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Eurodeputetët: Jo 
dhunë, konsensus. 
Basha: Integrimi? 

Derën e mbylli krimi

Kuvendi heq emrat 
e opozitës nga faqja 
zyrtare, ngel Koka 
dhe Myslim Murrizi
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NDERTIMET PA LEJE/ EMRAT NE TIRANE QE MARRIN TAPITE EDHE SHTEPITE

Nga ARSIM SINANI

Po vjen pranvera shqiptare 
në Maqedoninë e Veriut

Opinioni
 Ditësi

S’do mend se zgjedhjet Presidencia-
le në Maqedoninë e Veriut do jenë 

me shumë të papritura. Ajo çka bie në 
sy është një kaos i përgjithshëm që e 
karakterizon ... Vijon në faqen 20

Vijon në faqen 21

Nga ILIR KALEMAJ

Duke qenë se këto ditë po zhvillo-
het i shumëtrumbetuari samiti i 

dytë i diasporës, i cili kushton rrum-
bullak 670 milionë lekë, ku vetëm 
skenografi a ...

Me vepra, jo me 
fjalë për diasporën

Opinioni
 Ditësi

Nga  VALENTINA MADANI

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqet 9-10

Personat që duhet të tërheqin dokumentin në Zyrat e Regjistrimit të Pasurive. Sipërfaqja 
e parcelës së legalizuar nuk mund të kalojë hapësirë më të madhe se 3-fishi i ndërtimit

Delegacioni i Parlamentit Europian dhe kryesuesi i këtij del-
egacioni, Tunne Kelam, shprehën dje shqetësim për situatën 
politike në Shqipëri. Eurodeputetët apeluan në Tiranë për 
dialog mes mazho-rancës dhe opozitës, me qëllim ...

Në faqen 3
(Në foto) Ndërtime në Tiranë

Në faqen 6

Në faqen 11

Të përndjekurit, 
emrat në listë 

dhe dokumentet që 
mungojnë në dosje

 HISTORIA

DEMSHPERBLIMI

Ekzekutoi gjyshin 
me plumb pas koke 
për para, arrestohet 
17-vjeçari në Vlorë

 KONCESIONARI

Në faqen 13

 

Lotaria amerikane, 
ambasada: Keni 
kujdes që të mos 

paguani për asgjë

FRIKA E MASHTRUESVE

Në faqen 13

Zbulohet kontrata 
e landfillit të 

Sharrës, kontrata 
shtesë është abuzimTahiri zyrtarisht nën akuzë: Vendim i turpshëm

Në faqen 7

Reagimi: Jam i dyti që do gjykohem pas Aldo Bares.  Proces politik

Ish-ministri i Brendshëm akuzohet nga prokuroria për grup kriminal e trafik droge

ai mbërriti në institucionin 
e akuzës në orën 13:00 dhe 
ndryshe nga herët e tjera, ai 
e kapërceu pragun e godinës 
jo më si person nën hetim, 
por në cilësinë e të pande-
hurit. Për afro 40 minuta, 
grupi prej 3 prokurorësh e 
informoi se mbi të ...

TIRANË-Ish-ministri i 
Brendshëm, Saimir Ta-

hiri, u njoh dje zyrtarisht 
me akuzat e Prokurorisë 
për Krime të Rënda, sipas të 
cilave ka vepruar në kuadër 
të një grupi kriminal, duke 
favorizuar Habilajt në trafi -
kun e drogës. I shoqëruar 
nga avokati Maksim Haxhiaj, 
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KRIZA POLITIKE
ZGJIDHJA

Lideri i opozitës, Lulzim
Basha, iu përgjigj nga
Shkodra delegacionit

të PE-së, duke theksuar se
rrugën drejt Europës nuk po
e pengon opozita, por qever-
ia e kapur nga krimi. "Në Eu-
ropë - tha Basha - nuk shko-
het me gënjeshtra", ndërsa i
pyeti ndërkombëtarët në
qoftë se do pranonin një
qeveri të lidhur me krimin që
ka nënshtruar qytetarët.
"Kenedi pat thënë dikur 'mos
pyesni çfarë do bëjë vendi
juaj për ju, por pyesni çfarë
do bëni ju për vendin tuaj'",
deklaroi z.Basha, pas një
takimi me strukturat e par-
tisë në Shkodër për të zh-
bllokuar rrugën drejt Eu-
ropës. "Rrugën drejt Europës
e pengon krimi dhe korrup-
sioni, ortakëria me krimin e
organizuar. Sakrifica e
opozitës është për të rikthy-
er demokracinë e vërtetë, për
të mos qenë fasadë e një par-
lamenti prodhim i krimit.
Detyra jonë është që me
durim dhe me vendosmëri të
shpalosim të vërtetën dhe
faktet, që për një kohë kaq të
gjatë janë helmuar nga pro-
paganda e Edi Ramës. E
vërteta dhe faktet na çojnë
drejt Europës. Nuk shkohet
në Europë me gënjeshtra, me
hile. Në Europë shkohet më
të vërteta dhe me vlera. Dhe
në këtë rrugëtim e nisim
pikërisht në emër të vlerave",
u shpreh z.Basha. Sipas tij,
opozita do t'i ndalë protestat
vetëm kur të krijohet një
qeveri tranzitore dhe zyr-
tarët e korruptuar të sh-
kojnë para drejtësisë. "Kjo
është një betejë që ne e bëjmë
për vlerat europiane. Kjo ësh-
të një betejë që e bëjmë për
njerëzit, ndaj e bëjmë me
njerëzit, jo të izoluar nga ata,
siç është klika kriminale në
pushtet", u shpreh kreu i PD-
së. Sot Shqipëria sipas
Bashës nuk ka parlament,
por një bandë ku një në 3 de-
putetë përfaqëson bandat.
Lideri i opozitës bëri të qartë
se protestat dhe mosbindja

Kreu i PD, eurodeputetëve: Mos më kërkoni asgjë që nuk do ta pranonit për popujt tuaj

Basha: Derën e integrimit e ka
mbyllur krimi e korrupsioni

"Parlamenti, një bandë kriminelësh"
Valentina Madani

DEKLARATA
"Në këtë rrugëtim
drejt BE është radha
jonë të bëjmë një
sakrificë. Ne e bëjmë,
sepse qëndrojmë dhe
luftojmë për vlerat e
Europës. Është e
domosdoshme për të
zhbllokuar rrugën e
Europës nga
pengesat në këto vite.
Rrugën e pengon
krimi dhe korrupsioni.
Të gjithë në Shqipëri e
dinë këtë dhe të gjithë
në botë po e dëgjojnë
këtë", tha z.Basha.

civile do të vazhdojë për
largimin e Ramës. Ai u drej-
toi disa pyetje ndërko-
mbëtarëve. "A do të pranonit
për vendin tuaj, këtë që u
kërkoni shqiptarëve të pra-
nojnë për veten e tyre? A do
të pranonit një kryeministër
që vjen me krimin, qeveris
për krimin, në vend që t'i
shërbejë popullit? A do të
pranonit vjedhjen masive të

parave të shqiptarëve me
PPP korruptive, me tendera
korruptivë të demaskuar
edhe nga mediat ndërko-
mbëtare? A do të pranonit
bashkëqeverisjen në çdo niv-
el, me banditët që terrori-
zojnë qytetarët? A do të pra-
nonit mjerimin ekonomik,
varfërinë, mungesën e
shpresës dhe emigracionit që
kjo ka mbjellë? Sepse përgjig-

ja e tyre do të ishte e thjesh-
të dhe e qartë: Askush nuk e
pranon këtë për veten e tyre,
nga Skandinavia deri në ven-
det anëtare të BE-së në Mes-
dhe. Protestat nuk do të
ndalen, ndërsa po ashtu nuk
ndryshon as kauza e qever-
isë transitore dhe zgjedhjeve
të parakohshme, dy kauza
këto që delegacioni i Parla-
mentit Evropian në përmby-

llje të vizitës në Shqipëri i rrë-
zoi duke thënë se qeveria ësh-
të legjitime dhe se parlamen-
ti është funksional. I pyetur
nëse Kuvendi aktual është
legjitim, Basha u shpreh se
deputetët nuk përfaqësojnë
më qytetarët. "Sot nuk ka më
parlament. Sot ka një bandë
ku një në tre deputetë për-
faqëson Niçet dhe Bajrët.
Hapat e mëtejshëm të

opozitës janë me qytetarët
dhe për qytetarët. Ne do të
vazhdojmë së bashku me
sovranin dhe do të gërshe-
tojmë protestat, mosbindjen
civile dhe të gjithë aktet e
tjera. Kështu nuk shkohet në
Evropë. Në Evropë shkohet
me zgjedhje të lira dhe të
ndershme. Duhen çuar para
drejtësisë ata që vodhën
zgjedhjet", - theksoi z.Basha.

Ish-deputetja e PD-së, Al
bana Vokshi, deklaroi dje

se ata po protestojnë që vo-
tat e tyre të mos vidhet me
paratë e korrupsionit dhe që
të mos shantazhohen nga
qeveria e bërë palë me ban-
dat e krimin. "Shqiptaret po
protestojnë se nuk duan të
qeverisen nga Elisa Spiropa-
li me kaq shumë pasuri të
paligjshme, duke vjedhur
shqiptarët. Shqiptarët po
protestojnë se nuk duan të
qeverisen nga EdiRama, si-
pas OSBE-së me një pasuri
të paligjshme 200 milionë
euro. Shqiptarët po protest-
ojnë që vota e tyre të mos
vidhet me paratë e korrup-
sionit e të mos u shantazho-
het nga qeveria e bërë palë
me bandat dhe krimin. Ne,
bashkë me shqiptarët,
kërkojmë të kemi të njëjtën

qeverisje për qytetarët siç
Knut Fleckenstein ka në Gjer-
mani, siç Tunne Kelam ka në
Estoni, siç Juan Fernando
Lopez Aguilar ka në Spanjë,
siç Bas Belder ka në Holan-
dë. Shqiptarët nuk janë
qytetarë të dorës së dytë. Sh-
qiptarë janë qytetarë europi-
anë dhe nuk pranojnë asgjë
më pak se atë që vendet

anëtare të Bashkimit Euro-
pian u japin qytetarëve të
tyre. E duam Shqipërinë si
gjithë Europa". Reagimi i
ish-deputetes demokrate
vjen pas deklaratave të sot-
me të 7 eurodeputetëve që
mbërritën në Shqipëri për të
bërë ndërmjetësin mes
mazhorancës dhe opozitës",
shprehet zj.Vokshi.

Vokshi: Shqiptarët duam të njëjtën
qeverisje që ka Fleckenstein në Gjermani

Mustafaj, kritika Fleckenstein:
Foli me gjuhën e Ramës

Ish-ministri i Jashtëm, Besnik Mustafaj, i ftuar në ru
brikën "Opinion", në "News 24" komentoi dje deklaratën

e raportuesit për Shqipërinë, Knut Fleckenstein të bërë
pas takimeve në Tiranë me përfaqësues të mazhorancës e
opozitës. Ndërsa Fleckenstein tha se ishte zhgënjyer me
kryetaren e LSI, Monika Kryemadhin. "Zonja Kryemadhi
ka shprehur vetëm vendosmërinë për të mos u kthyer
mbrapsht. Me gjuhën e saj të drejtpërdrejtë ka shprehur
se Shqipëria është e shqiptarëve dhe këtu vendosim ne.
Kjo i jep rast Fleckenstein të shprehet për të. Ajo nuk
është liderja e opozitës, është krahu i opozitës, pra do
ishte më e vështirë që ai të fliste për Bashën. Gjuha e tij
është si gjuha e Ramës, konfirmon qëndrimet e njëan-
shme. Ai në asnjë rast nuk ka dalë nga simpatitë e tij si
socialdemokrat", deklaroi z.Mustafaj.

PD, STRAZIMIRI: KUR S'NJEH TURPIN, HESHT
Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Gent Strazimiri,
përmes një letre u drejtohet të gjithë atyre qytetarëve që
nuk i janë bashkuar protestës. Ai kërkon që të
bashkohen me protestat e opozitës për disa arsye, që i
rreshton më poshtë. "Nëse nuk hesht dot, kërko thjesht
falje dhe rreshtohu me Shqipërinë që rri në këmbë! Rri
diku aty nga fundi, se mbase kupton se ç'do të thotë
dinjitet, e fillon të bëhesh i denjë për një shoqëri që pikë
referimi ka Evropën, jo ambasadat e saj në Tiranë",
shkruan z. Strazimiri.



PARALAJMËRIMI
"Qeveria po shkrin si akulli, po e shkrin kjo protestë,
është Unaza e Re, zjarri që u ndez. Rama me gjithë
ata skllevërit që i rrinë nga mbrapa në zyrat e errëta
të Rilindjes do të jenë duke bërë plane si do të
shkatërrojnë këto protesta. Kemi marrë çdo masë
që bashkë me gazin tënd të shkosh atje ku e
meriton. Në 5 mars do të zhdukim parlamentin e
krimit", - tha ish- deputeti Klevis Balliu.



Protesta e fundit e opozitës

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, dje në Shkodër
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Delegacioni i Parla
mentit Europian dhe
kryesuesi i këtij dele-

gacioni, Tunne Kelam, shpre-
hën dje shqetësim për situ-
atën politike në Shqipëri. Eu-
rodeputetët apeluan në Ti-
ranë për dialog mes mazho-
rancës dhe opozitës, me
qëllim që t'i hapet rruga pro-
cesit të integrimit të vendit.
"Kemi nevojë dhe jemi të in-
teresuar që Shqipëria të çelë
negociatat. Ky është objektiv
shumë i rëndësishëm dhe do
jetë më i rëndësishmi deri sa
ta kemi përmbysur. Të gjitha
problemet siç e kemi parë
edhe në raste të tjera, mund
të zgjidhen brenda BE-së. Të
demokracisë, të bashkë-
punimit mes partive, mund
të zgjidhen dhe të stabilizo-
hen në kuadrin e BE-së. Ësh-
të e rëndësishme të mos vono-
hen apo shkaktohen vonesa
të tjera për këtë proces.
Domethënë të mos ketë vone-
sa për shkak të mosmar-
rëveshjeve kombëtare", dek-
laroi z.Kelam. Kreu i delega-
cionit të PE-së bëri thirrje
për dialog. "Arrini konsen-
sus dhe na dërgoni një sinjal
pozitiv për negociatat. Tani
është puna juaj. Është prob-
lem i brendshëm i juaji të
mblidheni me njëri-tjetrin",
deklaroi z.Kelam.
BOJKOTIBOJKOTIBOJKOTIBOJKOTIBOJKOTI

Grupi i eurodeputetëve në
mbyllje të takimeve që zhvil-
luan me përfaqësues të poli-
tikës dënuan vendimin e
opozitës për djegien e man-
dateve të deputetëve dhe
dhunën në protesta. Mjetet e
përdorura nga opozita sipas
të deleguarve të Brukselit
rrezikojnë hapjen e negociat-
ave të Shqipërisë me BE-në në
qershor, ndaj apeluan për di-
alog mes palëve. "Bojkotimi
nga parlamenti është një sin-
jal shumë i keq. Kjo cenon
besueshmërinë. Ne nuk jemi
dakord që bojkotimi i parla-
mentit do të ishte gjëja e du-
hur. Jemi kundër protestave
të dhunshme, kundër nxitjes
së dhunës nga partitë poli-
tike. Nuk mund të gjesh ar-
sye për të vonuar integrimin
e vendit për shkak të ndasive.
Arrini konsensus dhe na dër-
goni një sinjal pozitiv për ne-
gociatat", tha Tunne Kelam,
kryesues i delegacionit të PE-
së. Ndërsa Cristian Preda,
eurodeputet i EPP tha:
"Bojkoti për ne është i pa-
pranueshëm. Braktisja i
mandateve është e papran-
ueshme për ne. Është e rëndë-
sishme që përpara qershorit
shqiptarët të flasin me njëri-
tjetrin. E ftoj kryeministrin
që të bisedojë me opozitën. Do
të jetë sukses i madh vërtetë
në rast se përpara takimit të
këshillit në qershor, sh-
qiptarët të bisedojnë me njëri-
tjetrin, të kryejnë disa biseda
së brendshmi", tha z.Preda.
ZGJEDHJETZGJEDHJETZGJEDHJETZGJEDHJETZGJEDHJET

Eurodeputetët i cilësuan të
lira dhe të pranuara zgjedh-
jet e 2017-ës dhe legjitim par-
lamentin e dalë prej tyre. "Për
mua është çudi që të dëgjoj
politikanët shqiptarë që
zgjedhjet në 2017-ën kanë
qenë të këqija, nuk di çfarë do

të thotë kjo gjë. Ju lutem res-
pektoni rezultatet e
zgjedhjeve dhe bëni punën",
theksoi z.Preda, eurodeputet
i EPP. Flackenstein sqaroi se,
"kjo është çështje për gjykatat
dhe jo për parlamentin, në
vendin tim kështu funksion-
on. Parlamenti është
zgjedhur në mënyrë të
ligjshme. Nuk kemi dyshim
që ky parlament do të vazh-
dojë rrugëtimin e vet, ndosh-
ta edhe me anëtarë të rinj".
Fleckenstein theksoi se ven-
dimi i opozitës për djegien e
mandateve nuk është një
mënyrë për zgjidhjen e prob-

lematikave në vend. Ai u bëri
thirrje kandidatëve të
opozitës në listat zgjedhore që
të pranojnë mandatin, në
mënyrë që parlamenti të vi-
jojë punën në normalitet.
QEVERIAQEVERIAQEVERIAQEVERIAQEVERIA

Të prerë ishin edhe për
kushtin e opozitës, atë për
krijimin e një qeverie tranzi-
tore pa Edi Ramën kryemi-
nistër, që do të përgatisë
mbajtjen e zgjedhjeve të par-
akohshme parlamentare. "Ne
e kemi diskutuar këtë ide.
Mendimi im është që parla-
menti është zgjedhur në
mënyrë të ligjshme, ju keni

një qeveri legjitime dhe men-
doj që përqendrimi tek ideja
e një qeverie të përkohshme
do të dëmtonte përqendrimin
që duhet të keni për hapjen e
negociatave", tha Kelam.
Kurse Fleckenstein u shpreh:
"Në asnjë mënyrë. Ju keni
një qeveri legjitime dhe men-
doj se një qeveri e përkohs-
hme do dëmtonte hapjen e ne-
gociatave". Sa u përket
protestave të dhunshme të
opozitës, raportuesi për Sh-
qipërinë bëri të qartë se
opozita duhet të mbajë
përgjegjësi. "Ata që organi-
zojnë protesta duhet të kujde-

sen për të parandaluar
dhunën. Ata që organizojnë
protesta, duhet të mbajnë
përgjegjësi. Nuk mund të or-
ganizosh protesta dhe të thua-
sh nuk është dhuna ime.
Pamjet e dhunës do të kenë
pasojë për diskutimet që do
të organizohen në qershor",
u shpreh Fleckenstein. Eu-
rodeputetët faktmbledhës për
çështjen e negociatave teksa
vlerësuan përparimin e bërë
nga Shqipëria me reformat,
veçanërisht atë në drejtësi
thanë se në 5 mars do të dorë-
zojnë në Komisionin Europi-
an raportin për Shqipërinë.

Qeveri transitore?! PE: Në asnjë mënyrë! Qeveria e Kuvendi, legjitim

Kriza, delegacioni i PE-së: Jo
ndasi politike, arrini konsensusin
"Protestat, partitë të mos nxisin dhunë"

TUNNE KELAM
"Parlamenti është
zgjedhur në mënyrë të
ligjshme. Keni një
qeveri legjitime dhe
mendoj se përqendrimi
tek ideja e pasjes së
një qeverie të
përkohshme apo
kalimtare do të
dëmtonte përqendrimin
që keni te hapja e
negociatave. Përgatitja
për qershorin do të
thotë pajtim dhe unitet
kombëtar dhe siç e
thashë, kjo është puna
juaj", tha z.Kelam.

Fleckenstein: Zonja e Parë s'duhet të pengojë negociatat

LSI kundër eurodeputetit, Kryemadhi:
Shqipëria e shqiptarëve, asnjë hap pas!

Raportuesi për Sh
qipërinë, Flckenstein,

nuk e fshehu zhgënjimin që
kishte pasur nga kryetarja
e LSI-së, Monika Kryema-
dhi, në takimin e zhvilluar
me të dhe z.Basha, sipas së
cilës qëllimi i vetëm i
opozitës është ndërrimi i
pushtetit. "U zhgënjeva
shumë nga kryetarja e LSI,
për arsye se ajo tha vetëm
një fjali në fund të takimit,
se e kanë marrë vendimin e
tyre, që në Shqipëri ka
nevojë për ndërrim pushte-
ti dhe në rast se ne nuk e
kuptojmë këtë gjë, nuk ësh-
të problemi i tyre. Ky është
një mesazh i qartë dhe be-
soj se ata në Bruksel dhe
ata që janë Shqipëri duhet
ta kuptojnë se në cilën anë
ndodhet secili prej nesh.
Zonja e Parë nuk duhet të
pengojë negociatat", dek-
laroi z.Flckenstein. Kjo de-
klaratë solli përgjigjen e
menjëhershme të kryetares
së LSI-së përmes një statu-
si në "Facebook". "Shqipëria
është shtëpia e shqiptarëve.
Ky është misioni ynë, asnjë
hap pas", shkruan Monika
Kryemadhi, duke ua bërë

sërish të qartë eurode-
putetëve që nuk ka kthim pas
në këtë situatë. I ashpër ndaj
kritikave të europarlamen-
tarëve ishte edhe zv.kryetari
i LSI, Petrit Vasili. Ai u shpreh
se tashmë është publike kry-

erja e krimit elektoral dhe ko-
rrupsioni i mazhorancës, por
shton se vetëm delegacioni i
PE nuk i ka konstatuar këto
probleme. "Shqipëria nuk
mund të ketë një standard si
vend i dorës së tretë dhe të

katërt, i përbuzur, që shër-
ben si vend për të rrëmbyer
para, për të rrëmbyer hon-
orare, dieta shërbimesh, siç
vijnë dhe ikin këta turistë
politikë. Për këtë opozita
është në rrugë dhe nuk do
të lëvizë nga rruga, dhe do
të ketë një shami në dorë për
të pastruar sytë e turbullu-
ar të të gjithë euorode-
putetëve, të cilët e shohim
që kanë paqartësi për të
parë, për shkak të disa
parave të pista", tha z.Vasili.
Edhe deputetë të tjerë të
LSI-së reaguan ashpër,
madje Përparim Spahiu i
kujtoi Fleckenstein se nuk
do të fitojë mandate në
zgjedhjet parlamentare
evropiane. Ndërsa Braiml-
lari, Mehmetaj dhe Kërpaçi
e cilësuan atë si njeriun e
qeverisë dhe kundër intere-
save të shqiptarëve.

KNUT
FLECKENSTEIN
"Ne i bëmë të qartë
z.Basha që i kuptojmë
argumentet e tij, por
edhe sikur opozita të
ketë tërësisht të drejtë
lidhur me akuzat,
bojkotimi i Kuvendit
s'do të zgjidhë
problemin në vend. Ne
nuk kemi dyshim që ky
parlament do të
vazhdojë rrugëtimin e
vet, ndoshta me
anëtarë të rinj të vetin,
kemi dëgjuar por le të
shikojmë secili do të
jetë vendimi", tha z.
Fleskenstein.

CRISTIAN
PREDA
"Bojkoti për ne është i
papranueshëm.
Braktisja e mandateve
është e papranueshme.
E kemi thënë kur ishte
partia e Ramës që
bojkotoi dhe përsërisim
këtë qëndrim. Kam
qenë vëzhgues në
zgjedhje dhe
përfundimet tona ishin
se zgjedhjet shkuan
mirë dhe nuk mund të
themi pas një viti e
gjysmë që zgjedhjet
nuk ishin të mira", tha
z.Preda.

LUIGI
SORECA
 "Reforma në drejtësi
është në rrugën e
duhur dhe mendoj se
ajo po bën progres.
Kjo duhet të bëhet me
një ritëm më të
shpejtë. Loja është e
hapur. Ende ka
shpresë për çeljen e
negociatave. Ky duhet
të jetë një parim
themelor për ata që
kanë përgjegjësi për
këtë", theksoi
ambasadori o BE-së
në Tiranë.

Delegacioni i PE-së, dje në Tiranë

Valentina Madani
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KRIZA POLITIKE
SAMITI

Socialistët kanë për
shëndetur qëndrimet
e mbajtura nga delega-

cioni i europarlamentarëve
pas takimeve që zhvilluan me
përfaqësues të klasës politike
shqiptare në vend. Nëpërmjet
një statusi në rrjetet sociale,
kreu i mazhorancës, Edi
Rama ndërsa thekson se nuk
ka vend për gëzim për qën-
drimin e ndërkombëtarëve,
vijon ta konsiderojë opozitën
si një të ikur që po i bën dëm
gjithë vendit. "Asnjë gëzim
për qëndrimin e ashpër në
bllok të europarlamentarëve,
kundër arratisë së opozitës
parlamentare nga detyra dhe
fusha e logjikës demokratike!
Çfarë sikleti kur mendon se
sa më keq se sa thonë u duket
atyre, kjo shfaqje brutale
dritëshkurtësie ndaj njerëzve
e vendit", - shkruan Rama në
Twitter.
BALLABALLABALLABALLABALLA

Ndërkohë që edhe kreu i
Grupit Parlamentar të PS-
së, Taulant Balla, ndërsa ko-
mentoi përfundimet e vizitës
së delegacionit të Parla-
mentit Europian, u shpreh
dje se ata  përkrahën fu-
qishëm hapjen e bisedimeve
të anëtarësimit në BE për
Shqipërinë dhe Maqedoninë.
"Parlamenti Europian
përkrah fuqimisht hapjen e
bisedimeve të anëtarësimit
në BE me Shqipërinë dhe
Maqedoninë e Veriut në qer-
shor 2019. Mirënjohës ndaj
mesazheve inkurajuese",-
shkruan Balla. Duke u
ndalur tek kriza politike, ai
u shpreh se PE i dha një me-
sazh të qartë opozitës kur i
kërkoi të braktisë, atë që e
quan kurs të rrezikshëm
politik duke iu kthyer jetës
institucionale. "Partia So-
cialiste mirëpriti përfshirjen
e kolegëve tanë të Parla-
mentit Europian që i
kërkuan opozitës të brak-
tisë kursin e saj të rrezik-
shëm politik, ndalimin e
dhunës dhe kthimin në jetën
institucionale dhe përfshir-
jen e tyre në listën e de-
putetëve për të nderuar
mandatin që elektorati u
dha atyre",- shkroi Balla.
TAKIMITAKIMITAKIMITAKIMITAKIMI

Ndërkohë në kulmin e
krizës politike në vend, në
Tiranë ka nisur dje në
mbrëmje Samiti i II i Di-
asporës Shqiptare, i cili
mund të ishte një rast i mirë
për afrimin e palëve politike
në Shqipëri. Kjo pasi gjatë
ditës së sotme, krahas per-

Basha ishte programuar të fliste sot para Ramës gjatë seancës së paradites

Shmanget takimi Rama-Basha në
samit, kreu i PD s'do marrë pjesë
"Asnjë gëzim për qëndrimin e ashpër të PE"

TAKIMI
Kreu i opozitës është
programuar të flasë i
10-ti, pas Hashim
Thaçit dhe Ali Ahmetit,
ndërsa kryeministri
Rama fill pas Bashës,
pra i 11-ti. Por burime
nga Partia
Demokratike kanë bërë
me dije dje në mbrëmje
se kreu i opozitës nuk
do të marrë pjesë në
seancën e sotme të
samitit, çka zeron
edhe mundësinë e një
takimi të mundshëm
mes tij dhe
kryeministrit Edi
Rama.

