon nëÇështja tani shkon në
Apel?Apel?Apel?Apel?Apel?

Bashkim Nikolla: Pat-

Vetingu, gjyqtari i Apelit, Ilir Toska del
"i pastër". KPK: Konfirmohet në detyrë

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Ka kaluar në
"sitën" e vetingut gjyq-
tari i Apelit, Ilir Toska, i
cili është konfirmuar në
detyrë. Vendimi është
dhënë dje nga Kolegji i
Pavarur i Kualifikimit.
Ndërkohë, Toska është
kandidat edhe për KLGJ.
Dy ditë më parë, Drejto-
ria e Sigurimit të Infor-
macionit të Klasifikuar
vlerësoi se e gjente të pa-
përshtatshëm në detyrën

e gjyqtarit, Ilir Toskën.
Vlerësimi i këtij institucio-
ni është bërë publik në se-
ancën gjyqësore në Kolegjin
e Pavarur të Kualifikimit, i
cili nga ana e tij e ka vlerë-
suar si të pabazuar këtë

konkluzion të DSIK-së.
Toska sipas raportit të lexu-
ar në KPK, ka një pasuri të
paluajtshme, një aparta-
ment 83 metra katrore me
vlerë 80 mije euro në Rrugën
"Ali Demi" në Tiranë. Gjyq-

tari ka kërkuar rikon-
firmimin në detyrë. "E kon-
sideroj procesin e rregullt
ligjor, të paanshëm, jam da-
kord me të, për ketë arsyeje
kërkoj rikonfirmim", është
shprehur në seancë Toska.

jetër na është hapur rruga
të ridëgjohemi e gjykohemi
në një dosje skandaloze.
Vetëm dje kemi pasur
mundësi të prekim dosjen
prej 702 faqesh. Janë mbi 21
politikanë me në krye të
parin e vendit, që organi i
akuzës u ka bërë thirrje të
paraqiten dhe nuk kanë sh-
kuar të dëshmojnë. Kanë
pasur një seli partiake dhe
nuk e kanë përfillur drejtës-
inë. Do kërkojmë gjithë këta
politikanë të dëshmojnë. Të

E DASHURA E IZET HAXHISË
E dashura e Izet Haxhisë ka reaguar pas vendimit të Gjykatës së Tiranës,
e cila i ka hapur rrugën rigjykimit të ish-truprojës së Sali Berishës, i
dënuar në mungesë me 25 vite burg si i përfshirë në vrasjen e Azem
Hajdarit. Përmes një postimi në "Facebook", e dashura e Haxhisë thotë se
drejtësia dha shenjat e para që nuk është kthyer në kufomë dhe se kjo
është vetëm etapa e parë e një lufte të gjatë.

DËNIMI I ISH-TROPROJËS
Izet Haxhia është dënuar me 25 vite burg nga gjykatat shqiptare për
vrasjen e Azem Hajdarit në 12 shtator të vitit 1998, akuzë të cilën e
mohon. Ai u arrestua në vitin 2006 në Turqi, por drejtësia turke nuk ishte
shprehur për ekstradimin e tij, ndonëse pala shqiptare kishte bërë kërkesa
të vazhdueshme në kohën kur në pushtet ishte Sali Berisha. Për 12 vjet
me radhë gjykata turke kishte urdhëruar që ai të mos largohej jashtë
vendit, ndërsa në shkurt të këtij viti u mor vendimi që ai të ekstradohet.

gjithë e kërkojnë kush ësh-
të vrasësi i Azem Hajdarit?
Të gjithë ta marrin vesh
kush është.

I qëndroni akuzës së bërëI qëndroni akuzës së bërëI qëndroni akuzës së bërëI qëndroni akuzës së bërëI qëndroni akuzës së bërë
nga Izet Haxhia se ështënga Izet Haxhia se ështënga Izet Haxhia se ështënga Izet Haxhia se ështënga Izet Haxhia se është
paguar 1 milion euro për tapaguar 1 milion euro për tapaguar 1 milion euro për tapaguar 1 milion euro për tapaguar 1 milion euro për ta
eliminuar fizikisht?eliminuar fizikisht?eliminuar fizikisht?eliminuar fizikisht?eliminuar fizikisht?

Bashkim Nikolla: Po, do
ta vërtetojmë porositësin, se
Izet Haxhia ka pasur rrezik
permanent për jetën. Të
bëhet drejtësi, pa bota të
përmbyset. Unë kam shumë
besim tek drejtësia.

Izet Haxhia në sallën e gjyqit Avokati Bashkim Nikolla

Gjyqtari i Apelit, Ilir Toska

Azem Hajdari

Ish-truproja: Berisha pagoi 1 mln euro për eliminimin tim. Avokati: Kemi prova të reja, të pyeten 21 politikanë

Izet Haxhia fiton ‘betejën’, rihapet dosja ‘Hajdari’
Gjykata pranon kërkesën e të dënuarit me 25 vite burg për rigjykim
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Udhëzimi/ Miratohen datat e provimeve kombëtare

Matura Shtetërore, dalin rezultatet e
Gjuhë-Letërsisë, 1363 nxënës nuk kalojnë testin

Ambasada: Kushtet dhe dokumentacioni për të fituar vizën, ku duhet të keni kujdes

Amerika hap dyert për të
fejuarit, procedura e aplikimit
"Ja ndryshimi i kategorive të vizave për të martuarit"

Qendra e Shërbimeve
Arsimore ka shpallur

rezultatet e provimit të
detyrueshëm të Maturës
Shtetërore 2018-të, atij të
Gjuhës Shqipe dhe Letër-
sisë. Ministria e Arsimit,
në njoftimin e saj për me-
diat bëri me dije se 1363
maturantë u vlerësuan me
notën 4, çka do të thotë se
3.8% ndër 35609 nxënës
që iu nënshtruan testit,
nuk mundën ta kalonin
atë. Ndërkohë vetëm 0.6%
e maturantëve u vlerësu-
an maksimalisht me notën
10, pra 221 nxënës në to-
tal. Pritet që në ditët në

vijim maturantët të njihen
edhe me rezultatet e provim-
it të detyruar të Matema-
tikës, si dhe atij të lëndëve
me zgjedhje të zhvilluar dy
ditë më parë.
PROVIMET
KOMBËTARE

Ditën e djeshme, Këshilli
i Ministrave ka miratuar
udhëzimin e Ministrisë së
Arsimit mbi datat e provi-
meve kombëtare të arsimit
bazë në sesionin e dytë.
Kështu testi i gjuhës së huaj
për nxënësit e vitit shkollor
2017-2018 do të zhvillohet në
24 gusht të këtij viti, ai i gju-
hës shqipe në 28 gusht e 3

ditë më pas, pra në 31 gusht
do të mbahet edhe provimi i
fundit, ai i matematikës. Në
udhëzim më tej theksohet se
nxënësit e pakicave ko-
mbëtare do të zhvillojnë
edhe provimin kombëtar të
arsimit bazë, sesioni i dytë,
në lëndën Gjuhë amtare.
"Provimi kombëtar i arsimit
bazë, sesioni i dytë, në
lëndën Gjuhë amtare, do të
zhvillohet më 22 gusht 2018.
Për provimet kombëtare të
arsimit bazë 2018, sesioni i
dytë, të ndiqen procedurat e
përcaktuara në urdhrin nr.
88, datë 23.2.2018, "Për mira-
timin e rregullores për

"Procedurat e organizimit
dhe zhvillimit të provimeve
kombëtare të arsimit bazë,
viti shkollor 2017- 2018",-nën-
vizohet në udhëzim. Sakaq,
provimet kombëtare të ar-
simit bazë 2018, sesioni i
dytë, do të fillojnë në orën
10:00 dhe do të zgjasin 2 orë
e 30 minuta. Hartimi i
testeve do të kryhet sipas
rregullores për procesin e or-
ganizimit dhe zhvillimit të
provimeve kombëtare të ar-
simit bazë 2018. Për shkollat
e pakicës kombëtare greke,
teza për provimin në lëndën
Gjuhë amtare, sesioni i dytë,
përgatitet nga DAR

Gjirokastër. Ndërkohë për
shkollat e pakicës kombëtare
maqedonase, teza për
provimin në lëndën Gjuhë
amtare, sesioni i dytë, përga-

titet nga DAR Korçë dhe
tërhiqet ditën e provimit
nga drejtori i shkollës, sho-
qëruar nga përfaqësuesi i
DAR Korçë. Vo.Du

NDRYSHIMET
Kategoria e vizës
për çiftet e
martuara është e
ndryshme nga
kategoria e vizës
për çiftet e fejuara",
- theksojnë
ekspertët. Kështu,
në varësi se çfarë
statusi ka
bashkëshorti,
ndryshojnë edhe
procedurat.
Ndryshimi ndërmjet
tyre është koha e
pritjes.

"Nëse i/e fejuari/ja
juaj banon në

Shqipëri, zyra jonë
në ambasadën

amerikane në Tiranë
pasi merr peticionin

e përpunuar nga
NVC, do të dërgojë

udhëzime të
detajuara mbi

dokumentacionin e
kërkuar dhe vizitën

mjekësore të
kërkuar", -

nënvizohet në faqen
zyrtare të ambasadës

amerikane.

KUSHTET

Të gjithë qytetarët që
dëshirojnë të jetojnë
e punojnë në Shtetet

e Bashkuara të Amerikës
kanë mundësi të përfitojnë
nga vizat për çiftet. Ditën e
djeshme, ambasada ameri-
kane u ka bërë thirrje të
gjithë personave që të kenë
kujdes, pasi kategoritë e
vizave mes çifteve të martu-
ara dhe atyre të fejuar janë
të ndryshme. "Ja këshilla
ime: Kategoria e vizës për
çiftet e martuara është e
ndryshme nga kategoria e
vizës për çiftet e fejuara", -
theksojnë ekspertët. Kësh-
tu, në varësi të statusit që
ka ka bashkëshorti, (qytetar
amerikan, apo banor i
përhershëm i ligjshëm - me
'Green Card'), ndryshojnë
edhe procedurat. Ndryshi-
mi ndërmjet tyre është
koha e pritjes. Nëse bash-
këshorti është qytetar
amerikan, të interesuarit
për bashkim janë në kate-
gorinë IR1 ose CR1. Ndërko-
hë pasi dorëzohet peticioni
I-130 tek USCIS, duhen rreth
5-8 muaj për miratim nga
USCIS, pastaj dosja i kalon
NVC. Rreth një muaj më
pas, NVC kontakton qyteta-
rin me dokumentacionin që
duhet të dërgojë. Pasi indi-
vidi i ka dërguar të gjitha
dokumentet, NVC do të cak-
tojë një datë takimi për in-
tervistë në Seksionin Kon-
sullor në Tiranë. "Sa më
shpejt e sa më të saktë i dër-
goni dokumentacionin e
kërkuar NVC-së që në herën
e parë, aq më shpejt ju cak-
tohet data e intervistës nga
NVC-ja", - nënvizon ambasa-
da amerikane në Tiranë.
VIZAT PËR TË
FEJUARIT

Të gjithë ata persona që
janë fejuar me një qytetar/e
amerikan tashmë kanë
mundësinë të përfitojnë vizë
joemigruese të tipit K-1, e
cila i jep mundësinë të sh-
kojë në Shtetet e Bashkuara.
Nëpërmjet kësaj vize, sh-
tetasi i huaj që është fejuar
me një amerikan, pas zhven-

dosjes në SHBA, duhet që të
martohet brenda 90 ditëve
pas mbërritjes e pas kësaj
duhet të rregullojë statusin
e tij në rezident të përher-
shëm të ligjshëm me zyrat
Shërbimeve Amerikane të
Shtetësisë dhe Emigracionit
të Departamentit të Sigurisë
Kombëtare. Për shkak se viza
për të fejuarit i lejon
mbajtësit të emigrojë dhe të
martohet me një qytetar
amerikan menjëherë pas
mbërritjes në Shtetet e Bash-
kuara, atij do t'i duhet të
plotësojë disa nga kërkesat e
vizës së emigrimit. Ndërkaq,
fëmijët e ligjshëm të apli-
kantëve K-1 mund të marrin
vizën K-2.
APLIKIMI

"Nëse i/e fejuari/ja juaj
banon në Shqipëri, zyra jonë
në ambasadën amerikane në
Tiranë pasi merr peticionin

e përpunuar nga NVC, do të
dërgojë udhëzime të detajua-
ra mbi dokumentacionin e
kërkuar dhe vizitën mjekë-
sore të kërkuar", - nënvizohet
në faqen zyrtare të ambasa-
dës amerikane. Ndërkohë,
kandidatit gjatë intervistës

do t'i merren shenjat e gish-
tërinjve elektronikisht e mad-
je në disa aplikime vizash
mund të jetë i nevojshëm
procesi administrativ, që
kërkon kohë shtesë pas për-
fundimit të intervistës nga
zyrtari konsullor. Shumica e

proceseve administrative
zgjidhen brenda 60 dit?ve nga
dita e intervist?s, por gjithse-
si, koh?zgjatja varet nga rre-
thanat individuale t? çdo ras-
ti. Ndërkohë, fëmijët e apli-
kantëve për vizë K-1 mund të
aplikojnë për vizën e llojit K-

2, ndërsa një aplikim i
veçantë duhet dorëzuar për
çdo kandidat të vizës K dhe
çdo aplikant i kësaj katego-
rie vize duhet të paguajë
tarifën e kërkuar. Ndërkohë,
edhe shtetasi amerikan du-
het të kryejë aplikimin nga
ana e tij me formularin "I-
129F, peticion për të fejua-
rin/ën e huaj" në zyrat e
emigracionit në SHBA. Në
fund të intervistës për
vizën emigruese, zyrtari
konsullor do të informojë
kandidatin nëse aplikimi i
tij për vizë miratohet ose
refuzohet.

Voltiza Duro

Nëse i/e fejuari/ja juaj banon në Shqipëri, zyra jonë në ambasadën
       amerikane në Tiranë pasi merr peticionin e përpunuar nga NVC, do të
       dërgojë udhëzime të detajuara mbi dokumentacionin e kërkuar dhe vizitën
       mjekësore të kërkuar.
    Kandidatit gjatë intervistës do t'i merren shenjat e gishtërinjve elektronikisht.
    Në disa aplikime vizash mund të jetë i nevojshëm procesi administrativ që
        kërkon kohë shtesë pas përfundimit të intervistës nga zyrtari konsullor.
    Fëmijët e aplikantëve për vizë K-1 mund të aplikojnë për vizën e llojit K-2.
    Shtetasi amerikan duhet të kryejë aplikimin nga ana e tij me formularin "I-
       129F, peticion për të fejuarin/ën e huaj" në zyrat e emigracionit në SHBA.
    Zyrtari konsullor do të informojë kandidatin nëse aplikimi i tij për vizë
       miratohet ose refuzohet.

Ambasada amerikane

Foto ilustruese
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Voltiza Duro

SIGURIMI VULLNETAR
PENSIONET E PLEQERISE



PERIUDHAT E KALUARA

Të gjithë emigrantët sh
qiptarë që jetojnë jas
htë vendit mund të

përfitojnë pension edhe në
Shqipëri, edhe pse nuk i
kanë plotësuar vitet e punës
me kontribute. Instituti i
Sigurimeve Shoqërore ditën
e djeshme u ka bërë thirrje
të gjithë qytetarëve emi-
grantë që të sigurohen vull-
netarisht për të marrë pag-
esën e pensionit të pleqërisë,
invaliditetit, apo familjar.
“Qytetarë emigrantë! Insti-
tuti i Sigurimeve Shoqërore
ju ofron sigurimin shoqëror
vullnetar, si një mundësi më
shumë për të përfituar pen-
sion pleqërie, invaliditeti dhe
familjar”, - thekson ISSH.
Ndërkohë, kjo e fundit bën
me dije për të gjithë të intere-
suarit se pensioni i plotë i
pleqërisë përfitohet me 36
vite e 4 muaj punë të siguru-
ar, ndërsa pensioni i
pjesshëm kërkon minimal-
isht 15 vite pune me sig-
urime. Për të përfituar pen-
sion nga shteti shqiptar,
emigrantët duhet të pagua-
jnë një pagesë kontributi
prej 5184 lekësh në muaj.
“Nëse do të parapaguani në
fillim të periudhave do të
ketë zbritje: 6% mbi shumën
për një pagesë vjetore, 3%
mbi shumën për një pagesë
6 mujore dhe 1.5% mbi
shumën për një pagesë 3-
mujore. Ju mund të siguro-
heni edhe për vitet e kaluara
dhe mund të futeni në këtë
skemë pa qenë të siguruar
më parë. Kontribuoni për të
kaluarën dhe të tashmen,
t’ju sigurojmë të ardhmen!”,
- bën thirrje Instituti i Sig-
urimeve Shoqërore. Por,
nëpërmjet sigurimit vullne-
tar, mund të përfitojnë jo
vetëm emigrantët shqiptarë,
por të gjithë qytetarët që je-
tojnë në Shqipëri e dëshi-
rojnë të kenë një masë pen-
sioni më të lartë se ai që ësh-
të paracaktuar më parë.
KUSHTET E PËRFITIMIT

Në skemën e sigurimit
vullnetar përfshihen shteta-
sit shqiptarë që kanë
mbushur moshën 18 vjeç dhe
akoma nuk iu ka lindur e
drejta për ndonjë përfitim
nga skema e sigurimit të
detyruar; ata që për një
kohë dhe shkaqe të caktu-
ara nuk mund të sigurohen
nga skema e sigurimit të
detyrueshëm si dhe person-
at që janë të siguruar në
skemën e sigurimit të
detyrueshëm dhe kërkojnë
që nëpërmjet sigurimit vull-
netar të rrisin të ardhurat e
tyre. Sipas Institutit të Sig-
urimeve Shoqërore, edhe
personat që nuk janë pjesë-
marrës në skemën e të
vetëpunësuarve në bujqësi,

“Si të merrni më shumë të ardhura, kufijtë e pagesës që mund të kryeni dhe tarifat mujore”

ISSH, thirrje emigrantëve: Bëni
sigurim për të përfituar pension
“Ja zbritjet që mund të fitoni nga parapagimet”

ose në rastet kur individi i
interesuar ka lënë shtetës-
inë shqiptare, mund të bëjë
sigurim vullnetar vetëm për
periudhën nga 1.1.1994 deri
në datën që ka lënë shtetës-
inë shqiptare.

“Personi që ka paguar
kontribut për sigurim vull-
netar, pasi plotëson kushtet
e përcaktuara në Ligjin nr.
7703, është përfitues, sipas
rastit, i: pensionit të plotë të
pleqërisë, pensionit të
pjesshëm të pleqërisë, pen-
sionit të reduktuar të
pleqërisë, pensionit të inval-

iditetit, pensionit të
pjesshëm të invaliditetit”, -
thekson ISSH. Ndërkaq në
sigurimin vullnetar, sipas
ligjit “Për sigurimet sho-
qërore në Republikën e Sh-
qipërisë”, bën pjesë edhe pen-
sioni familjar. Kontributi
vullnetar llogaritet në
kufijtë e pagës minimale dhe
maksimale të caktuar nga
Këshilli i Ministrave dhe
paguhet nga personi i sigu-
ruar në shumën dhe afatin e
përcaktuar në kontratën e
sigurimit vullnetar.
Nëpërmjet sigurimit vulln-

etar mbulohen katër fusha
të kësaj skeme që janë: sig-
urim vullnetar për vitin ko-
rrent, sigurim vullnetar për
periudha të kaluara, sig-
urim vullnetar për më
shumë të ardhura si dhe sig-
urim vullnetar për degët e
tjera të sigurimit.
SIGURIM VULLNETAR
PËR PERIUDHA TË
KALUARA

Sigurimin vullnetar për
periudhat e kaluara mund
ta paguajnë të gjithë shteta-
sit shqiptarë që kanë
mbushur moshën 18 vjeç dhe
që nuk u ka lindur e drejta
për ndonjë përfitim nga ske-
ma e sistemit të detyruar si
dhe shtetasit shqiptarë
meshkuj për periudhën e stu-
dimeve universitare, pasi pe-
riudha pasuniversitare ësh-
të me pagesë. Ndërkohë, ky
sigurim për periudhat e kalu-
ara mund të bëhet edhe nga
shtetasit shqiptarë që kanë
periudha të pambuluara nga
sistemi i sigurimit të
detyrueshëm dhe dëshirojnë
t’i plotësojnë ato nëpërmjet
sigurimit vullnetar si dhe
personat që kanë lënë sh-
tetësinë. Masa e kontributit
që duhet të paguhet për sig-
urim vullnetar nga personi i
interesuar për mbulimin e
periudhave të kaluara për-
caktohet nga koha kur bëhet
pagesa. Pagesa aktuale për të
mbuluar periudha të kalu-
ara, bëhet vetëm në kuotën
minimale dhe është 5 184 lekë
për një muaj sigurim vullne-
tar por në këto pagesa nuk

aplikohen zbritje.
SIGURIM VULLNETAR
PËR VITIN KORRENT

Instituti i Sigurimeve
Shoqërore bën me dije se
masa e kontributit që duhet
të paguhet për sigurimin vull-
netar për vitin korrent nga
personi i interesuar është e
barabartë me masën që pagu-
het për degën e pensioneve,
sipas pagës minimale të
miratuar në periudhën kur
bëhet pagesa. “Kuota mujore
e sigurimit vullnetar për
vitin 2017 është 5 184 lekë, që
i korrespondon pagës mini-
male mujore: 24 000 lekë x
21.6%. Për pagesat
paradhënie, aplikohen
zbritje në varësi të kohës kur
kryhet pagesa. Kështu, nëse
do të parapaguani për vitin
në vijim në fillim të peri-
udhave, do të ketë zbritje: -
6% mbi shumën për një pag-
esë vjetore (me kusht që pag-
esat të realizohen brenda
muajit janar); - 3% mbi
shumën për një pagesë 6-mu-
jore (me kusht që pagesat të
realizohen përpara fillimit të
periudhës 6-mujore, që do të
mbulohet me sigurim vulln-
etar); - 1.5% mbi shumën për
një pagesë 3 mujore (me
kusht që pagesat të realizo-
hen përpara fillimit të peri-
udhës 3-mujore, që do të mb-
ulohet me sigurim vullne-
tar)”, - theksohet në faqen
zyrtare të ISSH-së. Gjithsesi,
pagesat e vitit korrent mund
të bëhen edhe me shumëfish-
in e kuotës minimale mujore,
5 184 lekë, deri në kufi të

pagës maksimale.
SIGURIM SIGURIM SIGURIM SIGURIM SIGURIM VULLNETVULLNETVULLNETVULLNETVULLNETARARARARAR
PËR MË SHUMË TËPËR MË SHUMË TËPËR MË SHUMË TËPËR MË SHUMË TËPËR MË SHUMË TË
ARDHURAARDHURAARDHURAARDHURAARDHURA

Sigurim vullnetar për më
shumë të ardhura mund të
paguajnë të gjithë personat
ekonomikisht aktivë të
vetëpunësuar, të punësuar
dhe punëdhënësit, të cilët
duhet të jenë të siguruar si
të tillë në skemën e
detyrueshme të sigurimeve
shoqërore dhe shëndetësore.
Ky sigurim bëhet vetëm për
vitin korrent në kufijtë e pa-
gave minimale dhe maksi-
male, 24 000 dhe 105 850 lekë
(qytetari ka të drejtë të
zgjedhë një pagë brenda këtij
kufiri). ISSH bën me dije se
personat e vetëpunësuar sig-
urohen me pagë minimale
mujore 24 000 lekë e mbi këtë
pagë çdo person ka të drejtë
të sigurohet vullnetarisht
deri në kufirin e pagës mak-
simale 105 850 lekë. Ndërko-
hë, punëmarrësit që siguro-
hen në bazë të kontratës të
nënshkruar me
punëdhënësin kanë të drejtë
të sigurohen vullnetarisht
për më shumë të ardhura
mbi pagën që ata marrin
deri në nivelin e pagës mak-
simale 105 850 lekë. Çdo
punëdhënës që sigurohet
nën nivelin e pagës maksi-
male ka të drejtë të siguro-
het vullnetarisht deri në ku-
firin e kësaj page, ndërsa çdo
kontribuues vullnetar për
vitin korrent ka të drejtë të
sigurohet për më shumë të
ardhura.