Në kuadër të vizitës
zyrtare në Egjipt,

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta u prit në takim
të veçantë nga Kryeminis-
tri i Republikës Arabe të
Egjiptit, Mostafa Kemal
Madbouly. Presidenti
Meta shprehu kënaqësinë
e veçantë për vizitën në
Egjipt, duke e quajtur
dëshmi të vullnetit të për-
bashkët për një fillim të ri
në marrëdhëniet midis dy
vendeve. Presidenti Meta
dhe kryeministri Mad-
bouly ndanë të njëjtin
mendim lidhur me
nevojën e mbledhjes së ko-
misionit të përbashkët në
një kohë sa më të afërt, si
dhe për përfundimin e
marrëveshjeve që do pa-
surojnë kuadrin ligjor dhe

do të ndihmojnë në forcimin
e mëtejshëm të bash-
këpunimit ekonomik e kul-
turor. Presidenti Meta nën-
vizoi, gjithashtu, nevojën e
bashkëpunimit në fushën e
energjisë, të turizmit e të
transportit ajror e detar.

Gjatë këtij takimi, Presi-
denti Meta e siguroi Kryem-

inistrin Madbouly se, falë
pozicionit gjeografik, Sh-
qipëria mund të bëhet një
portë hyrëse e sipërmar-
rjeve egjiptiane për rajo-
nin e Ballkanit. Nga ana
e tij Kryeministri Mad-
bouly vlerësoi mundësinë
e bashkëpunimit mes au-
toriteteve portuale, si
dhe u shpreh se të dy ven-
det mund të bëjnë shumë
për forcimin e rolit të
tyre në rajonet respek-
tive. Gjatë takimit u
bisedua edhe mbi zhvilli-
met në rajonin e Ballkan-
it Perëndimor, si dhe për
nevojën e rritjes së bash-
këpunimit për adresimin
e sfidave të përbashkëta
në luftën kundër terror-
izmit dhe ekstremizmit të
dhunshëm.

sonaliteteve të shquara sh-
qiptare nga diaspora, Maqe-
donia, Kosova e Mali i Zi, të
ftuar janë edhe dy kryetarët
e kampeve politike në vend,

kreu i mazhorancës Edi
Rama dhe kreu i opozitës,
Lulzim Basha. Sipas ax-
hendës së ditës së sotme të
Samitit ata janë programuar

të flasin njëri pas tjetrit gjatë
seancës së paradites. Më
konkretisht kreu i opozitës
është programuar të flasë i 10-
ti, pas Hashim Thaçit dhe Ali

Ahmetit, ndërsa kryeminis-
tri Rama fill pas Bashës, pra i
11-ti. Por burime nga Partia
Demokratike kanë bërë me
dije dje në mbrëmje se kreu i
opozitës nuk do të marrë pjesë
në seancën e sotme të samitit,
çka zeron edhe mundësinë e
një takimi të mundshëm mes
tij dhe kryeministrit Edi
Rama. Ndërkohë që përmes
një postimi në 'Facebook',
thotë se kjo është një fasa-

dë, pasi Rama ia nxiu faqen
Shqipërisë. "Ne i kemi një
borxh të madh diasporës,
ndaj nuk mund të pranoj
kurrë përdorimin e saj si fas-
adë nga njeriu që mbushi
kampet e azilkërkuesve me
300 mijë shqiptarë duke i
përzënë nga shtëpitë e tyre,
ia nxiu faqen Shqipërisë me
kanabisin dhe ia dorëzoi
vendin oligarkëve dhe krim-
it" - shkruan Basha.

Rama: Kriza artificiale; D'Alema:
Zgjedhja e opozitës e papërgjegjshme
Kryeministri Edi Rama në një lidhje direkte për emi

sionin "TG2 Post" në "RAI 2" e ka konsideruar arti-
ficiale krizën politike në të cilën është përfshirë Sh-
qipëria pas protestave që ka ndërmarrë opozita dhe dje-
gies së mandateve nga deputetët e saj. I pyetur nëse po
përballet Shqipëria me një krizë, Rama e mohoi këtë, duke
theksuar se është krizë politike krejtësisht artificiale.
"Jo, jo, më vjen keq që për fat të keq keni parë këto imazhe
që kanë dhënë përshtypjen e një vendi që është në krizë,
por, që, në fakt, nuk është. Ka një krizë politike artificial
nga një opozitë që duhet të përballet me zgjedhjet ven-
dore të qershorit dhe që është shumë prapa në sondazhe",
- tha Rama. Më tej ai theksoi se në Shqipëri nuk ka asnjë
kaos dhe qytetarët nuk kanë nevojë të shqetësohen. "Nuk
ka asnjë revolucion, nuk ka asnjë kaos dhe asnjë rrezik
për askënd. Por është një revoltë e estabilishmentit të
vjetër, e lobeve të vjetra, lobeve të grupeve të drogës që
janë luftuar, të basteve që janë luftuar dhe të lobeve të
tjera", u shpreh kryeministri. Ndërkohë ish-kryeminis-
tri italian, Massimo D'Alema vlerësoi se kemi të bëjmë
me një zgjedhje të "papërgjegjshme" nga ana e opozitës.
"Jemi përballë një lëvizje e cila drejtohet nga një opozitë
që ka një zgjedhje të papërgjegjshme. E them këtë me
miqësi. Unë jam mik i Shqipërisë. Dhe si mik them që ka
një zgjedhje jo të përgjegjshme. Ja bashkoj zërin tim BE,
Ambasadës së SHBA dhe parlamentarëve, vendimi i
opozitës për të shkuar drejt kësaj përplasje të drejtpër-
drejtë nuk ka mbështetje", - tha D'Alema.

Vizita në Egjipt, Meta takon
kryeministrin, Mostafa Kemal Madbouly

Seanca e fundit
 parlamentare

Kryeministri Edi Rama dhe
kreu i opozitës, Lulzim Basha
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Për shumicën qever
isëse, tashmë djegia e
mandateve nga ana e

opozitës është një fakt i pran-
uar. Pavarësisht përpjekjeve
dhe vullnetit të shprehur për
dialog, mazhoranca i ka
hapur rrugë procesit të plotë-
simit të vakancave të krijuar
si rrjedhojë e dorëzimit të
mandatit nga 57 deputetë të
opozitës. Menjëherë pasi dër-
goi në KQZ dosjen me 57
kërkesat për dorëheqje dhe
vakacat e krijuara, Kuvendi
i Shqipërisë nuk ka pritur
konkludimin e këtij procesi
nga ana e KQZ-së, por ka nx-
ituar të heqë përfundimisht
nga faqja zyrtare në inter-
net emrat e të gjithë de-
putetëve që e dorëzuan man-
datin. Kështu, po në faqen
zyrtare nuk figuron asnjë
prej deputetëve që dorëzuan
mandatin, duke filluar nga
të gjitha strukturat par-
lamentare. Nga kategoria
"Nënkryetarët" është hequr
emri i Edi Palokës, ndërko-
hë që nga Byroja e Kuven-
dit dhe Konferenca e Kry-
etarëve janë hequr po ash-
tu emrat e përfaqësuesve të
opozitës. Në këto dy kate-
gori po ashtu figurojnë
vetëm emrat e përfaqë-
suesve të mazhorancës. E
njëjta gjë është bërë edhe me
sekretariatet si dhe komi-
sionet e përhershme të Kuv-
endit, ku të gjithë emrat e
përfaqësuesve të opozitës
nuk figurojnë më. Përjash-
tim bën vetëm Këshilli për
Rregulloren dhe Mandatet,
ku krahas përfaqësuesve të
shumicës së majtë, është

Plotësimi i vakancave, ja kandidatët
e lëkundur nga PD dhe LSI

Në ueb rezultojnë vetëm emrat e Murrizit, Hajdarit, Kokës dhe Ndokës nga e djathta

Mandatet, Kuvendi heq emrat e
deputetëve të opozitës nga faqja zyrtare
Nard Ndoka dorëzon sot mandatin në Kuvend

edhe deputeti i përjashtuar
tashmë nga Partia Demokra-
tike, Myslim Murrizi.
Ndërkohë që deputetët e
opozitës janë hequr edhe nga
kategoria e grupeve par-
lamentare. Siç edhe shihet po
të klikosh në kategorinë
"Grupi Parlamentar i Partisë

Demokratike", aty figurojnë
ende vetëm dy deputetët
demokratë që nuk e dorë-
zuan mandatit, Myslim Mur-
rizi, që është shprehur pub-
likisht për mosheqjen dorë
nga funksioni si deputet dhe
emri i vajzës së një prej fig-
urave historike të PD-së,

Azem Hajdarit, Rudina Haj-
dari. Kjo e fundit ndonëse
nuk është shprehur përfun-
dimisht nëse do i bashkohet
vendimit të grupit të PD-së
për djegien e mandatit. E
njëjta gjë ndodh edhe sa i për-
ket grupit parlamentar të
LSI-së. Në këtë kategori gjen-
det vetëm emri dhe foto e de-
putetit Lefter Koka, i cili ash-
tu si Murrizi tek PD-ja, nuk
pranoi ta dorëzojë mandatin
e deputetit. Një tjetër deputet
i opozitës që gjendet ende në
faqen e Kuvendit me mandat
është edhe ai i Nard Ndokës.
I regjistruar si deputet i pa-
varur, Ndoka figuron ende
në faqen zyrtare. Por kjo
edhe jo për shumë kohë, pasi
ai pritet që sot të dorëzojë
mandatin e deputetit pranë
Kuvendit, duke iu bashkuar
kështu pjesës tjetër të
opozitës. I kontaktuar dje
nga "Gazeta Shqiptare", ai
ka deklaruar se do ta dorë-
zojë mandatin gjatë ditës së
sotme, sapo të kthehet nga
vizita që po kryen në Bruk-
sel. "Po, do ta dorëzoj sot,
sapo të kthehem nga Bruk-
seli", - u përgjigj Ndoka in-
teresit të gazetës. Bashkë me
Ndokën shkon në 58 numri i
deputetëve opozitarë, që
kanë hequr dorë nga man-
dati, ndërsa Kuvendi mbetet
me vetëm 82 deputetë, nga të
cilët 79 që mbështesin qever-
inë dhe 3 opozitarë. Ndërko-
hë që numri i deputetëve
pritet të rritet në ditët në
vijim, pasi një pjesë e kandi-
datëve që gjenden në listat
shumemërore pritet që ta
marrin mandatin e deputetit.

Një pjesë e kandidatëve
që gjenden në listat

shumemërore të Partisë
Demokratike dhe Lëvizjes
Socialiste për Integrim
pritet të mos i bashkohen
vendimit të opozitës për të
braktisur Kuvendin dhe dje-
gur mandatet e deputetëve.
Ndërsa KQZ ka nisur pro-
cesin e zëvendësimit dhe
plotësimit të vakancave të
krijuara nga dorëzimi i
mandateve nga 57 deputetë
opozitarë, mësohet se Partia
Demokratike është an-
gazhuar që të marrë një de-
klaratë paraprake nga kan-
didatët që gjenden në listat
e saj për të mos e pranuar
mandatin që do i ofrohet.
Por, ndërsa shumica dër-
muese e kandidatëve e kanë

 HAXHIJA: NUK E ZËVENDËSOJ DOT
Ina Haxhija është kandidatja në radhë për deputete
në bazë të listës shumemërore të zgjedhjeve të
përgjithshme parlamentare të vitit 2017. Asaj i ka
shkuar një dokument zyrtar nga Komisioni Qendror
i Zgjedhjeve, ku i kërkohet të zëvendësojë deputetin
Sali Berisha, që ka lënë mandatin në parlament. Në
reagimin e publikuar në rrjetet sociale, Ina Haxhija
shkruan: "Më vjen keq, po nuk e zëvendësoj dot!".
Ina Zamir Haxhija është e 39-ta në listën e
kandidatëve për qarkun e Tiranës ku përfshihet
edhe Kavaja, nga 50 kandidatë që janë në listë nga
radhët e Partisë Demokratike.



pranuar ta firmosin një dek-
laratë të tillë, burime nga Par-
tia Demokratike bëjnë me dije
se nga 194 kandidatë, vetëm 5
prej tyre nuk kanë firmosur
ende dorëheqjen. Bëhet fjalë
për Lefter Maliqin, Ligoraq
Karamelon, Erion Picirin dhe
Selami Jenishehirin, të cilët
gjenden në listat e kandidatëve
për deputetë të PD-së. Po ash-
tu, disa kandidatë edhe nga

listat shumemërore të LSI-së
nuk kanë vendosur ende
nëse do e pranojnë apo jo
mandatin. Një prej tyre ësh-
të Ralf Gjoni, i cili dje takoi
edhe Knut Flackenstein. Me
anë të një postimi në rrjetet
sociale shprehet se ende nuk
ka marrë një vendim, por sh-
ton se vendimi mbetet total-
isht i tij dhe se do konsulto-
het me miqtë e tij ndërko-
mbëtarë. E veç tij akoma të
pavendosur janë edhe disa
kandidatë të tjerë nga listat
e LSI-së, siç është ish-depute-
ti Ylli Shehu apo Edlira Hys-
eni nga lista e qarkut Dur-
rës. Ndërkaq, një pjesë e kan-
didatëve të thirrur nga KQZ
janë paraqitur pranë këtij in-
stitucioni dhe kanë refuzuar
marrjen e mandatit.

Shehu nuk firmos deklaratën e
dorëheqjes: Do marrë kohë për vendimin
Pas djegies së mandateve nga deputetët e parla

mentit, bëhet me dije se janë rreth 11 kandidat nga
PD dhe LSI që nuk kanë firmosur deklaratën për të
hequr dorë nga mandate. 11 kandidatët i bashkëngjiten
në këtë mënyrë 3 deputetëve të opozitës që nuk pranu-
an të dorëzojnë mandatin dhe me shumë mundësi do të
përfaqësojnë opozitën në Kuvend. Një ndër ta është edhe
kandidati i LSI për Tiranën, Ylli Shehu. I kontaktuar
nga "Gazeta Shqiptare", ish-deputeti u shpreh se është
njoftuar nga KQZ dhe ka 10 ditë kohë për të dorëzuar
formularin e dekriminalizimit. Më tej, Shehu shprehet
se është duke e menduar dhe konsultuar rikthimin e
tij në politikë pas gati dy vitesh mungese. "Unë nuk
kam firmosur ende një deklaratë paraprake dorëheqje-
je. Jam njoftuar nga KQZ për të drejtën e përfitimit të
mandatit dhe kam 10 ditë kohë të dorëzoj formularin e
dekriminalizimit. Deri atëherë kam kohë të mendohem
dhe të konsultohem me gjithçka ndodh, pas shkëputjes
gati 2-vjeçare me politikën aktive. Shpresoj në mirëk-
uptimin tuaj për ta marrë gjithë kohën që kam në dis-
pozicion për të thënë fjalën e fundit", ka përfunduar
reagimin e tij për "Gazeta Shqiptare" kandidati i LSI.

Faksimile
e faqes
zyrtare të
Kuvendit

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE "TRIS" SHPK
NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT II PER :

1- "Apartament" me sip. 116.85 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan, ZK: 8522, Numri i
Pasurisë: 12/400+1-3, Vol. 25, Faqe 147. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen
sha .Çmimi me te cilin fillon ankandi eshte 16.800 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora
16.00 në adresen Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane

2- "Apartament" me sip. 116.85 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë:
12/400+1-2, Vol. 25, Faqe 146. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha.
Çmimi me te cilin fillon ankandi eshte 22.400 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në
adresen Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.

3- "Apartament" me sip. 116.85 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë:
12/400+1-1, Vol. 25, Faqe 145. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha.
Çmimi me te cilin fillon ankandi eshte 22.400 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në
adresen Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.

4- "Truall" me sip. 66.85 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë: 12/
403, Vol. 25, Faqe 143. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me te
cilin fillon ankandi eshte 3.640 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen
Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.

5- "Truall" me sip. 99 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë: 12/402,
Vol. 25, Faqe 142. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me te cilin
fillon ankandi eshte 5.320 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen Rr."I.
Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.

6- "Ndertese" me sip. 155 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë: 12/
122-2/4, Vol. 16, Faqe 161. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi
me te cilin fillon ankandi eshte 8.736 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në
adresen Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.

7- "Truall + Ndertese" me sip. 355 m² nga e cila sip. ndertese 314 m2,Vendndodhja: L. "Qemal
Stafa", Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë: 12/122-N5, Vol. 22, Faqe 221. Kjo pasuri eshte hipotekuar
në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me te cilin fillon ankandi eshte 20.720 Euro. Ankandi
zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane

Per cdo informacion te hollesishem mund te kontaktoni ne tel. 04 2256456.
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Prangosen dhe 3 persona të tjerë, dyshohen se i shitën armën e krimit autorit të ngjarjes

Ekzekutoi gjyshin me plumb pas koke për para,
arrestohet 17-vjeçari Vangjel Kapllani

Adoleshenti hajdut: E qëllova se më
nxiu jetën, nuk e duroja dot më

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Krimi brenda familjes
trondit Vlorën. Një
17-vjeçar ka ekzeku-

tuar gjyshin me plumb pas
koke. Ngjarja e rëndë, e cila u
raportua fillimisht si grabitje
ndodhi mbrëmjen e së
mërkurës në lagjen "Rilindja"
të këtij qyteti. Vetëm pak orë
pas ngjarjes, policia zbardhi
"misterin" e vdekjes së 69-
vjeçarit Vangjel Kapllani, i
cili u dërgua në gjendje të
rëndë shëndetësore në Spi-
talin Rajonal të Vlorës nga
vetë nipi që deklaroi se u gje-
ti të larë në gjak në banesë.
Burime zyrtare nga policia e
qytetit bregdetar dje bënë me
dije se i moshuari është qël-
luar me një plumb pas koke
nga nipi, të cilit i kishte vënë
emrin e tij. Dëshmia e dhënë
nga adoleshenti për "News
24" pak minuta pas ngjarjes
ka ngjallur dyshime tek
hetuesit e krimit të rëndë, të
cilët i kanë parë deklaratat e
tij dhe më pas e kanë marrë
në pyetje. Por deklaratat e tij
kanë qenë kontradiktore.
Pasi u shoqërua në polici dhe
u mor në pyetje, Vangjel Ka-
pllani ka pranuar vrasjen e
gjyshit të tij. Ai ka treguar
edhe se ku e kishte fshehur
armën e krimi. Sipas bluve,
krimi ka qenë një ekzekutim
gjakftohtë.

Mësohet se 17-vjeçari je-
tonte vetëm me gjyshin, i cili
e kishte rritur që të vogël, pasi
prindërit i kishin vdekur në
një aksident. Pas zbardhjes së
ngjarjes, blutë kanë vënë në
pranga agresorin.

Ndërkaq, policia ka arres-
tuar edhe tre persona të tjerë
që dyshohen se i kanë shitur
pistoletën adoleshentit, me të
cilën kreu krimin. Po të
njëjtat burime pohuan se ng-
jarja ka marrë shkas për një
shumë prej 1 milion lekë të
vjetra që autori ia kishte
marrë viktimës.
ZBULIMI I NGJARJESZBULIMI I NGJARJESZBULIMI I NGJARJESZBULIMI I NGJARJESZBULIMI I NGJARJES

"Lidhur me ngjarjen e
mbrëmshme ku i moshuari
69-vjeçar u dërgua në Spitalin
e Vlorës në gjendje të rëndë
shëndetësore, me pretendi-
min se u gjet i gjakosur nga
nipi i tij, bëjmë me dije se: Poli-
cia e Vlorës pas hetimeve in-
tensive, ka bërë zbardhjen e
gjithë mekanizmit të ng-
jarjes. Rezulton se autori i
dyshuar i krimit të jetë nipi i
të moshuarit, V.K., 17 vjeç, i
cili do të përballet penalisht
për veprën penale 'Vrasje për
shkak të marrëdhënieve
familjare'. Pas ekspertizës së
kryer në pjesën e pasme të
kokës së viktimës është kon-
statuar një predhë armë zjar-
ri, e cila si pasojë ka sjellë vde-
kjen e të moshuarit.

Gjithashtu, shërbimet
policore kanë sekuestruar
edhe armën e krimit, tip pis-
toletë, të cilën autori e kish-
te hedhur në një pusetë afër
banesës me qëllim për të fshe-
hur gjurmët", thuhet mes të
tjerash në njoftimin zyrtar
të policisë së Vlorës. Ndër-
sa, sqarohet se "në vijim të
veprimeve hetimore, policia

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Ngjarja e rëndë
në Vlorë, ku 16 vjeçari,
vrau gjyshin e tij për t'i
marrë paratë risjell në vë-
mendje ngjarje të përsërit-
ura në vend, ku 'skenari'
është  thuajse i njëjtë. Në 2
shtator 2014 në Durrës u
vranë e u masakruan dy të
moshuara Gjinovefa Vava
70 vjeç dhe Elsa Vava, 75
vjeç, kunata mes tyre. Ato
u gjetën të lidhura në duar
dhe me qese në kokë, ndër-
sa policia arrestoi 2 perso-
na si autorë të krimit, njëri
prej të cilëve nip i Gji-
novefës. Vrasja e tyre u
krye me qëllim që t'iu mer-
rnin paratë.

Në prill të 2017 në lagjen
Nr.10, Durrës policia njof-
toi se u gjetën pa shenja
jete Ersid Curri 25  vjeç dhe
gjyshja e tij 80 vjecare Hur-
me Curri. Nga hetimet re-
zultoi se 25 vjeçari kishte
vrarë me automatik, gjy-
shen e tij 80-vjecare, i tron-
ditur më pas i dha fund
jetës. Policia tha se i riu
vuante nga depresioni dhe
krimi u krye në kushtet e
gjendjes së rënduar
psikologjike.

Në maj të 2015, 82-
vjeçarja Angje Hila u mbyt
me jastëk nga mbesa e saj
Xhoana Hila në Shkodër. E
reja, bashkëpunoi në krim
me të dashurin e saj Eran-
do Qatipi. 32-vjeçarja ka

9
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Vrau fqinjin pas
sherrit në lokal,

gjykata lë në
burg 38-vjeçarin

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Gjykata e Sh-
kallës së Parë në Durrës
ka dhënë masën e sig-
urisë "Arrest me burg'
për 38-vjeçarin Ndue
Zefi, i cili vrau me armë
zjarri pas sherrit në
lokal fqinjin e tij Martin
Ndreca, 45 vjeç. Ngjarja
ndodhi pak ditë më parë
në zonën e ish Kënetës në
Durrës.  Pas vrasjes au-
tori ka shkuar në Pukë,
në vendlindjen e tij dhe
më pas është dorëzuar në
Policinë e Shkodrës. 38-
vjeçari akuzohet për ve-
prat penale të "Vrasjes
në rrethana cilësuese"
dhe "Mbajtjes pa leje dhe
prodhimi i armëve,
armëve shpërthyese dhe
i municionit". Ngjarja e
rëndë ndodhi në orët e
para të mëngjesit të së
dielës në lagjen Ish-
Kënetë. Burime nga poli-
cia e qytetit bregdetar
pohuan se dyshohet që
për motive të dobta ka
vrarë me armë zjarri
Martin Ndrecën nga
Mirdita, banues në këtë
lagje.

Shpërthim me
eksploziv në derën

e një banese,
te "Vasil Shanto"

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Një shpërthim
i fuqishëm me eksploziv
ka ndodhur mbrëmë në
zonën "Vasil Shanto" në
kryeqytet. Mësohet se
shpërthimi ka ndodhur në
katin e dytë, para derës së
një banese. Fatmirësisht
nga shpërthimi raporto-
het vetëm për dëme mate-
riale, ndërsa policia ka
shkuar në vendngjarje
dhe ka nisur hetimet. Si-
pas burimeve nga policia,
banesa e sulmuar me
lëndë shpërthyese rezul-
ton në pronësi të shteta-
sit nga Gjirokastra, Vasil-
laq Stavri, ndërkohë po
punohet intensivisht për
identifikimin dhe kapjen e
autorëve. "Rreth orës
21:10, në rrugën "Mihal
Popi", në katin e dytë të
një pallati, ka shpërthyer
dyshohet nga lëndë e dys-
huar plasëse, dera e jasht-
me e banesës së një shteta-
si. Janë shkaktuar vetëm
dëme materiale. Po puno-
het për sqarimin e rretha-
nave të ngjarjes, identi-
fikimin dhe kapjen e au-
torit/ve",- njoftoi policia.

pranuar se kishte dijeni për
krimin, por ajo ia adresoi
autorësinë të dashurit të saj.
Gjatë dëshmisë së saj, ku
shfaqi shenja pendese, vajza
pohoi se 'gjyshen e mbyti i
dashuri me jastëk', ndërsa po
tentonin t'i vidhnin asaj
florinjtë.

Kumbulla Papajani është
një tjetër gjyshe, viktimë e
konfliktit me nipin e saj. 77
vjeçarja u gjet e masakruar
me thikë në korridorin e
apartamentit ku banonte në
rrugën Muhabet Gjollesha
në Tiranë. Ngjarja e rëndë

tronditi opinionin publik
ndërsa për disa ditë u bë temë
e ditës në median e shkruar
dhe atë televizive. Pas komu-
nikimit të arrestit në kush-
tet e flagrancës, me akuzën e
vrasjes së gjyshes për motive
të dobëta, Klajdi Papajani
pranoi krimin, dhe tha se
kishte vrarë gjyshen e tij, në
gjaknxehtësi e sipër. Para
grupit hetimor asokohe 17
vjeç, Papajani u shpreh se
vazhdimisht grindej me gjy-
shen ndërsa pohoi se "gjysh-
ja na e ka nxirë jetën. Nëna
dhe babai kanë vuajtur për

shkak të saj"
Më 27 shtator 2018, 81-

vjecarja Floresha Shkurti
u gjet e vdekur në banesë.
Edhe në këtë rast hetimet
konfirmuan se e moshua-
ra ishte viktimë e nipit të
saj, 21 vjeçarit Redmon
Gruda, i cili jetonte bashkë
me të në një shtëpi. I riu
goditi me thikë në kokë gjy-
shen e tij, duke i shkaktu-
ar vdekjen e menjëher-
shme.

Rasti më i fundit u shënua
mbrëmjen e 27 shkurtit të
këtij viti, kur 16-vjeçari
Vangjel Kapllani, i cili mban-
te të njëjtin emër me gjy-
shin, e vrau atë për t'i mar-
rë paratë. "E vrava gjyshin
se më nxiu jetën. Më streson-
te, nuk e duroja dot më", ka
thënë para oficerëve të poli-
cisë 16-vjeçari nga Vlora, që
pas krimit makabër doli pa
të keq dhe tha në një inter-
vistë ekskluzive për gaze-
tarin Enrik Mehmeti se e
kishte gjetur të mbuluar
nga gjaku gjyshin e tij,
duke aluduar se ishte qëllu-
ar për grabitje nga persona
të tjerë. I mituri kishte
humbur prindërit në aksi-
dent dhe ishte rritur nga
gjyshi i tij.

ka arrestuar në flagrancë 3
persona, të cilët dyshohen se
i kanë shitur armën e krim-
it autorit të ngjarjes, shteta-
sit L.M., 17 vjeç; F.Xh., 16 vjeç
dhe M.A., 28 vjeç, të cilët u
arrestuan nga policia për
veprën penale "Mbajtja pa
leje dhe prodhimi i armëve,

armëve shpërthyese dhe mu-
nicioneve".
DËSHMIA E VRASËSITDËSHMIA E VRASËSITDËSHMIA E VRASËSITDËSHMIA E VRASËSITDËSHMIA E VRASËSIT

Vetëm 17-vjeç, Vangjel Ka-
pllani pretendon se gjyshi i
kishte nxirë jetën dhe kjo ish-
te arsyeja që nuk duroi më
dhe e qëlloi me një plumb pas
koke. Pikërisht njeriun që e

kishte rritur që 6 muajsh,
pasi prindërit i kishte hum-
bur në një aksident. "Gazeta
Shqiptare" ka zbardhur  dësh-
minë e adoleshentit Vangjel
Kapllani, i cili vrau gjyshin
për t'i marrë paratë. "E vrava
gjyshin se më nxiu jetën. Më
stresonte, nuk e duroja dot

më", ka thënë para oficerëve
të policisë 17-vjeçari nga Vlo-
ra, që pas krimit makabër doli
pa të keq dhe tha në një inter-
vistë ekskluzive  se e kishte
gjetur të mbuluar nga gjaku
gjyshin e tij, duke aluduar se
ishte qëlluar për grabitje nga
persona të tjerë.
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Gjyshër të vrarë nga nipër dhe mbesa, ja
precedentët në Tiranë, Durrës, Shkodër e Vlorë

17-vjeçari i
arrestuar,
Vangjel
Kapllani Pallati ku ndodhi vrasja
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Ish-ministri i Brendshëm ironizon: Jam i dyti pas Aldo Bares. Shqipërisë i mjafton Baba Taku

Saimir Tahiri njihet me akuzat e prokurorisë:
Procesi i turpshëm dhe i montuar politikisht
"Drejtësia, krimi dhe politika, bashkë kundër

meje si 'Ati, biri dhe shpirti i shenjtë'"
Probleme me

pasurinë,
KPA shkarkon

anëtaren e KLP-së,
Antoneta Sevdari

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - KPA shkarkon
nga detyra prokuroren
Antoneta Sevdari. Pavar-
ësisht se kaloi shkallën e
parë të vetingut dhe u zg-
jodh anëtare e Këshillit të
Lartë të Prokurorisë, Sev-
dari nuk do mundet të
ushtrojë më detyrën e saj.
Vendimi u mor pas për-
balljes së saj me Kolegjin
e Posaçëm të Apelimit,
pasi Komisioneri Publik
kërkoi rihapjen e hetimit
për të. Prokurorja Sevdari
kaloi pa probleme në Ko-
misionin e Pavarur të Kual-
ifikimit, por Komisioneri
Publik deklaroi se vendi-
mi i Shkallës së Parë është
marrë pa u bërë fillimisht
një hetim i thelluar të pak-
tën në dy kritere. Me sa
duket, pasuria e bash-
këshortit të saj ka sjellë
edhe verdiktin final. Por në
seancën e fundit, drejtuesi
i trupit gjykues të KPA-së
bëri të ditur se për
prokuroren është bërë një
denoncim i ri në datën 5 sh-
kurt nga një shtetas i qua-
jtur Aleksandër Marku.

REAGIMI I KRYEBASHKIAKUT
Pas denoncimit të bërë nga Berisha, ku sipas një mesazhi
të ardhur në telefonin e tij, thuhej se dy vajza të shkollës 9-
vjeçare të Selenicës ishin përdhunuar nga një i rritur dhe ky
institucion ishte në dijeni, ka reaguar edhe kryetari i
bashkisë. Përparim Shametaj ka deklaruar dje se janë
vënë në dijeni të rastit, ndërsa pohoi se vajza ka bërë
denoncim në polici dhe pas një dite e ka tërhequr. Mësohet
se pas ekzaminimit mjekësor që i është bërë të miturës,
nuk janë konstatuar shenja dhunimi ose përdhunimi,
ndërsa një ditë më pas ajo ka tërhequr dëshminë, duke
deklaruara se e kishte bërë për inat të shoqes.



TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Ish-ministri i Brendshëm,
Saimir Tahiri, u njoh dje
zyrtarisht me akuzat e

Prokurorisë për Krime të Rën-
da, sipas të cilave ka vepruar
në kuadër të një grupi krimi-
nal, duke favorizuar Habilajt
në trafikun e drogës. I sho-
qëruar nga avokati Maksim
Haxhiaj, ai mbërriti në insti-
tucionin e akuzës në orën 13:00
dhe ndryshe nga herët e tjera,
ai e kapërceu pragun e godinës
jo më si person nën hetim, por
në cilësinë e të pandehurit. Për
afro 40 minuta, grupi prej 3
prokurorësh e informoi se
mbi të rëndonin akuzat e
trafikut të drogës, kryer në
bashkëpunim me tre ish-zyr-
tarët e lartë të policisë së
Vlorës: Jaeld Cela, Gjergj Ko-
hila e Sokol Bode, krijimit të
grupit të strukturuar krimi-
nal dhe kryerja e veprave në
kuadër të organizatës krimi-
nale dhe "Korrupsionit pasiv
të funksionarëve të lartë sh-
tetërorë". Duke komentuar
akuzat pas 45 minutave në
zyrën e prokurorëve të çësh-
tjes, Tahiri ironizoi se pas
Aldo Bares, ndoshta është i
dyti me këto akuza kaq të rën-
da. "Akuza ishte më e rëndë se
kaq, ishte trafik droge, krijim
i grupit të strukturuar krimi-
nal, vepra panele. Mendoj se
pas Aldo Bares, ndoshta jam i
dyti me këtë akuzë. Nuk ka
ndonjë surprizë të madhe.
Prokuroria e komanduar siç
e nisi, e bitisi këtë histori. Pa-
varësisht nxitjes që kam nga
brenda, nuk dua të merrem.
Dua të respektoj drejtësinë.
Do vazhdoj t'i shkoj drejtësisë
deri në fund edhe duke be-
suar", tha Tahiri. Për herë të
parë, ish-ministri foli për
ndërthurje interesash mes
politikës, krimit e drejtësisë.
Ai theksoi më tej se politika,
krimi dhe drejtësia janë aq
bashkë, sa ç'janë dhe Ati, biri
dhe shpirti i shenjtë. Ish-min-
istri nuk pranoni të jepte
përgjigje i pyetur se nga kush
komandohej ky proces, ashtu
sikurse nuk pranoi t'i ven-
doste emra "atit, birit dhe
shpirtit të shenjtë". "Kjo his-
toria ime lindi si një proces
politik dhe kur them i ko-

manduar, kam parasysh poli-
tikën, krimin dhe drejtësinë,
që janë aq bashkë sa ç'është
dhe Ati, biri dhe shpirti i shen-
jtë. Mua më intereson vetëm e
vërteta. Di që ky është një
proces i turpshëm, politik nga
fillimi deri në fund, i komand-
uar. Unë jam mësuar me vësh-
tirësi dhe besoj se do ia dal
edhe përballë kësaj. Biri dhe
shpirti i shenjtë nuk janë
ndarë ende dhe unë po e shoh",
deklaroi Tahiri. Gjithashtu, ai
pohoi se ende nuk ka marrë
asnjë provë të re në prokurori
dhe se nuk ka frikë se
prokuroria mund të kërkojë
burg për të. "Mua nuk më frikë-
son gjë përveç të vërtetës, nuk
më intereson se ç'bën prokuro-
ria, më intereson vetëm e
vërteta. Dhe e vërteta ime ësh-
të komplet e kundërta e asaj
që mendon prokuroria, po ka
folur prokuroria e antimafies

italiane dhe gjykata atje, më
dha të drejtë kur tha se Tahiri
nuk ka pikën e lidhjes me këtë
histori", tha ai. Ndërkohë, ish-
kreu i Partisë Socialiste për
Tiranën u pyet nëse disponon
materiale kompromentuese
për të shantazhuar zyrtarët e
niveleve të larta. Tahiri zgjo-
dhi të përgjigjej me një batutë,
duke thënë se mjafton "dosja
e zezë" e deputetit Spartak
Braho, për të "ngritur në këm-
bë" Shqipërinë. "Këtij vendi
mjaft të vogël i mjafton Baba
Taku me çantën e zezë, nuk
ka nevojë edhe për Saimir Ta-
hirin. Unë kam… vetëm të
vërtetën time. Kaq më mjafton
për gjithçka", u shpreh ai. Në
fund shtoi edhe se nuk ka
nevojë për mbështetjen e
askujt, madje as atë të kryem-
inistrit Edi Rama, por vetëm
për të drejtën e tij. "Nuk më
duhet fare. Nuk më duhet

mbështetja e askujt, por vetëm
e vërteta ime. Nëse mendoni
se duhet mbështetja e dikujt
dhe të jesh te sqetulla e dikujt,
gaboni. Unë do ia dal", - dek-
laroi Saimir Tahiri.
HETIMETHETIMETHETIMETHETIMETHETIMET

Prokuroria për Krime të
Rënda akuzon Tahirin për fa-
vorizim të grupit kriminal
"Habilaj" në trafikun e drogës
nga Shqipëria drejt Italisë.
Bashkë me ish-ministrin, të
pandehur janë marrë edhe tre
ish-zyrtarët e lartë të Policisë
së Vlorës, Jaeld Cela, Gjergj
Kohila dhe Sokol Bode, të cilët
jetojnë në arrati prej më
shumë se një viti e gjysmë.
Konkretisht, ndaj tyre rën-
dojnë akuzat e trafikut të
narkotikëve në bashkëpunim
në formën e grupit të struktu-
ruar kriminal, grupi i struk-
turuar kriminal dhe kryerje
e veprave nga organizata
kriminale. Në dosjen e
prokurorisë, e cila bazohet
kryesisht në materiale të
ardhura nga Italia, Mali i Zi

dhe Greqia, si dhe përgjimet
telefonike, thuhet se ish-min-
istri dhe tre ish-zyrtarët e pol-
icisë së Vlorës kanë krijuar
kushtet e favorshme që
pjesëtarët e grupit kriminal të
drejtuar nga Moisi Habilaj të
ushtronin të qetë aktivitetin
e paligjshëm të trafikut të
drogës nga Shqipëria drejt Ital-
isë. Hetimet për Tahirin nisën
në tetor të 2017-ës pas ar-
restimit në Katania të Moisi
Habilajt dhe anëtarëve të
grupit të drejtuar prej tij.
Përgjatë dy viteve ish-minis-
tri ka zhvilluar disa beteja me
gjykatën, duke ia dalë të rrë-
zojë prokurorinë, në të paktën
tri raste. Njëherë kur rimori
dokumentet e identifikimit,
më vonë, kur Apeli i hoqi
masën e sigurisë "arrest shtë-
piak", që kishte caktuar ndaj
tij gjykata e shkallës së parë
për Krime të Rënda e së fund-
mi kur bindi gjykatën të ur-
dhëronte prokurorinë për të
përfunduar hetimet dhe t'i
jepte zgjidhje çështjes së tij.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Një tjetër ngjarje
të rëndë është denoncuar dje
nga ish-kryeministri Sali
Berisha. Përmes një postimi
në rrjetin social "Facebook",
ai ka publikuar mesazhin e
dërguar nga një nxënëse e
shkollës 9-vjeçare të Selen-
icës, sipas së cilës dy vajza
nga kjo shkollë janë abu-
zuar seksualisht te shtëpia
e gjyshes së njërës prej të mi-
turave. Berisha thotë se po
ndodhin përdhunime dhe
prostitucion me nxënëse të
shkollës 9-vjeçare dhe nga
ana tjetër deklaron se kri-
mi po fshihet.
POSTIMI I PLOTËPOSTIMI I PLOTËPOSTIMI I PLOTËPOSTIMI I PLOTËPOSTIMI I PLOTË

Përdhunime dhe prosti-
tucion me nxënëset e mitu-
ra të shkollës!

Denoncohen përdhunime
dhe prostitucion të nxënë-
sve të shkollës 9-vjeçare Se-
lenicë dhe fshehje e krimit
nga narkozyrtarët e Kaki-

Denoncimi, ish-kryeministri Sali Berisha: Përdhunime
e prostitucion me nxënëset e mitura, fshihet ngjarja

stokracisë.
Lexoni mesazhin rrën-

qethës të nxënëses dixhitale!
S.B.

Përshëndetje i nderuar z.
Sali Berisha. Jam nxënëse e

shkollës 9-vjeçare të Selen-

icës në rrethin e Vlorës. Po ju
shkruaj për një skandal të
rëndë abuzimi me dy shoqe të
mia, nxënëse të shkollës, që
ka ndodhur tek ne para tri
javësh dhe drejtorja është për-
pjekur ta fshehë ngjarjen.

Abuzimi nuk u krye në sh-
kollë, por jashtë saj, me dy
vajza të klasës sime të shtatë
kur luanin në shtëpinë e
njërës prej vajzave, e cila je-
ton me gjyshen sepse e ëma
është në Greqi. Jo kjo, por
vajza tjetër u tregoi prindërve
se diçka i kishte ndodhur te
shtëpia e shoqes kur një çun
i rritur me tatuazh në dorë
kishte abuzuar me ato të
dyja. Këtu flitet se vajza që
jeton me gjyshen ka të
përsëritur histori të njëjta,
biles edhe më të rënda se ato
që kanë ndodhur me vajzën
në shkollën e Kavajës. Më në
fund, pasi u bë problem dhe e
mori vesh gjithë shkolla se
drejtorja një socialiste e thek-

ur po fshihte skandalin, ajo
ose prindërit e njërës vajzë
kanë denoncuar ngjarjen e
rëndë në policinë e Vlorës,
këtë më tha vetë njëra nga
vajzat se policia i di të gjitha.
Edhe në këtë raste flitet se
për njërën vajzë ekziston
gjithashtu një video erotike.
Me gjithë këtë deri sot poli-
cia nuk ka marrë asnjë masë

ndaj përdhunuesit, por as
ndaj drejtores dhe psikolog-
es që donin të mbyllin skan-
dalin. Unë ju shkruajta ju me
besim se do të bëni publik
këtë skandal që kërkojnë ta
mbyllin, por ju lutem më ru-
ani anonimatin. Unë dhe
tani nuk po flas me adresën
time po me një adresë false
sepse kam shumë frikë.

IRONIA
Tahiri deklaroi dje se nuk surprizohej nga akuzat e
ngritura ndaj tij. "Akuza ishte më e rëndë se kaq… ishte
trafik droge, krijimi i grupit të strukturuar kriminal, kryerja
e veprave penale në kuadër të grupit të strukturuar
kriminal. Unë besoj që nuk më vjen ndërmend njeri tjetër,
por pas Aldo Bares, ndoshta jam i dyti me këtë akuzë.
Nuk është se ka ndonjë surprizë të madhe, prokuroria e
komanduar, siç e nisi, ashtu e bitisi këtë histori.
Pavarësisht nxitjes që ka nga brenda për t'u marrë me
këtë histori, nuk dua të merrem me drejtësinë. Do të
vazhdoj ta respektoj deri në fund drejtësinë".



Ish-ministri i Brendshëm,
Saimir Tahiri, dje para prokurorisë

Shkolla 9-vjeçare, Selenicë
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Ministrja e Energjisë
dhe Infrastruk
turës, Belinda Bal-

luku, ka shpjeguar dje ven-
dimin e qeverisë për import-
in e makinave të përdorura.
Gjatë inspektimit në Drej-
torinë Rajonale të Shërbi-
meve të Transportit Rrugor
të Beratit, Balluku shpjegoi
se me vendimin e miratuar
së fundmi në Këshillin e Min-
istrave nuk do të ketë më
mjete të targuara të vitit 2004,
pasi standardi që do të ndiqet
do të jetë ai i emetimit 'Euro
4', i cili përfshin automjetet
nga viti 2005 e në vijim. "Me
VKM-në e re nuk do të ketë
më mjete të 2004-ës të tar-
guara apo të 2003-shit, pasi
standardi që këtu e tutje do
të jetë standardi i emetimit
'Euro 4', i cili përfshin nga
viti 2005 e tutje. Sigurisht ky
është një ndryshim i fundit
që erdhi në VKM-në 633 për
shkak edhe të kërkesës së
qytetarëve. Është rishikuar,
por ndërkohë është zbatuar
standardi europian i 2004-ës,
duke respektuar edhe ambi-
entin, pasi edhe kjo është diç-
ka shumë e rëndësishme", u
shpreh Balluku. Ministrja
kërkoi nga punonjësit e
DRSHTRR që të informojnë
qytetarët, të cilët paraqiten
pranë zyrave të tyre se tash-
më është shtyrë deri në 31
dhjetor afati i hyrjes në fuqi
në VKM-së. "Ajo çfarë ju du-
het t'u shpjegoni të gjithë
qytetarëve që vijnë këtu ësh-
të që është shtyrë edhe afati i
hyrjes në fuqi të kësaj VKM-
je, pra deri në 31 dhjetor, duke
qenë se ka qenë një shqetësim
shumë i madh i të gjithë

Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, takim informues

Në fokus, ndryshimet e 'Paketës
Fiskale të vitit 2019'

Ndryshimet e legjisla
cionit tatimor në

kuadër të 'Paketës Fiskale
2019' kanë qenë edhe foku-
si takimit të Drejtorisë së
Tatimpaguesve të Mëd-
henj. Në këtë takim infor-
muarës morën pjesë rreth
360 konsulentë fiskalë,
ekonomistë dhe ekspertë
kontabël që përfaqësojnë
edhe shumicën e tatimpa-
guesve të mëdhenj. E pran-
ishme në takim, drejtore-

sha e DTM, Enkeleida Pika ftoi
të gjithë përfaqësuesit e ta-
timpaguesve të mëdhenj që të
përdorin të gjitha instrument-
et e vëna në dispozicion nga Ad-

ministrata Tatimore për t'u
njohur me të gjitha ndry-
shimet tatimore për zbatimin
sa më korrekt të tyre.
Ndërkohë, Administrata Ta-

timore do të njohë në vijimë-
si tatimpaguesit në mënyrë
më të detajuar me ndryshimet
në udhëzime që kanë hyrë
tashmë në fuqi.

Banka e Shqipërisë, kredia për ekonominë
rritet në janar, bizneset i kthehen valutës

Ministrja e Transporteve: Standardi 'Euro 4', jo më mjete të viteve 2003-2004

Importi i mjeteve të përdorua,
Balluku: Ja kush penalizohet

Ndalohet vetëm importi i makinave të para 2005-ës
NDRYSHIMI
Me ndryshimet në
VKM 633 për masat
kundër ndotjes së
ajrit nga shkarkimet
e mjeteve motorike,
nuk do të targohen
më mjete të viteve
2003-2004. Nga 1
janari do të lejohet
të futen në vend
vetëm makinat e
përdorura që
përmbushin kushtet
teknike 'Euro 4',
ndërsa për makinat
me kilometrazh 0,
standardi 'Euro 5'
dhe 'Euro 6'.
Ministrja ka kërkuar
që punonjësit e
DRSHTRR-së të
informojnë qytetarët
që paraqiten pranë
zyrave të tyre se
tashmë afati i
hyrjes në fuqi të
VKM-së është 31
dhjetori i 2019-ës.

qytetarëve afati shkurtër,
sigurisht edhe i tregtarëve,
por ajo që neve na intereson
më tepër dhe vëmendja sig-
urisht është tek çfarë qyteta-
rët kërkojnë", theksoi Bal-
luku. Në mbledhjen e fundit
të Këshillit të Ministrave u
miratuan disa ndryshime në
vendimin sa u takon masave
kundër ndotjes së ajrit nga
shkarkimet e mjeteve motor-
ike. "Jemi dy specialistë, të dy
jemi inxhinierë mekanikë të
profilit, të dy kontrollojmë
mjetin dhe e hedhim në
sistem. Pasi hidhet në kon-
troll fizik, paraqitet për
regjistrim për t'u pajisur me
targë qarkullimi apo ndry-
shim pronësie. Pas marsit fil-
lojnë e futen makinat. Janë
kryesisht të viteve 2003-2004-
2005, por ka edhe mjete të
reja të 2012", u shpreh një
prej inxhinierëve të sektorit
të Kontrollit Fizik Berat.
AFAFAFAFAFAAAAATITITITITI

Ministrja kërkoi nga
punonjësit e DRSHTRR që të
informojnë qytetarët, të cilët

paraqiten pranë zyrave të
tyre se tashmë është shtyrë
deri në 31 dhjetor afati i
hyrjes në fuqi në VKM-së.
"Ajo çfarë ju duhet t'u shpje-
goni të gjithë qytetarëve që
vijnë këtu është që është sh-
tyrë edhe afati i hyrjes në
fuqi të kësaj VKM-je, pra deri
në 31 dhjetor, duke qenë se
ka qenë një shqetësim

shumë i madh i të gjithë
qytetarëve afati shkurtër,
sigurisht edhe i tregtarëve.
Por, ajo që ne na intereson
më tepër është se çfarë
kërkojnë qytetarët", thek-
soi Balluku. Në mbledhjen
e fundit të Këshillit të Min-
istrave u miratuan disa
ndryshime në vendimin sa
u takon masave kundër

ndotjes së ajrit nga sh-
karkimet e mjeteve motor-
ike. Ndërkohë, Ministria e
Infrastrukturës dhe En-
ergjisë ka publikuar edhe
tabelat ku përcaktohen
kushtet teknike që duhet të
përmbushin automjetet të
cilat do të lejohen të impor-
tohen në territorin e Repub-
likës së Shqipërisë.