Sigurimin vullnetar për periudhat e kaluara mund ta paguajnë të gjithë shtetasit
shqiptarë që:
 Kanë mbushur moshën 18 vjeç.
 Që nuk u ka lindur e drejta për ndonjë përfitim nga skema e sistemit të detyruar.
 Shtetasit shqiptarë meshkuj për periudhën e studimeve universitare, pasi periudha
pasuniversitare është me pagesë.
 Ky sigurim për periudhat e kaluara mund të bëhet edhe nga shtetasit shqiptarë,
që kanë periudha të pambuluara nga sistemi i sigurimit të detyrueshëm dhe
dëshirojnë t’i plotësojnë ato nëpërmjet sigurimit vullnetar si dhe personat që kanë
lënë shtetësinë.
 Masa e kontributit që duhet të paguhet për sigurim vullnetar nga personi i
interesuar për mbulimin e periudhave të kaluara përcaktohet nga koha kur bëhet
pagesa.
 Pagesa aktuale për të mbuluar periudha të kaluara bëhet vetëm në kuotën
minimale dhe është 5 184 lekë për një muaj sigurim vullnetar, por në këto pagesa
nuk aplikohen zbritje.

ZBRITJE PARAPAGESË 1 VIT
“Nëse do të parapaguani në fillim
të periudhave do të ketë zbritje 6%
mbi shumën për një pagesë
vjetore”, - bën me dije Instituti i
Sigurimeve Shoqërore në faqen e
tij zyrtare.6%



ZBRITJE PARAPAGESË 6 MUAJ
ISSH bën me dije se pensioni i plotë
i pleqërisë përfitohet me 36 vite e 4
muaj punë të siguruar. Nëse do të
parapaguani në fillim të periudhave,
do të ketë zbritje 3% mbi shumën
për një pagesë 6-mujore.3%



ZBRITJE PARAPAGESË 3 MUAJ
Pensioni i pjesshëm kërkon
minimalisht 15 vite pune me
sigurime. Nëse do të parapaguani
në fillim të periudhave, do të ketë
zbritje 1.5% mbi shumën për një
pagesë 3-mujore.1.5%
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Qytetaret shqiptare do
të kenë shërbime më

cilësore pagesash për shkak
se Banka e Shqipërisë po
ndërmerr një projekt për
dixhitalizimin e sistemit të
pagesave. Duke prezantuar
këtë nismë Guvernatori i
BSH, Genti Sejko tha se, zh-
villimi i sigurt dhe efikas i
sistemeve të pagesave për-
bën një objektiv shumë të
rëndësishëm, jo vetëm në
mbështetje të zbatimit të
politikës monetare dhe rua-
jtjes së stabilitetit financiar,
por edhe si një mjet i rëndë-
sishëm për një zhvillim
ekonomik të formalizuar
dhe të qëndrueshëm. Ai tha
se synim parësor në këtë
drejtim është përdorimi i
gjerë i instrumenteve të pag-
esave në përditshmërinë e
qytetarëve. Kjo mënyrë e re
zhvillimi kërkon identi-
fikimin dhe plotësimin e
nevojave edhe të komponen-

Sejko: Interneti mjet i rëndësishëm për një zhvillim ekonomik

BSH, nismë për dixhitalizimin
e sistemit të pagesave

tit më të vogël përbërës të
ekonomisë - individit dhe bi-
znesit,-tha ai. Në kushtet e
tregut shqiptar, i cili karak-
terizohet nga një përfshirje
dhe edukim financiar i ulët,
si dhe shërbime të ofruara me
kosto relativisht të larta, syn-
imi ynë do të jetë nxitja e siste-
mit bankar në ofrimin për
qytetarët të shërbimeve le-
htësisht të aksesueshme e me
kosto efektive, duke mbësh-
tetur kështu objektivin e një
përfshirjeje më të gjerë finan-
ciare. Nevoja për ndërhyrje
në këtë drejtim bëhet më e
rëndësishme dhe sfiduese,

sidomos teksa përjetojmë
zhvillime teknologjike të
shpejta e gjithëpërfshirëse.
Në kushtet kur shumica e as-
pekteve të jetës së përdit-
shme po dixhitalizohen dhe
automatizohen, modernizi-
mi i sistemeve të pagesave
bëhet edhe më i rëndësishëm.
Bazuar në studimet dhe anal-
izat e kryera nga Banka e Sh-
qipërisë me mbështetjen e
Bankës Botërore, evidento-
het qartazi se promovimi i
dixhitalizimit dhe inovacion-
it në tregun e pagesave
ndikon ndjeshëm në uljen e
kostove të mbartura nga

këto instrumente, duke kri-
juar shërbime lehtësisht të
aksesueshme dhe të përbal-
lueshme nga të gjithë. Në
Shqipëri, ky zhvillim është
ndjeshëm më i vonuar se në
vendet e tjera, me të cilat ne
synojmë të përafrohemi në
kuadër të integrimit në
Bashkimin Europian, ndaj
promovimi i tij merr akoma
më shumë vlerë e rëndësi jo
vetëm në kuadër të këtij in-
tegrimi, por edhe më gjerë, në
tregjet ndërkombëtare, tha
Guvernatori. Modernizimi i
këtyre sistemeve përmes dix-
hitalizimit dhe inovacionit

do të synohet nëpërmjet një
zhvillimi të mirërregulluar
dhe me objektiva qartësisht
të përcaktuar në strategjinë
afatmesme, e cila do të pre-
zantohet sot në këtë konfer-
encë. Si një nismë konkrete
në këtë drejtim mund të për-
mendim transpozimin e
direktivës së Bashkimit Eu-

ropian, e cila konsiderohet si
një nga legjislacionet më
avangardë të fushës. Banka
e Shqipërisë, në bash-
këpunim dhe me ekspertë të
Bankës Botërore dhe Bankës
së Italisë kanë hartuar një
projektligj për këtë qëllim, i
cili së shpejti do të jetë objekt
konsultimesh publike.

Drejtor i përgjithshëm
ekzekutiv i AMF-së,
Ervin Koçi raportoi

në Kuvendin e Shqipërisë dhe
bëri të ditur se tregu i siguri-
meve ngelet i pazhvilluar dhe
problematik në drejtim të
standardeve të qeverisjes
dhe menaxhimit. Çështja më
e vështirë ngelet trajtimi dhe
shlyerja e dëmeve nga Byro-
ja Shqiptare e Sigurimeve, që
është përgjegjëse për dëmet
e shkaktuara nga mjetet e
pasiguruara. Me gjithë pre-
sionin në rritje, Byroja ende
nuk ka shlyer plotësisht
dëmet e prapambetura dhe
nuk ka caktuar një shoqëri
ndërkombëtare për auditi-
min e veprimtarisë së saj, siç
kishte urdhëruar AMF. Veç
probleme të tjera, AMF nuk
po arrin as të miratojë një
drejtor të Byrosë Shqiptare
të Sigurimeve, i cili të përm-
bushë kriteret ligjore. Pas
shumë përpjekjesh, në mua-
jin maj, asambleja e
anëtarëve të Byrosë paraqiti
një kandidaturë për miratim
në AMF, siç parashikohet në
ligj. Por, kandidatura e drej-
torit të komanduar, Kevin
Lleshi, u refuzua në fillim të
qershorit nga Bordi i AMF-
së, për shkak se ai ka qenë
subjekt i masave administra-
tive dhe në mënyrë të përsëri-
tur nuk ka zbatuar vendime
të marra nga Autoriteti
Mbikëqyrës. Problematika e
mbartur nga viti 2001, me
pagesat e prapambetura me
Fondin e Kompensimit duket
se po shkojnë drejt zgjidhjes.
Vendimi i marrë mbi Fondin
e Kompensimit për vitin 2018
nga Bordi i Autoritetit të
Mbikëqyrjes Financiare, në
mbledhjen e datës 28 dhjetor
2017, vjen në funksion të
mbrojtjes së interesave të
konsumatorëve, çka i jep
zgjidhje një problematike të
mbartur nga viti 2001. Tash-
më këto dëme i përkasin ak-
sidenteve të shkaktuara nga
makina të pasiguruara ose
të paidentifikuara.
VLERËSIMETVLERËSIMETVLERËSIMETVLERËSIMETVLERËSIMET

Sipas vlerësimeve masa e
Fondit të Kompensimit për

Problemet e sigurimeve, AMF raporton në Kuvendin e Shqipërisë

AMF: Siguruesit të paguajnë
menjëherë 7 milionë euro

Pagesat e prapambetura nga viti 2001 e në vazhdim

Ornela Manjani

detyrimet e mbartura dhe që
do të lindin për vitin 2018
vlerësohet rreth 1.8 miliardë
lekë, e ndarë: 1.25 miliardë
lekë për ngjarjet nga viti 2001
deri 31.12.2013 ku përfshihen
detyrime të papaguara, që

janë në proces trajtimi apo
proces gjyqësor pa vendim të
formës së prerë; 418 milionë
lekë për ngjarjet nga viti 2014
deri në 31.12.2017 ku përfshi-
hen detyrime të papaguara,
që janë në proces trajtimi apo

proces gjyqësor pa vendim të
formës së prerë, dhe jo më
pak se 150 milionë lekë për
ngjarjet që mund të ndodhin
gjatë vitit 2018. Bordi i AMF-
së ka urdhëruar Byronë Sh-
qiptare të Sigurimit që të nd-

jekë procedurën e shlyerjes
së menjëhershme të detyri-
meve të papaguara të prak-
tikave të dëmeve objekt i
Fondit të Kompensimit, për
të cilat ka përfunduar pro-
cesi i trajtimit (përmbari-
mor, me vendim gjykate të
formës së prerë dhe të mirat-
uara, por të papaguara) në
vlerën totale 923 354 758 lekë
për ngjarjet e sigurimit nga
data 01.01.2001 deri në
31.12.2017.
BORXHI I RIBORXHI I RIBORXHI I RIBORXHI I RIBORXHI I RI

Njëkohësisht, për të mos
krijuar borxh të ri, Bordi i
AMF-së vendosi krijimin e
Fondit të Kompensimit për
vitin 2018, minimalisht në
masën 895 203 094 lekë, i
ndarë: 745 203 094 lekë për
shlyerjen e detyrimeve për
ngjarjet nga 1 janar 2001 deri
në 31 dhjetor 2017 (që janë në

proces trajtimi apo procese
gjyqësore, pa vendim të
formës së prerë) dhe jo më
pak se 150 milionë lekë për
ngjarjet që mund të ndodhin
gjatë vitit 2018. Vendimi bën
të mundur që çdo qytetar që
gjatë vitit 2018 fiton një ven-
dim të formës së prerë nga
gjykatat ose i miratohet nga
shoqëritë e sigurimit, do të
paguhet brenda vitit 2018.
Autoriteti, ashtu si në
shumë vendime të marra
gjatë vitit 2017, do të vazh-
dojë të fokusohet tek mbrojt-
ja e interesave të konsuma-
torëve dhe e konsideron
shlyerjen e detyrimeve të
Fondit të Kompensimit si
një ndër prioritetet krye-
sore të veprimtarisë së tij
gjatë vitit 2018, edhe pse këto
detyrime kanë filluar të
mbarten prej vitit 2001.

PAGESAT
1.25 miliardë lekë për
ngjarjet nga viti 2001 deri
31.12.2013 ku
përfshihen detyrime të
papaguara, që janë në
proces trajtimi apo
proces gjyqësor pa
vendim të formës së
prerë;   418 milionë lekë
për ngjarjet nga viti 2014
deri në 31.12.2017 ku
përfshihen detyrime të
papaguara, që janë në
proces trajtimi apo
proces gjyqësor pa
vendim të formës së
prerë, dhe jo më pak se
150 milionë lekë për
ngjarjet që mund të ndo-
dhin gjatë vitit 2018.

Këshilli Kombëtar i
Territorit ka miratu-

ar në mbledhjen e së
mërkurës një leje ndërti-
mi për një kullë 21 kate
mbi tokë dhe katër nën-
tokë me orientim shër-
bime dhe banim. Bëhet
fjalë për një objekt në
rrugën Dervish Hima në
kryeqytet, me kompani
ndërtuese Gener 2. Por
nuk është kjo e vetmja
leje e miratuar nga KKT.
Sipas axhendës, janë të
paktën 21 vendime që përf-
shijnë miratimin e dy
planeve vendore Pukë dhe
Mirditë, nismën e Planit
Kombëtar Sektorial dhe

Planin e Detajuar të Zonës
së Rëndësisë Kombëtare në
Zonën e Karavastasë, Bash-
kia e Divjakës. Një tjetër leje
është dhënë për shtesë
katesh dhe Rikonstruksion
fasade për objektin: "Sky
Tower", me vendndodhje në
rrugën "Ibrahim Rugova",
Bashkia Tiranë", me sub-
jekt zhvillues shoqërinë

"Lani" sh.p.k. Në listën e ven-
dimeve janë edhe disa leje
për ndërtimin e një seri
hidrocentralesh në disa
zona të vendit duke nisur
nga Gramshi në Mirditë,
Mat dhe Korçë. Në total janë
të paktën pesë leje për
burime të reja gjeneruese.
Kompania që ka me konce-
sion rrugën e Kombit Alba-

nian Highway Concession
ka kërkuar leje ndërtimi
Zyra 4 Kat me 2 Kat nëntokë
në Mjulle Bathore, Bashkia
Tiranë", me subjekt zhvil-
lues Shefqet Kastrati dhe
Pëllumb Salillari, ndërkohë
që kompania Gjoka që ka
marrë të drejtën e ndërtim-
it të Rrugës së Arbrit ka
kërkuar lejen e ndërtimit
për zbatimin e projektit.
Ceremonia e fillimit të pun-
imeve për këtë rrugë u zh-
villua në fillim të kësaj jave
ku morën pjesë kryeminis-
tri Edi Rama dhe ministri
për Infrastrukturën dhe
Energjinë, Damian Gjik-
nuri.

Miratohet edhe leja për Rrugën e Arbrit, 5 HEC-e dhe dy plane vendore

Vendimi i KKT, kullë
e re me 21 kate në Tiranë

Drejtor i përgjithshëm
ekzekutiv i AMF-së, Ervin Koçi

Guvernatori i BSH, Genti Sejko
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Kompensimi i Pronarëve

Emër Atësi Mbiemër

Masa e 
kompensi
mit (m²)

Çmimi 
(leke/m²)

Miratohet fondi për
kompensimin e pr
onarëve që u është

zënë toka nga ndërtimet pa
leje. Fondi arrin në 732 mil-
ionë për sipërfaqe prej 43 965
m2. Në total janë rreth 1200
pronarë që do të marrin
paratë për tokën. Përfitues-
it janë në Tiranë, Kamzë
Vorë, Elbasan, Durrës, Fsha-
tra Turistikë dhe Shkodër.
Vendimi është marrë në
mbledhjen e djeshme të
Këshillit të Ministrave dhe
në pikën 2 të tij thuhet se
"masa e kompensimit është
43 965,31 m² dhe vlera e
përgjithshme e kompensim-
it financiar është 731 847
186,22 lekë". Qeveria udhë-
zon zyrat vendore të
regjistrimit të pasurive të

paluajtshme, përkatësisht
në Tiranë, Elbasan, Durrës
dhe Shkodër, të kryejnë
ndryshimet përkatëse për
këto pasuri në regjistrat e
pasurive të paluajtshme.
Ndërkohë që ngarkohen
Ministria e Drejtësisë,
Agjencia e Legalizimit, Ur-

banizimit dhe Integrimit të
Zonave/Ndërtimeve Infor-
male, Agjencia e Trajtimit të
Pronës, Zyra Qendrore e
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme dhe zyrat ven-
dore të regjistrimit të pasur-
ive të paluajtshme për zba-
timin e këtij vendimi. Për të

përfituar kompensimin për
tokën e zënë nga ndërtimet
pa leje duhet të paraqesin në
ATP-së kërkesë për kompen-
sim në vlerë për pronarët e
pasurive të paluajtshme,
pronë private, që preken nga
ndërtimet informale (ALU-
IZNI). Pronari plotëson një

Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, përfituesit në të gjithë vendin

Kompensimi i pronave, lista me
1200 pronarët që marrin paratë
Qeveria miraton fondin 732 milionë lekë
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Kompensimi i Pronarëve
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Çmimi 
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NADIRE PELLUMBI
EMINE PULAJ
MERJEM DURDA

LIRIJE DAKA
GJERAQIN SKENDERAG

IRENA PELLUMBI
GENTI PELLUMBI
IRIS PELLUMBI

Bislim Muhamet Allaraj 12.50 3,283

BESMIK DERVISHI
DERVISH DERVISHI
FIQIRETE DERVISHI
IBRAHIM DERVISHI
NADIRE DERVISHI

NJAZI DERVISHI
SELFIE DERVISHI
METIJE DERVISHI 7.90 29,106

AFERDITA LUNIKU
IHSAN BANKA

LUMNIJE PAJA
MYNEVER ZAMBAKU
RIZVAN BANKA

SARA TARTARI
VILDAN BANKA
VJOLLCA LLAGAMI
XHEVDET FERHATI 48.30 29,106

FATMIR ABDULLA FERHATI 128.60 29,106
VJOLLCA FERHATI 124.10 29,106

FATMIR QAMIL KOSTA 42.90 66,969

14.50 29,106

302.80 4,242

109.70 29,106

ANDUELA CIMA
BAFTISHA SHTISHI
BESIM SAUKU

ERVIN CIMA
FATBARDHA QINAMI

FERID SAUKU
FIQIRETE BEKTESH
GEZIM SAUKU

HAXHI SAUKU
LIRIE AGA
NAZIE STERMA
NIMETE DEMNERI
PETRIT SAUKU

QEFSERE SHILLOV
SADIJE DERVISHI

SKENDER SAUKU

Ornela Manjani

kërkesa për kompensimin
në vlerë sipas formatit Tip
që vihet në dispozicion nga
ATP-ja. I interesuari duhet
të paraqesë dëshminë e
trashëgimisë për të gjithë
trashëgimtarët e ligjshëm të
subjektit përfitues, sipas
radhës së trashëgimtarëve,

në përputhje me përcak-
timet e Kodit Civil. Për dësh-
mitë e trashëgimive të
lëshuara nga gjykata për
testamentin e bërë me akt
noterial të sillet certifikatë
familjare e personit, për të
cilin është lëshuar kjo dësh-
mi trashëgimie. Një tjetër
dokument është vërtetimi i
lëshuar nga banka e nivelit
të dytë për hapjen e llogarisë
bankare në emër dhe për
llogari të subjektit përfitues,
ku përcaktohet edhe numri
i llogarisë bankare ku do të
transferohet vlera financia-
re e përfituar. ATP kërkon
fotokopjen e dokumentit të
identifikimit, dhe certi-
fikatën familjare të kërkues-
it dhe mandatpagesën, që
vërteton pagimin e tarifës së
shërbimit.