Ministrja e Energjisë dhe
Infrastrukturës, Belinda
Balluku, dje në Berat

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi 3-vjeçar i mirëmbajtjes
dhe riparimit të sistemeve të mbrojtjes elektronike në objektet dhe degët e Bankës së
Shqipërisë”
‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 27,000,000  Lekë”.
Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext. 1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim.
Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme
prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të
mëposhtme:

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Shërbimi 3-vjeçar i mirëmbajtjes
dhe riparimit të sistemeve të mbrojtjes elektronike në objektet dhe degët e Bankës së
Shqipërisë”
Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 25  Mars  2019, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

I kthehet rritjes krediti
mi për ekonominë. Sipas

statistikave të Bankës së Sh-
qipërisë, stoku i huas në fund
të muajit janar arriti në rreth
537 miliardë lekë, me një rritje
prej 0.72% në raport me fun-
din e muajit dhjetor. Rritja ka
ardhur në pjesën më të mad-
he si rrjedhojë e zgjerimit të
huadhënies në valutë për ko-
rporatat e tjera jofinanciare,
pra për bizneset.  Kredia në
valutë për sipërmarrjet u rrit
me gati 2% në janar, në kra-
hasim me muajin e më-
parshëm. Ndërsa huaja për të
njëjtën kategori në lekë ra me
0.7% për të njëjtën periudhë.
Kjo tendencë është në linjë të
kundërt me atë që këshillon

Banka e Shqipërisë, e cila një
vit më parë nisi një strategji
për de-euroizimin e ekono-
misë, me synim uljen e për-
dorimit të euros në ekonomi,
si në drejtim të depozitave ash-
tu dhe të kredive. Sipërmarr-
jet private mbajnë rreth 60%
të stokut të totalit të huas, që
është dhënë në vend. Huaja
për individët shënoi një rritje
më të lehtë, me rreth 0.4%, e
nxitur si nga monedha
vendëse, ashtu edhe nga valu-
ta. Në krahasim me një vit më
parë (janar 2019/janar 2018),
huaja për ekonominë ka
shënuar një rënie prej 2.4%.
Kjo rënie është ndikuar dhe
nga faktorë si nënçmimi i eu-
ros për kredinë në valutë (e

cila raportohet në lekë), kon-
vertimi i një kredie për KESH,
që u ristrukturua pas një hua-
je që u mor nga Banka Euro-
piane për Rindërtim dhe Zh-
villim, si dhe fshirja nga bilan-
cet e huave që kanë më shumë
se tri vite që nuk kthehen.
Gjithsesi, kreditimi i ekono-
misë mbetet i dobët, bankat
mbajnë të shtrënguara stan-
dardet e huadhënies, sidomos
për bizneset, ndërsa ankohen
se sipërmarrjeve u mungojnë
projektet e mira që do të
mund të kreditoheshin. Në
janar, kredia në lekë përbënte
50% të totalit, nga 49.4% në
të njëjtën periudhë të një viti
më parë, duke shënuar një
rritje fare të lehtë.
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 KASTRIOT ABAZAJ
 FLOGERT AHMET
AHMETI
 LULZIM BAJRAM
AHMETI
 ENVER ALDISHA
 REXHEP ALI
 BASHKIM ALIAJ
 XHEMAL HASAN
ALLARAJ
 KLODJAN ALLDERVISHI
 QANI SELIM ALLUSHI
 KASTRIOT XHEMAL
ALUSHI
 ELONA ALVORA
 GEZIM OSMAN ALVORA
 ALI ARUCI
 SHPETIM RAMAZAN
ARUCI
 BASHKIM ISA
ASLLANAJ
 YMER HASAN
ASLLANAJ
 ARBEN BILAL ASLLANI
 ARJAN JONUZ ATA
 HYSEN SUL AXHAMI
 MYZAFER TAHIR
BAJRAMI
 NAIM BAJRAMI
 ARBEN HYSEN BAKALLI
 RAMAZAN BAKALLI
 HYSNI BALA
 XHELADIN BALA
 ASDREN NEXHIT BALI
 KASEM BALLA
 KUJTIM BALLA
 AHMETLI LIVAN
BALLIU
 RUKA SHERBET BALLIU
 VIRON HARIF BALLIU
 BUJAR HAMDI BARDHI
 GEZIM BASHA
 JAKUP AHMET BASHA
 ALBAN SKËNDER
BEDULLA
 FATMIR,GEZIM HASAN

BELBA
 NJAZI XHELIL BELULI
 ALTIN RIZA BEQARI
 ILIR BEQARI
 STILJAN BEQIRAJ
 IDRIZ BERISHA
 MELPOMENI BESHIKU
 HAJREDIN ZENEL
BESHIRAJ
 KASTRIOT SKENDER
BICERRI
 ANDREA ASTERI BILALI
 EVANGJELOS ASTERI
BILALI
 BEQIR BIRACI
 BAJRAM HAJREDIN
BODINI
 DASHAMIR RAMIZ
BODINI
 FERIT BODINI
 MIZAFER BRAH BRAHA
 INDRIT HALIT BRAHJA
 PERPARIM BRAHO
 FATMIR FADIL BRATA
 PASHK BRUKA
 PERPARIM SELMAN
BRUKA
 MERSIN BEQIR BULICA
 SHKELQIM HALIL
BUNACA
 GJEVALIN MARK
BUSHGJOKAJ
 BLERIM BUSHI
 HYSMET CAKRRI
 MYRVET SABRI CAKU
 AFRIM FERIK CALI
 DILAVER XHEMAL
CAMI
 REFAT,FLORIN
IZET,REFAT CAMI
 NEZIR SELMAN
CANAMETI
 DEMIR RAMADAN CANI
 BEKTASH QEMAL CANO
 ALBERT BAFTJAR CAPI
 ELSON CARUNGU

 VATH KASEM CEKA
 NAZLLIJE FASLLI
CELIKU
 NUREDIN CENA
 MEDAT CENGA
 ARJAN MYRTEZA
CENGO
 AVNI HASAN CENI
 BLERIM SUBI CERA
 SEFEDIN CERPIA
 YLLI, ARBEN CERRI
 ESAT IDRIS CIBAKU
 NEKI SHEFQET
CIRONGU
 GANI HYSEN COMANI
 GZIM JAHIR CUBI
 HEKURAN JAHIR CUBI
 RAMAZAN CUKALI
 AGIM HAMZA CULLHAJ
 TASIM FERID CULLHAJ
 ARBEN CUNI
 BUJAR MUSA CUNI
 SALLAH MAHMUT
DAFKU
 MIRAND ZYBER DAJA
 BERZA SEFEDIN DAKU
 LUTFI ADEM DALIPI
 RRAHMAN ADEM
DALIPI
 ZENEL,OLTJAN FAIK,
ZENEL DALIPI
 ARJAN RAMIZ
DALLASHI
 BESNIK HAMIT DAUTI
 KUJTIM DEDA
 LILJANA DEDA
 KUJTIM SALI DEDEJ
 AGRON XHEMAL DEDJA
 ASTRIT AVDULLA DEGA
 FRAN KOLE DELIA
 PJETER NIKOLL DELIA
 SPARTAK HESHREF
DERVISHAJ
 ALEKSANDER DHIMA
 HASAN ASLLAN DIDA
 ILMI UKSHIM DIDA

 ARTAN ANDREA DIMO
 PRENDUSH KOL DODAJ
 ARDIAN SKENDER
DOKU
 SAHIT MEHMET DOMI
 MERKO SHARAF DRACI
 ABDULLA HYSNI
DRAGJOSHI
 DURIM RUFAT
DRAGJOSHI
 UK ISUF DRAGOSHI
 SEIT DUCKA
 AGRON ISMAIL DUKA
 QAMIL ISEN DUKA
 ILIRJAN DURO
 ILMI ISMAIL DUSHA
 AVNI ELEZI
 PERPARIM HAKI ELEZI
 NAZMI HAZIZ ELHASA
 PELLUMB HYDRI EMINI
 NEXHIP FERATAJ
 HAMIT BEQIR FERATI
 RAMAZAN FERHATI
 AGRON ELEZ FETAHU
 ALBERT ALI FETIU
 GALLOPKA GJURIM
FILIQI
 RIZA SHEFQET FIORA
 LURFI HAJDAR FLORA
 LUTFI GAXHERRI
 ALBERT RUSTEM
GERDECI
 GAZMEND ISUF
GERDECI
 RUZHDI GERDECI
 VESEL MYSLYM
GERDECI
 MIRASH ZEF GILAJ
 XHEVAHIR MIFTAR
GJASHI
 BAKI VATH GJERGJI
 GEZIM ZENEL GJIKOLA
 MHILL GJOKA
 PASHKE MIRASH GJONI
 JAHO AGIM GJUZI
 ARBORA + BP NAMIK

GOGA
 ARJAN HAXHI GORDI
 SHPETIM HAXHI GORDI
 DASHAMIR FAIK
GOZHDARI
 JAHO GRICA
 PERPARIM IDRIZ
GURRA
 GAZMEND HABILI
 ISMAIL HAFUZI
 ISMAIL SULEJMAN
HAFUZI
 KATERINA HAJDARI
 ISMAIL HAJRULLAI
 GAZMEND SHEFIK
HAKA
 NURI HAKA
 SINAN XHABIR HAKA
 SALI, ILIR MYSLIM, SALI
HAKCANI
 LULZIM SELIM HALILAJ
 ARIF BAJRAM HALILI
 LULZIM HAJDAR HALILI
 SELIM QERIM HALITAJ
 SHKURT MUHARREM
HARIZI
 ELTON HASANAJ
 HAMDI HASANAJ
 XHAVIT DYXHAN
HASANAJ
 NAZMI HATE
HASANLLARI
 NEVZAT DHE ERIND
HASANLLARI
 RIZA ISLAM HASRAMA
 ZAMIR SHYQO HAXHIJA
 NIKO HAXHI HAXHINA
 LUAN KASEM HAXHIU
 ABDULNESIR MAHIR
HAZIRI
 CELNIK HAMZA HAZIZI
 DURIM HIDRI
 LIMAN HIDRI
 VEHBI HIDRI
 DALIP HOXHA
 DHURATA ASLLAN

HOXHA
 HASAN SHEFQET
HOXHA
 HYMER HOXHA
 IBRAHIM HOXHA
 ISMAIL REXHEP HOXHA
 KASEM HOXHA
 LAVDERIM SALI HOXHA
 NESHAT RUSHIT HOXHA
 PERPARIM ALIL HOXHA
 RUZHDI ESHREF HOXHA
 SHABAN ISLAM HOXHA
 SHEFQET HOXHA
 EDUARD HYSA
 BARDHOK GEGE
HYSENI
 VIKTOR HYSI
 QEMAL IBRAHIM HYSI
 FIQIRI BEXHET IBI
 VIKTOR IBRAHIMAJ
 ARBEN GANI ISMAILI
 LUTFI RAMAZAN
ISMAILI
 SEJDI ISTREFI
 ALTIN JACE
 HASAN JAKUPI
 MAN RRAHIM JAKUPI
 SUZANA, ADRIANO,
ANGJELINA LLAMBI,
THANAS JANCE, ZOTAJ
 FEHMI ISUF KACA
 LAVDIM SHEFKI
KACERRI
 AGIM MEHMET KACI
 HALIT MUSTAFA
KADILLARI
 MIRBAN MYRTEZA
KADIU
 SINAN RAMAZAN
KAJMAKU
 XHEMALI HYSEN
KAJMAKU
 ELTON AGIM KALECI
 AVNI SADIK KALIA
 BESNIK RAMIZ
KALOSHI

Personat duhet të tërheqin dokumentin në zyrat e Hipotekës në Tiranë

Hipoteka, 600 personat që kanë
gati certifikatat e pronësisë

Përfituesit në Tiranë, tapi pasi kanë marrë lejen e legalizimit

CERTIFIKATAT E PRONËSISË
PËRFITUESIT

Rreth 600 pronarë në
Tiranë kanë gati cer
tifikatat e pronësisë

për shtëpitë e tyre. Zyra Ven-
dore e Regjistrimit të Pasur-
ive të Paluajtshme, Tiranë,
publikon listën me 600 per-
sona që kanë përfituar lejet
e legalizimeve dhe që duhet
t'i drejtohen hipotekës së
rrethit për të aplikuar për
certifikatë pronësie.
PROCEDURAPROCEDURAPROCEDURAPROCEDURAPROCEDURA

Procedurat për marrjen e
tapisë janë ndjekur nga
ALUIZNI, i cili dorëzon
dosjen e plotë në hipotekë,
por përfituesit duhet të sh-
kojnë në Zyrën e Regjistrim-
it të Pasurive të aplikojnë
për tapinë. Pas ndryshimeve
të fundit ligjore, qytetari do
të marrë një kopje për të

vërtetuar mbarimin e pro-
cesin të legalizimit, por e
gjithë procedura vijuese për
regjistrimin në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme do të bëhet nga

Agjencia. Ndërkohë që
sipërfaqja e parcelës, për të
cilën miratohet kalimi i së
drejtës së pronësisë, nuk
mund të jetë më e madhe se
trefishi i sipërfaqes së bazës

së ndërtimit dhe për ndër-
timet pa leje me funksion
banimi jo më shumë se 500
m². Sipërfaqet mbi masat e
përcaktuara në këtë pikë, të
cilat për shkak të për-

masave ose konfiguracionit
nuk mund të shfrytëzohen
më vete për ndërtim, i shit-
en poseduesit të ndërtimit
pa leje sipas vlerës së
pronës, të miratuar me ven-

dim të Këshillit të Minis-
trave, vetëm nëse ka shpre-
hur më parë vullnetin,
nëpërmjet një kërkese me
shkrim. Ndërsa në rastin
kur ndërtimi pa leje dis-
ponohet nga më shumë se
një person fizik ose juridik,
regjistrimi i pjesëve takuese
mbi pasuritë (parcelë dhe
objekt) kryhet në pjesë të
pandara, ideale, sipas num-
rit të subjekteve; në pjesë
takuese të ndara, sipas mar-
rëveshjes së nënshkruar
ndërmjet subjekteve lirisht
dhe të depozituar brenda
afatit të vetëdeklarimit. Sub-
jektet mund të përcaktojnë
përveç pjesës takuese, edhe
pjesët fizike respektive nëse
ndërmjet tyre përputhet
vullneti.
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 NURI IDRIZ KANI
 NURI KARAJ
 FITORE MALIQ
KASTRATI
 FAIK ARIF KATORJA
 VEHBI SEFER KAZANI
 ADRIANA RAMOZ
KAZAZI
 ISMET KAZIU
 ILIR QAZIM KEPI
 LIMAN TAHIR KEPI
 ARJAN SHABAN KERI
 SPARTAK NIAZI KODRA
 NAIM ADEM KOJKU
 ISMET HALIL KOKA
 MUSTAFA OSMAN KOLA
 HAKIK KOLDASHI
 ISMAIL SADIK KOLECI
 STAVRI KOLENICO
 ALFIR ILIMI
KOLGJEGJA
 IGLI SALI KORBI
 MIRJANA SHEFQET
KOVACI
 PETRIT HAMDI KOVACI
 QEMAL OSMAN
KOXHERRI
 FERIT HAMDI KRASNIQI
 PETRAQ KRISTO
 ELISABETA KROQI
 FERDINAND KRYEZIU
 HANE KUAI
 ASLLAN HYSNI KUCI
 PRANVERA FETAH KUCI
 DASHURI,GENTJAN,ELIS,BRIKENA
SHYQYRI,SKENDER
KUCUKU
 ALI NEZIR KUKA
 NAIM SHEFQET KUKA
 RUZHDI SHEFQET KUKA
 BASHKIM QEMAL KURTI
 BUJAR KURTI
 HIBIJE KURTI
 KURT VELI KURTI
 OSMAN BEQIR KURTI
 SALI IBRAHIM LACI
 CICE ABAZ LALA
 BLERIM LAMI
 ADEM QAMIL LEKA
 GJOVALIN ZEF LEKAJ
 ROZETA LICO
 ARBEN LIKA
 EQEREM MUHAMET
LIKA
 ISUF SADIK LIKA
 KLODIAN SEFER LIKA
 NAIM OSMAN LIKA
 RAMIZ LIKA
 JONUZ LILA
 HAQIF NEZIR LITA
 RIZA UK LITA
 BESNIK NEVRUZ LLESHI
 NIKOLL NDREC LLESHI
 ISMAIL IBRAHIM LLOCI
 MUSTAFA SHAQIR LOCA
 MALIK LOCI
 SADIKFATOS
IBRAHIM,SADIK LOKA
 DILAVER SABRI LUCA
 MUHARREM MEHMET
LUGJA
 RUZHDI HAZIS LUGU
 NAIM LUSHI
 LIJE LUZI
 GALIP IBRAHIM
MADANA
 ALBERT MALAJ
 MUSTAFA ALI MALAJ
 RAMAZAN MALOKU

 ARMEN,ISMET
ISA,LIMAN MANDRI
 DRITAN MANERKOLLI
 SADIK MANJANI
 NAIM ZYBER MANREKA
 LUSH GJON MARASHI
 PASHKE PREND
MARASHI
 ASTRIT PAL MARDODAJ
 URIM HALIL MARKU
 GJOVALIN PAL
MARTICANAJ
 BINAS GANI MATA
 EDUART ADIL MATA
 MEJSUT MECKAJ
 DURIM ZIJA MECULI
 FATMIR OSMAN
MEHMETI
 KRISTO ILMI MEJDINI
 MUHAMET ZIHNI
MELANI
 DERVISH SHERIF MEMA
 SINAN SAHIT MEMA
 LILJANA TAIP
MEMISHAJ
 BARDHYL HAKIK
MERDINI
 ALFRED HASAN MERJA
 LULZIM HAXHI MESI
 MINIR META
 SELMAN HYSEN META
 SHKELZEN ASLLAN
META
 SHPETIM TAHIR META
 ADEM METAJ
 SHAQIR, AHMET
IBRAHIM, SHAQIR
MEZINI
 FLORENC MICI
 RUZHDI ISMEN MICI
 MIFTAR MIFTARAJ
 MISIM MIFTARAJ
 RAMADAN MIFTARAJ
 RUFAT MIFTARAJ
 PETRIT ENVER MIFTARI
 MAREGLEN RESUL
MITA
 PETRIT HAMZA MORA
 ILIR BISLIM MORINA
 AGIM RIZA MOTINA
 TONIN MARK MRISHAJ
 ALBERT,PERPARIM
SEFEDIN MUCA
 ASLLAN BAJRAM MUCA
 EKREM HAJREDIN
MUCA
 PAJTIM VATH MUCA
 PETRIT VATH MUCA
 JAKUP SALI MUCEKU
 NAZIJE NAJTI MUCINA
 BESNIK MUHARREMI
 KLODIAN SHERIF MUKA
 PELLUMB SHAQIR
MUKA
 SKENDER KODHEL
MUKA
 ENI ZENEL MURATI
 BAFTJAR HASAN
MUSABELLIU
 PASHK MUSLIA
 SAIMIR MUSLIA
 BAJRAM QAMIL
MUZHIKA
 LEDION ARDIJAN NAKO
 FATMIR BAJRAM
NASUFI
 PAL MHILL NDOCI
 DRITAN PALI
NDRECPECAJ

 IZET NDREU
 IRFAN SHEFKI NDREU
 GEZIM PRENDUSH
NECAJ
 XHEVAHIR AHMET
NEZIRI
 NEVRUZ NURA
 HALIM HALIT
NUREDINI
 SOFIJE MUSTAFA
ORMENAJ
 HYSEN OSMANAJ
 AVDIL SEDULLA PACI
 EVZI XHEMAL PALI
 MUHAREM MURHAN
PALUSHI
 MYRVET DAUT PALUSHI
 NEZIR SEJDI PALUSHI
 SHANI PALUSHI
 FADIL BAFTJAR
PARLLAKU
 AHMET PASHA
 AURON MYSLIM PASHAJ
 SALE PASHAJ
 GEZIM TELHA
PASMACIU
 BUJAR SALI PEPA
 BEHAR RIZA PEPOSHI
 RUFAT SHAHIN PEPOSHI
 MEHMET MERSIN
PERGJEGJI
 IBRAHIM VATH PEZA
 SULEJMAN VATH PEZA
 ALFRED PICALLI
 ENGJELL ISMET PICARI
 FEJZULLA AVDULLA
PICARI
 HAKI BAFTIAR PICARI
 LUTFI HAXHI PICARI
 MUSA MUHARREM
PICARI
 GJELOSH KOLE
PJETERGJOKAJ
 ILIR PLAKU
 NURI RIZA PLAKU
 PETRIT ZENEL PUPA
 BASHKIM QAMO
 HAKIM IBRAHIM
QEFALIA
 MUSA UKE QELEPOSHI
 ZEGINE QELESHI
 RESMIJE QEPA
 DUKAGJIN TON QERIMI
 FATMIR QERIM QERIMI
 BESLIM MUHARREM
QERKEZI
 GANI QETI
 ABAZ SULEJMAN
QORDJA
 BESNIK KODHEL QOSE
 BEQIR QOSJA
 BESLIM ZEQIR QYPI
 AGIM IZET RAMA
 MAHIR BAJRAM RAMA
 PASHA RAMA
 ILIR UK RAMADANI
 ZEF RAMAJ
 SULEJMAN RIZA RECI
 SHKELQIM RAM REXHA
 SHYQYR REXHEP
 QEMAL ZAIM
REXHMATI
 QAZIM HASAN REZI
 YLLI SELIM RRANCI
 BUJAR RRISKA
 ARIF JONUZ RROSHI
 GEZIM RROSHI
 ZHEZAIR ARIF RROSHI
 ARSEN FADIL RUSHIT

 ERMIRA ISA
SADIKLLARI
 MURAT,RUSTAM SALA
 YLVI QERIM SALCENI
 HETEM HAKE SALIANJI
 FATMIR AVDI SEFA
 NAZLIE HAMIT SEFA
 XHELADIN ALI SEFA
 GEZIM SEFERI
 NAIM ZENEL SEFERI
 ALBAN BASHKIM SELAJ
 ILIA SENJA
 DIDO SERJANI
 GANI SULEJMAN
SHABA
 INDRIT DERVISH SHABA
 NUHI HAJDIN SHAHU
 SELIM ISUF SHATELI
 LUAN QAMIL SHEHAJ
 XHEVAT SADIK SHEHI
 NEVRUS SHEHU
 ALEKSANDER ASLLAN
SHEHU
 FILLIM SHEFQET
SHEHU
 SULEJMAN KAMERR
SHEHU
 XHEVAHIR ABDULLAH
SHEHU
 BEDRI BAJRAM SHERA
 SELMAN VATH SHETELI
 BESNIK SHIMA
 MIRJANDA ISMAIL
SHKEMBI
 FITIM,FIQIRET ENVER
SHLLAKU
 ASTRIT SHTISHI
 MERSIN XHEVDET
SHURDHI
 ZIHNI SINAKOLI
 MENTOR HAMDI
SKENDERI
 REFIK OSMAN SOLLAKU
 REFIK MEZHIT SORRA
 SAMI SPAHIU
 LLAMBI KOLI
STEFANLLARI
 HIKE ADEM SUCI
 DESTAN SUFA
 ADEM RIZA SULA
 SHKELQIM ABDYL
SULAJ
 AGRON SULOLLARI
 ERMIR SELMAN TAFA
 LAVDIMIR TAHIRI
 MERSIN MYFTAR TARJA
 VATH ALI TARJA
 RAMUSH TOBLI
 FITIM TOCI
 EDUART TOLA
 BESNIK QAZIM TOPI
 JULJAN LIMAN TOPI
 PETREF NEHAT TOPI
 YLBER TOPI
 TAHIR TOSHI
 AHMET TOTA
 JETMIR MUHARREM
TOTA
 FATMIR FADIL TRESA
 BASHKIM SEFER
TUJANI
 BESIM MEHMET TUSHA
 GERSI RUFAT TUSHA
 YLBER NDOC UKA
 ELDA KUJTIM URUCI
 LUI VASO
 ISTREF XHAFER VATA
 SELIM QAZIM VATA
 KOLE NDOC PJETER

VATNIKAJ
 BUJAR ALI VEJIZI
 GEZIM MUSLI VELIA
 GENCI VELO
 DASHAMIR VESELI
 LUFTAR ZYBER VESELI
 SOTIRAQ JOTI VJESHTA
 BEDRI RAHMI VOCI
 ALI REXHEP VOKA
 LICO VRAPI
 MIRASH VUKAJ
 MIRJAN,FATOS BESIM
XHABRAHIMI
 ARDJAN XHAJA
 ILIR,HAZIZ
HAZIZ,ABEDIN
XHAMBAZI
 DOVLET AJET
XHANGOLLI
 LUAN, MIRELA FERIT,
IBRAHIM XHEJA
 GEZIM XHIXHA
 FATMIR ISUF
XHONGOLLI
 ANDREA XIXI
 SHKELQIM SEFER XIXI
 KLODJAN ESHREF
ZAJMI
 RUSHE MALE
ZALLI,NURDIN
 ARJAN QAMIL ZELA
 HYQMET RAMADAN
ZGURI
 RAHIM RAMADAN ZILI
 XHEMAL ZOGU
 MOJSI SHKELQIM ZUNA
 BEHAR ZYBER
ZYBERAJ
 AHMET DERVISH ZYLFO
 AVNI DEDA
 MARK CUK DEDUKAJ
 DHURIM DELIALLISI
 SHKENDIJE DELISHI
 BEDRI HARIF DELIU
 RAHMAN MEHMET
DELIU
 ALBI DEMA
 GEZIM DEMA
 SHYQYRI DEMA
 FATMIR MUSHAK
DEMAJ
 SELMAN DEMÇE
 HASAN DERJA
 NEXHIP DIDA
 VASIL SADIK DIDO
 AGIM DINA
 ERGIS, SKENDER
SKENDER, ALI DISHA
 NIKO ABAZ DISHA
 GENCI BESIM DIVA
 ABDI BEGTASH DOBRA
 BASHKEPRONARET
DODA
 MEHDI DOGA
 SHPETIM BASHKIM
DOKA
 MUS DOMI
 XHEVAHIR MEHMET
DOMI
 ARTAN HAZIS DOVA
 ENVER BAJRAM DUKA
 GJYLE XHEVDET DUKA
 QEMAL KASEM DUKA
 SHPETIM DUKA
 SHERIF DULI
 EDUARD ISMAIL DUMI
 HAXHI IDRIZ DURISHTI
 AMARILD DURRSI
 ISLAM ELEZAJ

 ZARIFE HASAN ELEZAJ
 ASTRIT SULEJMAN
ELEZI
 BRAHIM ELEZI
 PLLUM, PECA, FATOS
 AGIM FEJZA
 FATOS FERAJ
 AGIM EKEREM FERATI
 JETON SHUKRI FERATI
 BASHKEPRONARET
FETO
 BEDRI FILOLLI
 MERVETE FILOLLI
 JUSUF FORGALI
 ISMAIL GARIPI
 ISMAIL AZEM GASHI
 BASHKEPRONARET
GECAJ
 GEZIM GEGA
 FESTIM REXHEP
GERDECI
 XHEMAL GERMENJI
 DARIN GEZDARI
 ILMI RIZA GJANA
 BEQIR ASLLAN GJECI
 ZENEL GJIDIJA
 QAMIL XHEMAL GJIKA
 ERVIN GJINO
 BUJAR GJOKA
 NATASHA GJOKA
 RAMAZAN XHAFER
GJOKA
 BASHKEPRONARET
GJONA
 ADRIAN QAMIL GJONI
 KUJTIM RAMAZAN
GJONI
 VLADIMIR GJUTA
 FESTIM GJUZI
 VALBONA GJUZI
 BASHKEPRONARET
GJYLA
 BASHKIM GJYLA
 IDAET GOGA
 INDRIT FERIK GOGA
 SELMAN GURRA
 BENARD SADIK GUXHA
 LUAN SHYQYRI GUXHA
 ARJOLA HABIBASI
 BARIQ NIAZI HADRI
 ARTJAN NURI HAJDARI
 AVNI HAJRO
 ENVER HAKA
 AGIM HALDEDA
 LUAN HALIDINI
 SELADIN FILE HALILAJ
 RIZA HASA
 REXH MEHMET HASANI
 BESIM REXHE
HASMUJAJ
 KADRI HASTOCI
 YLLI HATELLARI
 GENTIAN HAXHI HAXHI
 DURIM IBRAHIM HIDRI
 SHEFQET HIDRI
 ALBANA XHEMAL
HILAJ B.P
 SHKELQIM MYSLIM
HIMOLLARI
 DESTAN HODA
 SHPRESA XHEMAL HODA
 GAFURR HOTI
 ARNIS HOXHA
 BEHAR HOXHA
 MUHAMED ISUF HOXHA
 FATJON KAJMAK HOXHA
 ARDIT RAMAZAN
HOXHA B.P
 BEDRIE HOXHAJ
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Trashëgimtarët e ish-të dënuarve politikë, që nuk kanë
marrë dëmshpërblimin e këstit të tretë duhet të dorë
zojnë dokumentet në Ministrinë e Financave. Janë

në total 5 mijë përfitues, dosjet e të cilëve janë shqyrtu-
ar nga Drejtoria e Pagesave nga janari deri në tetor
të vitit të shkuar. Burime zyrtare nga ministria
bëjnë të ditur se trashëgimtarët njihen si përfitues,
por kanë mangësi në dokumentacion. "Gazeta Sh-
qiptare" zbardh sot listën e përfituesve me të gjitha
detajet për çdo dosje. Në listën e publikuar shëno-
het me "V" në rastet kur dokumenti është në rreg-
ull, me X kur është gabim dhe është kolona bosh
kur dokumenti nuk është paraqitur.