TIRE SALLAK
Bakushe SAUKU

ANDUELA CIMA
BAFTISHA SHTISHI
BAKUSHE SAUKU

ERVIN CIMA
FATBARDHA QINAMI

FERID SAUKU
FIQIRETE BEKTESH
GEZIM SAUKU

HAXHI SAUKU
LIRIE AGA

770.00 32,878

756.40 32,878
NAZIE STERMASI

NIMETE DEMNERI
PETRIT SAUKU

QEFSER SHILLOVA
SADIJE DERVISHAJ

SKENDE SAUKU
Besim Sauku

TIRE SALLAKU
ANDUEL CIMA
BAFTIS SHTISHI
BESIM SAUKU

ERVIN CIMA
FATBARD QINAMI

FERID SAUKU
FIQIRET BEKTESHI
GEZIM SAUKU

HAXHI SAUKU
LIRIE AGA
NAZIE STERMASI

NIMETE DEMNERI
PETRIT SAUKU

QEFSER SHILLOVA
SADIJE DERVISHI

SKENDE SAUKU
TIRE SALLAKU

AGIM SELIM KOKONOZI
BAHRI SELIM KOKONOZI

BARDH
YL

SELIM KOKONOZI

HYSEN SELIM KOKONOZI

MAHMU SELIM KOKONOZI
PRANVE SELIM KOKONOZI

SAMI SELIM KOKONOZI
ZEQINE SHABA KOKONOZI
ADRIAN NAXHAKU
ANILA MANCJA
ANOLA NAXHAKU
ARTAN DERVISHI

221.50 32,878

EDUART HOTI
FATMIR KOKONOZI

FIQIRETE KOKONOZI(HO
GENC MANCJA
HALIL KOKONOZI

HANKE KOKONOZI(MA
JAKUP NAXHAKU
NAIME KOKONOZI(SHIJ

ARBEN DAUT TABAKU
BUJAR DAUT TABAKU
HATLIJE DAUT TABAKU

MIRANDA DAUT TABAKU
SKENDER DAUT TABAKU
SULLTAN ISUF TABAKU

420.00 32,878

61.80 32,878
BESNIKE SADIK MEMA
EDMOND HASAN MEMA
FIQIRETE SADIK MEMA
JALLDIS SADIK MEMA
LEJLAH MEMA
SADIK HASAN MEMA

KUJTIM MAÇI
MUSA MAÇI
EMINA MAÇI

GIORGIA DAL'OLMO 
( C)ROBERTO MAÇI

ALESSAN MAÇI
GJERAQIN SULA 
REZARGJ COCOLI
BESNIK PETRELA
ILIRJAN TUGU
FATJON TUGU

IRIS TUGU
ZAMIR NDROQI
PETRIT NDROQI

MAJLINDA NDROQI
SERXHIO PETRELA
VASILIKA PETRELA
DOLOREZ RRAPOLLARI
LINDITA DERMISHI

SADIK HAKIK SHPATA 26.00 33,755
EDUARD SHPATA
LEJLA SHPATA

PELLUMB SHPATA
RAJMOND SHPATA
EDUARD SHPATA
LEJLA SHPATA

PELLUMB SHPATA

227.00 31,270

155.00 33,755

27.90 31,270
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FLORENC TODI MUSTAKA 26.00 33,755
GEZIM PESHKOPIA

MIHALLA DEMIRI
FLUTURA HAKIK MARKU 18.00 33,755

SADIK SHPATA 211.00 33,755
XHEVRIE ZELI
SKENDER ZELI
ARBEN ZELI
ALBAN ZELI
ASTRIT ZELI

GAZMEND ZELI
LAERTA ZELI
MIMOZA ZELI

SHPETIM ZELI
SANIE SINANI

ZELI CELMETA
SHPRES KOLA
MUSTAF ZELI
VALBO DODA
MYZEJE TARTARI

AIDA FRASHERI(BES
ARDIAN TOPTANI
BEHIJE ALDA((TOPTAN

FADIL TOPTANI
MELEQ FRASHERI

MYNYR TOPTANI
NADIA FRASHERI

NIRVAN (FRASHERI)LEK
XHEMILE TOPTANI

RIZVAN BANKA
VILDON BANKA

ISLAM BANKA
MYNEV ZAMBAKU

AFERDIT LUNIKU
MAHMU LUNIKU
LUMNIJE PAJA
VJOLLC LLAGAMI

9.90 30,783

8.20 30,783

AGRON HASAN BOGDANI
ATLIJE HASAN YLLI
BILAL HASAN BOGDANI

DIANA KADRIU BIBA
ENIDA BOGDANI

FATMIR BOGDANI
RAMAZA BOGDANI
RESHAT HASAN BOGDANI
SAIMIR BIBA

QEFSERE ISMAIL ZHEGU
FATMIRE SEFER VATHI
PETRIT ISMAIL SHPATI
DURIM OSMAN KOKOLI
HYSEN OSMAN KOKOLI

MUHAMET ISMAIL SHPATI
KUJTIM ISMAIL SHPATI

VJOLLCA ISMAIL DUSHKU
SKENDER SHPATI

ALMA MYFTIU
BRIKENA OSMAN MURATI
ARBEN BESIM SINA

ZHULIETA BESIM HARASANI 272.90 31,219

270.10 30,783

FA-MA KONSTRUKSION

FA-MA KONSTRUKSION

329.00 30,783

622.00 33,755

6.70 33,755

15.00 33,755

ADEM OSMAN DEMNERI
AFERDITA XHAFER DEMNERI

AGIM OSMAN DEMNERI
ARIANA RAMAZ DEMNERI
BUJAR OSMAN DEMNERI
ENVER XHAFER DEMNERI
ESHREF SALI DEMNERI
FITNETE SALI DEMNERI

HAKI XHAFER DEMNERI
KUJTIM SALI DEMNERI
NADIRE SALI DEMNERI
NAZMIE SALI DEMNERI
NIMETE DEMNERI
NIRVAN RAMAZ DEMNERI
QEMAL SALI DEMNERI
RUBIE DEMNERI
SANIE XHAFER DEMNERI

SHPRESA OSMAN DEMNERI

200.00 31,219

RAKIP LIMAN VORPSI
IKBALE SALI MNERI
LEJLA LIMAN VORPSI
LULZIM MYSLY JUMA
MIMOZA ADEM YLLI

SANIJE MYSLY JUMA
ABDULLA SEFER SHEQERI
LINDITA ABDULL SHEQERI
SUZANA SADIK MYFTIU

MYZEJEN ZYRBO
NERMIN SALI VORPSI
SEFER ABDULL SHEQERI

VALBON ADEM YLLI
SHEFKI MYSLY JUMA
XHAVIT LIMAN VORPSI
YLBER MYSLY JUMA
NAZMI MYSLY JUMA

ARJANA MASAR VORPSI(MACI)
BARDHYL MASAR VORPSI

RAKIP LIMAN VORPSI
IKBALE SALI MNERI
LEJLA LIMAN VORPSI
LULZIM MYSLY JUMA
MIMOZA ADEM YLLI
SANIJE MYSLY JUMA

ABDULLA SEFER SHEQERI
LINDITA ABDULL SHEQERI
SUZANA SADIK MYFTIU
MYZEJEN ZYRBO
NERMIN SALI VORPSI
SEFER ABDULL SHEQERI

VALBON ADEM YLLI
SHEFKI MYSLY JUMA
XHAVIT LIMAN VORPSI
YLBER MYSLY JUMA
NAZMI MYSLY JUMA

ARJANA MASAR VORPSI(MACI)
BARDHYL MASAR VORPSI

36.10 34,068

ALFRED FYSHKU
EDMOND FYSHKU
FATBARD FYSHKU

FIQIRI FYSHKU
LULJETA FYSHKU
MUHAMET FYSHKU
REXHEP FYSHKU

XHEVDET FYSHKU

FIQIRI DALIP KARAJ (F) 300.10 3,283

SELIM HAXHI CEKA
VJOLLCA SURE CEKA

401.00 31,270
MITAT ZENEL HIDAJ
SADIK ZENEL HIDAJ

ZAMIRA SABRI MARKU
BUJAR SABRI DAJA

FATMIRA SABRI MULLALIU
ILIRJANA HUTA(HIDAJ)

MINIR SABRI DAJA
YLLKA SABRI DAJA
FATIME MUHARRE ASLLANI 188.20 31,270

5.80 31,270

KRYEGJYSHATA BOTERORE E 

836.70 22,985

Shoq, " Anonime  Industriale " ( 

306.90 30,158

924.00 22,985

AIDA TUGU
ANASTAS GORENCA

ISLAM TUGU

ARDIAN MACI

MIRAND FUGU
NJAZI TUGU

JASHAR MUSTAFA XHAMETA
SHABAN MUSAFA XHAMETA

351.00 31,270
88.50 31,270

70.30 23,703

KRYEGJYSHATA BOTERORE 
KRYEGJYSHATA BOTERORE 

201.80 23,703

AGIM HYSEN MUMAJESI
AISHE HYSEN MUMAJESI
ALTIN ABDYL HYKA

ARBEN XHEMAL MUMAJESI
ASTRIM MUHARRE KAIMI
BAJRAM REXHEP TAFAJ
BESNIK XHEMAL MUMAJESI

DHURATA SHEFQET DEHEMI
DJANA BAJRAM TAFAJ
ENVER XHEMAL MUMAJESI

FATBARD XHEMAL MUMAJESI
FATMIR HYSEN MUMAJESI

FLUTURA SHEFQET KRUETANI
GUGASH SHEFQET HOXHA
HATIXHE MURAT KAIMI

HAVA HAXHI DUXHA
ISUF XHEMAL MUMAJESI

JETMIRA MUHARRE HAKA
LUAN XHEMAL MUMAJESI

MAJLIN XHEMAL MUMAJESI
MEREM SHAQIR HYKA
NIMETE OSMAN CELA

PELLUM XHEMAL MUMAJESI
PETRIT XHEMAL MUMAJESI
REXHEP MUHARRE KAIMI
SABRIJE OSMAN PICARI

SHQIPO SHEFQET DINO
SILVAN MUHARRE SHIMA

SULEJM ABDYL HYKA
VERA SHEFQET VAKIARI
YLLI BAJRAM TAFAJ

BUJAR DAJA
DYLBER KELLICI
FATMIR MULLALIU

MINIR DAJA
YLLK DAJA

ZAMIRA MARKU

ARBEN PRENG FROKU 249.00 23,703

KIMETE LAZAN FEJZA
NERTILA HAKI FEJZA

ANIDA HAKI FEJZA
KUJTIME HAKI FEJZA

JOANA KOSTAND HAXHI 280.30 3,413

135.30 4,242

163.80 31,270

152.50 31,270

EDUARD SHPATA
LEJLA SHPATA

PELLUM SHPATA
RAJMO SHPATA

JANI VENIAMIN DURRI
GJINOVEF TAHOR DURRI

KADRI SHERIF HYSENLIKAJ 56.20 33,755

FATIME QOSJA
ALTIN QOSJA
GENTA PRODANI(QOSJ
ISMAIL QOSJA
NAIRE HARASANI

REZARTA MENERI
XHILDA TUFINA

FATBARD QOSJA
AGIM SELIM KELMENDI

XHEMAL SELIM KELMENDI
LIRI SELIM KELMENDI(XHU

FLAMUR VATH YMERI 86.40
SHERIF MAHMUT HOXHA 73.40
TAHIR KADRI BALLA
NAIME KADRI BALLA

MALIQ ISUF LULI 187.60 479
MALIQ ISUF LULI 100.80
YLLI ISUF LULI 103.10

HAXHI ABDYL KASHARI 40.00 479
SULEJMA SABRI IDERSHAJ 12.00

HAXHI ABDYL KASHARI 254.00

PELLUMB SEFER MAKSUTAJ

PETRIT SEFER MAKSUTAJ

SHKELQIM AVDI KOCAJ 92.70

DALLEND ISLAM LAMI 301.50 507

138.30

4,242

479

479

300.10 3,413

3,413
20.20

22.10 33,755

231.50 3,413

17.30 33,755
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GEZIM HASAN TOTA 4.60
KUJTIM HALIL MACI

MUSA HALIL MACI
EMINA TOMOR MACI
GIORGI DAL'OLMO(MA
ROBERT EQEREM MACI

ALESSAN EQEREM MACI
GJERAQ SULA(PETRELA

REZARGJ COCOLI
BESNIK XHAFER PETRELA
ILIRJAN TUGU
FATJON TUGU

IRIS TUGU
ZAMIR NDROQI
PETRIT NDROQI
MAJLIN NDROQI
SERXHI LULZIM PETRELA
VASILIK SOTIR PETRELA
DOLORE RRAPOLLARI
LINDITA DERMISHI(GRUC

MALIQ ABAZI
HAXHIR ABAZI
FATIME DERJA
XHAVRI RIZA
OSMAN ABAZI
HATIXH BALLA
KUMERI BALLA
BARDH ABAZI
KAJE MUMAJEZI

SHERIFE HOXHA
VELI ABAZI
RAZIE RAUFI

MUHAR ABAZI
REFIK ABAZI
HARIZ ABAZI

SHEQER ABAZI
XHEMILE ABAZI

MUSA ABAZI
BUJAR KOLA
LUTFI KOLA

MYFTA DOCI 21.80

9.40

31,2703.40

73.90 33,755

MALIQ ABAZI
HAXHIR ABAZI
FATIME DERJA

XHAVRI RIZA
OSMAN ABAZI

HATIXH BALLA
KUMERI BALLA
BARDH ABAZI
KAJE MUMAJEZI

SHERIFE HOXHA
VELI ABAZI
RAZIE RAUFI

MUHAR ABAZI
REFIK ABAZI
HARIZ ABAZI

SHEQER ABAZI
XHEMILE ABAZI

MUSA ABAZI
BUJAR KOLA
LUTFI KOLA

FLAMUR ISMAIL LOKA 69.00

ALBERT LULJA
BEDRIE LULJA
BEXHET LULJA

FERDINAN LULJA
HAMIDE LULJA
HUME LULJA
KUME LULJA
NAZIF LULJA
HALIT LULJA

SHKELQIM LULJA
MYSLYM BALLA

FADIL BALLA
HAMIT BALLA

MEREME BALLA
DRITA BALLA
SANIJE BALLA

BAKUSHE BALLA
BUKURIJE BALLA
MUSTAFA BALLA

227.00

33,755

64.80

33,755
13.90

AVDULLA BALLA
KASEM BALLA
YLLKA BALLA

ADNAND BALLA
ELDA KURTI

MEDIHA BALLA
FATBARD BALLA
MYZEJEN BALLA
LULZIM BALLA 147.00 33,755

XHEMAL BROCA
ANXHELA GURRA

ARBEN SPIRO GURRA
MIMOZA SPIRO CVILO
DASHAMI SHYQY HAJDARI
SHAZIME SHYQY HAJDARI

HAJRI HAMDI DOMI
EDMOND HAMDI DOMI
LUMTURI HAMDI RECI
AISHE UKE BROCA

FATBARD HYSEN THACI
ELMIRA HYSEN BROCA

ANA HYSEN BROCA
KETI SPIRO GURRA

SOTIR SPIRO GURRA
TATJANA SHYQY CELA

RAZIJE SHYQY ALIAJ
VJOLLCA HAMDI KOKOMIRI

IRMA BROCA(BALLA
NADILE HYSEN TOPALLI

ANDUELA CIMA
BAFTISHA SHTISHI

BESIM SAUKU
ERVIN CIMA

FATBARD QINAMI
FERID SAUKU

FIQIRETE BEKTESHI
GEZIM SAUKU
HAXHI SAUKU
LIRIE AGA

NAZIE STERMASI
NIMETE DEMNERI
PETRIT SAUKU

QEFSERE SHILLOVA
SADIJE DERVISHI

SKENDER SAUKU
TIRE SALLAKU

BAKUSHE SAUKU
ANDUELA CIMA
BAFTISHA SHTISHI
BAKUSHE SAUKU

ERVIN CIMA
FATBARD QINAMI

FERID SAUKU
FIQIRETE BEKTESHI
GEZIM SAUKU
HAXHI SAUKU
LIRIE AGA

NAZIE STERMASI
NIMETE DEMNERI
PETRIT SAUKU

QEFSERE SHILLOVA
SADIJE DERVISHAJ

SKENDER SAUKU
BESIM SAUKU
TIRE SAUKU

QAMILE HAXHI BEGA
SHPRESA BEDRI KONI(BEGA)
ET HEM BEDRI BEGA
MERITA BEDRI MERJA(BEG
MYSLIM BEDRI BEGA
MEJTE BEDRI BRARI(BEG
NAIME SHABA BEGA

BASHKIM HAMIT BEGA
SADETE HAMIT TUJANI(BEG

MAKBULE HAMIT XHAJA(BEG
ILIR HAMIT BEGA

209.00

216.80 32,878

430.30 32,878

160.20

32,878

LULZIM KIKA
HALIL KIKA

AFERDITA VORPSI
VJOLLCA VORPSI

LIRI KIKA
FLUTURA VERZIVOLLI
NAZIRE KIKA

SADETE KIKA
SOKOL KIKA
ARJETA KIKA

HATUSHE KIKA
BARDHYL KIKA
AVENIR KIKA
VERA KIKA
ALDA KIKA

KLEJDA KIKA

NAILE BOGDANI

DIANA ALEKSAN
DER

HOXHA

ROBERT ALEKSAN
DER

DAKO

VIKTORIA ALEKSAN
DER

RULI

AGIM JASA
ANI JASA

ANILA SHUTERIQI
ARTAN BANCI
BESNIK JASA
ERMIRA JASA
FELIKS JASA
FISNIK JASA
FITNET JASA
FRIDA JASA
GENC JASA
GEZIM JASA

MIMOZA BERXOLLI
REZART JASA

YLLI JASA
ZANA BANCI

HALIL KIKA
LULZIM KIKA

AFERDITA VORPSI
VJOLLCA VORPSI

LIRI KIKA
FLUTURA VERZIVOLLI
NAZIRE KIKA
SADETE KIKA
SOKOL KIKA
ARJETA PLESHTI

HATUSHE KIKA
BARDHYL KIKA

VERA KIKA
ALDA KIKA

KLEJDA KIKA
AVENIR KIKA

BULENT XHUGLINI

DHURATA XHUGLINI

FITNETE XHUGLINI

MARLIND XHUGLINI

19.52 66969

MEZIKO RESUL KALAJA

BAJRA
M XHAFER PREZA

28.85 30783

29.30 66969

MOLLA

ISMAIL SHEFQE
T

BOGDANI

KUJTIM SHEFQE
T

BOGDANI

83.90 22985

58.95 30783

ALMA SHEFQE
T

BOGDANI

4.95 30783

BEDRIJE
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NAZMI MAKSUT BARDHI 16.00 29106

NIKOLLA KISI
DHIMITER KISI
NATALIA GUGA
MINELLA KISI

JETA KUMANI
KLEOPAT JANCE

YLLI TOMA
MANGALI PRIFTI
VANGJELI TASI

XHULI VODO
YLLKA SOPIGOTI
DIANA PANAJOTI

ZINAIDA KASIMATI
VILSON GERO
ELSA LEKA

VANGJEL BASKO
HAJRIJE BASKO

MARGARI KRISTULI
ROBERTA BELE
HARILLA BASKO
ANASTAS PAPA 

JETA BUDA
ALEKSAN BUDA
KLARA DERVISHI
VASIL TICO

MEROPI BUDA
EDMOND BUDA

VALENTIN BUDA 
GJINAVEF BUDA 

ELVIRA BUDA 
ILIJA BUDA

SOTIRAQ XHEKA
MARIANT XHEKA 
ASPASIA XHEKA 1.40 30,783

THOMA XHEKA
ELENI XHEKA

BLENAR XHEKA
VANGJ XHEKA
ROMEN STASTOLI 

PINA STASTOLI 
MIRAND STASTOLI 
NAIME STASTOLI

ROZETA STASTOLI 
GJERGJI STASTOLI
ANDRIS STASTOLI

LLAMBR KOSTANDINI
NIKOLL KISI
DHIMITE KISI
NATALI GUGA
MINELL KISI
JETA KUMANI

KLEOPA JANCE
YLLI TOMA

MANGA PRIFTI
VANGJE TASI

XHULI VODO
YLLKA SOPIGOTI

DIANA PANAJOTI
ZINAIDA KASIMATI
VILSON GERO

ELSA LEKA
VANGJE BASKO
HAJRIJE BASKO
MARGA KRISTULI
ROBERT BELE
HARILL BASKO
ANAST PAPA 

JETA BUDA
ALEKSAN BUDA
KLARA DERVISHI
VASIL TICO

MEROPI BUDA
EDMOND BUDA

VALENTIN BUDA 
GJINAVEF BUDA 

ELVIRA BUDA (BETA)
ILIJA BUDA

SOTIRAQ XHEKA
MARIANT XHEKA 
ASPASIA XHEKA (MILE)
THOMA XHEKA

ELENI XHEKA
BLENARD XHEKA
VANGJUS XHEKA
ROMENA STASTOLI 

PINA STASTOLI 
MIRANDA STASTOLI 

NAIME STASTOLI
ROZETA STASTOLI 

( )GJERGJI STASTOLI

ANDRIS STASTOLI
LLAMBRIN KOSTANDINI 10.20 30,783
DILAVER FETAH DEGJONI
BASHKIM FETAH DEGJONI

QEFSERE FETAH HYKA
KOSTA FETAH DEGJONI

BARDHYL LLESHI
EQEREM BALLVORA
FATMIRA BALLVORA
IBRAHIM BALLVORA
IKBALE GURABARDHI
ISLAM LLESHI
NJAZI LLESHI

QEREME BESHIRI
SANIJE VAQARI

LULZIM KIKA
HALIL KIKA

AFERDITA VORPSI
VJOLLCA VORPSI

LIRI KIKA
FLUTURA VERZIVOLLI
NAZIRE KIKA
SADETE KIKA
SOKOL KIKA
ARJETA KIKA

HATUSHE KIKA
BARDHYL KIKA
AVENIR KIKA
VERA KIKA
ALDA KIKA

KLEJDA KIKA

LIRI JUSUF MEREPEZA

MARK ZEF GJERGJI 20.50 66969

14.70 66969

2.75 30783

4.05 29106

FATBAR
DH FETAH DEGJONI

NAXHIJE JUSUF BYLYKU
FILDAN JUSUF KARAPICI

NAIRE JUSUF BALLA
MEHMET JUSUF KARAPICI

AGIM JUSUF KARAPICI

SABRI MAHMU HOXHA 439.00 490

TRANE OSMAN DISHA
PERPARI SULEJM DISHA

SHQIPE SULEJM DISHA
MAJLIN SULEJM DISHA

PELLUM KADRI BIBA 132.10 221
LYTFI KAMER PESHKU 17.20 221

AGIM MALIQ MOJSJA
HAVA MALIQ MOJSJA
ZYRA MALIQ MOJSJA

BUKURIJ MALIQ MOJSJA
XHEMILE MALIQ MOJSJA

ZEGJINE MAKSU MOJSJA
SUZAN SEIT MOJSJA
LINDITA SEIT MOJSJA
MAJLIN SEIT MOJSJA
GEZIM SEIT MOJSJA
QAMILE MEHMET MOJSJA
LATIF XHEMAL KOJKU
FATMIR SEIT MOJSJA 41.50 2,898