Ministria e Financave publikon listën me dosjet që ka shqyrtuar nga janari deri në tetor 2018

Ish-të përndjekurit, 5 mijë trashëgimtarët që marrin paratë
Dokumentet që duhet të plotësojë çdo përfitues

DOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTET
Të gjithë trashëgimtarët e ish-të dënuarve duhet të siguro-

hen pranë bankës në të cilën kanë hapur llogarinë që llogaria
e tyre është aktive. Në rast se llogaria nuk është aktive, shu-
ma e dëmshpërblimit kthehet mbrapsht në buxhet, duke sjellë
vonesa dhe ndërlikime të panevojshme. Kur kemi ndryshim
të identitetit, (emër/mbiemër), apo në rastet kur në certifikatë
ndryshon emri ose mbiemri, qoftë edhe me një germë të vetme
në krahasim me dëshminë e trashëgimisë apo prokurës, kartës
së identitetit dhe çdo dokumenti tjetër të nevojshëm, duhet
medoemos që në të gjitha dokumentet, emrat të jenë të njëjtë
me atë që është shkruar në certifikatën e lëshuar nga gjendja
civile. Në raste se ka transkriptime të gabuara gjatë kohës

nga një certifikatë e një periudhe të caktuar, atëherë këto ndry-
shime duhet të pasqyrohen brenda formatit të certifikatës,
apo edhe të një vërtetimi të veçantë të lëshuar nga zyra e
gjendjes civile. Ligji parashikon edhe rastet e ekzekutimeve
pa gjyq. "Në rastet e ekzekutimeve kapitale pa gjyq është i
domosdoshëm një vendim fakti gjykate që vërteton vdekjen,
plus një certifikatë negative e lëshuar nga zyra e gjendjes
civile. Në rastet kur për arsye të njohura në gjendjen civile
nuk ekzistojnë dokumente të periudhës përkatëse dhe ky
fakt vërtetohet nga gjendja civile, i interesuari është i detyruar
të bëjë një gjyq fakti, të cilin edhe në këtë rast si në pikën më
lart, duhet ta shoqërojë me një certifikatë negative", thuhet
në njoftimin që Ministria e Financave.
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Tish Pjetri,(,Curri) X X
Shaqe Shllaku  (Curri) X X
Hile Curri X X
Cile Kola (Curri) V V

Dede Curri V V
Shtjefen  (Curri) X X
Elizabeta Hila (Curri) X X
Luçije Shllaku  (Curri) X X

X X X

 
V V V

Prena Doçi V P
Adolf Doçi X X
Silva Xhangolli V P
David Doçi V V V

Jolanda Doçi V P
Eva Sherovska V P

Katerina Simoni V P X

V V V
Nadire Spata V V V

Ilir Spata V P
Rufat Spata V

Aferdita Dauti V P
Xhafer Spata V V V
Emri Spata V P
Besa Merdini V P

Fatbardha Ferra V P
Shkendije Murja V P

Sazan Spata V P
Xhevdet Kaloshi V X

Sherif Kaloshi V V V1
Gazmir Kaloshi V P1
Asllan Kaloshi V Me ZV

Enver Kaloshi V V

V V V
Sabrije Keta V V V

Qemal Keta V V ZV
Fiqirete Ereqi V P1
Merita Mignelli V P1
Luljeta Hushi V P1
Elmira Badolli V P1

Admirim Keta V P1
Florida Istrefi V P1
Juljan Keta V P1

Nafije Maloku V V V
Sadete Ismaili V P

Nexhmije Qosellari V P
Lulzim Maloku V V V
Hajrie Kodragjini V P

Shpresa Buraj V P
Teuta Maloku V P
Flutura Maloku V P
Gentjan Maloku V P

Bujar Keta X V
Dhurata Gjepali X V

Rabije Keta V V V1
V V V

Hatixhe Guri V X X
Murat Mustafa V V V

Liri Muçaj V
Mirdash Mustafa V
Hajrie Mustafa V V
Selami Mustafa V
Agim Mustafa V V

Hysnije Karalli V V X
Adem Mustafa V ZV. 

Qamil Mani (Mustafa) V
Asllan Mustafa V V

Merieme Bako V V V

Mustafa Bako V V V
Shazie Petriti V
Petrit Bako V V

Naxhije Kadiu V P3
Bule Selenica V P4

Jakup Bako V X V
Tahir Bako V P

Shpetim Bako V V V
Gimi Bako V P

Avni Bako V X V
Faik Bako V V1
Alma Heri (Bako) V P1
Vesel Bako X X

Aferdita Ago (Bako) V X
Bejaze Tahiri (Bako) V X V

Sedat Tahiri V P5
Urim Tahiri X X
Fejzi tahiri V V V5

Asime Dishnica V P5
Drita Becka V P5

Shpresa Mete V P5

Oso Kadiu X V V3
Shpresa Bardhoshi X V V4

V V V
Kije Kuqi V P

Kujtim Kuqi V V V
Besnik Kuqi X X
Shqipe Kuqi X X
Aferdita Kuqi V P

Paj Kuqi V P
Haredin Kuqi V P
Xhaferr Kuqi V P

Esat Kuqi V P
Taip Kuqi V P
Hisni Kuqi V P

Kreshnik Kuqi V P
Zoje Rexhepaj V P

V V- V
Mare Prenga V V
Ndrec Prenga V V

Bardhok Prenga V V
Gjovalin Prenga V V

Leke Prenga V X
Nikoll Prenga V X

V V V
Guri (Gkouri) Barçi V V
Vojo (Vogio) Barçi V V

Raimonda (Raimonta Bartsi (Barçi) V V
Ana Barçi X X

V V V
Sebije Lezha X X
Syrri Lezha V P

Servete Piranej V V

Syrri V V V

V V V
Fahrije Xhika V V V
Faik Xhika X V X

Sabire Musaj X X V
Esat Musaj V P1

Bashkim Musaj X
Mendim Musaj V P1

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)



12 - E premte 1 Mars  2019SOCIALE

Manastirliu: Punësimi i mjekëve, në mars hapet portali "Mjekë për Shqipërinë"

Rimbursimi i barnave, 7.5 milionë USD
 për zgjerimin e listës së përfituesve

Ministrja: Mbulim për sëmundjet kronike dhe tumorale

Plot 7.5 milionë dollarë
do të përdoren për
zgjerimin e listës së

barnave me rimbursim. De-
klarata u bë nga ministrja e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale, Ogerta Manastirliu.
"Vendimi i qeverisë për inde-
ksimin e çmimeve për bar-
nat e listës së rimbur-
sueshme do të ketë një efekt
kursimi të fondeve buxhe-
tore, prej 7.5 mln dollarë, të
cilat do të përdoren për
zgjerimin e listës së barnave
falas",-tha ministrja.  Duke e
konsideruar këtë vendim,
një hap përpara drejt mbu-
limit universal, Manastirliu
tha se do të rritet numri i
qytetarëve, të siguruar apo
të pasiguruar, fëmijë apo të
moshuar, persona me aftësi
të kufizuar apo në ndihmë
ekonomike, që do të trajto-
hen falas nga skema e rim-
bursimit të barnave. Sipas
ministres, në sajë të poli-
tikave të qeverisë për mbu-
limin universal, përfitojnë
barnat e rimbursueshme pa
pagesë 498 mijë qytetarë,
përfshirë edhe të pasiguru-
arit. "24 mln dollarë në vit i
kursyem qytetarëve të
pasiguruar që deri dje pagua-
nin nga xhepi për t'u trajtu-
ar me barna për sëmundjet
kronike", u shpreh ministr-
ja e Shëndetësisë. Kjo e fun-
dit, theksoi gjithashtu se do
të rriten përfitimet nga ske-
ma e rimbursimit për
qytetarët, nëpërmjet mar-
rëveshjeve të reja për zgjer-
imin e mbulimit me barna.
"Siç realizuam për herë të
parë mbulimin 100% për tra-
jtimin falas me Herceptinë
për gratë me tumor të gjirit
nëpërmjet marrëveshjeve të
posaçme, do të vijojmë edhe
këtë vit në listën e re të bar-
nave për vitin 2019 realiz-
imin e marrëveshjeve të reja
të posaçme, për të siguru-
ar një mbulim më të gjerë
për sëmundjeve kronike
dhe tumorale", tha Manas-
tirliu.

PORTAL PËR
MJEKËT

Brenda muajit mars do të
hapet portali "Mjekë për Sh-
qipërinë", një hapësirë ku
mjekët do të kenë informa-
cionin e duhur për vendet
vakante, për t'u punësuar
nëpërmjet konkurseve. Kjo
deklaratë është bërë ditën e
djeshme nga ministrja e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale Ogerta Manastirliu,
gjatë interpelancës me

Voltiza Duro

mjekët specializantë. "Vetëm
gjatë muajit janar kanë ap-
likuar 103 mjekë dhe janë
punësuar 66 prej tyre në qen-
drat shëndetësore nga veriu
në jug. Është e rëndësishme
për të theksuar se mënyra si
po afrojmë mjekët e rinj dhe
po bëjmë procesin transpar-
ent duhet përmirësuar më
tej. Ndaj brenda muajit mars
do të ndërtojmë portalin
"Mjekë për Shqipërinë" që
mjekët të kenë informacion
për vendet vakante në
sistemin shëndetësor", tha
Manastirliu. Gjatë interpel-
ancës të drejtpërdrejtë me
mjekët e rinj specializantë,
ministrja Manastirliu u

Shefja e Infektivit në ISHP: Popullata të vaksinohet

Lindi para kohe binjakë, vdes nëna
dhe foshnja, dyshohet nga AH1N1

shpreh se të gjitha spitalet
rajonale dhe bashkiake do të
pajisen me mjekë dhe inferm-
ierë sipas nevojave. "Prej 6
muajsh kemi nisur një proce-
durë për plotësimin e gjitha
vendeve vakante në të gjitha
spitalet rajonale dhe bashki-
ake me mjekë specializantë.
Përfundimi i këtij cikli spe-
cializimesh do të na sjellë
rreth 300 specialistë të rinj, që
qoftë me kontrata me
MSHMS qoftë kuota të lira do
të punësohen vlerësuar sipas
nevojave. Kontratat e special-
izantë prej dy vitesh lidhen
direkt me Ministrinë e Shën-
detësisë duke marrë për bazë
nevojat për mjekë kudo në

rrethe",- u shpreh Manastir-
liu. Manastirliu theksoi se
specializantët që kanë kon-
tratë me Ministrinë e Shënde-
tësisë dhe Mbrojtjes Sociale
për të ushtruar profesionin e
mjekut specialist duhet të
përfundojnë detyrimin kohor
të 3 viteve, siç është përcak-
tuar edhe në kontratë në spi-
talin rajonal apo bashkiak ku
janë caktuar. "Zbatimi i kon-
tratës është detyrim. Sa i për-
ket specializantëve që nuk
kanë kontratë, do të vlerëso-
hen rast pas rasti, sipas speci-
alitetit të mjekut apo nevojës
që kanë spitalet, për të vlerë-
suar mundësinë e lëvizjes. Ka
një dinamikë në organizimin

e sistemin shëndetësor. Oper-
atori i Shërbimeve të Kujdes-
it Shëndetësor është duke
funksionuar dhe marrë ko-
mpetencat e veta, dhe do të
shërbejë dhe për lëvizjen e
mjekëve",- tha ministrja.
Transferimet nga njëri spital
në tjetrin do të bëhet bazuar
në nevojat që sistemi ka dhe
pritshmëritë që kanë qyteta-
rët për të marrë shërbime afër
vendbanimit.

7.5
MILIONE
DOLLARË
Do të përdoren për
zgjerimin e listës së
barnave me
rimbursim. Deklarata
u bë nga ministrja e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale,
Ogerta Manastirliu.
"Vendimi i qeverisë
për indeksimin e
çmimeve për barnat
e listës së
rimbursueshme do të
ketë një efekt kursimi
të fondeve buxhetore,
prej 7.5 mln dollarë,
të cilat do të
përdoren për
zgjerimin e listës së
barnave falas",-tha
ministrja.

PUNESIMI
Brenda muajit
mars do të hapet
portali "Mjekë për
Shqipërinë", një
hapësirë ku mjekët
do të kenë
informacionin e
duhur për vendet
vakante, për t'u
punësuar
nëpërmjet
konkurseve. Kjo
deklaratë është
bërë ditën e
djeshme nga
ministrja e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ogerta
Manastirliu, gjatë
interpelancës me
mjekët
specializantë.

Ditën e djeshme, në am
bientet e Sanatori-

umit ka ndërruar jetë gru-
aja shtatzëne e prekur nga
virusi AH1N1. 30 -vjeçarja
e sëmurë bëri lindje të par-
akohshme, ndërkohë edhe
një nga foshnjat ka ndërru-
ar jetë në maternitet. Fat-
mirësisht foshnja tjetër
është në gjendje të mirë
shëndetësore dhe jashtë
rrezikut për jetën. Binjakët
prematurë po trajtoheshin
në maternitetin e Tiranës
pas lindjes parakohe. Gru-
aja shtatzënë ishte e shtru-
ar prej 2 javësh në spital
për shkak të këtij virusi
dhe dje ka ndërruar jetë.
Ekspertiza pritet të për-
caktojë nëse ndarja nga
jeta e gruas erdhi si pa-
sojë e virusit AH1N1, apo
e komplikacioneve të
tjera.

REAGIMI NGA ISHP
Pas vdekjes së gruas sh-

tatzënë dyshuar dhe një nga
binjakëve e saj për shkak të

virusit AH1N1, shefja e de-
partamentit të Infektivit në
ISHP, Silva Bino  u ka bërë
apel grave shtatzëna dhe

grupeve të riskut nga gripi që
të vaksinohen. "Ajo ishte
vetëm 30 vjeç, shtatzënë dhe
humbi jetën bashkë me një
nga binjakët e porsalindur .
Mjekë gjinekologe, mjekë, in-
fermiere, gratë shtatzëna
përfshihen në grupet e risk-
ut nga gripi. Ju lutem vaksi-
nohuni për të mbrojtur veten,
për të mbrojtur bebin. Gripi
pavarësisht që nuk ka rritje
mbetet shqetësim, prandaj
vaksinohuni. Fruthi vazhdon
të qarkullojë në vend dhe
kush ka vonuar vaksinimin e
fëmijës se tij apo nuk është
vaksinuar të vaksinohet .
Fruthi nuk kursen askënd
dhe nuk ka moshë"- ka thënë

Silva Bino. Sakaq, në spitalin
"Shefqet Ndroqi" në Tiranë
kanë humbur jetën katër per-
sona si pasojë e virusit të grip-

it AH1N1. Mjekët thonë se
nuk ka vend për panik dhe
këshillojnë vaksinimin e
popullatës.

ISHP
Pas vdekjes së gruas shtatzënë dyshuar dhe një
nga binjakëve e saj për shkak të virusit AH1N1,
shefja e departamentit të Infektivit në ISHP, Silva
Bino  u ka bërë apel grave shtatzëna dhe grupeve
të riskut nga gripi që të vaksinohen. "Ajo ishte
vetëm 30 vjeç, shtatzënë dhe humbi jetën bashkë
me një nga binjakët e porsalindur .Mjekë
gjinekologe, mjekë, infermiere, gratë shtatzëna
përfshihen në grupet e riskut nga gripi. Ju lutem
vaksinohuni për të mbrojtur veten, për të mbrojtur
bebin. Gripi pavarësisht që nuk ka rritje mbetet
shqetësim, prandaj vaksinohuni.



Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale, Ogerta Manastirliu

Shefja e departamentit të
Infektivit në ISHP, Silva Bino
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Zbulohet kontrata e landfillit të
Sharrës, tarifa shtesë abuzive

Intervista/ Ja cilat janë udhëzimet nga Departamenti Amerikan i Shtetit

Lotaria Amerikane, ambasada:
Kujdes mos kryeni asnjë pagesë
"KCC do t'u kërkojë vetëm ngarkimin e dokumentacionit"

Të gjithë fituesit e lo
tarisë DV2019, duhet
të bëjnë kujdes dhe të

mos kryejnë asnjë pagesë
pas marrjes së emailit nga
KCC. Ata duhet të dorëzojnë
vetëm dokumentacionin e
kërkuar. Njoftimi është bërë
ditën e djeshme nga ambas-
ada amerikane në Tiranë, e
cila iu bën thirrje fituesve
që të mos bien pre e masht-
rimeve. "Të përzgjedhur të
Lotarisë DV2019: KCC kurrs-
esi NUK do t'ju kërkojë të
kryeni ndonjë pagesë, por
vetëm t'i dërgoni dokumen-
tet tuaja me email. Kujdes
nga mashtrimi!",-thotë am-
basada.
EMAILI NGA KCC

"Ju do t'ju kërkohet të
sillni dokumentet origjinale
në intervistën tuaj për vizë
në ambasadën apo konsul-
latën e SHBA, së bashku me
përkthimet e kërkuara. KCC
do të dërgojë instruksione që
shpjegojnë se si të skanoni
dhe dërgoni email dokumen-
tet dhe përkthimet e
kërkuara pasi të keni dorë-
zuar një aplikim të vlefshëm
DS-260 për ju dhe për të
gjithë anëtarët e tjerë të
familjes. Vizita juaj e inter-
vistës për vizë nuk do të cak-
tohet derisa KCC të ketë
pranuar dhe rishikuar të
gjitha dokumentet e
nevojshme mbështetëse. Ju
do të merrni dokumentet
origjinale me vete në inter-
vistën tuaj në një ambasadë
ose konsullatë të SHBA. Mos
dërgoni asnjë nga këto doku-
mente në Qendrën Konsul-
lore Kentucky pasi do të sh-
katërrohen",-bën me dije de-
partamenti amerikan i sh-
tetit. Ndërkohë, dokumentet
civile dhe personale mund të
ndryshojnë nga vendi në
vend, varësisht nga dis-
ponueshmëria. Mund të ketë
udhëzime shtesë për mar-
rjen e dokumenteve civile në
një vend të caktuar ose do-
kumente shtesë të kërkuara,
varësisht nga Ambasada e

SHBA-ve ose Konsullata ku
do të aplikohet. Fituesit du-
het të zgjedhin ambasadën
ose konsullatën ku do të ap-
likojnë për të mësuar se cilat
kërkesa shtesë ekzistojnë,
nëse ka.

PËRGATITJA PËR
INTERVISTË

"Ju duhet të përgatiteni
për intervistën tuaj me
kujdes. Pamundësia për t'u
përgatitur plotësisht për in-
tervistën tuaj në Ambasa-

dën ose konsullatën e SHBA
mund të rezultojë në vonesë
ose mohim të aplikimit për
vizë. Pasi të keni njoftuar
për intervistën tuaj të plan-
ifikuar, do t'ju duhet të ndër-
marrni hapat e rëndësishëm
përpara datës së interv-
istës",-bën me dije Departa-
menti Amerikan i Shtetit.
Fillimisht duhet të shqyrto-
het me kujdes informacioni
i caktimit në Kontrollin e
Statusit të Regjistrimit në
faqen e internetit të E-DV,
duke shënuar datën, kohën
dhe vendndodhjen e interv-
istës për vizën e emi-
grantëve. Më tej duhet të
merren në shqyrtim Udhëz-
imet e Intervistës së Ambas-
adës së SHBA-së ose Konsul-

latës.
FORMULARI DS-260

Aplikanti kryesor dhe të
gjithë anëtarët e familjes që
aplikojnë për një vizë diver-
siteti në programin DV-2019
duhet të plotësojnë Formu-
larin DS-260. Ata duhet të
shkruajnë numrin e rastit të
DV në formularin online të
DS-260 për të aksesuar dhe
përditësuar informacionin
për veten dhe familjen që
kanë përfshirë në
regjistrimin e tyre të DV.
"Nëse do të kishit një bash-
këshort ose fëmijë para se të
paraqitni hyrjen tuaj origji-
nale, por nuk i keni përfshirë
ato në formën origjinale të
hyrjes, atëherë rasti juaj do
të diskualifikohet në kohën

e intervistës tuaj për vizë. As
ju as ndonjë nga anëtarët e
familjes tuaj nuk do të merr-
ni viza. Për më shumë infor-
macion, shihni Udhëzimet e
DV",bën me dije ambasada.
Pas dorëzimit të Formularit
DS-260 në internet, aplikantët
duhet të hapin faqen e kon-
firmimit. Aplikanti dhe secili
anëtar i familjes që do të sho-
qërojë aplikantin në Shtetet
e Bashkuara do të duhet të
dorëzojë kopjet e skanuara
dhe çdo përkthime të kërkuar
të dokumenteve origjinale
ose kopjeve të vërtetuara të
dokumenteve të listuara më
poshtë nga një zyrë, autoritet
ose subjekt lëshues i duhur
në vendin e origjinës. "KCC
do të dërgojë instruksione që
shpjegojnë se si të skanoni
dhe dërgoni email dokumen-
tet dhe përkthimet e kërkuara
pasi të keni dorëzuar një ap-
likim të vlefshëm DS-260 për
ju dhe për të gjithë anëtarët
e tjerë të familjes. Data juaj e
intervistës për vizë nuk do të
caktohet derisa KCC të ketë
pranuar dhe rishikuar të
gjitha dokumentet e
nevojshme mbështetëse. Ju
do të merrni dokumentet
origjinale me vete në interv-
istën tuaj në një ambasadë
ose konsullatë të SHBA. Mos
dërgoni asnjë nga këto doku-
mente në Qendrën Konsul-
lore Kentucky. Të gjitha doku-
mentet e letërsisë ose korre-
spondencën e postuar në
OEK do të shkatërrohen",-
thekson Departamenti
Amerikan i Shtetit.

APELI
Të gjithë fituesit e
lotarisë DV2019,
duhet të bëjnë
kujdes dhe të mos
kryejnë asnjë
pagesë pas marrjes
së emailit nga
KCC. "Të
përzgjedhur të
Lotarisë DV2019:
KCC kurrsesi NUK
do t'ju kërkojë të
kryeni ndonjë
pagesë, por vetëm
t'i dërgoni
dokumentet tuaja
me email. Kujdes
nga mashtrimi!",-
thotë ambasada.

INTERVISTA
"Ju duhet të përgatiteni për intervistën tuaj me
kujdes. Pamundësia për t'u përgatitur plotësisht
për intervistën tuaj në Ambasadën ose konsullatën
e SHBA mund të rezultojë në vonesë ose mohim të
aplikimit për vizë. Pasi të keni njoftuar për
intervistën tuaj të planifikuar, do t'ju duhet të
ndërmerrni hapat e rëndësishëm përpara datës së
intervistës",-bën me dije departamenti Amerikan i
shtetit.



Voltiza Duro

News24' zbulon kon
tratën që Minis
tria e Mjedisit ka

nënshkruar me kompan-
inë koncesionare të land-
fillit të Sharrës '"Integrat-
ed Energy BV ". Në këtë
marrëveshje koncesion-
are vërehet se në asnjë
prej pikave të renditura
mbi detyrimet që duhet t'i
paguhen kompanisë, nuk
rezulton tarifa prej 480
lek/ton që kamionët e
ndërtuesve me dhera janë
të detyruar të paguajnë
në Landfill.
Në dokument figurojnë
vetëm dy tarifa që i pagu-
hen koncesionarit. Bëhet

DEKRETI
News24 zbulon kontratën që Ministria e Mjedisit ka
nënshkruar me kompaninë koncensionare të
landfillit të Sharrës '"Integrated Energy BV ". Në
këtë marrëveshje koncensionare vërehet se në
asnjë prej pikave të renditura mbi detyrimet që
duhet t'i paguhen kompanisë, nuk rezulton tarifa
prej 480 lek/ton që kamionët e ndërtuesve me
dhera janë të detyruar të paguajnë në Landfill.Në
dokument figurojnë vetëm dy tarifa që i paguhen
koncesionarit. Bëhet fjalë për tarifën prej 29 euro
për çdo ton mbetje urbane që depozitohet në
Sharrë nga Bashkia e Tiranës dhe e dyta pagesa
që koncensionari përfiton nga shitja e enegjisë
elektrike të prodhuar nga impianti i përpunimit të
mbetjeve.



fjalë për tarifën prej 29
euro për çdo ton mbetje
urbane që depozitohet në

Sharrë nga Bashkia e Ti-
ranës dhe e dyta pagesa që
koncesionari përfiton nga

shitja e energjisë elektrike
të prodhuar nga impianti i
përpunimit të mbetjeve.
Kjo vërteton faktin fla-
grant se Landfilli i Sharrës
iu 'gllabëron' në mënyrë
abuzive dhe të jash-
tëligjshme firmave ndër-
tuese një tarifë të panënsh-
kruar në kontratë.
Njësoj si biznesin privat
edhe Bashkinë e kanë
detyruar të paguajë tarifën
prej 480 lekësh për çdo ton
dherash që dërgon me mje-
tet e saj në landfill. Ky ven-
dim absurd shton të ardhu-
rat e kompanisë Integrated
Energy B.V, e cila fut thellë
duart në xhepat e taksapa-
guesve kryeqytetas.

Tarifat shtesë që koncesion-
ari vendos në mënyrë të fshe-
htë t'ua vjelë ndërtuesve dhe
Bashkisë së Tiranës janë
cilësuar nga bizneset në
vend si korruptive dhe

klienteliste. Prej disa ditësh
bizneset kanë ngritur
shqetësimin në media duke
kërkuar nga qeveria ndë-
rhyrjen e menjëhershme
dhe anulimin e kësaj tarife.
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Është e pazakontë që një
VIP shqiptare të pra
nojë operacionet plas-

tike. Ndonëse shumica e va-
jzave të showbizit i janë nën-
shtruar të paktën një herë
ndërhyrjeve estetike, shumë
pak prej tyre e pranojnë
hapur. Pas ndërhyrjeve
natyrisht që vajzat e ekranit
duken perfekte megjithatë ka
dhe raste kur jo gjithçka ka
shkuar, siç ato kanë dashur.
Më poshtë po ju rendisim
disa prej tyre që e kanë pran-
uar dhe që, në fakt, i kanë
bërë edhe më të bukura op-
eracionet plastike.