180.00 4,242

710.50 221

MAHMU STAMBOLLXHIU
ARIF STAMBOLLXHIU

QEMAL STAMBOLLXHIU
BANU STAMBOLLXHIU

HENERJ STAMBOLLXHIU 445.00 13,666
DORIAN STAMBOLLXH

ALISA STAMBOLLXH
ARLIND STAMBOLLXH

RUZHDIJ OSMAN ÇAKA
RRAHMI OSMAN ÇAKA
NADIRE OSMAN ÇAKA
BEDRIJE OSMAN ÇAKA
SKENDE OSMAN ÇAKA
SHEFIK OSMAN ÇAKA
HATIXH OSMAN ÇAKA
SHYQY IBRAHIM ÇAKA

NAXHIJE IBRAHIM ÇAKA
RAZIJE IBRAHIM ÇAKA
ARTA ISMAIL ÇAKA
FATMA ISMAIL ÇAKA

SKENDE QORRI
MERITA QORRI
ISMAIL QORRI
ASTRIT QORRI
DASHA QORRI

ZINET QORRI
MIRAND QORRI
NAZMI QORRI

HAXHIR PENI(QORRI)
SUZAN QORRI

MYZEJE QORRI
JALLDY QORRI

MEHMET QAZIM KOÇANI
FATMIR QAZIM KOÇANI
HYSEN ZYMA
NAZMI ZYMA
LUMNI ZYMA

BEDRI ZYMA
OSMAN ZYMA

IKBAL ZYMA
BASHKI ZYMA

AFRIDA YMER BALASHI
BASHKI ISMAIL ARAPI

DEVIS AGRON BALASHI
GRETA AGRON BALASHI
SULION AGRON BALASHI
ARBEN PEQINI
DASHA PEQINI

DIANA ARAPI
FATBARD PEQINI

IRIDA ARAPI
KLAJDI ARAPI

LIRI ARAPI
NAIM PEQINI

PELLUM ARAPI
SHPRES ARAPI
VIOLET AJAZI
SHEMSI QAZIM CURRI 192.70 12,764
SHEMSI QAZIM CURRI 77.80 12,764
LILA SULEJMA KARAJ

FATIME KARAJ(SHINGJ
ENGJELLU KARAJ(QOSHK

ISUF KARAJ
ABDYL QAMIL KACOLLJA
ALBERT QAMIL KACOLLJA
ELISABE QAMIL KACOLLJA(GR
RUZHDI QAMIL KACOLLJA
SHEJNA QAMIL KACOLLJA(CEK
SKENDE QAMIL KACOLLJA
SUZAN QAMIL KACOLLJA(FUR
GURIJE RAKIP BELEGU 474.70 12,764

77.20 12,764

773.50 12,764

9.40 12,764

249.70 13,666

311.20 12,764

3.80 12,764

KADRI SEIT MUÇKA 491.40 12,764

HYSEN IBRAHIM NEZIRI 471.70 12,764
BEHEXH RYZHDI HASEQIU

FLORA RYZHDI KREKA(HASE
ALMA RYZHDI PALLUQI(HAS
BRUNO SHEREF VERDHI 1217.60 12,764
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AGRON TEKI TELA

ANITA MASAR ALICKA
BULENT TEKI TELA

EDMON TEKI TELA
FELATU MAZLLE KARAISKAJ

GJERAK MAZLLE KARAISKAJ
HAJALI ISMAIL YPI
LAVDIJE SKENDE KALASA
NEBI ISMAIL SEFA

SHAZIV MASAR KARAOSMA
SHEGUS MASAR KOSOVA

SUHELA XHEVDE LIBOHOVA
TEUTA SKENDE FORA
NESFIJE TEKI SELENICA(TE
SELMAN TAHIR BELSHAKU 283.20 12,764
AGRON TEKI TELA

ANITA MASAR ALICKA
BULENT TEKI TELA

EDMON TEKI TELA
FELATU MAZLLE KARAISKAJ

GJERAK MAZLLE KARAISKAJ
HAJALI ISMAIL YPI
LAVDIJE SKENDE KALASA
NEBI ISMAIL SEFA

NESFIJE TEKI SELENICA(TE
SHAZIV MASAR KARAOSMA
SHEGUS MASAR KOSOVA

SUHELA XHEVDE LIBOHOVA 828.90 12,764

350.40 12,764

TEUTA SKENDE FORA
XHANET ISMAIL PRODANI
NESFIJE TEKI SELENICA(TELA

MAKBU QAZIM BALA
ISMET RIZA XHEPA

XHEMAL QAZIM XHEPA
ZENEPE QAZIM ZALLA
RAJMO VELI KASMI

NURI RIZA XHEPA
REZAR RIZA XHEPA

ILIRJAN MUSA BASHA
LUAN SULEJM STRINGA
AIDA MAUSA MEÇA
MUSA MUSTAF XHEPA

AIDA FEJZUL MIRAKU
AIDA URAN VYSHKA

EMINE FEJZUL KAPERCELLI
FATIME XHAFER VYSHKA
FEJZUL URAN VYSHKA
AGRON XHEVDE SKILJA

ALI XHEVDE MIRAKU
GJYSTI FEJZUL MIRAKU
ISMAIL XHEVDE MIRAKU
ISUF XHEVDE SKILJA

MARLEN FEJZUL MIRAKU(KALAJ
MEHMET XHEVDE MIRAKU
MELEQE XHEVDE SKILJA(SHEHU)
MIT'HAT XHEVDE SKILJA
PLATON XHEVDE MIRAKU

RUKIJE XHEVDE MIRAKU(TRUNG
VJOLLC XHEVDE SKILJA(RRABO

ZYHRA XHEVDE MIRAKU(BALTE
DRITA FEJZULLA VYSHKA(DARD

HAJRIE FEJZULLA VYSHKA(DELIM

YMER SALI MULLAJONUZI 177.00 12,764

AGIM QAZIM HASEQIU
ARTA ASHKI HASEQIU

ELIDA MEHMET HASEQIU
FATMIR HAKI HASEQIU
FERDIN HAKI HASEQIU
HYSEN MEHMET HASEQIU

LEONOR ASHKI HASEQIU
LUAN HAKI HASEQIU
MERITA ASHKI HASEQIU
MIMOZA MEHMET HASEQIU
NIMETE MEHMET HASEQIU
QAZIM ASHKI HASEQIU
SHAHU HAKI HASEQIU

VALENT ASHKI HASEQIU
VERONI ASHKI HASEQIU

ENEA FERDINAN HASEQIU
BEHEXH RYZHDI HASEQIU

BRUNO SHEREF VERDHI
391.90 12,764

355.30 12,764

162.80 12,764

KONST
ADIN

PAPANIKOL
LA 1360.70 12,764

83.60 12,764

MAJLIN DILAVER DUHANXHIU
ADRIAN DILAVER SEJDINI
BEKIM RIFAT KADIU
ZAMIRA IBRAHIM VYSHKA
SILVAN SHUAIP DRAÇINI
ARTAN KARAFIL KURTI
BARDH HYSEN DAKLI
BESA YLBER DAKLI

BURBU HYSNI KOTHERJA
DRITA HYSEN DAKLI

ELONA KUJTIM DAKLI

577.80 12,764

HYQME HYSNI KOTHERJA
HYSNI LUAN KOTHERJA

IBRAHIM HYSEN DAKLI
LAURES KUJTIM DAKLI(TETA)

MIRELA SHUAIP DRAÇINI
RUKIEL KUJTIM DAKLI

RUZHDI HYSEN DAKLI
SAMI HYSEN DAKLI

SHPRES HYSEN DAKLI
VALENT HAJDAR DAKLI
MINERV ZYHDI KOTHERJA

DRITA HYSEN DAKLI
AGIM QAZIM HASEQIU
ARTA ASHKI HASEQIU

ELIDA MEHMET HASEKIU
FATMIR HAKI HASEQIU
FERDIN HAKI HASEQIU
HYSEN MEHMET HASEKIU

LEONOR ASHKI HASEQIU
LUAN HAKI HASEQIU
MERITA ASHKI HASEQIU
MIMOZA MEHMET HASEQIU
NIMETE MEHMET HASEKIU
QAZIM ASHKI HASEQIU
SHAHU HAKI HASEQIU

VALENT ASHKI HASEQIU
VERONI ASHKI HASEQIU
ABDUL HAMIT GJATA

MUSTAF HAMIT GJATA
BARDH FATMIR HAXHIHYSENI

BALLKY ISMAIL HAXHIHYSENI
FLORES ISMAIL HAXHIHYSENI

ARBEN FATMIR HAXHIHYSENI
DRITAN SADIK ÇENGELI
FATUSH BAKALLI

NASHIF BAKALLI
MELEQ BAKALLI

KADESH BAKALLI
MUSA BAKALLI

SHEJNA BAKALLI
BURBU BAKALLI

DALIP KADRI BAKALLI
BARDH FATMIR HAXHIHYSE

BALLKY ISMAIL HAXHIHYSE
FLORES ISMAIL HAXHIHYSE

ARBEN FATMIR HAXHIHYSE
BURBU STRUGU
HEDIJE YMER HAXHIMUSA

MIRELA MUSTAF SHOPI
FERDIN STRUGU
AGIM YMER HAXHIMUSA

SANIJE YMER BAKALLI
AFERDIT YMER HASEQIU

ANILA MUSTAF KATRO
LUMTUR HYSEN FUGA
MIMOZA MUSTAF CEKA
HATIXH MUSTAF KARKANAQ
MYZEJE STRUGU
FLORIN HYSEN STRUGU

AGRON TEKI TELA
ANITA MASAR ALICKA

BULENT TEKI TELA
EDMON TEKI TELA

FELATU MAZLLE KARAISKAJ
GJERAK MAZLLE KARAISKAJ

HAJALI ISMAIL YPI
LAVDIJE SKENDE KALASA

FETAH DEMIR
DREDHOLES
HI 765.60 12,764

307.80 12,764

567.50 12,764

469.20 12,764

299.90 12,764

311 12,764

978.30 12,764

245.30 12,764

130.20 12,764

NESFIJE TEKI SELENICA(TE
SHAZIV MASAR KARAOSMA

SHEGUS MASAR KOSOVA
SUHELA XHEVDET LIBOHOVA

TEUTA SKENDER FORA
XHANET ISMAIL PRODANI
NESFIJE TEKI SELENICA(TE

BARDH FATMIR HAXHIHYSE
BALLKY ISMAIL HAXHIHYSE
FLORES ISMAIL HAXHIHYSE

ARBEN FATMIR HAXHIHYSE
NIBARDH FATMIR HAXHIHYSE

BALLKY ISMAIL HAXHIHYSE
FLORES ISMAIL HAXHIHYSE

ARBEN FATMIR HAXHIHYSE
BARDH FATMIR HAXHIHYSE

BALLKY ISMAIL HAXHIHYSE
FLORES ISMAIL HAXHIHYSE

ARBEN FATMIR HAXHIHYSE
GAZMIR HAMIT GJATA
MIMOZA HAMIT GJATA
SEMIRA XHEVDET HADO(HOX
MERITA XHEVDET HADO(TRUNG

MIMOZA XHEVDET HADO(MATR
KUJTIM XHEVDET HADO

DRITA XHEVDET KAMA(HAD
NAFTAL DOKSANI

ZANA LLAZAR STATHI
LILJANA LLAZAR KELLIÇI
VERON HASAN DUMA
MELITA HASAN DUMA
LAZER DHIMITER PAPAJANI

VENEMIN JOSIFI
ANILA DEMIRI(JOSIFI)

ERNEST NASTO
NAFTALIA DOKSANI

ZANA LLAZAR STATHI
LILJANA LLAZAR KELLIÇI
VERON HASAN DUMA
MELITA HASAN DUMA
LAZER DHIMITER PAPAJANI

VENEMIN JOSIFI
ANILA DEMIRI(JOSIFI)

ERNEST NASTO
HENRIETA SEFEDIN BALLIU(AGOLLI
ENGJELLU SEFEDIN AGOLLI(AHMET

ELIDA SEFEDIN AGOLLI(SINANI)
SEMIRAMI XHEVDET HADO(HOXHA)

MERITA XHEVDET HADO(TRUNGU
MIMOZA XHEVDET HADO(MATRAX
KUJTIM XHEVDET HADO
DRITA XHEVDET KAMA(HADO)
LAVDIE ASTRIT KUTELI(KADILLI

LILJANA ASTRIT KADILLI(BIXHEK
MEHMET ASTRIT KADILLI
MEREME HASAN BUHARAJA(AL

AGIM HASAN ALUSHI
ARBEN HASAN ALUSHI
ZYRA VELI MARKU(SINA)

MARJETA VELI LEKA(SINA)
ZHANETA VELI DHAMA(SINA)
EDUART VELI SINA
SANIJE ISMAIL SINA
EMINE QEMAL SPAHIU
ANILA QEMAL LEVENISHTI
ISUF QEMAL SINA

ARJAN ASTRIT KADILLI

1611.70 12,764

173.90 12,764

70.50 12,764

244.60 12,764

224.18 12,764

95.6 12,764

110.70 12,764

387.30 12,764

BASHKIM VELI SINA
VJOLLCA QEMAL SINA

HYSEN IBRAHIM NEZIRI 390.90 12,764
IBRAHIM MUSTAFA MIRAKU 410.80 12,764

BURBUQE IBRAHIM HASEKIU
NIMETE IBRAHIM HASEKIU

MANUSH RIFAT BUMÇI
ENGJELLU RIFAT BUMÇI
FATBARD RIFAT BUMÇI
GAZMEND PETRIT HASEKIU
IBRAHIM PETRIT HASEKIU
ANDREA PETRIT HASEKIU

DALIP KADRI BAKALLI
BUJAR EMIN BAKALLI

SHEGUSH YMER BIÇOKU
RUDINA ADEM DYLGJERI

MUSTAFA DILAVER CANI
ARDIT YMER KUQI

ALEMSHA EMIN ÇERRAGA
NEXHMIJE ADEM KACOLLJA

ELDA ISUF RABETA
KUJTIM EMIN BAKALLI

MIRANDA YMER TOSKU
SAIMIR YMER BAKALLI

VJOLLCA SEID BAKALLI
ZENEPE HAMZA SOJLI
ARDIAN DILAVER CANI 426.00 12,764

494.10 12,764
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Dialogu Kosovë-Serbi, Thaçi: Është koha për marrëveshje historike

Vuçiç: Pro kompromisit, por
s'i nënshtrohemi presionit
Opozita refuzon ftesën e presidentit kosovar

SHKURT

Austria kërkon
mbështetjen e

Italisë për kampet
e emigrantëve

Austria kërkon
mbështetjen e Ital-

isë për planin e saj për
kampet e emigrantëve
në Ballkan. Zv/kan-
celari austriak Heinz-
Christian Strache shkoi
për të takuar homolo-
gun e tij populist italian
Mateo Salvini, i sho-
qëruar edhe nga minis-
tri i Brendshëm Her-
bert Kikl. Projekti aus-
triak parashikon sjell-
jen në vendet ballkani-
ke të 600 mijë refug-
jatëve dhe emigrantëve
të dyndur gjatë tre
viteve të fundit në Eu-
ropë për të kërkuar azil.
Mbështetje ka edhe nga
Danimarka e Holanda.
Në këmbim, vendeve të
Ballkanit u jepet
mbështetje e veçantë
për proceset integruese
europiane. Salvini nuk
është kundër idesë së
kampeve. Por kërkon
ato të ndërtohen në Af-
rikën e Veriut, për të
penguar emigrantët që
në burim. Zv/kryemi-
nistri italian tha se do
t'i kërkonte blindimin e
kufijve europianë për
emigrantët, duke marrë
shembullin e disa
vendeve ballkanike.
Për këtë kërkon ndry-
shim të rregullave të
Shengenit.  Me këtë
platformë, populistët e
qeverive të Austrisë e
Italisë kërkojnë të para-
qiten në samitin e fund
muajit në Bruksel. Por
projekti mund të hasë
në kundërshtimin e dy-
shes Merkel-Makron. E
duke pasur parasysh
këtë,  Salvini parala-
jmëron braktisjen e
samitit të 28 qershorit
në Bruksel.

Bëhet nënë për
herë të parë

kryeministrja e
Zelandës së Re

Kryeministrja e Ze
landës së Re Jacin-

da Ardern ka lindur
fëmijën e saj të parë,
një vajzë që peshon 3.31
kg.  Kjo e bën arë
udhëheqësen e dytë në
historinë moderne që
lind gjatë kohës që ësh-
të në detyrë. Ardern u
shtrua në një spital në
qytetin e Auckland
mëngjesin e së enjtes.
37-vjeçarja do të marrë
gjashtë javë pushim
dhe ia ka kaluar detyrat
e saj zëvendëskryemi-
nistrit Winston Peters.
Megjithatë, ajo tha se
do të mbetet
përgjegjëse duke vazh-
duar të lexojë doku-
mentet e kabinetit gjatë
kohës që është e an-
gazhuar me
përkujdesjen e vajzës të
porsalindur.

Me rastin e vazh
dimit të dialogut
mes Prishtinës

dhe Beogradit në Bruksel,
presidenti i Serbisë, Ale-
ksandar Vuçiç ka deklaru-
ar se Serbia është e gat-
shme të bisedojë për kom-
promise, por jo edhe të pra-
nojë çfarëdo presioni, shk-
ruajnë mediat serbe. Gjatë
një konference për
gazetarë, Vuçiç ka deklaru-
ar se ka kontaktuar me zyr-
tarë të Brukselit të cilëve
u ka thënë se: "nëse janë të
vërteta qëndrimet e sh-
qiptarëve, atëherë nuk ka
nevojë të shkoj në Bruksel
të humb kohë", duke pre-
tenduar se kinse ata e kanë
lutur që të shkojë në Bruk-
sel, transmeton Telegrafi.
"Nëse mendoni se mund të
me detyroni t'i dëgjoj dhe
shërbej Haradinajt, Hotit
dhe Hoxhajt, mos më thir-
rni"- ka shtuar Vuçiç. Ai ka
thënë para gazetarëve se
nuk i frikësohet presionit
të perëndimit. "Keni gjetur
personin e gabuar për t'i
bërë presion. Nëse jeni të
gatshëm të bisedojmë për
kompromise, jemi të gat-
shëm", ka thënë për fund
presidenti serb. Ndërkohë
që presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi, tha të
mërkurën se Kosova duhet
të rregullojë mosmar-
rëveshjet me Serbinë dhe
të arrijë në një mar-
rëveshje që do të mundë-
sojë normalizimin e plotë
të marrëdhënieve në mes
të Kosovës e Serbisë. Ai i
bëri këto komente një ditë
pasi mori ftesën për një
raund të ri bisedimesh në
Bruksel me presidentin e
Serbisë, Aleksandër Vuçiç
në Bruksel. "Jam i bindur
se ka ardhur koha që pas
bisedimeve që në një
mënyrë apo tjetër po zgjas-

Zoran Zaev: Ja kur do anëtarësohet Maqedonia në NATO

Marrëveshja për emrin, Athina s'ka njoftuar
BE dhe NATO-n për zhbllokimin e proceseve

Edhe pse është bërë nën
shkrimi i mar-

rëveshjes Maqedoni-Greqi
lidhur me emrin, Athina
ende s'ka njoftuar BE-në
dhe NATO-n se mbështet
fillimin e negociatave për
anëtarësim të Shkupit.
Ndonëse sipas Mar-
rëveshjes për emrin sapo
Kuvendi të ratifikojë mar-
rëveshjen, Greqia duhet t'i
shkruajë BE dhe NATO-s,
duket se çështje të tjera të
brendshme kishin prioritet
në agjendën e sotme të
qeverisë greke. Gjithsesi
reagimet për marrëveshjen

nuk kanë të ndalur. Lideri i
partisë "Grekët e Pavarur",
Panos Kamenos jo vetëm që
nuk do ta votojë, por kërkon
që në vend se me 151 vota,
marrëveshja të kalojë me
180. "Nuk pajtohemi me Mar-
rëveshjen, kërkojmë 180 de-
putetë dhe publikisht zoto-
hemi ta pengojmë rati-

fikimin e Marrëveshjes në
Kuvendin grek. Nëse Cipras
nuk e pranon propozimin
për 180 deputetë, atëherë ne
nuk do të qëndrojmë në
qeveri"- tha Panos Kamenos,
Grekët e Pavarur. Kamenos
ndër tjera i drejtoi pyetje
partisë më të madhe opozi-
tare, Demokracisë së Re,

nëse mbështet ose jo një
emër të përbërë, erga omnes.
Nga Demokracia e Re merr
kundërpërgjigje të prerë.
Pavarësisht qëndrimeve
kundër marrëveshjes, partia
në pushtet, Syriza është e
bindur se do të ketë shu-
micën e nevojshme par-
lamentare për ta ratifikuar
Marrëveshjen, pasi Shkupi
të përfundojë me referen-
dumin dhe ndryshimet
kushtetuese, shkruan Alsat
M. Nga ana tjetër, kryeminis-

tri maqedonas, Zoran Zaev
ka folur për "Al Jazeera
Balkan" se kur Maqedonia
do të bëhet anëtare e
NATO-s, pas nënshkrimit
të marrëveshjes për emrin
me Greqinë. Ai tha se
shpreson se vendi më 12
dhe 13 korrik në Samitin e
NATO-s do të marrin ftesën
për anëtarësim. "Pasi që të
marrim ftesën për
anëtarësim, më së paku
për një vit e gjysmë vendi
do të bëhet anëtari i 30-të e
Aleancës Veriatlantike",-
theksoi Zaev. Ai theksoi se
marrëveshja e nënshkruar
në Prespë është historike
dhe ishte e nevojshme për
Maqedoninë. Me mar-
rëveshjen e re emri i ri ësh-
të Republika e Maqedonisë
së Veriut.

in tash e njëzet vite, që të
nënshkruhet një mar-
rëveshje historike në mes të
Kosovës dhe Serbisë, me të
cilën do të përfundonte një
epokë tragjike mbi një
shekullore në raportet në
mes dy shteteve dhe popu-
jve tanë",-tha ai. "Arritja e
marrëveshjes gjithëpërf-
shirëse me Serbinë është e
domosdoshme për synimin
tonë që të bëhemi shtet
anëtar i Organizatës së Ko-
mbeve të Bashkuara, për të
përshpejtuar procesin e in-
tegrimit të Kosovës në

Bashkim Europian dhe në
paktin NATO. Për të siguru-
ar vendin e merituar të Ko-
sovës në arenën ndërko-
mbëtare", tha ai. Presiden-
ti Thaçi tha se edhe në këtë
fazë Kosova do të ketë
mbështetjen e fortë të Sh-
teteve të Bashkuara të
Amerikës, të cilat sipas tij,
janë thellësisht të intere-
suara për arritjen e mar-
rëveshjes përfundimtare.
"Nevoja për arritjen e kësaj
marrëveshjeje i tejkalon
mandatet tona politike të
përkohshme. Shkon edhe

përtej raporteve aktuale
midis partive qeverisëse
apo opozitare, duke i bërë të
papërfillshme lidhjet afat-
shkurtra në mes të politi-
kanëve dhe partive në Kos-
ovë. Kosova në asnjë rre-
thanë nuk mund të refu-
zojë dialogun apo negoci-
atat", tha ai. Takimi i së di-
elës në mes të dy presi-
dentëve shihet si një për-
pjekje për t'i hapur rrugë
arritjes së një marrëveshje-
je detyruese ligjore për nor-
malizimin e marrëdhënieve
ndërmjet tyre. Ndërsa
opozita e Kosovës i ka
thënë 'jo' ftesës së presiden-
tit Hashim Thaçi për t'u
përfshirë në fazën finale të
dialogut me Serbinë, e cila
do të nisë këtë të diel.
Kreut të shtetit, madje, nuk
i njihet as e drejta për ta
përfaqësuar Kosovën në
këtë proces, shkruante

'Koha Ditore'. Në një kon-
ferencë shtypi organizuar
të mërkurën, presidenti ka
thënë ta ketë mandatin e
edhe obligimin kushtetues
që ta përfaqësojë shtetin e
Kosovës në arenën
ndërkombëtare, e edhe t'i
prijë deri në fund dialogut
me fqinjin verior. E ka de-
klaruar këtë, vetëm një
ditë pasi ai dhe presidenti
serb, Aleksandër Vuçiç,
kanë marrë ftesën nga për-
faqësuesja e lartë e Bash-
kimit Europian, Federica
Mogherini, që më 24 qer-
shor të marrin pjesë në
takimin e parë të fazës për-
fundimtare të dialogut Ko-
sovë-Serbi, i cili do të final-
izohet me një marrëveshje
ligjërisht detyruese.

ALEKSANDËR VUÇIÇ
"Jam i bindur se ka ardhur koha që pas
bisedimeve, të cilat në një mënyrë apo tjetër po
zgjasin tash e njëzet vite, që të nënshkruhet një
marrëveshje historike në mes të Kosovës dhe
Serbisë, me të cilën do të përfundonte një epokë
tragjike mbi një shekullore në raportet në mes dy
shteteve dhe popujve tanë", - ka thënë Vuçiç.

HASHIM
THAÇI
"Arritja e
marrëveshjes
gjithëpërfshirëse
me Serbinë është e
domosdoshme për
synimin tonë që të
bëhemi shtet anëtar
i OKB, për të
përshpejtuar
procesin e
integrimit të
Kosovës në BE dhe
në paktin NATO.
Për të siguruar
vendin e merituar të
Kosovës në arenën
ndërkombëtare",-
tha Thaçi.

PANOS KAMENOS
"Nuk pajtohemi me marrëveshjen. Kërkojmë 180
deputetë dhe publikisht zotohemi ta pengojmë
ratifikimin e Marrëveshjes në Kuvendin grek.
Nëse Cipras nuk e pranon propozimin për 180
deputetë, atëherë ne nuk do të qëndrojmë në
qeveri", - tha Panos Kamenos.

Hashim ThaçiAleksandër Vuçiç

Zoran Zaev
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16 vjet në krye të Turqisë, ç' pritet të ndodhë në 24 qershor

A mund të humbasë në zgjedhje
Recep Tayyip Erdogan?

Opozita e motivuar, ja kush është pretendent
Të gjitha zgjedhjet që

janë zhvilluar 16
vjetët e fundit në Tur-

qi i ka fituar Recep Tayyip
Erdogan. Megjithatë për sh-
kak të krizës ekonomike ka
rrezik që ai t' i humbasë
zgjedhjet që pritet të
mbahen më 24 qershor. Në
këtë datë në Turqi do të
zgjidhet një parlament dhe
president i ri. Sipas
sondazheve 45 deri 55 për-
qind e të pyeturve kanë
thënë se duan t' ia japin
votën mbajtësit aktual të
pushtetit, Recep Tayyip Er-
dogan. Por në të vërtetë ai
mund të marrë shumë më
pak vota. Hakan Bayrakç, që
ka krijuar Institutin për
kërkimin e opinionit publik,
SONAR, thotë se ata që janë
në pushtet në Turqi kanë
krijuar një atmosferë frike,
dhe si pasojë gati 10 përqind
e zgjedhësve nuk tregojnë
hapur për kë duan të vo-
tojnë. Në sondazhe ata jap-
in të dhëna të gabuara,
prandaj thotë Bayrakç?, ka
shumë të ngjarë që rezul-
tatet e zgjedhjeve të jenë të
ndryshme nga vlerat që
kanë nxjerrë sondazhet. Që
prej reformës kushtetuese,
që Turqia kreu më Prill 2017
me anë të një referendumi,
votuesit kanë të drejtë të
japin dy vota. Njëra votë
vendos kush do jetë presi-
denti i shtetit, vota tjetër
cilat parti futen në parla-
ment. Për Erdoganin, që
nuk ka humbur asnjë nga
zgjedhjet 16 vjet me radhë,
këto zgjedhje duhet të jenë
më të vështirat e karrierës
së tij politike. Që prej fitores
së tij të parë në zgjedhjet e
2002, partia e tij islamiko-
konservatore AKP ka pasur
fjalën në Turqi. Por edhe
partia vetë ndodhet para
zgjedhjeve të vështira për
të.
Problemet në vend janëProblemet në vend janëProblemet në vend janëProblemet në vend janëProblemet në vend janë
ashpërsuarashpërsuarashpërsuarashpërsuarashpërsuar
Özer Sencar krijuesi i insti-
tutit për studimin e opin-
ionit publik, Metropoll, nd-
jek prej 25 vjetësh karrierën
e Erdoganit. Deri tani nuk
ka pasur asnjëherë fushatë
më të keqe zgjedhjesh se kjo
e tanishmja, thotë ai. Ax-
henda nuk përcaktohet më
prej Erdoganit, dhe ai nuk
tregon më vizione për të
ardhmen. Kur prezantohet
në publik ai duket pa pasion
dhe i dobët. "Ai nuk ka bërë
kurrë kaq shumë gabime në
fjalimet e tij" thotë Sencar.
Ai ka dyshime nëse Erdogan
do mbajë pushtetin apo jo.
Erdogan ka 16 vjet në push-
tet dhe shihet si më i fu-
qishmi në politikën turke.
Suksesi i tij më i madh ka
qenë hovi ekonomik. Në më
shumë se një dekadë të
ardhurat mesatare u rritën
nga 3500 në 11 mijë dollarë
në vit, dhe në gjithë vendin

pati një boom ndërtimesh.
Por sot ekonomia turke nuk
është më në gjendje të mirë.
Që prej përpjekjes për puç
më korrik 2016 dhe gjendjen
e jashtëzakonshme që pasoi
atë, lira turke humbi gati 30
përqind të vlerës. Në vend
nuk ka më investime. Besi-
mi i tregjeve ndërkombëtare
tek ekonomia turke ka rënë.
Erdoganit, i cili refuzon të
vendosë përqindje për ar-
sye të bindjeve politike, iu
desh të mbyllte sytë javën e
kaluar kur Banka Qendrore
turke rriti përqindjet. Mbas
Argjentinës, Venezuelës
dhe Iranit, Turqia është ven-
di i katërt me përqindjet më
të larta. "Kjo është hera e
parë në 16 vjet kur Erdogan
nuk është duke pasur më
sukses. Ai nuk e drejton dot
më ekonominë. Edhe prob-
lemet në sistemin e shënde-
tësisë dhe atë të arsimit
janë shtuar," thotë Sencar.
Si pasojë populli turk është
duke ndier krizën
ekonomike. Prandaj shihet
pak pasion në aktivitetet e
Erdoganit në fushatën
zgjedhore.
Opozita  gj i thnjë  e  mëOpozita  gj i thnjë  e  mëOpozita  gj i thnjë  e  mëOpozita  gj i thnjë  e  mëOpozita  gj i thnjë  e  më
shumë e motishumë e motishumë e motishumë e motishumë e motivuarvuarvuarvuarvuar
Edhe Gülfem Saydan Sanver
mendon se Erdogani e ka të
vështirë t' i japë mesazhe
popullit të tij. Ajo është ek-
sperte që ka mbrojtur një
punim të doktoraturës me
temën "Sukseset e AKP në
zgjedhje" dhe ka marrë

çmimin Pollie Aëard der
"American Association of
Political Consultants". San-
ver mendon se teatri me një
person që është duke bërë
Erdogan në partinë e tij, i
është kthyer në disfavor. "Në
mitingje dhe në fjalimet që
mban, ai del i vetëm dhe nuk
ka më mesazhe për të
dhënë", thotë Sanver.
Ndërkohë, Muharrem Ince,
kandidat për president i par-
tisë opozitare CHP, ka arri-
tur kohët e fundit të rrisë në
sondazhe përqindjen mbi 30
përqind. Kështu është rritur
motivimi i opozitës për të
fituar zgjedhjet. "Erdogan
mundohet tani t' i shërbejë
frikërave të zgjedhësve kon-
servatorë," thotë Sanver.
Prandaj Erdogani ka folur
ditët e fundit në fjalimet e
fushatës për operacione ush-
tarake kundër partisë kurde
PKK, në veri të Irakut. Kësh-
tu ai nxit frikën tek
zgjedhësit, thotë Sanver.
Zgjedhësit e frikësuar trem-
ben nga ndryshimi i push-
tetit dhe do ia japin votën
presidentit aktual.
Fundi i sistemit të fortëFundi i sistemit të fortëFundi i sistemit të fortëFundi i sistemit të fortëFundi i sistemit të fortë
presidencial?presidencial?presidencial?presidencial?presidencial?
Sipas sondazheve Erdogan
megjithatë mund t' i fitojë
zgjedhjet presidenciale në
raundin e dytë. E ashtuqua-
jtura "aleanca republikane"
që përbëhet nga AKP dhe
MHP, mund të humbasë shu-
micën në parlament.
Atëherë Erdogan nuk do të

kishte më bazën e pushtetit.
Sistemin e fortë presidencial
në të cilin opozita shikon një
diktaturë, do kthehet në
ëndërr për Erdoganin. "Nëse
AKP humbet shumicën në
parlament, atëherë edhe për
Erdoganin do vinin ditë të
vështira," thotë Sanver. Mbas
gjendjes së jashtëzakonshme
Erdogan nxorri ligje dhe de-
krete për të mbetur në qever-
isje. "Nëse AKP nuk ka më
shumicën në parlament,
atëherë Erdogan do hum-
biste pushtetin që ka sot,
edhe nëse rizgjidhet si presi-
dent. Ai nuk do jetë më pres-
ident efektiv dhe ai do duhet
të njohë pushtetin e parla-
mentit," thotë ekspertja.
Zgjedhjet në Turqi,Zgjedhjet në Turqi,Zgjedhjet në Turqi,Zgjedhjet në Turqi,Zgjedhjet në Turqi,
opozita bashkohet ndajopozita bashkohet ndajopozita bashkohet ndajopozita bashkohet ndajopozita bashkohet ndaj
ErdoganitErdoganitErdoganitErdoganitErdoganit
Partitë kryesore opozitare në
Turqi pritet që të lajmërojnë
zyrtarisht një aleancë të
gjerë elektorale para
zgjedhjeve të qershorit, një
hap që mund të përbëjë një
rrezik serioz për dominimin
e partisë qeverisëse të Er-
doganit. Marrëveshja, e cila
përfshin blloqet më të mëdha
laike dhe nacionaliste të ven-
dit, pritet të dëmtojë rëndë
kontrollin absolut të "Partisë
Drejtësi dhe Zhvillim" të
presidentit turk. Koalicioni,
që do të prezantohet formal-
isht të enjten, përbëhet nga
Partia Republikane e Popul-
lit, Partia e Mirë, Partia is-
lamiste "Saadet" dhe Partia

SHKURT
Turqia nis me

tarifat hakmarrëse
kundër SHBA-ve

Si përgjigje ndaj taksave
që u ka vënë SHBA-ja

importeve të Turqisë  të
aluminit dhe çelikut, kjo e
fundit do të nisë të zbatojë
tarifa kundër SHBA-së,.
Ministri turk i Ekonomisë,
Nihat Zeybecku, tha se,
nga sot, tarifa do të vihen
mbi importet e qymyrit,
letrës, arrave, bajameve,
duhanit, orizit të papër-
punuar, uiskit, automobi-
lave dhe kozmetikës. Ven-
dimi vjen pasi presidenti
amerikan, Donald Trump,
vendosi taksë 25% mbi
importet e çelikut dhe 10%
mbi ato të aluminit nga
Evropa, Kanadaja, Meksi-
ka dhe aleatë të tjerë të
SHBA-së. Shtetet e Bash-
kuara janë vendi i pestë
më i madh ku Turqia ek-
sporton mallrat e saj dhe
vëllimi i tregtisë, në vitin
2017, ka arritur në 20.6
miliardë dollarë. Nga
nesër, tarifa hakmarrëse
kundër SHBA-së do të nisë
të zbatojë edhe Bashkimi
Evropian. Ekspertët kanë
tërhequr vërejtjen për
luftë të mundshme treg-
tare.

Dyshohet për korrupsion,
gruaja e Netanjahut

nën hetim

Bashkëshortja e kryem
inistrit izraelit Ben-

jamin Netanjahu, Sara
Netanjahu, është vënë zyr-
tarisht nën akuzë për kor-
rupsion dhe shpërdorim
fondesh publike. Akuzat i
ka ngritur prokuroria e
Jeruzalemit që akuzon
bashkëshorten e kryemi-
nistrit se ka falsifikuar
shpenzimet në rezidencën
kryeministrore, duke
shpërdoruar 130 mijë euro
nga fondet shtetërore. Do-
kumentet tregojnë se shu-
ma marramendëse është
shpenzuar gjatë periudhës
mes viteve 2010 - 2013. Ajo
ka mashtruar kur ka
thënë se rezidenca qeveri-
tare nuk ka të punësuar
kuzhinierë.  Ndërsa ka de-
klaruar se paratë publike i
ka shpenzuar për shër-
bime katering. Zonja Net-
anjahu i ka hedhur posh-
të akuzat, duke i quajtur
"shantazhuese". Prej vitit
2017 edhe bashkëshorti i
saj kryeministër është zyr-
tarisht nën hetim për të
paktën 2 raste korrupsioni.

Maqedoni, digjen
tre fëmijë të

mitur
Një tragjedi ka ndodhur

ditën e djeshme në një
familje në komunën e Ve-
les, në Maqedoni. Një zjarr
i ka marrë jetën tre
vogëlushëve, raportojnë
mediat maqedonase. Tre
fëmijët, të moshës 1,2 dhe
5 vjeçare kanë humbur
jetën si pasojë e flakëve që
kanë përfshirë banesën e
tyre. Ashtu siç shkruajnë
mediat lokale, shtëpia në
të cilën ka rënë zjarri gjen-
det në terren jo të përsh-
tatshëm në Veles, ç'ka ka
bërë që ndërhyrja e
forcave të zjarrfikëjes të
jetë e vështirë. Zjarri ësh-
të pikasur nga banorët e
zonës të cilët kanë bërë të
mundur njoftimin e poli-
cisë. Policia është në ter-
ren dhe po kryen ekspert-
izë për zbardhjen e sh-
kaqeve të zjarrit.

Demokratike. Republi-
kanët laikë janë partia më e
madhe opozitare në Parla-
ment dhe udhëhiqen nga
Kemal Kiliçdaroglu, ndërsa
nacionalistët kanë formuar
se fundi grupimin e tyre të
quajtur "Partia e Mirë", nën
drejtimin e Meral Aksener,
e cila e shpalli veten edhe
kandidate presidenciale.
Presidenti Erdogan shpalli
zgjedhje të parakohshme
parlamentare dhe presiden-
ciale më 24 qershor, një vit
e gjysmë më herët. Kushdo
që do të zgjidhet president,
do të ketë fuqi të jashtëza-
konshme për shkak të ndry-
shimeve që u miratuan me
referendumin e vitit të sh-
kuar. Erdogan është favoriti
për presidencën, megjithëse
zgjerimi i bllokut opozitar
përbën një sfidë të madhe.
Ndërsa te zgjedhjet par-
lamentare, situata e partisë
qeverisëse "AKP" është
edhe më e vështirë përballë
një opozite të bashkuar. Në
Turqi, nëse një parti nuk ka-
lon 10% të votave nuk hyn
në Parlament, por për të
shpëtuar aleatin e vogël
"MHP", partia e Ergodanit
lejoi aleancat elektorale,
hera e parë në vend. Anal-
istët thonë se Erdogani me
sa duket nuk e kishte
parashikuar një organizim të
tillë të opozitës, të cilës sapo
iu dha mundësia të bashko-
hej, e shfrytëzoi me shpejtë-
si.