Ajo është një nga këngët-
aret më të kuruara të mo-
mentit. Nora Istrefi ka pran-
uar që ka fryrë buzët në një
intervistë. "I kam fryrë veç
pak buzët", u shpreh
këngëtarja dhe duhet thënë
që buzët i kanë dhënë vërtet
një pamje krejt tjetër Norës.

Është përfolur mjaft për
jetën e saj private kohët e
fundit megjithatë është  nga
ato personazhe që nuk rezer-
vohet për të treguar të
vërtetën. Lori Hoxha jo
vetëm që e ka pranuar se ka
bërë ndërhyrje, por ka dhënë
edhe arsyen pse e ka pranu-
ar, duke thënë se nuk do që
vajzat e vogla të mendojnë se
ajo është perfekte. Blogerja
nuk e ka thënë ende se çfarë
operacionesh plastike ka
bërë konkretisht, por rëndë-
si ka që vërtet duket bukur.

Modelja Françeska Jaçe
ka bërë hundën dhe e ka
pranuar vetë pak kohë më
parë në emisionin e Rudinës.
"Isha e fiksuar, doja ta bëja,
por kisha edhe mish të huaj
dhe vendosa. E kisha të
nevojshme, por edhe fiksimi
i moshës…", tha modelja.

Era Istrefi është, gjithash-
tu një nga vajzat e showbizit
që i është nënshtruar opera-
cioneve plastike. Era ka
pranuar që ka bërë buzët në
një intervistë në fillimet e
karrierës së saj. Ndërsa së
fundmi, këngëtarja po për-
flitet që ka bërë edhe gjoksin.

Aurela Hoxha është për-
folur shpesh se i është nën-
shtruar operacioneve plas-
tike megjithatë modelja ka
pranuar që ka bërë vetëm
buzët. Çfarëdo operacioni
plastik të ketë bërë, Aurela
duhet ta pranojmë që e ka
ndryshuar shumë dhe gjith-
monë për mirë. E ftuar para
disa kohësh te "Zonë e lirë"
ajo tha se e akuzonin se kish-
te hequr me operacion dy
brinjë që të dukej elegante.

Detajet e ndërhyrjeve që kanë bërë bukuroshet e ekranit

Në dukje perfekte! Ja këngëtaret që
u bënë "zbor" operacioneve plastike
Françeska Jaçe: E kisha të nevojshme, por dhe fiksim moshe

Pasi tregoi këtë thashethem
Hoxha shpërtheu në të qe-
shura.

As ajo nuk mund t'u shpë-
tonte operacioneve plastike.
Që Dafina Zeqiri nuk ka të
njëjtën pamje si vite më
parë, kjo është e dukshme.
Por edhe këngëtarja e pra-
non që kjo është falë ndë-

rhyrjeve që ka bërë. Në një
emision disa vite më parë
ajo ka treguar se i është nën-
shtruar kirurgjisë plastike
dhe ka bërë gjoksin dhe hun-
dën. Gjithashtu, Dafina ka
bërë edhe buzët që i kanë
dhënë një pamje krejt tjetër
dhe më të bukur. Duhet të
themi që këngëtares nuk i

Egla Xhemali

bien në sy për keq gjithë
ndërhyrjet.

Nuk mund të harronim pa
futur në këtë listë edhe Çil-
jetën, e cila i habiti të gjithë
pak kohë më parë kur tha se
do të zvogëlonte gjoksin.
Ashtu ndodhi dhe këngëtar-
ja e zvogëloi gjoksin me tre
numra. Me gjoks të madh,

apo me të vogël, Çiljeta mban
ende fronin e një prej vajzave
më seksi shqiptare. Këngëtar-
ja ka bërë, gjithashtu, edhe
hundën dy vite më parë.

Dhurata Dora është një
tjetër këngëtare që i është nën-
shtruar ndërhyrjeve. Bukuro-
shja me stil unik ka dashur të
arrij perfeksionin duke fryrë

pak buzët. E ftuar te "Zonë e
lirë" para disa kohë ajo ka
pranuar se i kishte shumë të
holla buzët dhe se kishte ven-
dosur që t'i trashte pak me
qëllim që të dukej bukur.
Ndryshimi që ka pësuar Dhu-
rata është i dukshëm e duhet
të  pranojmë që kështu bie
edhe më në sy bukuria e saj.
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Prej disa ditësh
këngëtarja dhe

moderatorja Luana
Vjollca ndodhet me
pushime në Maldive nga
ku duket se po ia kalon
shumë mirë. Fillimisht u
përfol se mund të ishte
me Krenarin, por më
pas u zbulua se ishte e
vërtetë pasi Luanën e
tradhtoi një detaj ku
reflektohej fytyra e
partnerit të saj. Mirëpo
moderatorja seksi nuk i
ka kursyer aspak fotot
dhe videot seksi e na
duhet ta pranojmë që "e
ka djegur" fare. Por në
një foto ka marrë disa
kritika nga fansat, pasi i
thanë që nuk shkohet në
plazh me taka. Por siç
duket Luana as nuk e ka
vrarë mendjen fare për
këto komente dhe i
veshi sërish këpucët me
taka me një fustan rozë
të hapur.

Pasi publikoi momentin romantik,
Fero bën veprimin që i habiti fansat

Lidhja e Feros dhe Arbenitës ishte një nga më të përfolurat, pasi
arriti të zbulohej përmes 'Instagramit'. Por edhe pse u munduan

ta mbanin të fshehtë, ata u dorëzuan dhe tashmë janë një ndër
çiftet më të komentuar në mediat rozë. Ndodh shpesh që Arbenita
dhe Fero të publikojnë foto me njëri-tjetrin në rrjetet sociale dhe
një të tillë ka publikuar reperi ditën e djeshme. Ai shfaqet me të
dashurën e tij në një foto ku duken mjaft bukur dhe ka vendosur dy
emoji "qypi me mjaltë". Mirëpo ajo çfarë na habiti është fakti që ai
ka bllokuar komentet dhe arsyen pse nuk e dimë.

Si do ketë reaguar këngëtarja? Albi
tallet me filmin e Elvana Gjatës

Dy gisht mjaltë" është kome
dia që bëri bashkë Elvana

Gjata dhe Ermal Mamaqin në
një film si aktorë protagonistë.
Prej muajsh fansat, presin
publikimin e filmit, por ende
nuk është bërë e ditur data e
publikimit megjithatë traileri i
kësaj komedia u publikua.
Në këtë komedi janë bërë
bashkë emrat më të njohur të
aktorëve shqiptarë, që prej
vitesh kanë argëtuar publikun
me humorin e tyre. Shumë
personazhe treguan mbësh-
tetjen për këtë projekt e një
prej tyre ishte sigurisht Albi
Nako. Koreografi i njohur ka publikuar trailerin e filmit, por e ka shkruar
"Filmi dy gisht m*t". Por Albi është treguar i kujdesshëm pasi i ka filtruar
komentet, mirëpo me siguri ishte thjesht një shaka e tij, ashtu siç vendndodh-
ja që ka vendosur " Kurvelesh i Sipërm".

Nuk e priste njeri! Lori
"zhduket"pa lënë gjurmë

Lori Hoxha mund të themi se është ndër ato vajza të showbizz-it
shqiptar që i shohim mjaft aktive në rrjetet sociale. E megjithatë

duket se së fundmi Lori nuk po postonte dhe aq shumë në rrjetin social,
'Instagram'.
Pas një kërkimi të thjeshtë duket qartë se Lori e ka mbyllur llogarinë e
saj dhe për këtë nuk ka bërë asnjë lajmërim paraprak siç ndodh shpesh
me personazhet, të cilët i lajmërojnë ndjekësit e tyre se përse po ven-
dosin të largohen nga rrjeti social. Nuk e dimë nëse Lori për ndonjë
arsye e ka mbyllur llogarinë vetë apo mund t'ia kenë hakuar ashtu, siç i
ndodhi mikeshës së saj të ngushtë Anxhela Lamaj.

Luana lë nam në Maldive, ja
çfarë ka bërë moderatorja
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Zgjedhjet presidenciale, Sela: Duhet të mbështesim një shqiptar

Kreu i ASH: Do i krijojmë mundësinë
ish-ambasadorit Reka të dalë ditën e zgjedhjeve

Sugjerimet amerikane s'e bindin Prishtinën që ta pezullojë tarifën

'Taksa', Haradinaj: Do të na ndihmojë
të arrihet marrëveshja më shpejt

Thaçi: Nuk do rrezikojmë marrëdhëniet ndërshtetërore

Sugjerimet amerikane se
taksa doganore e vendo
sur ndaj importeve nga

Serbia dhe Bosnjë e Hercegov-
ina duhet ndërprerë për t'i
dhënë mundësi vazhdimit të
dialogut nuk e kanë bindur
kryeministrin e Kosovës, Ra-
mush Haradinajn dhe qever-
inë e Kosovës që të ndërmar-
rin një hap të tillë. Ndërkohë
që presidenti Hashim Thaçi,
por edhe përfaqësues të tjerë
të lartë politikë, përfshirë edhe
njërin nga liderët e opozitës,
kryetarin e Lidhjes Demokra-
tike të Kosovës, Isa Mustafa
kanë bërë thirrje që të dëgjo-
het sugjerimi amerikan,
kryeministri Haradinaj ka
përsëritur se nuk ka një ofer-
të bindëse që taksa të pezullo-
het. Qëllimi final i taksës, si-
pas kryeministrit Ramush
Haradinaj mbetet që Serbia ta
njohë pavarësinë e Kosovës.
Me qëllim të shqyrtimit të
vendimit për pezullimin e tak-
sës dhe rifillimit të dialogut
ndërmjet Kosovës dhe Ser-
bisë, në Prishtinë po qën-
drojnë edhe zyrtarë të lartë të
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës. Përfaqësuesit e
lartë të Këshillit Kombëtar të
Sigurisë së Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës, John Er-
ath dhe Brad Berkley, siç
kanë lajmëruar përfaqësues-
it politikë në Prishtinë që
kanë zhvilluar takime me ta,
edhe njëherë kanë paraqitur
qëndrimin e njohur ameri-
kan për pezullimin e taksës
për t'i dhënë mundësi dia-
logut. Po ashtu, zyrtarët e
lartë amerikanë, sipas
liderëve vendorë, kanë
ritheksuar edhe përkush-
timin e SHBA-ve për të parë
sa më shpejt një mar-
rëveshje ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë, e cila do ta mby-
llte njëherë e përgjithmonë
konfliktin mes dy vendeve.
Kryeministri i Kosovës, Ra-
mush Haradinaj, tha të en-
jten se marrëveshja
gjithëpërfshirëse mes Prish-
tinës dhe Beogradit do të
rregullonte tregtinë e lirë
Kosovë-Serbi. Haradinaj tha
se me zyrtarët amerikanë ka
biseduar edhe për argumen-
tet e Kosovës që, siç tha ai,
"dialogu duhet të vazhdojë,
duhet të arrihet një mar-
rëveshje gjithëpërfshirëse e
detyrueshme, ligjore në
kufijtë ekzistues. Heqja e tak-
sës në kuadër të një kontrate,
pra të një marrëveshjeje kon-

Opozita shqiptare në
Maqedoni do të

mbështesë ish-ambasador-
in Blerim Reka si kandidat
për president në zgjedhje.
Ai shpalli kandidaturën e
tij si i pavarur, ndërsa opozi-
ta shqiptare pritet ta
mbështesë në rrugën jo të
lehtë për t'u bërë pasuesi i
George Ivanov. Kreu i ASH-
së, Ziadin Sela theksoi se
marrëveshja me opozitën
ka për qëllim që shqiptarët
të mos i bëjë thjesht votues,
por të kenë kompetenca

trate për njohje reciproke
Kosovë- Serbi, ku aty i dimë
të gjitha temat përfshirë
edhe tregtinë e lirë, në gjend-
jen çfarë ishte dje, është e pa-
mundur të merret një vep-
rim për pezullim të taksës",
tha Haradinaj. Kurse, i pye-
tur nëse kërkesa e vazh-
dueshme e SHBA-ve për pe-
zullim të taksës ndaj mall-
rave serbe dhe atyre të Bosn-

jës ia ka mbushur mendjen
që të ndërmarrë një veprim të
tillë, Haradinaj tha se janë dy
aspektet se si po shihet taksa.
"Normalisht, na e mbush
mendjen dhe ekzistojnë dy
pamje për ta parë tarifën. Një
është kur e shohim si pengesë
për t'u kthyer në dialog. Tjetra

është si ndihmesë për t'u arri-
tur marrëveshja më shpejt, për
shkak se koha tashmë nuk i
kushton më vetëm Kosovës,
por edhe Serbisë besoj", dek-
laroi Haradinaj. Ai theksoi se
problemi i taksës nuk ndërlid-
het me faktorin ndërkombëtar,
por me qëndrimet e Serbisë
karshi shtetit të Kosovës.
Presidenti i Republikës së Ko-
sovës, Hashim Thaçi, i sho-

qëruar edhe nga kryeministri
Haradinaj kanë takuar
mbrëmjen e së mërkurës zyr-
tarët amerikanë. Kurse të en-
jten ka zhvilluar një takim me
ta, ku ishin të pranishëm edhe
bashkëdrejtuesit e ekipit nego-
ciator, Fatmir Limaj e Shpend
Ahmeti. "Në këtë takim është

biseduar për procesin e dia-
logut përfundimtar ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë, për për-
gatitjet e këtij procesi dhe te-
jkalimin e pengesave aktuale,
duke përfshirë këshillat e
SHBA-ve për domosdosh-
mërinë e ndërprerjes së
përkohshme të taksës dhe ri-
fillimin e dialogut, si dhe për
shtimin e përpjekjeve për ar-
ritjen e marrëveshjes
gjithëpërfshirëse", thuhej
përveç të tjerash në një komu-
nikatë për media nga Presiden-
ca. Po ashtu, në komunikatë
është thënë se, "me asnjë
kusht dhe në asnjë rrethanë,
Republika e Kosovës nuk do t'i
rrezikojë marrëdhëniet ndër-
shtetërore dhe miqësinë spe-
ciale me SHBA-të". Nga ana
tjetër, politologu Ramush Ta-
hiri konsideron se qeveria e
Kosovës, njësoj siç e ka marrë
vendimin për vënien e taksës,
në të njëjtin format duhet ta
largojë ose ta pezullojë atë. Si-
pas tij, taksa është politike dhe
nuk është ekonomike. "Taksa
duhet të pezullohet. Të gjitha
forumet ndërkombëtare e kanë

vendimmarrëse. "Ne e kemi
obligim moral që si opozitë
shqiptare, shqiptarit i cili
kur të dalë ditën e
zgjedhjeve, përfshi edhe atë
që do të ketë presion prej
qeverisë, sepse nuk kanë
ndryshuar shumë gjëra që të
dalë dhe të votojë patjetër.
T'ia krijojmë mundësinë që
aty në listë ta ketë edhe një
shqiptar të denjë, që i plotë-

son të gjitha kriteret, me niv-
el intelektual dhe me për-
gatitje profesionale të duhur,
që të ketë mundësinë edhe ta
votojë. Ne e nderojmë listën

dhe garën presidenciale dhe
ia krijojmë një mundësi
shumë me vlerë shqiptarit
ditën e zgjedhjeve", - tha
Ziadin Sela.

ZIJADIN SELA
"Ne e kemi detyrim moral që si opozitë
shqiptare t'u krijojmë mundësi shqiptarë të dalin
e të votojnë ditën e zgjedhjeve, përfshi edhe ata
që do të kenë presion prej qeverisë. Ne e
nderojmë listën dhe garën presidenciale dhe i
krijojmë një mundësi shumë me vlerë shqiptarit
ditën e zgjedhjeve", - tha Ziadin Sela.



kërkuar këtë dhe Kosova nuk
mund të sillet ndryshe, nëse
dëshiron të jetë shtet serioz
dhe subjekt i barabartë
ndërkombëtar. Është shumë
më mirë që kjo taksë të hiqet
nga Qeveria e Kosovës, ndër-
sa është shumë më keq që kjo
qeveri të bjerë dhe taksa të
mbetet dhe të mos kemi
mundësinë ta heqë Kosova
ose ta pezullojë taksën deri
pas zgjedhjeve të reja", vlerë-
son Tahiri. Taksa prej 100 për
qind që Qeveria e Kosovës e
ka vendosur për produktet

Ana Brnabiç: Marrëveshja e romingut,
në rrezik për shkak të taksës

Ana Brnabiç, kryeministrja e Serbisë, ka thënë se tak
sa ndaj mallrave serbe e vendosur nga autoritetet

në Prishtinë nuk ka ndikuar në tregtinë ndërmjet Ser-
bisë dhe Bosnje Hercegovinës, por ka rrezikuar të gjitha
marrëveshjet rajonale, të cilat janë planifikuar të nën-
shkruhen. Kryeministrja Brnabiç, me këtë rast theksoi
marrëveshjen për romingun, e cila ishte planifikuar të
nënshkruhej nga gjashtë vendet e Ballkanit në samitin
e dytë digjital në Beograd. "Si të nënshkruhen mar-
rëveshjet e reja kur ato të vjetrat nuk respektohen", tha
Brnabiç në një konferencë për media, pas takimit me
kryeministrin e Republikës serbe të Bosnjës, Radovan
Viskoviç. Ajo përsëriti se taksa e vendosur nga Prishti-
na shkel marrëveshjen e CEFTA-s. Në prill të 2018-ës në
samitin e parë digjital të mbajtur në Shkup ishte parala-
jmëruar ulja e çmimeve të romingut mes vendeve të
Ballkanit. Komisionierja Evropiane për Ekonomi dhe
Shoqëri Dixhitale, Marija Ivanova Gabriel, pati theksuar
se Unioni në mënyrë intensive punon në përgatitjen e
axhendës digjitale për Ballkanin Perëndimor, që është
pjesë e strategjisë së të BE-së për zgjerimin e Ballkanit
Perëndimor. Komisionerja pati thënë se ulja e çmimeve
të romingut do të jetë një nga përpjekjet në transformim-
in digjital. "Romingu nuk është vetëm një domosdosh-
mëri, por është gjithashtu një nxitje e rëndësishme dhe
e dobishme për bizneset dhe qytetarët. Unë e mirëpres
iniciativën për të ulur çmimet", pati thënë komisioner-
ja Gabriel.

RAMUSH HARADINAJ
"Normalisht ekzistojnë dy mënyra për ta parë
tarifën. Njëra është kur e shohim si pengesë për
t'u kthyer në dialog. Tjetra është si ndihmesë për
t'u arritur marrëveshja më shpejt, për shkak se
koha tashmë nuk i kushton vetëm Kosovës, por
edhe Serbisë besoj", deklaroi Haradinaj.



Kreu i ASH-së, Ziadin Sela

nga Serbia ka krijuar një re-
alitet krejtësisht të ri në
raportet ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë dhe ka ndikuar
edhe në dialogun për nor-
malizimin ndërmjet dy
vendeve, vlerësojnë njohësit
e zhvillimeve politike në
vend. Gjithashtu, çështja e
kësaj takse tashmë është
shndërruar në pengesë për
dialogun ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë, për faktin se kjo
e fundit, heqjen e kësaj takse
e ka vënë kusht për vazhdi-
min e këtij dialogu.

Foto Ilustruese
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SHBA: Kërkuan anulimin e sanksioneve që të hiqnin impiantet bërthamore

Takimi i II Trump-Kim Jong
mbyllet pa marrëveshje

Shtëpia e bardhë: Bisedat për denuklearizimin do vijojnëTë gjithë prisnin një
përmbyllje me mar
rëveshje në takimin

e fundit Trump-Kim Jong
Un, por nuk ndodhi kësh-
tu. Edhe pse presidenti
amerikan hyri me tepër op-
timizëm në takim, nuk u
shfaq i tillë kur doli. Mad-
je, ai doli në konferencë 2
orë përpara afatit të plani-
fikuar pas takimit kokë më
kokë me Kim Jong-Un, për
të deklaruar se asnjë mar-
rëveshje nuk ishte arritur
me udhëheqësin komunist
të Koresë së Veriut. "Në pa-
rim ata kërkonin heqjen e
krejtësisht të sanksioneve,
por ne nuk mund ta bëjmë
këtë. Ata pranuan që të
çarmatosnin një pjesë të
madhe të impianteve të
tyre bërthamore, por ne
nuk mund të pranojmë
heqjen e plotë të sanksion-
eve". Megjithatë, shefi i
Shtëpisë së Bardhë tha se
kishte marrë garanci nga
Kim Jong-Un se vendi ko-
munist nuk do t'u rikthe-
hej provave bërthamore
dhe se procesi i bisedimeve
do të vijonte. Qëndrimi i
Trumpit ishte i  vetmi
burim infor macioni për
mediat botërore nga ky
takim, pasi Kim Jong-Un
nuk bëri asnjë deklaratë
publike.  Mbetet për t 'u
parë çfarë qëndrimi do të
mbajë Peniani, tashmë që
raundi i dytë i bisedimeve
mund të konsiderohet i
dështuar.  Në fjalimin e
Vitit të Ri, udhëheqësi ko-
munist paralajmëroi se
nëse Shtetet e Bashkuara
nuk mbajnë premtimin për
heqjen e sanksioneve, Ko-

reja e Veriut do të gjente
mënyra të reja për të
mbrojtur sovranitetin. Sh-
tëpia e Bardhë shton se
takimet për denukleariz-
imin do të vazhdojnë në të
ardhmen. Në konferencë,
presidenti amerikan dek-
laroi se e kishte "refuzuar
kërkesën e Kim për të
hequr sanksionet". Dita e
dytë ishte hapur me një
takim kokë më kokë mes dy
liderëve, që zgjati 45 minu-
ta.  Në një shënim,
zëdhënësja e Shtëpisë së
Bardhë, Sarah Sanders, i
përshkroi takimet mes dy
udhëheqësve si "shumë të
mira dhe konstruktive".
Trump dhe Kim diskutuan
për mënyrat e ndryshme

SHKURT

SHBA, sanksione të
mundshme shtesë
ndaj Venezuelës

Sipas një zyrtari të lartë
amerikan, në ditët e

ardhshme administrata
"Trump" do të vendosë
sanksione të tjera ndaj
Venezuelës. Përfaqësuesi
Special për Venezuelën,
Elliott Abrams, tha gjith-
ashtu se këtë javë Uashing-
toni do të sjellë për votim
përpara Këshillit të Sig-
urimit të Kombeve të
Bashkuara një projektre-
zolutë, që bën thirrje për
lejimin e hyrjes së ndih-
mave humanitare në vend.
Ministri i Jashtëm i Vene-
zuelës, Jorge Arreaza, u
bëri thirrje anëtarëve të
Këshillit të Sigurimit të
miratojnë një rezolutë që
refuzon përdorimin e
forcës ndaj vendit të tij.
"Është e pabesueshme, por
siç i thashë zotit Elliott
Abrams gjatë takimit të
fundit që patëm këtu në
Nju Jork, grushti i shtetit
dështoi. Tani është koha
për të mbledhur mendjen,
të respektohet e drejta
ndërkombëtare dhe Kush-
tetuta venezueliane", tha
ai. Të hënën nënpresiden-
ti amerikan, Mike Pence,
njoftoi vendosjen e sank-
sioneve kundër katër gu-
vernatorëve të Venezue-
lës, të cilët mbështesin
Nicolas Maduron. Zoti
Pence shtoi se Shtetet e
Bashkuara do të ofrojnë
një ndihmë shtesë në
vlerën e 56 milionë dol-
larëve për vendet e
Amerikës Latine, të cilat
po kujdesen për më shumë
se 3 milionë venezuelianë
që janë larguar nga vendi
që nga viti 2015.