Kuvendi i
Turqisë

Marrë nga Dewtche Welle



E premte 22  Qershor 201818 - KULTURE

1967, lufta kundër fesë
edhe me tanke e topa

Tërë viti 1967 ka qenë për shqiptarët
një i ngjashëm me përsëritjen e një
përmbysjeje sociale. U quajt atëherë

"revolucion kulturor". Siç doli më pas, qe
një variant i ndikuar edhe prej atij kinez,
maocedunian. Kataklizma shoqërore ndo-
dhi që në janar, kur të rinjtë e gjimnazit
durrsak "Naim Frashëri" (vetvetiu siç thonë
një palë, të komanduar siç këmbëngul një
grup tjetër), shpallën nismën "Të luftojmë
deri në fund ideologjinë fetare, besëtytnitë,
zakonet prapanike". Më 6 shkurt Enver
Hoxha u hodh në veprim dhe lëshoi në pub-
lik silurën e fjalimit "Revolucionarizimi i
mëtejshëm i partisë dhe pushtetit". Dy ditë
më vonë "Zëri i Popullit" i dha mbështetje
iniciativës së gjimnazistëve të "Naim
Frashërit". Në titullin e editorialit të saj
politik redaksia e gazetës së Komitetit Qen-
dror të PPSH-së përdori termin "shpatë e
mprehtë". Pikërisht kjo, shpata me teh të
mprehur mirë, e cila pas vitit 1944 ishte
përdorur ndaj "armiqve të klasës", do të
fishkëllente këtë herë mbi kokat e
"ideologjisë fetare, paragjykimeve, besëtyt-
nive dhe zakoneve prapanike". Kështu qe
shpallur një luftë totale, në thelb mjaft e
çuditshme dhe e jashtëzakonshme, e pafor-
muluar kurrë më parë në ndonjë rresht të
doktrinës së Marksit dhe të Engelsit, mad-
je as të Leninit dhe po ashtu Stalinit. Kjo
do të qe vetëm e Enver Hoxhës. Objektivi i
saj: Shqipëria do të shndërrohej në ven-
din e vetëm në botë pa asnjë institucion
fetar. Ndërkohë në 6 shkurt 1967 be-
simtarët myslimanë kishin një rrjet shumë
të dendur xhamish. Mes qyteteve kampi-
one qe Dibra me 122 të tilla. Kishat kato-
like numëronin vetëm në Shkodër 67,
kurse ato ortodokse në Korçë kulmonin në
122. Më tërësisht gjithë vendi kishte 2172
faltore, ku xhami qenë 740, kisha ortodokse
dhe manastire 609, kisha katolike 158.
Ndërkohë 530 ishin teqe, turbe dhe meka-
me. Klerikë që ushtronin profesionin e
hoxhës apo të priftit qenë 912. Purga e
madhe revolucionare zgjati 6 muaj. Në 30
gusht 1967 aparati i Komitetit Qendror të
partisë së vetme në pushtet, PPSH, bëri një
bilanc. Gjithçka qe kthyer në zero, faltore
dhe klerikë, besimtarët, gjithashshëndeti
një gjimnazist durrsak, i cili në periferi të
qytetit jo vetëm mori kazmën për të sh-
katërruar një kishë, por edhe e tërhoqi
zvarrë priftin. Shehu në një rast tjetër pati
telefonuar Ramiz Alinë që t'i hyhej me ka-
zma xhamisë së Ethem Beut në qendër të
Tiranës, pranë Kullës së Sahatit. Sipas tij,
ajo duhej të shembej. Alia kërkoi kohë t'i
telefononte Enver Hoxhës dhe ky e ndaloi
prerë çdo dhunim të ndërtesës së asaj
xhamie. Por kur Mehmet Shehu në ditën
e parë të shpërthimit të nismës "shpatëm-
prehtë" kundër fesë dhe institucioneve të
saj u rikthye në mbrëmje në shtëpi, e ëma,
Sulltana, gati iu hodh në fyt: Po me
xhamitë ç'patët? Atëherë kryeministri, i
cili nuk guxoi t'ia kthente nënës së vet, në
zemërim e sipër telefonoi ministrin e
Mbrojtjes, Beqir Ballukun, dhe u ulëriti:
Po ti ç'pate që i nxore tanket? Çfarë kishte
ndodhur qe krejt e pabesueshme. Në Sh-
kodër minaret e dy xhamive në qendër të
qytetit ishin rrëzuar, duke u lidhur me
kavo e tërhequr prej tankesh. Kurse në
qendër të Fierit kisha e Shën Gjergjit u
rrëzua me diagaçe të ushtrisë, deri sa u
rrafshua fare. Para se të ndodhte kjo sek-

LUFTA KUNDËR FESË

Si u shembën minaret e xhamive në
Shkodër dhe u zhdukën Çetirët në Berat

retari i parë i PPSH për rrethin, Piro Gusho,
pati telefonuar Enver Hoxhën për ta
shpjeguar çfarë kishin ndërmend, por shefi
i partisë tha se ajo kishte afreske dhe mirë
qe të ruhej. Gusho rezistoi: nuk e mbaj dot
rininë. Kështu u zhdukën piktura shumë
të çmuara të vëllezërve Çetiri.
PRANË KISHËS SË SHËN
ANDOUT, TOPA DHE MORTAJA
Përdorimi i mjeteve ushtarake në luftë
kundër fesë nuk ka ndodhur vetëm në Sh-
kodër dhe Fier. Do t'ju rrëfejmë një rast
tjetër edhe më të qartë. Kjo ndodhi me
Kishën e Shën Andoit në Laç. Burimi i të
dhënave për këtë është një libër kujtimesh
i një ish-partizani 15 vjeçar, më pas oficer
karriere. Quhet Naxhi Zhupa. Në faqet 162-
166 të librit të vet kësaj ngjarjeje ai i kush-
ton vendin kryesor. Të dhënat e nxjerra
prej tyre do t'i plotësonim më pas, për qëlli-
met e këtij shkrimi, me disa takime dhe bise-
da të tjera me të. Ajo që ka ndodhur vërtet
është e paprecedent. Pasi paraqet çfarë u
kishte treguar prifti i kësaj kishe për Shën
Andoin (Sant Antonin), i cili në mes të
shekullit të trembëdhjetë, lindur në Por-
tugali dhe më pas emigruar në Itali, kishte
qenë një besimtar, pastaj i shenjtë, mbrojtës
i të varfërve, Zhupa shkruan: "...njëri prej

objekteve të kultit të tij, si në tërë botën,
ku ngrit edhe në Kurbin". Qe 600-700 me-
tra në lindje të majës së Divës, e ndërtuar
në majën e një shkëmbi, tamam si kalatë e
dikurshme". "Në majë të Divës, shpjegon
Naxhi Zhupa, ishte një prej kalave të vje-
tra ilire". Çdo 13 qershor në këtë kishë bëhej
pelegrinazh dhe vinin jo pak, por lumenj
me njerëz, me mijëra besimtarë, mbërrin-
in aty të nisur nga zonat përreth e prej tërë
veriut të vendit. Ishte pa dyshim pelegri-
nazhi më i madh fetar vjetor i shqiptarëve.
"Në kuadër të "Luftës kundër zakoneve pra-
panike dhe fesë, nënvizon autori, u mend-
ua që edhe kjo qendër fetare të mbyllej. Për
këtë qëllim 3-4 ditë para 13 qershorit, një
mëngjes herët, erdhi në Komandën e
Brigadës së Laçit, sekretari i parë i Komi-

tetit të Partisë së Krujës, Lefter Goga, i cili
kërkoi nga Komanda e Brigadës që zona
përreth Kishën së Shën Andoit në një reze
3-4 kilometra, të shpallej zonë ushtarake,
prandaj edhe të ndalohej hyrja e çdo civili
ose besimtari brenda asaj zone. Natyrisht
që u diskutuan shumë mendime dhe u
konkludua që të zbatohej ideja e sekretarit
të partisë dhe territori në fjalë të shndër-
rohej në Poligon Qitjeje të Përhershme për
artilerinë. Kështu që në ditët në prag, gjatë
dhe pas festës së Shën Andoit, zhvillo-
heshin qitje reale artilerie në atë zonë,
duke vendosur njëherësh roje fikse në të
gjitha drejtimet që të çonin në Kishën e
Shën Andoit". Vijon më pas Naxhi Zhupa:
"Mua, meqenëse isha shef i artilerisë, mu
kërkua mendimi, se si mund të realizo-
heshin qitjet e parashikuara në programin
vjetor të qitjes. U ktheva përgjigje të pran-
ishmëve se qitjet në atë zonë dhe në atë
terren ishin "ideale", sepse përmbusheshin
më së miri kushtet që kërkonte "Kursi i
qitjes", porse duhet domosdoshmërisht një
vendim dhe miratim nga Komiteti Ekzek-
utiv i Krujës që ky rajon është "Poligon
qitjeje i përhershëm", dhe njëherësh të
lajmërohen këshillat e fshatrave të zonës
për këtë vendim. Po ashtu vendimit t'i bash-

këngjiten dokumentet e tjera me firmë e
vulë, të cilat duhet të jenë gati dy ditë për-
para datës 13 qershor. Sekretari i Parë i
Partisë plotësimin e kësaj kërkese e mori
vetë përsipër dhe duhet të pohoj se në 11
qershor ato erdhën në Komandën e
Brigadës në Laç, ndërkohë edhe unë kisha
lajmëruar dhe ishte gati për qitjet vjetore
Grupi i Mortajava 120 m/m në Mamurras
si edhe artilerinë e dy batalioneve të këm-
bësorisë, përkatësisht nga dy bateri për çdo
batalion". Këto ditë në disa shënime me
shkrim në përgjigje të kërkesës tonë se sa
gryka zjarri ishin, Zhupa informoi se grupi
i artilerisë së Brigadës kishte 12 mortaja
120 m/m dhe dy batalionet këmbësore që
morën pjesë në qitje, 16 topa. Shkruan më
poshtë në librin e tij Naxhi Zhupa: "Në

mbrëmjen e datës 12 qershor repartet e
artilerisë zunë pozicionet e zjarrit në veril-
indje të fshatit Gjorm e Sanxhak, dhe në
mesnatën e dt. 12-13 qershor, filluan qitjet
natën sipas planit". Pastaj thekson: "Në
mëngjes më 13 qershor qitjet u intensi-
fikuan dhe batalioni i xhenios në anën ver-
iore, që të shpie tek Kisha e Shën Andoit,
filloi "shkatërrimin" fushor për qëllime
"mësimore". Në shënimet me shkrim të kë-
tyre ditëve të fundit ai saktëson se batalio-
ni xhenier nuk e preku fare ndërtesën e
kishës dhe me dinamit nisën të hapnin
rrugën, e cila të çonte deri aty. Më parë ai
qe shteg. Sigurisht planifikohej që faltorja
e krishterë, tërheqëse si magnet e mijëra

besimtarëve, të mbyllej e të shndërrohej në
pikë hapjeje ushtarake për vetë batalionin
xhenier, çfarë edhe ndodhi.
KU PËRFUNDOI STATUJA PREJ
DRURI E SHËN ANDOIT
Shkruan në vazhdimin e rrëfimit të vet ish-
partizani 15 vjeçar, i plagosur rëndë në çlir-
imin e Tiranës dhe ende me copë predhe
në njërin gju, pjesëmarrës luftimesh deri
në Jugosllavi, Naxhi Zhupa: "Ditën e 13 qer-
shorit (ndërkohë që në afërsi të Kishës së
famshme françeskane kishin mbërritur
shumë besimtarë-shënimi ynë) e mbyllëm
pak a shumë "në paqe", pa asnjë incident
me besimtarët e ardhur, por shkatërrimi
skandaloz i Kishës së Shën Andoit, që
përveç se ishte objekt i veçantë kulti, qe
edhe objekt me vlera të veçanta historike,
vazhdoi, sepse atje, me sa kisha pasur ras-
tin të shihja, kishte ikona fetare të rralla,
por kishte edhe të tjera të pikturuara të
ndërthurura me vlera artistike dhe his-
torike. Në të ndodhej edhe një bibliotekë

Në foto:
Fronti Demokratik kërkon
Shpalljen e Kishës zonë
ushtarake

Në foto:
Naxhi Zhupa

Nga: Ylli Polovina
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mjaft e pasur, po ashtu edhe statuja të der-
dhura ose të gdhendura nga më të ndrysh-
met. Për të shkuar në kishë nuk kishte
rrugë automobilistike, por në të kishte ob-
jekte, të cilat kur njeriu i shikonte çuditej
se si i patën çuar njerëzit në atë vend dhe
në ato kushte. Linjë elektrike kisha nuk
kishte pasur, por ndriçim përfitonte me
anën e dy gjeneratorëve, të cilët nuk mun-
da t'i kuptoja se si ishin transportuar atje
pas luftës. Edhe kambanorja ishte ngritur
me profile hekuri të larta sa një shtyllë e
tensionit të lartë. Të gjitha këto, dhe çfarë
kishte brenda në Kishë, u shkatërruan në
harkun e 2-3 ditëve pas datës 13 qershor.
Kuptohet që çdo ndërhyrje u bë me urdhër
nga lart..."
Vijon Zhupa: "Ndërkohë vura re se në Laç
zbritën lloj-lloj objektesh, bile edhe në
zyrën time të punës më kishin sjellë
Statujën e Shën Andoit, e gdhendur në një
dru të rrallë me madhësi rreth 50 cm. Gishti
i madh i këmbës së tij, nga të prekurit e
shumtë të njerëzve gati ishte përgjysmuar.
U çudita kur e pashë në zyrë, por nuk bëra
zhurmë, sepse e mora me mend se kisha të
bëja me "një shaka" të ideuar prej 3-4
shokëve të mi, të cilët prejardhjen time e
dinin që isha nga Fterra, i cili njihet në his-
torinë e Labërisë si fshati i "Hoxhëve dhe i
Mullanjve". Prandaj në darkë, pa e lajmëru-
ar, ia vura në trastë shefit të ofiçinës P. B.
nga Fushë Miloti që ishte vartësi im dhe
hiqej si ateist i skajshëm, por që të ëmën e
kishte ithtare të shënjuar të Shën Andoit.
Ajo kur kishte gjetur në trastë statujën e
Shën Andoit ishte skandalizuar me të bi-
rin, por kur e mori vesh përse ia çova unë
atë statujë asaj besimtareje, këmbënguli që
t'i vija në shtëpi për drekë".
UJI I ÇESMËS SË KISHËS TË
SHTONTE AKTIVITETIN SEKSUAL
Kjo që po tregojmë është thjesht një kuri-
ozitet, por, gjithsesi përbën pjesë të ng-
jarjes. Pasi e morën nën kontroll kishën
dhe territorin përreth saj komanda e
Brigadës së Laçit caktoi një specialist të saj
që t'i bënte analizë burimit të vetëm të ujit
që kishte ai mal i thatë në fund të tij,
tamam atje ku pelegrinët merrnin rrugën
të ngjiteshin në majë, tek faltorja e adhu-
ruar prej tyre. Duhej të dihej si ishte ky
ujë për shëndetin e ushtarëve, sepse edhe
ata do ta përdornin për pirje e gatim. Anal-
iza në laborator dha këtë rezultat: ishte i
pastër dhe i pijshëm, pa asnjë rrezik për
jetën. Ndërkaq qe edhe mjaft kurues:
shëronte infeksionet në vijat urinare. Me
pak fjalë dukej si ujë i bekuar nga Zoti. Kur
komandanti i Brigadës dëgjoi nga special-
isti këtë shpjegim, i cili shkonte në favor të
të mirave të Fesë, u përpoq të ndërhynte
për të mbajtur heshtje publike rreth kësaj
cilësie, por vartësi nuk i dha shumë kohë.
U detyrua të dëgjonte edhe një të dhënë
tjetër: uji i atij burimi të vetëm qe eksitues
i aktivitetit seksual. Komandanti mezi mblo-

dhi veten. Po të përhapej ky lajm pritej një
popullarizim edhe më i madh i Kishës dhe
një shtim i ri ardhjeje për pelegrinët. Kësh-
tu që prej atij çasti efekti seksual i ujit të
burimit vetmitar u mbajt çështje e fshehtë.
Top sekret shtetëror.
GJASHTË VJET MË PAS
Ndërkaq në 29 prill 1973 Sekretari i
Përgjithshëm i Frontit Demokratik të Sh-
qipërisë, Ramadan Xhangolli, i dërgoi këtë
letër Sektorit të Edukimit të Komitetit Qen-
dror të PPSH: "Në një bisedë që patëm me
sekretarin e Frontit të rrethit të Krujës, re-
zulton se akoma edhe sot, vazhdon të
frekuentohet Kisha e Shnanout në Laç.
Frekuentuesit janë kryesisht nga rrethet
Lezhë, Durrës, Mat, Shkodër, Rrëshen,
Pukë, dhe Tiranë (zona e Prezës). Me sa
duket besimtarët i shpëtojnë kontrollit të
masave. Me qëllim që të ndalohet frekuen-
timi i "vendit të shenjtë" mendojmë, që në
pragun e 12 qershorit, festës së Shnanout,
krahas punës bindëse, sqaruese e de-
maskuese për rastet e veçanta që duhet të
bëjnë organizatat e masave, ku simbas men-
dimit tonë duhet të merren dhe disa masa
administrative: Zona e Shnanout të rikthe-
het në zonë ushtarake..." Por ajo qe zonë e
tillë, nuk i ishte hequr ky status. Propozi-
mi bëhej që të përdorej sërish "teknika"
penguese e 13 qershorit 1967: këtë ditë të
kishte qitje artilerie në të tërë rezen ku
ndodhej ish-Kisha. Qindra predha të kër-
citnin, të bënin flakë e tym. Diçka më
shumë se një muaj nga letra e FDSH, në
Shkodër u krye një gjest mjaft radikal: në 9
qershor 1973 u ngrit dhe përurua Muzeu
Ateist. Po zbatohej për të gjithë shqiptarët
ajo që ishte e detyruar për vetëm komu-
nistët: të qenë ateistë, luftëtarë aktivë ndaj
Fesë.
KISHA E DYTË E SHNA NDOUT
Ka pasur jo një, por dy kisha me emrin e të
shenjtit Sant Antonio. Tjetra faltore e Shna
Ndout ndodhet afër Kepit të Rodonit dhe
ka qenë e Skënderbeut. Bashkëngjitur keni
pamjen e saj.
Për këtë temë pati një kumtesë të plotë në
Konferencën Albanologjike kushtuar
heroit tonë kombëtar në janar 1968, me ras-
tin e 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kas-
triotit. Ndërsa në tribunë apo lozha të sallës
së Kuvendit Popullor (ndërtesa e Akade-
misë së Shkencave), ndodheshin funksion-
arë shumë të lartë të partisë së vetme në
pushtet, mes tyre herë pas here edhe En-
ver Hoxha, për këtë kishë u fol me nderim.
POLICËT NË DY KOHË
Ndërkaq në 13 qershor 1994 Kisha e Shën
Andonit, siç më në fund ka marrë një
emërtim më të plotë për t'u identifikuar nga
tërë shqiptarët në veri dhe jug të vendit, e
rindërtuar, filloi veprimtarinë e saj me pele-
grinazhin tradicional. Secili që ka patur ras-
tin pas këtij çasti rimëkëmbjeje të shkojë
deri atje do të vërë re se me çfarë shqipeje
të pastër janë shkruar librat dhe broshu-
rat e lutjeve. Ajo kishë të ngjan me një kësh-
tjellë shqiptarie. Dy dekada e gjysmë më
pas, saktësisht para një jave, këtë 12-13 qer-
shor 2018, televizionet dhe gazetat, ndërsa
njoftonin me titujt "Dukej sikur e gjithë Sh-
qipëria kishte zbarkuar në Laç", informo-
nin se si pasojë e masave të mara nga poli-
cia e Lezhës për lehtësimin e qarkullimit
të pelegrinëve si edhe e pranisë së person-
elit shëndetësor me mjekë, infermierë dhe
dy autoambulanca të përhershme, nuk pati
ndodhur asnjë shqetësim për jetën e
ardhësve. As edhe në natën e qëndrimit tek
oborri i Kishës, në atë majë mali të thepi-
sur, ku edhe ndokush prej turmës së ngje-
shur mund të rrëzohej në humnerë. Njëzetë
orë uniformat blu patën qëndruar në këm-
bë, në shërbim të plotë. Këto ditë kam njo-
hur edhe ish-shefin e policisë së këtij terri-
tori në fillim të viteve shtatëdhjetë. Ai më
rrëfeu si qenë të ngarkuar punonjësit e ren-
dit publik të ndalonin besimtarët, t'u shko-
nin nga pas e t'i trembnin të largoheshin
sa më parë. Ishte njeri shumë i mirë, hu-
man, por për t'i kuptuar duhet të "hysh në
kohë". Sot dhe dje janë të ndryshme.

Në foto:
Kisha Shna Ndout

Fjala e fortë e Romir
Zallës: Kuksianët të vunë
flakën, kujdes me artistët!

"I kanë shitur që tani zyrat në
  kullat që do ndërtojnë te teatri"

Fatmira Nikolli

Ende pas shtatë ditësh nuk ka një
përgjigje nga qeveria për projek
tligjin për çështjen e teatrit. Në të

shtatën ditë, artistët dolën dje sërish në
shesh të vendosur të mos tërhiqen. Në
radhë të parë dje shihje Alfred Trebick-
ën, Vasjan Lamin, Mehdi Malkën, Gent
Zenelajn, Romir Zallën, Anila Bishën,
Sokol Angjelin dhe si çdo ditë Robert
Budinën, Adriana Tolkën. Në fillim u
lexua një status i Ardian Vehbiut, që
thoshte se do jetë skena, që do e vendosë
fatin e vet. "Në rastin e një diktature që
gëzon pushtet të plotë, qejfmbetjen e
çon deri në vrasje. Artistët u mësojnë
masave, se realiteti nuk është ai që
duket. Ndaj më thoni pse i duhet push-
tetit e diktaturës teatri, të mençurit e
intelektualët. Çdo qeverie i duhen dem-
belë. Ndaj për këdo dashamirës teatri e
për ata që s'kanë shkelur kurrë në
teatër, në këtë tempull ruhet gjuha sh-
qipe në më të mirën e saj. Historia ka
treguar se e keqja nuk ndryshon", tha
Tolka. Më pas, aktori Kastriot Shehi, i
cili recitoi dy monologë, njëri prej të
cilëve me titull "Liria e të varfërve", që
tregon se si ata e morën urinë e tyre
dhe e futën në shishe dhe shkuan ta
shisnin. Monologu u mbyll me një kry-
etar bashkie, që u fal të varfërve lirinë
si dhe nga një karamele.  Mandej,
gazetarja Elsa Demo kujtoi se e ka fil-
luar gazetarinë kur ai që është kryemi-
nistër shkatërroi shumëçka, duke për-
mendur se kinema "Republika" nuk ësh-
të më, as kinema "17 Nëntori". Më pas,
fjalën e mori Romir Zalla, që në krye të
herës tha se "nuk kemi ç'a themi më,
se i kemi thënë të gjitha. Qëndresa jonë
duhet të jetë, të vijmë e të rrimë këtu
me javë e me muaj, sepse kjo është
përtej nesh". Ai shtoi "se vij përditë
këtu". "Kanë ardhur edhe turistë ital-
ianë. Ishin një çift dhe pyetën pse

mblidhen këta njerëz. Kur u thanë që
janë mbledhur se duan të shembin te-
atrin, gruaja bëri kryqin e iku. Jemi në
kufijtë e absurdit. Njerëz që mblidhen
e thonë 'mos na e shembni teatrin' - ju
qofshi", tha Zalla. Kujtoi se si asn-
jëherë tjetër, atë ditë para 5 muajsh kur
u mblodhën të gjithë aktorët, ai ndjeu
emocione. "Sot unë nuk mbaj mend
ç'kam thënë kur diskutonim për ligjin
në një sallë ku ishim më shumë se 100
veta. Ndoshta jemi më pak se atëherë,
por i kuptoj të gjithë. Jam me ata që
nuk flasin e qëndrojnë në hije - i kup-
toj edhe ata. E di se çfarë hallesh kanë",
tha Zalla.

Ai  theksoi  se  teatri  po  prishet
përditë prej 20 e kusur vjetësh, që kur
ndajnë në të vjetër e të rinj, të aftë e të
paaftë,  me rrogë e  pa rrogë,  të
brendshëm e të jashtëm, në ata që ikin
jashtë e bëjnë sukses, e në ata që vijnë
nga jashtë që të bëjnë sukses këtu.
"Prishja e kësaj godine është akti i fun-
dit të kësaj prishjeje. Ata që janë në
opozitë ishin arrogantë, e këta që janë
tani në pushtet janë ende më shumë ar-
rogantë. Por dua t'i them atij që trego-
het arrogant se: t'i tregohesh arrogant
me kuksianët e të vënë flakën, ti trego-
hesh arrogant me minatorët, por ata të
vijnë në zyrë. Kujdes, ti po bëhesh ar-
rogant me artistët, kujdes!".

Zalla kujtoi se atëherë kur i thamë
asaj zonjës ç'po bëni me atë ligj, ajo zon-
ja na tha "nuk dini çfarë kërkoni" - ajo
zonja nuk flet më sot.

"Na tha 'ç'plasje keni', ndërkohë plas-
ja po i vjen nga gozhda poshtë karriges
që të rrëzon nga karrigia. Këtu pas nesh
duan të vënë 7 shishe uiski shumë të
shtrenjta. Dy nga 7 kullat që ndërtohen
janë shitur që tani. Janë dhënë zyrat
me qira. Pronarët e sarajeve thonë nuk
lëshojmë. Na kanë piketuar ne artistëve
nja 20 vetëve do na japin nga 100 mijë
euro e nga një apartament. Nuk po flas
se kur të m'i japin, do i dhuroj për teat-
rin".

TEATRI



E premte 22 Qershor 201820 - OPINION

A mund të presë
Shqipëria 600 mijë refugjatë?

Opinioni i   Ditës

Nga Ilir Kalemaj

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

... përbashkët të formuluar nga
Komisioni Europian, ku thekso-
heshin shkurtimi drastik i përfiti-
meve për azilantët, deportimi i
menjëhershëm i kandidatëve të
pasuksesshëm dhe kontrolli ruti-
nor si në kufijtë e brendshëm, ash-
tu edhe brenda shteteve anëtare.
Barra nuk iu lehtësua vendeve
hyrëse si Italia përkundër qën-
drimit të ashpër që ka marrë kjo e
fundit nëpërmjet ministrit të ri të
Brendshëm të Legës, Salvinit. Por
nga ana tjetër, mund të quhet një
fitore taktike e kancelares Merkel,
që gjendet përballë një sfide nga
ministri i saj i Brendshëm dhe part-
nerja tradicionale e kristian-
demokrates, CSU-së bavareze, që
ka marrë një qëndrim shumë më
të ashpër ndaj refugjatëve dhe pro-
pozon kthimin e tyre në kufi. Kjo
së bashku me arritjen e një akordi
tjetër të kancelares me presiden-
tin francez Macron, të arritur po
këto ditë mbi buxhetin, por edhe
më e rëndësishme mbi paketën e
ndërhyrjes për konsolidimin e eu-
rozonës nëpërmjet një kompakti
fiskal që ka qenë një kërkesë e her-
shme e Elizesë, synojnë të përf-
tojnë kapital politik si në Paris,
edhe në Berlin dhe të synojnë
udhëtimin në ujëra të qeta për të
ardhmen e afërt.

Por, në takimin e fundit u dis-
kutua edhe dërgimi i emigrantëve
të kapur në dete në vende kufitare
me BE-në, në qendrat e pritjes, që
mendohet të organizohen në të
ardhmen e afërt aty. Kjo është në

linjë me atë që fillimisht “Le
Monde” raportoi për Shqipërinë
dhe që e mirënjohura “Politico
Europe” përsëriste para disa
ditësh, ku Shqipëria dhe Tunizia
ishin destinacionet e vetme të kon-
sideruara deri tani nga Brukseli
zyrtar. Për ta konfirmuar edhe më
tej, ishte deklarata e nxituar dhe
sfiduese e zv.ministrit të
Brendshëm të Shqipërisë, që thek-
sonte në një intervistë për një të
përditshme gjermane që Shqipëria
është gati të presë 600 mijë refug-
jatë.

Menjëherë më pas, në filtrat e
debatit publik u pozicionuan si
rëndom në këto raste dy kampe
diametralisht të kundërt, ku e
përmbledhur njëra palë pasqyron-
te rrezikun në terma, që shpesh

kalonin dhe në racizëm të hapur
dhe një lloj ksenofobie të theksuar,
kurse tjetra përdorte argumente
konfuze që varionin nga detyrimi
solidar i Shqipërisë si një vend që
vetë ka 100 milionë emigrantë të
shpërndarë nëpër botë, deri te
mbitheksimi i detyrimit humani-
tar që ka Shqipëria në këtë rast
apo te më cinikët që shihnin për-
fitime financiare nga kjo punë.

Mendoj që kanalizimi i debatit
në këto hulli të kithta, por edhe të
njëtrajtshme që e shohin vetëm
bardh e zi situatën nga pozicione
partizane nuk i shërben debatit
për informimin e publikut, njëlloj
sikundër deklaratat kontradik-
tore të qeverisë, e cila po luan një
kumar diplomatik me këtë çështje,
duke e lidhur ngushtësisht me

hapjen e negociatave dhe duke syn-
uar të përfitojë në secilin rast. Sh-
kurtimisht, argumentet pse Sh-
qipëria nuk mund të bëhet urë
pritëse e 600 mijë refugjatëve janë:
1. Këtu nuk bëhet fjalë për refug-
jatë që synojnë të aplikojnë për azil
politik në Shqipëri apo edhe ata që
kalojnë transit, që llogariten në një
numër krejtësisht periferik rreth
2 mijë përgjatë këtij viti, kryesisht
në muajt maj-qershor. Por, bëhet
fjalë që Shqipëria të përdoret si
vendgrumbullimi i refugjatëve të
kthyer nga BE pas azilit të pasuk-
sesshëm, gjë që shton gjasat për
elementë problematikë. 2. Çdolloj
krahasimi me krizën humanitare
të vëllezërve kosovarë që u spas-
truan etnikisht nga gjenocidi Mil-
losheviçian e bën paradoksale dhe
është në vetvete ose malinje, ose
idioteske nga mosnjohës së rre-
thanave specifike gjeopolitike, kul-
turore etj. 3. Ka një dallim esencial
mes refugjatëve të luftës të ikur
nga vende të konflikt si Siria, Ira-
ku apo Libia, numri i të cilëve jo
vetëm është në rënie, por edhe kanë
disa nga kategoritë e azilantëve të
vërtetë dhe meritorë, por edhe janë
lehtësisht të asimilueshëm për sh-
kak të edukimit të tyre, zejeve dhe
aftësive për t’u përshtatur dhe kat-
egorive më problematike si pakis-
tanezë apo afganë, të paktën duke
iu referuar precedentëve në vendet
e BE-së dhe është mirë të mësojmë
nga eksperienca. 4. Karta e vetof-
rimit perfid dhe të pakonsultuar
të ndërtimit të kampeve në Sh-
qipëri përkundër “karrotës” së
hapjes së negociatave është e rrez-
ikshme, e painformuar dhe infan-
tile si taktikë negociatore. 5. Ndry-

shimi kompozicionit demografik
dhe aftësia përthithëse e Sh-
qipërisë së rrudhur që po zbrazet
me shpejtësi nga banorët e saj që
po ikin si të ndërkyer në përpjekje
për të siguruar pak dinjitet dhe
siguri rrugëve të Europës.

6. Krahasimi me Turqinë dhe
krizën humanitare që asaj i duhej
të përballonte kur rreth 2 milionë
sirianë kapërcyen kufirin të
detyruar nga konflikti dhe aftësia
e Turqisë për të arritur një mar-
rëveshje të drejtë me Brukselin për
rreth 2 miliardë euro janë të paap-
likueshme për shumë arsye me
Shqipërinë. E para, sepse 600 mijë
emigrantë të vetëftuar nga qever-
ia shqiptare proporcionalisht janë
bombë demografike krahasuar me
2 milionë sirianë përkohësisht të
strehuar në Turqi dhe të detyruar
nga rrethanat të kapërcenin kufi-
rin. E dyta, sepse ekonomitë e të
dyja vendeve dhe aftësitë akomo-
duese nuk kanë të krahasuar. E
treta, sepse aftësitë e diplomacisë
sonë për të negociuar marrëveshje
të drejta lënë krejtësisht për të
dëshiruar. Dhe e fundit, sepse këtu
ka mungesë transparence dhe in-
formimi të opinionit publik, si dhe
mungesë ekspertize të certifikuar
për të kryer bilancet në avancë.
Thënë kjo, çdo lloj kanalizimi i
kundërt rreth diskutimeve mbi
racën, ngjyrën, etninë apo kul-
turën e emigrantëve apo të tjera
konotacione me sfond racist apo
përhapje të alarmeve me natyrë
ksenofobike, jo vetëm nuk i shër-
ben debatit, por e fut në shtigje të
rrezikshme, të parakohshme dhe
jo utilitare për debatin publik dhe
politik.

Nga Alfred Cako,

kryeauditues në KLSHkryeauditues në KLSHkryeauditues në KLSHkryeauditues në KLSHkryeauditues në KLSH

Kontrolli i Lartë i Shtetit
(KLSH), përveçse propozon
dhe këshillon për ndry-

shime ligjore dhe ndryshime të
tjera sa herë që ka dispozita lig-
jore bllokuese apo një vakum lig-
jor, ai është një gardian për rritjen
e standardeve të respektimit të
kuadrit ligjor ekzistues dhe ndal-
jen e gabimeve, keqinterpretimeve
apo edhe abuzimeve me këtë
kuadër ligjor. Në këtë kuptim,
mund të analizonim një aspekt të
rëndësishëm të keqinterpretimit
apo abuzimit me ligjin nga ana e
Zyrave Vendore të Regjistrimit të
Pasurive (ZVRPP-ve), gjatë
regjistrimit të pasurive në proces-
in e kalimit të pronësisë në lidhje
me taksën për kalimin në pronësi
të ambienteve të përbashkëta. Ka
një shqetësim dhe interes të mirëk-
uptuar prej KLSH-së nga ana e
shoqatave të ndërtuesve, ose të bi-
zneseve që operojnë në fushën e

ndërtimeve, të cilat i janë drejtuar
edhe KLSH-së me kërkesë për kon-
sultime me argumente jo ligjore
për të intimiduar veprimet e saj
gjatë auditimeve në Zyrat Vendore
të Regjistrimit të Pasurive. Në të
njëjtën gjatësi vale me ndërtuesit
janë edhe punonjësit e ZVRPP-ve,
që kanë sjellë një reagim kundër-
shtues të paargumentuar në ligje
nga ana e tyre në lidhje me
kërkesën këmbëngulëse të KLSH-
së që të rikuperojnë dëmin
ekonomik të shkaktuar në buxhet
dhe që të ndryshojnë dhe të mar-
rin në konsideratë në të ardhmen
edhe trajtimin e taksës së ambi-
enteve të përbashkëta gjatë
regjistrimit të pasurive, duke i
sjellë kështu arkës së shtetit të
ardhura të konsiderueshme të
munguara në mënyrë abuzive dhe
korruptive.

Shkelja e këtij kuadri rregulla-

tor në mënyrë spekulative dhe ko-
rruptive, sigurisht që ka kohë që
po goditet hap pas hapi nga ana e
KLSH-së, duke ardhur në ndihmë

të buxhetit dhe interesit shtetëror
e publik e duke ngritur edhe në
këtë aspekt kërkesat për standar-
det e punës së ZVRPP-ve.

Por le të flasim pak më tekni-
kisht mbi problemin me gjuhën e
argumenteve ligjore mbi preten-
dimet e ndërtuesve & ZVRPP-ve
kundër kërkesës së KLSH-së. Ndaj,
kërkesave dhe pretendimeve të
bashkuara të mëposhtme në thelb
të të dyja palëve, me kërkesa me
ngjyrim paksa të ndryshëm, por
synim të njëjtë, përgjigjet e argu-
mentuara të KLSH kanë qenë e do
të jenë në thelb si më poshtë:

1 - Ndërtuesit ngrenë pretendi-
min se kërkesa e KLSH-së ndaj
Zyrave të Regjistrimit të Pasurive
për taksimin e ambienteve të për-
bashkëta do të ngrinte më tej kos-
ton e ndërtimeve, nuk është e
vërtetë, pasi gjatë kontratave lig-
jore për transferimin e pasurisë
nga ndërtuesit tek blerësit e bane-
save, këta të fundit paguajnë sipas
përqindjes në kate, edhe përqind-
jen e ambienteve të përbashkëta,

Opinioni i   Ditës Si duhet të veprojnë ZVRPP-të me taksën e
kalimit në pronësi të ambienteve të përbashkëta?
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Dështimi shqiptar solli
moshapjen e negociatave

Opinioni i   Ditës

Do të përshkoheni nga ndjenja e të qenit
zotërues, ndoshta më shumë një qëndrim sesa
një nevojë e thellë: një ekip ju pëlqen të thek-
soni se ai ose ajo është tashmë pronë private.
Do t’i pëshpëritni në vesh partnerit gjëra kon-
fidenciale. Flitet më bukur për dashurinë në
intimitetin e shtëpisë suaj.

DEMI

Do të mbizotërojë shpirti i skuadrës me
kolegët, kur njëri nuk ia del e ndihmon
tjetri, pa zili dhe kritika, për të arritur
objektivin. Investimet do të duhet të
monitorohen: konsultohuni me një ek-
spert të kësaj fushë. Do të bëni blerje
interesante në librari.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Ana e mirë e Merkurit dhe Neptunit garan-
ton frymëzimin krijuese dhe udhëtime në
intimitetin e shpirtit. Do t’ju vijnë mesazhe
romantike nga larg. Do të keni harmonia
në vendin e punës. Nuk do të keni ri-
valitet me kolegët: shpirti i skuadrës ësh-
të në interes të grupit.

Do të keni frymëzim të shkëlqyer dhe
intuita të denja për një detektiv! Instinkti
do t ’ ju japë udhëzimet e duhura për të
arritur pa shumë përpjekje drejt sukses-
it. Do të përjetoni gjal lërinë e miqësisë
dhe dashurisë dhe si edhe puna do të
ecë, më në fund po fi l loni të f i toni.

Do të jetë një ditë e ndërlikuar, nën tërheqjen e
Hënës. Edhe çiftin Merkur-Neptun e keni kun-
dra, duke krijuar zënka në marrëdhënie. Bëni
kujdes nga ata, që të bindur se mund t’ua
mbushin mendjen, duke ju premtuar qiellin dhe
tokën, sepse nga pas ka një kleçkë.

Nëse kërkoni për persona idealë, nuk
duhet të shikoni shumë larg, ndoshta e
keni në krah ose jeni në rrugë për ta
takuar. Jepini  hapësire argët imit  dhe
lëvizjes së mbrëmjes së ditës së sot-
me, duke pranuar f tesë e miqve që ju
kërkojnë.

Do të  ken i  k r i j im ta r i  të  ra f inuar .  Ar t i ,
f o t o g r a f i a  d h e  m u z i k a  n u k  j a n ë
th j e sh t  h o b i ,  p o r  mund  t ë  k t hehen
m u n d ë s i  p r o f e s i o n i .  Ç i f t i  M e r k u r -
N e p t u n  j u  m b ë s h t e t .  D o  t ë  k e n i
shumë energ j i ,  pas ion  dhe  bes im në
a f tës i të  tua j  k r i j uese .

Udhët ime dhe  lëv iz je  të  shumta  e
gjallërojnë ditën tuaj: mund të jeni në tren,
aeroplan ose thjesht në makinë, ndoshta
për të shkuar të takoni miq të largët. Part-
neri është kokëfortë dhe tekanjoz, trego-
ni diplomaci duke u treguar dakordësi dhe
pastaj bëni si të keni dëshirë.

Pavarësisht të gjithave, Hëna ju flet për të
punuar. Për fat të mirë, çifti Mërkur-Neptun ju
mbështet me një përzierje të mrekullueshme
të arsyesh dhe intuitës. Një bisedë e kënd-
shme, ku ndjenjat shprehen hapur, ndihmon
në marrëdhëniet në çift.

Nuk do të jeni në jeni në humor të mirë
nga ndikimi i Hënës. Çiftit Merkur-Neptun
do të jetë armiqësor, ndërsa perceptimet
dhe fantazitë ju nxjerrin jashtë rrugës së
qëllimit kryesor. Rreziku, në dashuri, ësh-
të të synosh për shumë lartë, sidomos
nëse jeni ende beqarë.

Çifti Pluton-Uran që ju mbështet ju dhuron
intuitë të jashtëzakonshëm. I perceptoni
dëshirat e njerëzve dhe u dilni përpara me
entuziazëm. Në negociata dhe komunikim
vazhdoni të keni mbarësi: kontakti me
publikun stimulon ide të reja.

N ë  k o n t a k t  m e  p u b l i k u n  j e n i  g j i t h -
monë  të  p re fe rua r ,  buzëqesh ja  j ua j
l e h t ë s o n  b a r r ë n  d h e  s h k r i n  p a -
kënaqës i të  e  a ty re  që  janë  në  p r i t j e .
Do  të  ka lon i  n j ë  mbrëmje  shumë të
buku r  dhe  a rgë tuese  në  sh tëp inë  e
m iqve  t ua j .

Nga Vincent Triest

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

... diskutimet se kush është faj-
tori i gjithë kësaj historie. Me muaj
të tërë në Shqipëri nga politikanët
shqiptarë u pretendua që vendi ësh-
të më pranë se kurrë integrimit.
Pavarësisht që kjo tashmë u tregua
e pavërtetë, koha është tani për të
identifikuar shkaqet që sollën në
ketë rezultat. Por ndryshe nga
çfarë pretendohet nga po ata poli-
tikanë që sollën dështimin, këto
shkaqe mund t’i faturohen vetëm
Shqipërisë.

Holanda, ose njohur ndryshe si
Mbretëria e Vendeve të Ulëta do
ishte 75% nën ujë, nëse nuk mar-
rin masat kolektive me luftën
kundër detit. Për ketë arsye, holan-
dezët historikisht janë mësuar të
veprojnë në kolektiv. Ky shtet ësh-
të i famshëm për të gjetur gjith-
monë rrugën e mesit, ku është e
mundur, për të arritur bashkë në
një rezultat me të mirë. Kjo
strategji, që njihet ndryshe si “pol-
dermodel”, mund të shpjegohet si
bashkëpunim, pavarësisht dalli-
meve me njëri-tjetrin.

Ka shumë dallime midis Holan-
dës dhe Shqipërisë, por që ky bash-
këpunim që karakterizon Holan-
dën të funksionojë, kërkohet që
aktorët e përfshirë të tregojnë
gjithmonë të vërtetën. Ndryshe
nga përshtypja që ne mund të kri-
jojmë duke ndjekur mediat sh-
qiptare, Shqipëria nuk është aty ku
është.

Politikanët në Shqipëri po sillen
sikur janë arritur rezultate shumë
konkrete, pavarësisht që kjo nuk
është e vërtetë. Nëse flet me holan-
dezët, qoftë deputetët dhe qoftë zyr-

tarët e organizatave ligjzbatuese
bëhet e qartë që ata mendojnë që
Shqipëria ka ende shumë punë për
të bërë. Një nga deputetët holan-
dez përmendi për shembull vetin-
gun, ku deri tani nuk janë gjykuar
më shumë se sa 10 figura nga 800
që parashikohen. Por duke nd-
jekur politikanët dhe zyrtarët e
lartë shqiptarë, ata krijojnë për-
shtypje që vetingu ka nisur mirë
dhe ka dhënë rezultate shumë të
mira. Ajo çfarë harrohet është që
“peshqit e mëdhenj” s’janë kapur
ende dhe që procesi po shkon
shumë më avash se sa mendohet.

Po edhe sipas raporteve të
shumëkomentuara nga policia
holandeze për krimin e organi-

zuar shqiptar në Holandë, sh-
qiptarët janë të paktë në numër, por
mbajnë një pozicion të rëndësishëm
në shpërndarjen dhe tregtimin e
drogave të forta, migracioni i
paligjshëm dhe pastrimi i parave.
Pavarësisht që Holanda ka tentu-
ar të bashkëpunojë më shumë me
autoritetet shqiptare, diçka që ësh-
të përkthyer edhe në disa vizita në
Hagë, rezultate konkrete nuk janë
arritur ende. Në vitet të fundit nuk
është goditur ndonjë grup
domethënës që merret me vepra të
paligjshme në Holandë me informa-
cion shqiptar. Oficerët e policisë
holandeze ende ankohen për mu-
ngesë këmbimi të informacionit.

Që nga maji i këtij viti ishte e

vlerë për të cilën ndërtuesit nuk
duan të paguajnë taksën e kalimit
në pronësi. Në këtë kuptim, zbati-
mi i ligjit mund të ulte vetëm fiti-
min mbi baza abuzive ose korrup-
tive të ndërtuesve. Gjithashtu,
ndërtuesit kanë ngritur preten-
dime të pabaza në letrat e tyre drej-
tuar KLSH-së sikur punonjësit e
saj gjatë auditimeve kanë
kërkuar edhe regjistrimin e tru-
allit funksional të ndërtesës të
pazënë me ndërtime, gjë që nuk
është e vërtetë, pasi raportet dhe
vendimet e auditimeve të KLSH-së
kanë kërkuar taksën e kalimit të
pronësisë vetëm për ambientet e
përbashkëta brenda godinës së
ngritur.

2 - Punonjësit e ZVRPP-ve në
observacionet e tyre kundër
kërkesës së KLSH-së ndaj tyre për
rikuperimin e dëmit të shkaktuar
nga mostaksimi i ambienteve të
përbashkëta dhe ndryshimin e ve-

primeve të tyre në të ardhmen,
kanë pretenduar pa baza ligjore
duke thënë se “sipërfaqja e për-
bashkët nuk mund të jetë e tat-
ueshme, për faktin se ajo nuk
shprehet në metër katror, por në
përqindje (%)! dhe se në referim
të nenit 28 të ligjit nr. 9632, datë
30.10.1996 “Për sistemin e taksave
vendore”, i ndryshuar, taksimi i
sipërfaqeve të përbashkëta nuk
është kompetencë e ZVRPP-së,
por e bashkisë.