Japoni, fëmija më i
vogël në botë kthehet

në shtëpi

I sapolinduri më i vogël
në botë ia doli. Bebja e

lindur në Japoni në javën
e 24, e cili peshonte 268
gramë u bë një rekord
botëror. Pas pesë muajsh
të kaluara në inkubator në
universitetin e Keio, fëmi-
ja kthehet në shtëpi, në
shëndet të mirë, pasi arri-
ti peshën e 3.2 kilo-
gramëve, 12 herë më e
madhe se pesha e tij fille-
stare. Fëmija lindi në
gusht, pas një lindjeje
çezariane në urgjencë.
Ishte kaq i vogël sa shumë
druheshin që nuk do ar-
rinte të mbijetonte. Por me
kujdesin e mjekëve në
spital, arriti më në fund
të kthehej në shtëpi. "Kjo
tregon se edhe fëmijët më
të vegjël mund të bëhen
të shëndetshëm", - ko-
menton i kënaqur drej-
tori i spitalit, Takeshi
Arimitsu për "The Japan
Times". "Jam e lumtur që
u rrit kaq shumë, nuk
isha e sigurt që mund t'ia
dilte", - tha e ëma.

për të avancuar denuklear-
izimin dhe konceptet e ba-
zuara në ekonomi". Në prag
të ditës së dytë të taki-
meve, presidenti i Shteteve
të Bashkuara ka theksuar:
"Nuk ka ngutje për
denuklearizimin e Koresë
së Veriut, por ka nxitim
për të arritur mar-
rëveshjen e duhur. E vlerë-
soj shumë faktin që nuk ka
më teste bërthamore dhe
raketore. Përsëri ju them
se nuk ngutem. Nuk duam
testet, ne kemi zhvilluar
diçka me të vërtetë spe-
ciale për ta", deklaroi pres-
identi amerikan. Trump ka
shtuar se kishte respekt
për Gjeneralin Kim dhe
vendin e tij dhe ka kujtu-

Raporti tronditës: 5 mijë fëmijë të abuzuar në SHBA

"Save the Children": Tre adoleshentë në pesë
janë viktima të diskriminimit dhe bullizmit

Një raport i frikshëm i
nxjerrë së fundmi

nga "Save the Children"
tregon se më shumë se tre
djem në pesë janë vikti-
ma të diskriminimit, të
përqeshjes nga bashkë-
moshatarët e tyre, sipas 9
nga 10 dëshmitarëve të
drejtpërdrejtë të epi-
sodeve kundër shokëve të
tyre, veçanërisht në sh-
kolla. Homoseksualiteti,
komunitetet rom, obezi-
teti ose ngjyra e lëkurës
janë "etiketat" për të cilat
njerëzit diskriminohen,
sipas më shumë se 80% të
të anketuarve,  në një
sondazh të gjerë, në prag

të Ditës Ndërkombëtare
Kundër Diskriminimit.
OJQ-ja "Save the Chil-
dren" ka kryer sondazhe në

më shumë se 2 000 nxënës
të shkollave të mesme në
të gjithë Italinë. Gjithash-
tu, organizata thekson se

duhet bërë më shumë punë
nëpër shkolla për rënien e
këtij fenomeni, i cili është
shpërndarë pothuaj në të
gjitha qytetet e Europës.
Ndërkaq, mijëra abuzime
dhe ngacmime seksuale
janë regjistruar ndaj fëm-
ijëve emigrantë në kufi të
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, të regjistruara
në tri vite. Këto janë të
dhënat shokuese të dosier-
it të Departamentit feder-
al të Shëndetit dhe shërbi-
meve Njerëzore të Sh-
teteve të Bashkuara, pub-
likuar këto ditë. Raporti
analizon periudhën 2015-

DONALD
TRUMP
"Në parim ata
kërkonin heqjen e
krejtësisht të
sanksioneve, por ne
nuk mund ta bëjmë
këtë. Ata pranuan
që të çarmatosnin
një pjesë të madhe
të impianteve të tyre
bërthamore, por ne
nuk mund të
pranojmë heqjen e
plotë të
sanksioneve", ka
thënë Trump.

ar diskutimet e mira që
kishin bërë të mërkurën
dhe marrëdhënien e fortë
e të zhvilluar. Para takimit
të nivelit  të lartë Kim
shfaqte siguri: "Aktualisht
mendoj se do të ketë rezul-
tate". Ai ka pretenduar se
donte të "impenjohej" për
të arritur rezultatet e prit-
ura edhe nga bashkësia
ndërkombëtare. Momenti i
paprecedent i  liderit të
Phenianit për pyetjet  e
mediave të huaja u bllokua
papritur përpara një py-
etjeje për të drejtat e nje-
riut në Korenë e Veriut.
Dhe presidenti amerikan,
bazuar në imazhet e fil-
muara në fillim të një prej
takimeve të zgjatura,  i

2017, ku rreth 4500 fëmijë
mendohet të kenë pësuar
dhunë të çdo lloji dhe ësh-
të hera e parë që një
dikaster i  Shteteve të
Bashkuara zyrtarizon
këto shifra. Sipas raportit
në fjalë,  nën adminis-
tratën e Obamës (në vitin
2015) ka nisur vala e abu-
zimeve, edhe pse pjesa
më e madhe e abuzimeve
ka ndodhur në kohën që
Donald Trump ka marrë
udhëheqjen e Shtëpisë së
Bardhë. Publikimi i doku-
mentarit ka ndezur men-
jëherë debatin politik
amerikan.

kishte ardhur në ndihmë:
"Ne po diskutojmë gjithç-
ka". Dita e dytë e samitit u
organizua në oborrin me
pishinë të hotelit "Metro-
pole" në Hanoi. Kamerat
kapën dy udhëheqësit dhe
dy përkthyesit  e pan-
dashëm, së bashku me Sek-
retarin e Shtetit ,  Mike
Pompeo dhe homologun e
tij ,  krahu i  djathtë i
udhëheqësit të Koresë së
Veriut, Kim Yong-chol, një
ish-gjeneral dhe ish-numri
një i shërbimeve sekrete
ushtarake. Kim në ditët e
fundit kishte udhëtuar në
Uashington për takimin e
fundit të samitit,  duke
takuar gjithashtu Trump
në Shtëpinë e Bardhë.

Presidenti i Amerikes Donald Trump dhe
Presidenti i Koresë së Veriut Kim Jong-UN
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Kitarë", "Bashkëshortja Tat
jana" dhe "Maskë gruaje".
Tri tablo të Edison Gjer-

gos, të ruajtura në shtëpinë e tij
nga e shoqja, kanë dalë dritë së
fundmi në një ekspozitë të çelur në
Muzeun Kombëtar.

Studiuesi Ylli Drishti tha se
tri tablotë i përkasin koleksionit
familjar të Gjergos, koleksion që
në total nuk ka më shumë se pesë
vepra. "As në shtëpinë e tij nuk
ka shumë vepra. Këto që ekspo-
zohen janë tri nga jo më shumë
se pesë a gjashtë që ruan e shoq-
ja".

Drishti thotë se veprat e ek-
spozuara janë të hershme. Men-
dohet se ai i ka realizuar ato para
se të dënohej me burg nga regji-
mi komunist.

"Në tërësi nuk është se njihen
shumë punë të Gjergos. Ka shumë
dëshmi se gjatë kohës që ai
vuante dënimin në Burgun e
Spaçit, u ka bërë vizatime, por-
trete me laps të burgosurve të
tjerë si ai. Nuk dihet, nëse per-
sonazhet e njohura që kanë qenë
në burg i kanë ruajtur portretet
që u ka bërë Gjergo. Mbase në atë
kohë, nuk e kanë kuptuar rëndës-
inë e atyre vizatimeve dhe mbase
për shkak të rrethanave nuk i
kanë ruajtur". Drishti shton se
në fondin e GKA-së ruhen katër
vepra të Gjergos. Dy kompozime,
"Epika e Yjeve", vepra për të cilën
edhe u dënua gjatë regjimit ko-
munist dhe "Fonditori".

Veprat e tij janë ekspozuar në
edicionin e tretë të ekspozitës Ek-
spoART III që mbahet në Muzu-
en Historik Kombëtar. Mes 21
artistëve të arteve pamore,
tablotë e realizuara gjatë viteve
'70 të Gjergos, janë paraqitur si
homazh ndaj figurës së tij.

Edison Gjergo ishte një nga
piktorët e rëndësishëm shqiptarë
të gjysmës së dytë të shekullit XX.
I prirur drejt një pikture më mod-
erne, larg nga rregullat e Realizmit
Socialist, Gjergo me tablotë e tij
"ndryshe" arriti të ndikojë në mod-
ernizimin e pikturës shqiptare të
viteve '70. Edison Gjergo  ishte një
nga piktorët kryesorë që realizoi
në vitet 1971-1973, vepra me prirje
të fuqishme moderniste. Në tra-
jtimin piktorik të tablove të tij, vi-
hen re gjithmonë e më shumë ten-
dencat ekspresioniste & kubiste,
larg shablloneve të ngurta aka-
demike dhe skematizmit që mbi-
zotëronte në këtë periudhë në ar-
tin figurativ shqiptar. Piktori Gjer-
go zgjodhi tematikën e tablove të
tij, brenda rregullave të realizmit
socialist. "Era" e një jete politike
sociale më liberale që u ndje në
fillimin e viteve '70  edhe në kul-
turën shqiptare bëri që mjaft pik-
torë sidomos ata të rinj, të realizo-
nin   punimet e tyre në forma ar-
tistike "novatore" për kohën.

Ky grup artistësh ku protago-
nist ishte dhe piktori Edison Gjer-
go nuk gjetën frymëmarrjen dhe

mbështetjen e duhur. Kështu që pas
dy ekspozitave kombëtare të titul-
luara "Pranvera" (1971,1972) u ur-
dhërua nga pushteti  komunist,
dënimi i kësaj tendence novatore
në art e kulturë si veprime antilig-
jore e antikombëtare. Një pjesë e
artistëve, shkrimtarëve,
regjisorëve u dënuan me burgime
apo dhe u persekutuan, ndër ta
ishte edhe piktori Edison Gjergo, i
cili sidomos me veprën e fundit të
ekspozuar "Epika e yjeve të
mëngjesit" (1971) , do të hapte hapë-
sira dhe konceptime të realizi-
meve bashkëkohore në pikturën
shqiptare. Kjo krijimtari nga
regjimi komunist i Hoxhës u
etiketuan "të degjeneruara dhe
me ndikime "borgjezo - revizion-
iste". Ngjarjet politike të viteve
1973-1974 në Shqipëri, ndikuan
edhe në jetën e piktorit Edison
Gjergo, pasi ai ishte ndër artistët

që u dënuan me 8 vjet burg (1974-
1982) nga Gjykata, për idetë lib-
erale dhe krijime artistike të
ndikuara nga piktura europiane-
perëndimore e asaj kohe. Pas li-
rimit nga burgu, Edison Gjergo,
u detyrua të punojë si punëtor i
thjeshtë dhe nuk u lejua të ekspo-
zojë, kështu që ai i dërmuar nga
jeta, i braktisur nga kolegët dhe
miqtë mbeti jashtë jetës artistike
të kohës duke rënë në dëshpërim
të thellë, u alkolizua dhe u sëmur
rëndë. Në këto vite artisti reali-
zonte kryesisht ndonjë portret
familjar apo peizazh. Tabloja "Epi-
ka e yjeve të mëngjesit" e merr sub-
jektin nga Lufta Nacionalçlir-
imtare. Në tablo paraqitet një
moment pushimi i një formacioni
partizan, të cilët janë të ndarë në
dy grupe. Në grupin e planit të
parë, një grup partizanësh janë
mbledhur pranë një malësori nga

EKSPOZITA

Fatmira Nikolli

Dalin në dritë tri tablo të piktorit
që u dënua nga regjimi komunist

EDISON GJERGO
Një foto e Tatjanës dhe
tri vepra të panjohura

Drishti: Pak vepra kanë ngelur prej tij,
nuk dimë nëse ruhen vizatimet e burgut

zona veriore e Shqipërisë që po
këndon me lahutë. Figura krye-
sore është ajo e lahutarit plak, i
cili po këndon këngët epike të folk-
lorit shqiptar. E gjithë vëmendja
është përqendruar tek kjo figurë,
e cila nga qëndrimi dhe pikturimi
është krejt e veçantë. Skena është
përfytyruar nga artisti në një natë
me yje, moment që i ka dhënë
tablosë nota epiko-romantike. Ky
element ka lidhje veçanërisht nga
pikturimi në anën e djathtë të
tablosë të figurës së një vajze të
re partizane që mban në dorë një
lule me petale të kuqe. Ndërsa tri
figurat e partizanëve janë të
përqendruar tek kënga e lahu-
tarit plak, vajza e re paraqitet
mjaft indiferente dhe po admiron
bukurinë e lules që mban. Nga
veshja e personazheve me pallto
ushtarake të gjera e të gjata kup-
tohet që jemi akoma në stinën e

dimrit.  Pikturimi i kësaj tabloje
është e ndikuar nga kubizmi dhe
ndjehet një lirshmëri penelatash
në trajtimin koloristik të vetë fig-
urave, portreteve të tyre si dhe pei-
zazhit që ka krijuar atmosferën e
një nate me yje. Gjergo ka proced-
uar me ngjyra të pastra e potente
në veshje dhe me tonalitete hije
drite tek portretet me prirje
grafike, që i japin tablosë moder-
nitet për kohën kur u realizua në
Shqipërinë komuniste. Në tablo
"ndjehet" një atmosferë tjetër nga
jeta partizane në krahasim me
piktorët e tjerë që trajtuan në ar-
tin pamor shqiptar temën e luftës.
Largimi nga heroikja dhe trajti-
mi më njerëzor jetës partizane e
bën këtë tablo me mjaft interes
veçanërisht me për vitet e vështi-
ra kur ajo u krijua nga autori i
saj Edison Gjergo. Tonaliteti i
ngjyrave të ftohta në përgjithësi e
atmosferës së tablosë është në
kontrast me veshjet e figurave të
partizanëve duke e krijuar kësh-
tu një vepër të  veçantë, mjaft mod-
erne dhe unike në artin shqiptar
të shekullit XX Në Galerinë Ko-
mbëtare të Arteve në Tiranë ruhen
një koleksion vetëm prej katër tab-
lo të tij si: "Heroina Zonja Çurre"
(1966), "Epika e yjeve të mëngjes-
it"(1971), "Fonditori"(1971) dhe
"Portret malësoreje" (1972). Pas
viteve 1990 veprat e piktorit Edi-
son Gjergo janë pjesë e linjës
muzeale të GKA.

Ekspozita EkspoART do të qën-
drojë hapur në Muzeun Historik
Kombëtar deri në datë 3 mars.

Edison Gjergo me bashkëshorten
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DEBATI

Fatmira Nikolli

Përmes një gjuhe më shumë
të ashpër se sa diplomatike,
asambleja e Akademisë së

Shkencave duket se u jep përgjigj
të gjithë kritikëve. E ajo që bie në
sy që në fillim, është se Akademia
e Shkencave thotë se nuk është më
institucioni mbi të cilin bëhej pre-
sion për reformimin!

Në një tekst prej pothuaj katër
faqesh, çka përbën vendimin e
miratuar prej asamblesë në
mbledhjen e datës 26 shkurt,
përveçse është rënë dakord se si
do të procedohet me vijimin e re-
formës, duket se është gjetur mo-
menti për t'u përgjigjur kritikëve
e kundërshtarëve.

"Gjatë procesit një vjeçar u ar-
rit një qëndrim e vlerësimin i për-
bashkët e përfundimtar dhe i pa-
kontestueshëm për domosdosh-
mërinë e vazhdimit të Akademisë
së Shkencave për reformimin dhe
jo shkrirjen apo shpërndarjen e
saj si dhe morën përgjigje të qartë
ligjore përpjekjet për të servirur
si reformë praktika të dështuara
si ato të vitit 2008", thuhet mes të
tjerash në tekst.

Asambleja thotë se do të mira-
tojë një statut dhe rregullore të re
brenda muajit qershor të këtij dhe
shprehet se projektligji për Aka-
deminë u ka rezistuar kritikave
dhe garanton organizimin e funk-
sionin e saj sipas standardeve evro-
piane.

Presioni më i madh i qe bërë nga
qeveria deri me kërcënim për pre-
rje fondesh.

Përpara grupit parlamentar,
kryeministri i vednit Edi Rama më
30 tetor 2017 shprehej se për vitin
e ardhshëm nuk është parash-
ikuar asnjë qindarkë në buxhetin
e vitit 2018 për këtë institucion.

"Ne nuk do të financojmë Aka-
deminë e Shkencave. Qendra e stu-
dimeve Albanologjike do të vazh-
dojë të financohet, siç është finan-
cuar. Në kushtet e reja, akademia
sovjetike e shkencave do të duhet
të hyjë në një proces reforme që

nuk mund të diktohet nga shteti,
ndërkohë që paratë e shpenzuara
kot për rroga dhe shpenzime të
pajustifikuara do të shkojnë për
kërkimin shkencor në univer-
sitet".

Një vit e gjysmë më vonë mar-
rëdhëniet mes Akademisë dhe she-
fit të qeverisë janë përmirësuar. Në
dokumentin e sipërpërmendur,
miratuar nga Asambleja tri ditë
më parë, përveçse thuhet se "Aka-
demia ka dëshmuar qartazi se ofro-
het për bashkëpunim me Këshillin
e Ministrave", shtohet më tej edhe
se "pranimi në parim, në të gjitha
hallkat i disa ndryshimeve të
parashikuara në projektligjin për
Akademinë e Shkencave të vlerë-
suara nga kryeministri si 'ele-
mentë që janë realisht të kërkuara
nga koha, tashmë prej shumë
vitesh dhe përbëjnë një gur theme-
li për ecurinë e Akademisë' siç janë
vendosja e kritereve dhe proce-
durave më rigoroze për pranimin

e anëtarëve të rinj".
A i ka arritur Akademia stan-

dardet e kërkuara nga qeveria?
Apo do t'i arrijë në të ardhmen. Kjo,
mbetet për t'u parë. Deri më tani,
shihet vetëm se akademia ka
përmirësuar raportet me qeverinë,
por i mbetet së ardhmes për të kup-
tuar se sa ato që shkruhen në pro-
jektligj do t'i japin mundësi insti-
tucionit të shkencës të jetë këshil-
limore e vendimmarrëse, madje
paraprirëse për vendimet e qever-
isë, tek e cila duket se ka varur
shpresat.

Dokumenti i publikuar së fund-
mi, thotë se Asambleja e Akade-
misë së Shkencave në mbledhjen e
saj të datës 26 shkurt 2019, ndër të
tjera theksoi se:

Dokumenti i Asamblesë: Nuk jemi
më institucioni që na bëhet presion

Gjuha e 'ashpër' e Akademisë:
I rezistuam shkrirjes,
nuk ka më presione

Akademia e Shkencave ka dalë
nga faza kur shihej si bllokuese e
reformave, duke treguar se është
në gjendje të vetë reformohet dhe
të jetë kontribuese e bash-
këpunuese me Këshillin e Minis-
trave dhe institucionet e tjera, për
reformimin e tërë sistemit  të
kërkimit shkencor e arsimit në
Shqipëri, konform misionit të saj
të përcaktuar me ligj.

Vërehet edhe se Asambleja e
Akademisë së Shkencave nxit
Këshillin e Ministrave për mira-
timin e projekt ligjeve "Për Aka-
deminë e Shkencave", "Për Kodin e
Etikës për integritet në kërkimin
shkencor" dhe projektligjit "Për
shkencën".

Ndërkaq, Akademia e Shken-

cave mbështet projektligjin "Për
Kodin e Etikës" të hartuar që në
muajin mars 2018, si i vetmi mjet
për të realizuar një nga kërkesat e
studentëve dhe të qarqeve aka-
demike për të luftuar fiktivitetin e
titujve dhe të gradave. Kështu ajo
bëhet pararendëse e nevojës për
pastrim nga falsiteti e plagjiaturat
me mjete ligjore.

Asambleja thotë se Akademia e
Shkencave qëndron në krah të
pjesës më të madhe e më të shën-
doshe të IAL-ve, për realizimin e
procesit të pastrimit me akte lig-
jore, e jo ndryshe dhe se përshën-
det zhvleftësimin nga Gjykata
Kushtetuese të pasojave negative
të reformës së vitit 2008, si dhe
ofron hapjen e vendeve të lira për
rreth 15 akademikë të rinj, vende
të liruara prej anëtarëve mbi 75
vjeç.

Akademia e Shkencave (prem-
ton se) do të kryejë misionin e saj
nëpërmjet harmonizimit të
brezave të studiuesve dhe hapjes
ndaj institucioneve të arsimit e
kërkimit shkencor etj.
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Po vjen pranvera shqiptare
në Maqedoninë e Veriut

Opinioni i   Ditës

Nga Arsim Sinani

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

... pushtetin e sotëm, LSDM dhe pa-
tericën e saj BDI me aleatët e veg-
jël të saj, që devalvuan çdo proces,
pasi reformat ngecën ndërsa
kriminelët mbetën të lirë.

Pas një procesi të vështirë siç
ishte Marrëveshja e Prespës, e cila
kaloi vetëm pasi partitë opozitare
Aleanca e Lëvizja 'Besa' e mbësh-
tetën me kushte konkrete, e kjo
tregoi se këmbëngulja ndonjëherë
lipset të jetë pjesë e proceseve poli-
tike, sepse shqiptarët ruajtën iden-
titetin e tyre kombëtarë. Por, në
prapaskenë të këtij procesi
ndodhën disa gjëra të cilat e dëm-
tuan në masë të madhe
demokracinë. E para, amnistimi i
politikanëve maqedonas, të cilët
në dhjetëvjeçarin e kaluar e deri
më 2018 vodhën dhe e bënë rrump-
allë vendin fituan liri. E dyta, gjyqë-
sia e cila ishte në rrugë të mbarë
që të dekriminalizohet u vu para
një prove të madhe, duke luajtur
tangon e pushtetit aktual, që ësh-
të e palejueshme në një demokraci
të konsoliduar. E treta, ligji për
amnisti në Parlament ishte një
veprim që e prishi imazhin e një
demokracie normale dhe që
nëpërmjet këtij veprimi iu hap
rrugës për falje të atyre që deri dje
ishin përgjegjës për këtë gjendje,
edhe rasti i ish-kryetarit Trajko
Veljanovski ishte një dështim i
demokracisë parlamentare në
Maqedoninë e Veriut dhe një lojë e
pakuptimtë e BDI dhe LSDM. E
katërta, ikja e ish- kryeministrit
Nikolla Gruevski, i cili besoj
shumë se pas një marrëveshjeje
sllavo-maqedone, u largua nga
vendi pa probleme. E pesta, për-
faqësuesit e BDI-së që ishin pjesë e
pushtetit të kaluar me VMRO as
që u ndodhi gërvishtja më e vogël
e që ishin po aq përgjegjës sa
pjesëtarët e partisë simotër VMRO
në qeverisje. E gjashta,
zv.kryeministri Bujar Osmani, të
cilit iu ngrit aktakuzë, vazhdoi të
drejtojë negociatat dhe të dëmtojë
qenien shqiptare në MKDV. E sh-
tata, kryeministri Zaev vazhdoi t'i
ngjasonte paraardhësit të tij në
veprime e gjykime, një tipologji e
mashtrimit klasik dhe buzëqeshjes
false. Kjo është fotografia e vogël e
asaj që ndodhi në një proces, ku
shqiptarët me 4 deputetë i rezistu-
an pushtetit maqedon dhe bash-
këpunëtorëve të tyre me origjinë
shqiptare, që ishin të heshtur e të
papërgjegjshëm përballë sfidës së
radhës.

Hapja e Kushtetutës ishte rast
i mirë që shqiptarët të vendosin në
librin më të lartë të vendit emrin e
tyre si themelues, por falë padëg-
jueshmërisë së zërave të sh-
qiptarëve, partia në pushtet BDI

as që deshi t'ia dijë për këtë çështje
dhe s'do mend se do ndëshkohet
nga historia, por edhe nga sh-
qiptarët në zgjedhjet e presiden-
ciale, e parlamentare.

E teta, dhe e keqja e gjithë kësaj
është se ky mentalitet në pushtet i
përfaqësuar jodenjësisht nga kjo
klasë, e cila përfaqëson shqiptarët,
lejuan që pala tjetër të hajë pak nga
qenie e shqiptarëve këtu. Kushtetu-
ta u hap dhe u mbyll në dobi të palës
maqedone, e cila fitoi tiparet e
kërkuara, por që nuk arriti që me
hilet e aksit Beograd, Athinë,
Moskë, të ruajë idenë që shqiptarët
ti fshijë nga analet e vendit. Sh-
qiptarët në të vërtetë nëpërmjet
partive opozitare Lëvizja 'Besa' dhe
Aleanca për shqiptarët rezistuan i
mbajtën leksion demokracisë
maqedone dhe ndërkombëtarëve
që ishin mësuar me një servilizëm
të skajshëm deri më tash. Kjo
lëvizje e kombinuar me diasporën
shqiptare, atë në Amerikë arriti që
procesin ta dizajnojë edhe me ti-
pare shqiptare. Nëse partitë sh-
qiptare që janë në pushtet do kish-
in lozur më mirë dhe nëse do ishte
përdorur tavolina e partive sh-
qiptare, s'do mend se sot shqiptarët
do ishin themelues të Maqedonisë.
Por, duke qenë të kapur e duke pa-
sur probleme nga më të ndryshmet

si me ligjin, pasurinë, interesat, e
diçka të këtillë situata mbeti e pa-
përfunduar. Ky do jetë motivi krye-
sor që opozita shqiptare lipset ta
menaxhojë me kujdes, pasi që
numrat flasin në favor të tyre.
Edhe përdorimi i gjuhës shqipe që
avancoi deri në përdorim publik më
të theksuar i atribuohet qën-
drueshmërisë së opozitës e opin-
ionit publik, që rezistoi pamëshir-
shëm dhe e deklasoi mentalitetin
mesnik maqedonas e servile sh-
qiptar. Partitë në pushtet LSDM
dhe BDI e ndanë përgjysmë fitoren
e Pirros, duke folur i pari ministri
i saj shqip, e në Parlament krye-
tari i Kuvendit nga radhët e par-
tisë shqiptare në pushtet. Që të dyja
veprimet kaluan pa bujë dhe nuk
zgjuan kureshtje, sepse shqiptarët
e realizuan vetë këtë arritje, duke
u bërë presion të fuqishëm partive
në pushtet dhe ata nuk u pritën si
heronj, por si të kërcënuar e
detyruar që ta bëjnë atë, sepse sh-
qiptarët nuk u besojnë dyshes Ah-
meti-Zaev për shumë arsye.

Po bëja një analizë dhe më dilte
se tollovia e Marrëveshjes së Pre-
spës kishte për synim t'i çajë poli-
tikisht shqiptarët në favor të par-
tisë në pushtet LSDM, por që kjo e
fundit do e ketë vështirë më të fi-
tojë qoftë edhe një votë te sh-

qiptarët, pasi gënjeu me të madhe.
Shqiptarët në zgjedhjet e kaluara e
votuan në një masë nga frika që
mos fitojë VMRO, e cila ishte
treguar mjaft agresive kundrejt
shqiptarëve, por kjo më nuk
ndodh, sepse shqiptarët kanë mo-
tiv që ta faktorizojnë opozitën sh-
qiptare me shumë arsye, tani për
ta hequr nga pushteti partinë e
lodhur shqiptare BDI.