Argumenti i      audituesve të
KLSH-së për këtë çështje ka qenë
kundër këtij pretendimi për fak-
tin se taksa për kalimin e pronë-
sisë vendoset për të gjitha sipër-
faqet e ndërtesës (qoftë e përbash-
kët apo jo), për të cilën transfero-
het e drejta e pronësisë. Në për-
qindje (%) shprehet “kuota e pjesë-
marrjes” dhe jo sipërfaqja, siç pre-
tendohet. Në fakt, sipërfaqet e për-
bashkëta regjistrohen në m2 sipas

ligjit nr. 33/2012, datë 21.3.2012 “Për
regjistrimin e pasurive të paluajt-
shme” dhe konkretisht nenit 50,
“Regjistrimi i mjediseve të përbash-
këta në ndërtesa”. Por, nga ana e
audituesve të KLSH-së argumento-
het se edhe shprehja në përqindje
(%) sigurisht që mund të përkthe-
het lehtësisht në sipërfaqe për m2,

thjesht duke kryer një veprim të
thjeshtë matematikor. Për më tepër,
sipërfaqet e përbashkëta janë të
mirëpërcaktuara në aktin e kolau-
dimit dhe në projektin arkitekton-
ik, të cilin punonjësit dhe regjis-
truesi i ZVRPP-ve duhet ta kon-
trollojë me detaje përpara vijimit
me regjistrimet përkatëse.

Së dyti, pretendimi i këtyre
punonjësve se nuk është kompe-
tencë e ZVRPP-së vjelja e taksës
së kalimit të pronësisë për sipër-
faqet e ndërtimit, por kompetencë
e bashkive, kjo është totalisht e
pabazë për shkak se në nenin 28,
pika 4 e ligjit nr. 9632, datë

30.10.1996 “Për sistemin e taksave
vendore”, i ndryshuar, citohet se
“Vjelja e taksës mbi kalimin e së
drejtës së pronësisë për ndërte-
sat bëhet nga Zyrat e Regjistrim-
it të Pasurive të Paluajtshme...”.

Në vazhdim, në këtë debat
tekniko-ligjor, KLSH ka këmbën-
gulur sipas kësaj fryme të
shpjeguar më lart se është detyra
e ZVRPP-ve që në përputhje me
ligjin nr. 33/2012, datë 21.3.2012
“Për regjistrimin e pasurive të
paluajtshme”, i ndryshuar, pika
2, të kryejnë regjistrimin e
detyrueshëm të sipërfaqeve të për-
bashkëta (sipërfaqe ndërtimi) si-
pas nenit 50, “Regjistrimi i mje-
diseve të përbashkëta në ndërte-
sa”. Pra, nga mosveprimi në për-
puthje me kuadrin ligjor  është
shmangur edhe pagimi i taksës së
kalimit të pronësisë për këto sipër-
faqe sipas nenit 28 të ligjit nr. 9632,
datë 30.10.1996 “Për Sistemin e tak-
save vendore”, i ndryshuar.

qartë që qeveria holandeze kishte
probleme me rezultatet në luftën e
Shqipërisë me krimin e organizuar
dhe korrupsionin. Shteti shqiptar
kishte dy muaj kohë për të bërë të
qartë që realiteti ishte ndryshe. Kjo
nuk ndodhi dhe detyrat të Holan-
dës u harruan. Tashmë jemi vonë
për të ndryshuar diçka. Ajo çfarë
na mbetet është të punohet më fort
në të ardhmen, të arrihen rezul-
tate konkrete që mund t’i tregojmë
qeverisë, parlamentit dhe opinion-
it publik të Holandës në mënyrë
që të forcohet pozicionin e Sh-
qipërisë vitin tjetër për të hapur
negociatat. Në qoftë se jo, këto “ga-
bime” do i faturohen përsëri vetëm
shtetit shqiptar.
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Turpërohet Mesi me shokë

Kroaci-Argjentinë 3-0,
ballkanasit kualifikohen

Kroacia ka shpartalluar
Argjentinën 3-0, por

mbi të gjitha ka treguar të
gjitha anët e dobëta të
skuadrës së Sampaolit, e cila
nuk mund të gjejë shërim as
te Leo Mesi. Ndeshja nis e
fortë dhe Kroacia kërkon
menjëherë të vendosë dik-
tatin në fushë, duke përfitu-
ar dhe nga paqartësia e
mbrojtjes argjentinase dhe
sidomos e portierit Kabaje-
ro. Perisiç ka një rast ideal
shënimi, por gardiani ameri-
kano-jugor devijon aq sa
duhet në këndore, ndërsa

më pas janë vetë argjentinasit
që ia vështirësojnë punët
vetes, por kroatët nuk përfi-
tojnë. Argjentina shfaqet në
minutën e 13-të sulm, kur
Meca gjuan, por Lovren devi-
jon në këndore. Në të 30'-ën "la
celeste" shpërdoron një rast të
pabesueshëm kur Perez gjuan
jashtë me portën bosh. Takimi
është i ndezur dhe ndërhyrjet
e ashpra nuk mungojnë, me
gjyqtarin Irmatov që lejon
lojën e fortë. Pjesa e parë mby-
llet në barazim, ndërsa e dyta
nis në mënyrë tragjike për
Argjentinën. Kabajero bën një

veprim amatoresk, duke i dhu-
ruar Ante Rebiç një rast të artë
shënimi, me sulmuesin që nuk
fal dhe kalon Kroacinë në epër-
si. Trajneri Sampaoli nuk u
beson syve, ndërsa udhëzon të
tijtë të dalin para. Argjentina
do të përpiqet me një aksion të
Higuain, por Subasiç ndal

Mecën nga fare pranë. Ndesh-
ja ka ritëm dhe Kroacia nga
ana tjetër i shkon pranë dy-
fishimit kur Vrsaljko pason sh-
kurtimit për Manxukiçin, që
gjuan rrjetën e jashtme.
Argjentina është nervoze dhe
ndjen se po i rrëshqet Botërori,
ndërsa Krocia ka qetësinë e

avantazhit dhe në minutën e
80-të godet sërish. Luka
Modriç lëshon një të djathtë
të shkëlqyer nga jashtë zonës,
që siluron Kabajeron dhe e
çon ndeshjen në 2-0. Lojtarët
argjentinas i tradhtojnë ner-
vat dhe në minutën e 85-të Ir-
matov mbase kursen Otamen-

din në gjestin e tij. Nga faul-
li gjuan Rakitiç, që i shkon
pranë golit të tretë kur go-
det traversën e Kabajeros.
Por mesfushori i Barcelonës
do ta gjejë golin e tretë, kur
do të ketë në dispozicion të
gjithë pasqyrën e portës pas
asistit të Kovaciçit, kjo falë
edhe një mbrojtjeje skandal-
oze të të besuarve të Sampa-
olit. Mbyllet 3-0 për
Kroacinë në "Nizhni Novgor-
od" me ballkanasit që kuali-
fikohen më tej, ndërsa për
Argjentinën duhet një
mrekulli.

Mediat zvicerane akuzojnë serbët për politizim të ndeshjes, për shkak të katër shqiptarëve

Ministri Daçiç provokon helvetët:
Luajmë me Zvicrën, apo me Prishtinën?
"Kurir": Behrami kërkon të hakmerret

GRUPI D

Franca kualifikohet,
Peruja eliminohet

GRUPI C

Danimarka e Australia
 ndahen në paqe

Serbi-Zvicër është kry
endeshja e ditës së
premte dhe kjo jo

vetëm për shkaqe sportive.
Në Kombëtaren helvete,
Vladimir Petkoviç ka grum-
bulluar edhe katër lojtarë
shqiptarë, të katërt titullarë
në ndeshjen e fundit kundër
Brazilit dhe siç dihet tash-
më, kjo gjë sjell irritim në
Beograd, me mediat serbe që
nuk humbasin rastin të
thumbojnë apo të krijojnë
debat nga hiçi. Kështu ka
bërë edhe e përditshmja
"Kurir", që ende nën hijen e
14 tetorit të vitit 2014, vijon
të sajojë artikuj që nuk i
shërbejnë askujt, përveçse
shtojnë dozën e ksenofobisë
dhe urrejtjes. Në shënjestër
është Valon Behrami, lindur
në Mitrovicë, familja e të cil-
it vuajti represionin serb
dhe u detyrua të emigrojë.
"Prindërit e tij vuajtën prej
serbëve, ndaj ai ka një mo-
tiv të veçantë për të mundur
Serbinë. Zyrtarët e përfaqë-
sueses serbe gjithnjë kanë
deklaruar se nuk janë të in-
teresuar në politikë, por
duket se ndeshja do të
përqendrohet aty, pasi edhe
mediat zvicerane janë an-
gazhuar në këtë luftë duke
cituar tifozët shqiptarë që

duan humbjen e Serbisë",
shkruan "Kurir", që më pas
citon deklarata të ndryshme
tifozësh, të cilët shprehen se
kur luan Zvicra, kanë të
njëjtën ndjesi sikur shohin
Kosovën. Më zyrtare gazeta

"Blic", e cila në kryelajmin e
saj sportiv ka mesazhin e
presidentit Aleksandër
Vuçiç, që u bën thirrje
lojtarëve të përfaqësueses
serbe që të lënë shpirtin në
fushë, pasi një komb i tërë i

ndjek, ndërsa u ka kërkuar
tifozëve që të jenë të shumtë
në stadiumin "Samara Are-
na". Ndërkohë, nga ana e sh-
typit helvet vijnë akuza dhe
në shënjestër është ministri
i Jashtëm i Serbisë, Ivica

Daçiç, që i pyetur përpara
ndeshjes për takimin Serbi-
Zvicër, është përgjigjur me
pyetje, duke mos ndarë poli-
tikën nga sporti: "Mos vallë
po luajmë kundër ekipit Ko-
mbëtar të Prishtinës?", ka
thënë Daçiç, që i ka revoltu-
ar jo pak zviceranët. Por
Daciç nuk e ka lënë me kaq.
"Politika dhe sporti nuk du-
het të jenë të përziera. Por,
natyrisht, kjo nuk është e
mundur me ndeshjen e së
premtes. Sepse ne nuk e
dimë nëse luajmë kundër
ekipit Kombëtar të Zvicrës,
atij Shqipërisë ose të Prish-
tinës", raporton gazeta
"Blic".  Ndryshe nga minis-
tri Daçiç, që ka ende në
mendje ngjarjet e 14 tetorit
të vitit 2014, kur vëllai i
Granit Xhakës, Taulanti,
rrëmbeu nga duart e Stefan
Mitroviç flamurin e Sh-
qipërisë Etnike çka solli

Franca i bashkohet
grupit të skuadrave

të kualifikuara që në
ndeshjen e dytë të kësaj
Kupe Bote, teksa bëhet
ekipi i tretë pas Rusisë e
Uruguait që kalon, ndër-
sa Peruja do të luajë për
statistika ndeshjen e
tretë dhe do të kthehet
në shtëpi. Ky është për-
fundimi i përballjes
Francë-Peru, me ameri-
kano-jugorët që u përpo-
qën shumë, por pa mun-
dur të zhbënin golin e
Mbapesë. "Gjelat" e nisin
ndeshjen më mirë dhe
krijojnë epërsi në
gjysmën e parë të pjesës
së parë. Shkëndijën e
parë të vërtetë e jep An-
tuan Grizman, që dety-

ron Gajesen të bëjë një pritje
shumë të vështirë. Peruja
nis të fitojë terren. Pogba lës-
hon në zonë Zhirun që gjuan,
topi devijohet dhe Mbape
ndjek aksionin duke shtyrë
në rrjetë, 1-0 dhe Franca ka-
lon në avantazh. "Gjelat" e
mbyllin pjesën e parë në
sulm, kur Hernandez në di-

agonale provon dy herë të
realizojë, por njëherë
grushton Gajese, ndërsa në
gjuajtjen e dytë ndërhyjnë
mbrojtësit. Pjesa e dytë nis
me silurën e Akinjos, që
nga distanca e largët gjen
traversën e Lorisit. E pafat
Peruja, që i shkoi pranë
barazimit. Peruja bie fizik-
isht dhe Franca e mbyll
ndeshjen në sulm, më
shumë për të mbajtur larg
kundërshtarin sesa për të
shënuar, ndërsa merr kual-
ifikimin kreun e grupit me
6 pikë, duke detyruar Pe-
runë të bëjë gati valixhet.

Si Age Harejde ashtu
edhe Bert Van Mar-

vijk e kishin parash-
ikuar se Danimarkë-Aus-
trali do të ishte një
ndeshje e vështirë. Ash-
tu rezultoi të ishte,
sikundër edhe fakti që të
dyja ekipet u përpoqën
deri në fund të merrnin
fitoren. Danimarka e nis
menjëherë në ofensivë
këtë përballje, ndërsa
krijon momente të rrez-
ikshme në portën e kan-
gurëve. Falë këtij pre-
sioni, danezët do të gje-
jnë edhe golin e avan-
tazhit. E çfarë goli! Një
kombinim perfekt mes
Jorgensen dhe Eriksen,
me këtë të fundit që sil-
uron portën e Mat Ra-

janit duke përshëndetur rr-
jetën. Vikingët po luajnë
më mirë në këto minuta të
para, ndërsa Australia do të
nisë të dalë nga zona pak
nga pak për të kulmuar në
minutën e 36-të. Top në
zonë nga e djathta dhe Leki
kërcen më lart duke gjetur
dorën e Polsenit. Kryesori
spanjoll Antonio Mateu
thërret në ndihmë VAR-in,

Jeton Selimi

shpërthimin e vullkanit të
urrejtjes, racizmit dhe kse-
nofobisë së serbëve të pran-
ishëm në stadiumin "Hum-
ska", futbollistët nuk duan
të përzihen në këtë temë.
"Unë jam i sigurt se nuk do
të ndodhë prapë. Atëherë
ishim naivë, nuk duam të
provokohemi. Ne nuk
duam të hyjnë në asnjë
mënyrë në këtë debat dhe
duam vetëm të përqendro-
hemi te futbolli", deklaroi
një nga veteranët e Ser-
bisë, Dushko Tosiç. Të
premten në orën 20:00 do
të luhet Serbi-Zvicër,
ndeshje e vlefshme për
grupin E të Kupës së Botës,
por fatkeqësisht klima ësh-
të e tendosur dhe në fush-
ën e lojës, veç 22 lojtarëve
dhe topit të rrumbullakët,
do të zbresin edhe tensio-
net njërës prej historive më
të zeza të Ballkanit.

që konfirmon penalltinë
për Australinë, të cilën e
ekzekuton saktësisht Je-
dinak. Në çastet e fundit
të lojës, danezët provojnë
dy herë të prishin ekuili-
brat, por pa gjetur kuadra-
tin. Mbyllet 1-1 në "Sama-
ra Arena", një rezultat që
i shkon më shumë për sh-
tat Danimarkës, ndërsa
Australia mori pikën e
parë në këtë Botëror.
Gjithsesi, fundi i ndeshjes
solli zhgënjim te të dyja
kampet, pasi pretenduan
maksimumin në këtë
sfidë.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një doktor... i Fritz Lang
6. U paraprinë hoteleve.
11. Kush nuk ka... nuk ha
13. Eshtë djall
14. Një mund të ketë i rrallë.
15. Ishin  perëndi të Samotrakias.
17. Institucione Botuese Autonome.
18. Eshtë infeksion në bark
20. Fundi i një samurai.
21. Një markë kafeje.
22. Mbyllin një  hark.
23. Mund të jetë emërore.
25. Ishte muzikanti që nuk përsriste.
28. Në krye të avokatëve.
29. Qerre pa qe.
30. Një pjesë e adoleshentëve.
32.  Një banor imagjinar i planetit të kuq.

HORIZONTAL
1. Riza aktor.
7. Një fjalë si hiç.
11. Një mund të jetë diplomatik.
12. Premton të bëhet as.
14. Janë felinë... të zinj.
16. Ami i Maupassant.
18. Heroi i Emilio Salgarit.
19. Qe anarkist i famshëm rus
21. Një mungesë gjaku.
22. Susanna shkrimtare
23. Të parat në cilësi.
25. Mbyllin një shtëpi.
26. Mbeten në fund.
27. Qendër në kaos.
28. Ka brirë piktoreskë një i tillë
30. Inicialet e Camus.
31. Motra...e Kolë Idromenos
33. Një konfuzion total.
34. Rastet pa set.

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

36. Rastisin në krye.
37. Fillojnë detyrën.
38. Bektashi këngëtare.
39. Andrea aktore.
41. Sampras i tenisit.
43. Shkroi Korbi (indic).
44. Triolet e Trëndafilë me kredi.
46. Kilmer aktor.
47. Në krye të robotëve.
49. Unë dhe ti.
50. Një mund të jetë fetar.
51. Stephane  poet francez

VERTIKAL.
1. Fillojnë praktikën.
2. Britma e Arkimedit.
3. Ekstreme në trap.
4. Në fund të fundit.
5. Janë fjetoret e ushtarëve
6. Parker regjisor.
7. Vivaldi kompozitor.
8. Një shkop për karambol.
9. Janë firmat rentiere.
10. Një i fundit mbi të gjithë
11. Kufizojnë tatimet

13. Janë nomadë.
15. Panik pa kufij.
16. Fryn detin
17. Sidney regjisori i Serpico.
18. Jep alarmin.
20. Fillojnë nazet.
24. Janë llogari.
25. Alan regjisor.
29. Roman regjisor.
32. Eshtë X ajo e sulmit.
33. Kapen të parat.
35. Një provë... inteligjence.
37. Një markë lap top.
40. Fillojnë matjet.
41. Rruga e Ferenc Molnar.
42. Qerre pa qe.
45. Fillojnë lirinë.
46. Fillojnë vallen.
48. Në mes të dhomës.

35. Nuk shuhej dot nga Tantali.
36. Desnuda e Goya-s.
37. Ruhet ajo sportive.
39. Vetëvrasja e samurait.
41. Drita pa kufizj.
43. Eshtë yll i skuadrës.
44. I dashuri i Aidas.
46. Eshtë zhurmë
47. Ishte lulja e harresës.

VERTIKAL

1. James, armiku i Sherlock Holmes.
2. Eshtë edhe ajo saudite.
3. Imami aktore
4. I kanë çift turket.
5. Inicialet e Seagal aktor.
6. Eshtë dëshmore... çudibërëse.

7. Në fund të lutjes.
8. Eshtë sporti me stil të lirë.
9. Mbeten në fund.
10. Eshtë rasti i veçantë, karakteristik.
12. Conan ai i Schwarzenegger.
13. Gjysmë ditari.
15. Mario, që qe bomber argjentinas.
16. Mund të prishej nga një... kleçkë.
18. Në hyrje të pistës.
19. Një numër... femrash.
21. Eshtë qyteti i Besës
24. Qyteti që quhej edhe Sebaste.
26. Njëlloj për latinët.
27. Mund të bëjnë stil të lirë.
31. Damon aktor.
33. Eshtë pije e jona.
34. Në krye të noterëve.
36. Film i Robert Altman.
38. Skuadra merengue.
39. Një pjesë e hasmërisë.
40. Rrallë është përgjysmë.
42. Nisur pa kufij.
45. Fillojnë mobilizimin.

- Do të ketë gjithmonë
njerëz që do t'ju lëndojnë,
kështu që duhet të
vazhdoni të keni besim, por
duhet të jeni të kujdesshëm.
Gabriel García Márquez
- Jeni ajo që bëni, jo ajo që
do të donit të bëni. Jeni
veprat tuaja dhe jo
mendimet tuaja - Carl Jung
- Ata që nuk mund të
qeshin me veten e tyre, ia
lënë këtë punë të tjerëve.
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- Mos lejoni që valët të të nxjerrin atje ku
ato duan. Shih si lëvizin, dhe harto
drejtimin tënd.
- Gjithçka që kërkoj është një mundësi
për të treguar se paratë nuk më bëjnë të

lumtur.
- “Çdo ditë ngrihem dhe shikoj listën e
“Forbes” për njerëzit më të pasur. Nëse
nuk jam atje, shkoj në punë”.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35

36 37 38

39 40 41 42

43 44 45

46 47

6 2 9 13 15 11 7 2 5 P 1 11 2 7

4 9 12 4 11 2 14 13 15 8 2

1 12 4 2 12 4 11 6 1 8

4 11 2 1 5 10 3 1 15 12 2

7 4 12 5 10 3 4 6 1 7 2 12

3 5 10 3 1 14 4 6 1

4 12 2 5 1 7 2 12 2 11 4 3

7 10 6 10 1 14 4 8 12 10 7 4

12 11 1 9 4 12 6 8 15 8

1 12 12 15 12 15 1 1 12 1 14

7 2 14 4 12 7 K 1O 9 S 13H 3 4

4 12 1 7 9 4 7 9 4 11 4 12

IO M A R I E K O H A A K

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

R A F T M I M R S E

A A A P E R I P A T I M

N H P A K E T I M E T T

Z E M E R A K E T S T I

F I D A N E T V E T E M

S E N A T I I B E R I K E

S E N E K A L L A P A T

P T R E L E L S A T T A

L I V E T A A K A A D

N A A A R N J E A P E L

D A L A I V A K A N T E P

E D E N P N A D I A R M

R R E M I R E T E T R I O

T E S T R T A T I E O L

K S M N O T A R E T N N L

K A M A M E R I K A N E S

E H A P A M A N A E D S H

S K O L O N A O T E C E

T U N E L E T P U E R O S

O R A I T L K E S T I N A

K A N I S A R A H U E P

E T J A C I T A T E R T I

I R R S E R B B I D E T

B E L A M I S R N I

I I H I P O T E Z A T

Z P A R A K A L I M E T

A N E T A R E T L A A

R I T I U E I T A

A T E E M T A D I R O

K E N E T E I T A K A R

T K D T E A N E T A

U N I O N M R T K

A I M I S I O N A R E T

L K S T T U R I S T E T



REKLAME E premte 22 Qershor 201824 -


	1
	22_06_2018_gsh
	2-7
	8
	9
	10-15
	16-19
	20,21
	22-23
	24