Loja e fundit e zgjedhjeve presi-
denciale nxjerr një pah disa mo-
mente si: pafuqinë e BDI-së që të
imponojë kandidatin shqiptar, për-
para e LSDM-së, e cila e kërkon lar-
jen e borxhit nga zgjedhjet lokale,
sepse e shpëtoi partnerin shqiptar
nga fiaskoja. Situata është më e
komplikuar se kaq pasi krejt varet
a del opozita maqedonase në
zgjedhje presidenciale, do nxjerrë
opozita shqiptare një kandidat të
fortë, i cili lirshëm mund të futet
në raundin e dytë dhe të sfidojë
kandidatin e LSDM. Kombina-
torikat në një vend si Maqedonia e
Veriut janë normale, por edhe bef-
asitë po se po, sepse në një vend ku
falen kriminelët gjithçka mund të
ndodh. Shqiptarët lipset të kenë
kandidatin e vetë të tipit të Blerim
Rekës, sepse kjo do ishte edhe një
matje e muskujve mes pozitës dhe
opozitës, por edhe do vazhdohej me

artikulimin e mëtutjeshëm të sh-
qiptarëve. Mund të ndodhë që kjo
të jetë edhe një lojë e partive qe-
veritare që të dështojnë zgjedhjet
që zgjedhja të bëhet në Parlament
e ku shqiptarët sërish do ishin
faktori kyç pasi partitë maqedone
nuk e zgjedhin kryetarin, pasi de-
terminuese janë votat shqiptare.
Në këto konstelacione Maqe-
donia e Veriut ka zgjedhje presi-
denciale interesante, por edhe të
çuditshme, pasi të panjohurat
nuk dihen deri në fund. E këtë
pasiguri e shton unifikimi i fak-
torit opozitar shqiptar Alenaca
për Shqiptarët dhe Lëvizja 'Besa'
me lëvizjet e fundit shihet se do e
kërkojnë fitoren e parë në Dibër e
kjo do vijë pasi kandidati presi-
dencial do jetë figurë e fuqishme
dhe do jetë një strumbullar i fitor-
eve të ardhshme, faktorizimi sh-
qiptar dhe s'do mend që Maqedonia
e Veriut të vazhdojë me fazën e
ardhshme me një elitë politike sh-
qiptare ndryshe nga kjo që pamë
18 vite e këndej, që ishte e paaftë të
menaxhojë votën e shqiptarëve. Po
vjen pranvera shqiptare në Maqe-
doninë e Veriut dhe ky është lajm
i mirë, sepse Zijadin Sela dhe Bila-
ll Kasami e kanë gjetur formulën
e duhur për një fitore të pritur
gjatë te shqiptarët.
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Me vepra, jo me
fjalë për diasporën

Disa Dema do të duhet të përzgjedhin
mes shumë informacioneve. Në
pjesën më të madhe të rasteve, ky
informacion do të ketë lidhje me pro-
fesionin tuaj. E premtja premton të
kalojë lehtë në përgjithësi.

DEMI

Të lindurit e kësaj shenje rekoman-
dohet ta kalojnë ditën në relaks. Ecni
përpara dhe mos i lejoni problemet e
pazgjidhura t ' ju prishin ditën. Ka
gjasa që pasdite, jeta juaj të marrë
një kthesë të papritur, e cila do t'i hapë
rrugën rritjes suaj në karrierë.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Lidhja juaj romantike do të pësojë disa
ndryshime. Do të refuzoni të komuni-
koni me disa miq fals. Sa i përket anës
suaj financiare, biznesit dhe karri-
erës, nuk priten zhvillime të rëndë-
sishme.

Do të kaloni një të premte mjaft të ngarkuar.
Përveçse do të keni një agjendë të
ngarkuar në punë, do t'ju duhet edhe të
vizitoni një mikun tuaj, që po lufton me një
sëmundje. Jeta juaj personale do të jetë e
qëndrueshme.

Disa Luanë do të dëshirojnë të jenë të
izoluar nga bota e jashtme. Ndoshta do
të ndiheni konfuz, për shkak të mendi-
meve të ndryshme. Sa i përket anës fi-
nanciare, do të jetë dita juaj me fat. Ka
shanse të fitoni një lotari të vogël.

Të lindurit e kësaj shenje duhet t'i kushtojnë
vëmendje mirëqenies së tyre. Nëse kupto-
ni se gjërat nuk po ju ecin ashtu siç dëshi-
roni, hiqni dorë nga një biznes që kërkon
shumë kohë. Do të ishte e udhës të kalonit
më shumë kohë me familjen tuaj.

1 Marsin do ta kaloni të rrethuar nga
dashuria dhe përkujdesja. Ka gjasa
të bëni një blerje të rëndësishme, të
cilën kishit kohë që e prisnit. Një prej
miqve tuaj do të tregohet shumë prem-
tues. Merrini për bazë këshillat e famil-
jarëve tuaj.

Akrepat rekomandohen të shmangin kon-
fliktet, pasi mund të ndikojnë në ditën tuaj.
Do të ishte mirë të bëni gjëra nga të cilat
varët suksesi juaj financiar dhe profesion-
al. Gjatë kësaj ditë, do të ishte mirë të për-
dorni kreativitetin dhe të shihni se në çfarë
drejtimi do t'ju çojë.

Jo çdo ëndërr që ju dëshironi mund të
përkthehet në realitet. Disa rrethana
mund të ndikojnë në planet tuaja. Reko-
mandohet që mos t'i ndani planet me të
tjerët apo të jepni detaje nga jeta juaj
personale.

Gjendja juaj emocionale do të jetë e paqën-
drueshme. Rrezikoni që kjo të ndikojë në
suksesin tuaj profesional. Rekomandohet
të përfshiheni në punët e shtëpisë, të ndry-
shoni arredimin. Bëni mirë të përqendro-
heni tek gjërat e bukura.

Do të kaloni një ditë të rehatshme dhe produk-
tive. Ka gjasa të merrni mbështetjen e miqve
të ngushtë për një çështje lidhur me profe-
sionin tuaj. Në mbrëmje mund të zhvilloni një
bisedë të rëndësishme me një person që i
besoni plotësisht.

Mos u mbështetni tek të tjerët dhe bëhuni
më të pavarur. Kjo këshillë vlen si për
anën  personale ashtu edhe profesion-
ale. Pasdite një prej miqve tuaj mund t'ju
kërkojë ndihmë, por mund t'ju ftojë edhe
dikush në një festë.

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)

... kushton 170 milionë sikur do
rinovohet nga e para Pallati i Kon-
greseve dhe kancelaritë 150 mil-
ionë, u thua pjesëmarrësve do u
ndahen stilolapsa diamanti në
shenjë kujtimi nga mëmëdheu,
mirë është të shohim pak përtej
katundit tonë se si e kanë stimulu-
ar disa vende të tjera në tranzicion
diasporën e tyre. Me vepra, jo me
fasadë.

Për të mos e rritur pjacën deri
në nivel Kroacie, e cila kishte deri
vonë 1-2 ministra të rëndësishëm
që vinin nga diaspora, përfshirë fja-
la vjen ministrin e rëndësishëm të
Mbrojtjes, hidhemi njëherë andej
nga Kaukazi dhe shohim që Gje-
orgjia, e cila ka plot 22 për qind të
territorit të saj de facto të pushtu-
ar nga Rusia, i pret të diplomuarit
e saj në aeroport dhe u ofron
mundësi punësimi sipas zgjedhjes
në shtet apo privat me rroga super
konkurruese ndërkohë që si pozi-
ta, ashtu edhe opozita, mundohet
t'i afrojë pranë vetes si burime
njerëzore të pazëvendësueshme.
Aq më tepër nëse vijnë nga univer-
sitete elitare. Fjala bie, ndër tre
veta që kishin mbaruar Columbia
Law School, një ishte caktuar në
Gjykatën e Lartë, tjetra ambasa-
dore në Washington, dhe i treti de-
kan i Fakultetit të Drejtësisë. Të
kishe një MBA në Harvard, min-
istër ekonomie me fast track. E njëj-
ta gjë me Azerbajxhanin, që u
ofron bursa të plota shtetërore dhe
punësim të garantuar në shtet apo
privat (sipas preferencës) stu-
dentëve ekselentë në universitete
prestigjioze ndërkombëtare. Jo ras-
tësisht këto dy vende renditen
shumë lart përsa i përket qoftë le-
htësisë së të bërit biznes dhe der-
regullimit (rasti i Gjeorgjisë), qoftë
rritjes impresive vjetore
ekonomike - i dyti në botë pas Ka-
tarit, rasti i Azerbajxhanit.
Ndërkohë, fqinji tjetër Armenia,
ka rregullisht 3-4 ministra që vijnë
nga diaspora.

Shteti fqinj, Maqedonia e Veriut
ka të rezervuar tre deputetë nga
diaspora e këtij vendi në botë.
Ndërkohë, diaspora kontribuon në
mënyrë shpërpjesëtimore në eko-
nominë e këtyre vendeve. Fjala
vjen, diaspora malazeze, e cila ësh-
të rreth dy herë krahasuar me pop-

ullsinë e këtij vendi dhe kjo shifër
sa vjen e thellohet në rastin e pop-
ullsisë shqiptare, ka kontribuar
plot 348 milionë euro vitin që lamë
pas në një vend që e ka Prodhimin
e Përgjithshëm Bruto rreth tri
herë më pak se të Shqipërisë. Me-
satarja e remitancave apo dërge-
sat financiare të emigracionit për
Maqedoninë e Veriut janë 185 mil-
ionë dollarë në një vend ku pro-
dhimi i përgjithshëm bruto është
11.46 miliardë dollarë. Shqipëria që
e ka 15 miliardë dollarë vjel
ndërkohë rreth 785 milionë dollarë
në vit nga remitancat. Ndërkohë
edhe në rastin e Maqedonisë, di-
aspora shqiptare atje kontribuon
në mënyrë shpërpjesëtimore, kra-
hasuar me sllavo-maqedonasit dhe
etnitë e tjera edhe për shkak të em-
igracionit më të hershëm, di-
asporës më të konsoliduar, lidhjeve
më të forta më familjet e lëna pas
dhe faktorët ekonomikë lokalë.

Ndërkohë që në rastin e Sh-
qipërisë, dukshëm emigrantët dhe
diaspora në tërësi kanë kon-
tribuar financiarisht por edhe me
njohuri, kapital dhe punësim të
gjeneruar në strukturën ende të
pakonsoliduar ekonomike, pa
model të qartë zhvillimi, pa
strategji koherente dhe e varur në
masë të madhe nga konsumi dhe
shërbimet. Një ekonomi që nuk
prodhon dhe që sa vjen dhe thel-
lon hendekun mes një dore oli-
garkësh që shfrytëzojnë dhuratat
bujare në for mën e partner-
iteteve pirat-plaçkitëse apo kon-
cesioneve të  pakërkuara që
prishin garën reale apo konkur-
rencës së  pandershme nga
paratë e pista që kanë infektu-
ar sistemin. Dhe ku diaspora ka
një rol të çmuar përsa i përket
kontributit të vyer që sjell me
kapital  dhe ekspertizë,  për
dërgesat financiare dhe gjener-

imin e standardeve adekuate të
punësimit, për patriotizmin dhe
stoicizmin. Minimumi që mund
të bëjmë në kthim, është të pak-
tën mos t'u fyejmë inteligjencën
me 'show' të tipit fasadë. Por, të
përpiqemi t'i integrojmë në një
vend ku talentet po shterin çdo
ditë dhe hendeku me mesataren
e vendeve të Bashkimit Europi-
an tashmë ka shkuar një
treçerek shekulli. Kjo sa dyfishi
i kohës së Ismail Qemalit, ku do
burra të  urtë dhe me atdhe-
dashuri të spikatur lanë rehat-
inë e  ofiqeve që kishin dhe
hodhën themelet e një shteti, që
ende sot  është në kërkim të
vetvetes. Nuk kemi pse shpikim
rrotën, thjesht të mësojmë nga
eksperienca e vendeve përqark
apo me histori të përngjashme
me ne dhe nuk do ketë nevojë të
ecim nëpër monopate theqafje apo
shtigje të pashkelura.
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Ardian Mema është
gati  të arrijë fi
toren e parë në der-

bi. Trajneri i bardhebluve
po shijon momentin e mirë
të të tijve dhe ndonëse pra-
non se një ndeshje e tillë
si ajo ndaj Partizanit i ka
të pranueshme të tria rezu-
ltatet, ai beson se me ti-
fozërinë bardheblu në
krah, Tirana do të jetë në
gjendje që të thyejë
mallkimin 5-vjeçar ndaj ri-
valëve të kuq, ndonëse pra-
non se favorit shikon Par-
tizanin, për vetë faktin se
skuadra e Memës është në
krye të kampionatit.
"Ndeshjet derbi kanë
specifikën e tyre. Është
fakt që Tirana nuk fiton
prej pesë vitesh me Parti-
zanin, ndoshta mund të
ketë ardhur dita për ta thy-
er. Ky është futbolli dhe i
pranon të 3 rezultatet.
Jemi përgatitur për këtë
ndeshje dhe do jetë
ndeshje shumë e fortë. Në
fund do fitojë ekipi që ga-
bon më pak. Mund të bëjnë
diferencën edhe individët
gjatë lojës. Shpresojmë të
bëjmë sa më pak gabime.
Këtë kemi biseduar gjatë

javës. Tifozët e Tiranës do
të jenë përkrahës të ekipit
dhe nuk kanë pse merren
me kundërshtarët. Gjith-
ashtu, dhe tifozët kundër-
shtarë nuk kanë pse mer-
ren me tifozët tanë. Do të
jetë një ndeshje "fair-play"
edhe për tifozëritë, pavar-

ësisht historisë, ne jemi
skuadra të të njëjtit qytet.
Lojtarët do të jenë ato që do
të gëzojnë tifozëritë për-
katëse. Shpresoj që lojtarët
tanë t ' i  gëzojnë tifozët.
Mendoj që tifozëria e Ti-
ranës ka fituar kundrejt ti-
fozërisë së Partizanit, por

Jeton Selimi

ndeshja në fushë ka dalë
keq. Shpresoj mos t'i zh-
gënjejmë tifozët dhe të
kemi rezultat pozitiv".
Gega
E premtja do të jetë dhe
dita kur luhet derbi mes
Tiranës dhe Partizanit e
në prag të këtij takimi,
para mediave ka dalë tra-
jneri i të kuqve, Skënder
Gega. Në konferencën e
zakonshme para ndeshjes,
ai u shpreh se ndeshje të
tilla kanë gjithmonë pre-
sion, por skuadra e tij ësh-
të në gjendje që të fitojë
derbin ashtu siç ka bërë
në vitet e fundit. "Nuk ka
ndryshim nga ndeshje e
radhës dhe s'ka asgjë ek-
stra. Është i njëjti regjim
dhe punohet sipas kundër-
shtarit,  por nuk ka gjë
ndryshe.  Ne jemi të
ndërgjegjshëm dhe të qetë
dhe nuk mund të menax-
hohen ndeshjet kur ka pre-
sion. rivalët janë 8 dhe 10.
Ne mund të ndalojmë pasi

Të kuqtë janë kryesues dhe bëjnë llogaritë, bardheblutë duan t'i japin fund mallkimit 5-vjeçar

Mema: Fitojmë me tifozët
Gega: Është ndeshje e radhës
Trajneri i Tiranës dhe i Partizanit rrëfejnë derbin

VENDIMI

UEFA ndëshkon Ramosin, 2
ndeshje jashtë Champions-itSerxho Ramos pezullo

het me dy ndeshje
nga ana e UEFA-s.  Ky
dënim vjen pasi mbrojtë-
si u ndëshkua me vullnet
të plotë me karton të ver-
dhë në ndeshjen e Ligës
së Kampionëve ndaj
Ajaksit. Duke parë edhe
re zultatin në favor të
skuadrës së tij, Ramos
provokoi ndëshkimin me
të verdhë në fundin e
lojës, ndërsa në këtë

mpeticionit. Por duket se
spanjolli i ka bërë llogaritë
gabim, kur në një interv-
istë pas ndeshjes e pranoi
se e kishte provokuar faul-
lin në mënyrë të qëllim-
shme për t'u ndëshkuar.
Menjëherë pas deklaratës
së Ramos, çështja kaloi për
hetim në Komisionin e

Etikës dhe Disiplinës në
UEFA, ndërsa vendimi që
do të dalë zyrtarisht sonte,
është publikuar më parë
nga mediat spanjolle. Ato
mësuan se mbrojtësi do të
përballet me një skuali-
fikim prej dy ndeshjesh,
teksa do të mungojë në
sfidën e kthimit ndaj Ajaks

dhe në ndeshjen e parë në
raundin tjetër, gjithnjë
nëse Reali arrin të kuali-
fikohet. Megjithatë, situa-
ta për Ramos mund të
kishte shkuar edhe më keq
pasi 4 prej 9 anëtarëve të
Komisionit kërkuan një
pezullim prej 3 ndeshjesh
për 32-vjeçarin. Sakaq, klu-
bi i Realit do të apelojë
vendimin, ndërsa shpre-
son ta ketë të gatshëm
mbrojtësin për raundin
tjetër.

ky është futbolli, por jemi
të bindur që do të shkojmë
para. I vlerësojmë pasi ësh-
të fazë ku nuk duhet të
gabojmë. Mungesa e ti-
fozëve? E dhashë mesazhin
pasi ndjej keqardhje pasi
një grupo nuk rëndon
punën tonë dhe mbësh-
tetjen e tifozëve. Pjesa e
shëndoshë nuk gaboi dhe
mbështeti ekipin. 3-4 u
ndanë dhe klubi mbajti qën-
drimin e vet. Shpresoj të
mos përsëritet më dhe na
rëndon pasi duam ndeshje
me tifozë dhe plot, siç e mer-
itojmë. Do të bëjmë të pam-
undurën ta kalojmë shpejtë
këtë. Nesër i kemi me vete.
Gjunjët? Kam folur para ca
kohësh dhe presidentët
kanë batutat e tyre. Shoh
punën tonë. I shoh ndeshjet
e kundërshtarëve dhe nuk
është se lumturohem kur
gabon kundërshtari. Ne po
funksionojmë mirë dhe bat-
utat janë batuta",-u shpreh
Gega.

MBYLLET AVENTURA

Klubi i Fulhemit shkarkon
Klaudio Ranierin

Klubi i Fulhemit ka ven
dosur të shkarkojë nga

posti i trajnerit, Klaudio
Ranierin. Italiani mori
detyrën gjatë sezonit,
ndërkohë që në fillimet e tij
rezultatet ishin pozitive, por
me kalimin e ndeshjeve të
fundit skuadra pësoi një
rënie çka solli edhe sh-
karkimin e trajnerit. Njofti-
mi ka ardhur pasditen e
stome teksa tekniku, së
bashku me presidentin e
Fulhemit ishin mbledhur
për të diskutuar gjendjen
negative të skuadrës.
Megjithatë më pas është
marrë vendimi për të lar-
guar Ranierin si një mënyrë
për të ndryshuar situatën

mënyrë mund të zeronte
numrin e kartonëve për
fazën vendimtare të ko-

MASAT E SIGURISË

Avullojnë
biletat, instalohen
kamera te "Selman

Stërmasi"

Derbi i madh i
kryeqytetit që do

të luhet nesër, Tirana-
Partizani, është në de-
tajet e fundit të organi-
zimit. Nga ana e Ti-
ranës po merren të
gjitha masat që të mos
ketë probleme, ndërsa
edhe policia e shtetit
ka thënë fjalën e saj
duke ndryshuar dy tri-
buna tifozësh, që dikur
kanë pasur përplasje
me sektorët e tjerë.
Nga sa është bërë e di-
tur nga kompania e
menaxhimit të bile-
tave, mësohet se kanë
mbetur ende pa u shi-
tur mbi 1500 bileta në
sektorët që u takojnë
tifozërisë së Tiranës
dhe konkretisht në tri-
bunat G dhe C, ndërsa
biletat në sektorin e
kuq janë ezauruar që
në ditën e parë duke
qenë se ishin edhe më
pak. Ndërkohë në sta-
diumin "Selman Stër-
masi" po vendosen ka-
mera sigurie në tribu-
na për të monitoruar
tifozëritë, duke qenë se
në të shkuarën mes
bardhebluve dhe të
kuqve ka pasur disa
herë probleme. Sjua-
rdët e angazhuar do të
jenë rreth 100, ndërsa
do të jenë të shumta
forcat e policisë, të cilat
do të jenë në gatish-
mëri për të evituar çdo
incident të mundshëm.

e rënduar në ekip. Në re-
agimin e tij pas largimit, tekni-
ku Ranieri u shfaq i zhgënjy-
er nga rezultatet e skuadrës,
megjithatë falënderoi sërish

klubin, tifozët dhe lojtarët e
Fullhemit. "Sigurisht jam i
zhgënjyer me rezultatet e ko-
hëve të fundit, dhe që nuk
arritëm të mbanim hapin e
ndeshjeve të para. Megjithatë
falënderoj klubin, tifozët dhe
futbollistët për mbështetjen
e dhënë gjatë qëndrimit tim",
përfundoi Ranieri. Në këtë
mënyrë merr fund aventura
e italianit në Premier Ligë, ku
tekniku ka mbetur në mem-
orien e tifozëve për titullin
historik nën drejtimin e Leis-
ter Siti.

Do të jetë asistente e Jorgjit

Historike, në derbi do të
gjykojë një arbitre femër

Derbi mes Tiranës
dhe Partizani është

jo vetëm sfida më e zjar-
rtë e kampionatit sh-
qiptar, por dhe sfida që
mbart më së shumti re-
korde brenda krahasuar
me çdo përballje tjetër.
Ndaj, duke qenë e tillë,
edhe kësaj radhe derbi i
madh u kryeqytetit nuk
do të zhgënjejë. Kësaj
radhe do të mbahet
mend gjatë sepse në një
ndeshje të Kategorisë
Superiore, do të thyhet
tabuja mashkullore pasi
mes gjyqtarëve të takim-
it,  do të jetë dhe një
gjyqtare femër. Bëhet

fjalë për Emanuela
Rustën, gjyqtaren nga El-
basani që në fillim të këtij
viti ,  arriti  të marrë
stemën e FIFA-s, duke u
bërë e para gjyqtaret
femër nga Shqipëria që
gradohet në nivel ndërko-
mbëtar. Rusta mësohet se
do të jetë gjyqtare linje
dhe do të asistojë kryesor-
in Enea Jorgji në momen-
tet delikate që mund të
zhvillohen në zonën e
rreptësisë.
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- Një vajzë pesëvjeçare pyeti
vëllain e saj më të madh: "Çfarë
është dashuria?" Ai u përgjigj:
"Dashuria është që ti të vjedhësh
çokollatën time nga çanta ime
dhe unë të vazhdoj ta vendos në
të njëjtin vend ..."

- "Nuk është mungesa e
dashurisë, por mungesa e
miqësisë që e bën një martesë të
pakënaqur".

- Sa më e thjeshtë është
komplikimi i gjërave, aq e
komplikuar është thjeshtësimi i
tyre.

- Kur dy njerëz zihen, fajin e ka ai
që është më i mençur.
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)

HORIZONTAL
1. Fillojnën panikun.
3. Gibson aktor.
5. Në mes të cogito dhe sum e thën nga Descartes.
9. Mund të jetë trofe.
11. Janë vendet si Katari
14. Maureen që qe aktore.
16. Janë kundërmuese.
17. Mund të fitojnë etapa.
20. Ushtojnë nga "ola".
22. Një thirrje
26. Janë ministritë.
27. Një rrugë në Paris.
28. Markë cigareje.
29. Eshtë nginjja.
32. Ricciarelli soprano.
33. Fillojnë sefte.
34. Ente Ekonomike Sarandë.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

HORIZONTAL
1. Mund të jetë kursimi.
5. Ylli i Nostradamus.
8. Tamam pa kufij.
11. Ross këngëtare.
13. I lashtë.
15. Eshtë Aleanca ku sapoi kemi aderuar.
19. Kufijtë e lëvizjes
20. I ka tek plepi.
21. Paguhen për shërbim.
23. Fillojnë  lejen.
24. Kufizojnë trotuaret.
25. Bëjnë karrierë në parti.
27. Thahet me bonifikim.
28. Mund të  jetë unik një i tillë .
29. Preka komik shkordran.
31. Fund dhjetori.
32. Fillojnë aksionin.
33. Ente Operative Tiranë
34. Agjenci Ajrore Durrës.
36. Një pjesë e dimensioneve.
39. Eshtë përfaqsuesja e Adriam Mutu.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

35. Mbyllin një ditar.
36. Satelit i Jupiterit
37. I ka tek Luani.
38. Boldi komik italian.
42. Eshtë kolana në filma
43. Kush e thotë lutet.
44. Oxa këngëtare.
46. Inicialet e Nolte aktor.
47. Eshtë tokë që... fitohet.
48. Një... gjermane.

VERTIKAL

1. Një votë në favor.
2. Filozofi me eksperimentin e gomarit.
3. Në hyrje makinës.
4. Fillojnë lehtë.
5. Irlanda në Dublin.
6. Eshtë edhe ajo e historisë.

7. Një pjesë e gamiljeve
8. Notat pa kufij.
9. Ishin komitë.
10. Ka kryeqytet Islamabad.
12. Don... i Interpretuar nga Terence
13. Mbyllin aktet.
15. Janë përmasa.
18. Gjysma e lutjes.
19. Castellitto aktor.
20. Inicilat e Dalí, piktor.
21. Tanita këngëtare.
23. Eshtë trysni
24. Në hyrje të Europës.
25. Janë rrobat për t'u larë.
30. Bën mëza.
31. Moreau aktore.
32. Janë thika.
39. Një pjesë e satelitit.
40. Janë teke në sende.
41. Pak marramendëse.
42. I ka tek zdapi.
45. Inicialet e Nolte-s.
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- Në një botë ku ju mund të jeni ç'të dëshironi,
zgjidhni të jeni vetvtja juaj.

- Ndonjëherë kam nevojë për diçka që vetëm ti
mund të më ofrosh: mungesën tënde..

- Kurrë mos akuzo ata që të kanë zili. Janë të vetmit
persona që mendojnë se ju jeni më të mirë se ata!

- Nëse sot nuk e vlerësojnë praninë tuaj, nesër do të
ndjenë mungesën tuaj !!

41. Kalimi në ekstreme.
42. Eshtë e re pas Krishtit.
43. Shkruhet për të mos vazhdu-
ar më.
44. Si i gjithë .
47. Kush e thotë lutet.
48. Kufij elementi.
49. Ishte nyja që preu Alekdans-
dri i Madh.
50. Një pjesë e titanëve.
51. Mund të jetë kundërmuese.
52. Pak titanike.

VERTIKAL
1. Si i përshtatëshëm.
2. Mund të  jenë fetare.
3. Ai i kuq e ka një huq.
4. Pak analogji.
6. Eshtë metri i rrobaqepësit.
7. Në hyrje të oazit.

8. Arte pa re.
9. Arthur që qe dramaturg.
10. Janë boshte.
12. Michelangelo regjisor.
14. Mund të  bëjë stil të lirë .
16. Ishin monedhe te Tobias.
17. Eshtë bas me katër tela.
18. Pak efikasitet.
22. Eshtë marrëveshje me nota.
25. Ishte babai i Akilit.
26. Fillojnë  nazet.
27. Në krye të kuadrove.
29. Eshtë faqe muri.
30. Një apendisit i menjëhershëm.
35. Kurosawa që qe regjisor.
36. Vriten nga espada.
37. Eshtë shtet aziatik.
38. Edouard piktor.
40. Një transporti është kamioni.
45. Uni i Freud.
46. Një cigan.
47. Fundi i një samurai.
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