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PUNESIMI NE SHTET, LISTA
ME 700 INFERMIERE FITUES

Situata, Rama fton opozitën për dialog: Kur do të flasim?

Tetë kandidatët e opozitës që kanë Tetë kandidatët e opozitës që kanë 
pranuar të bëhen deputetë, emrat...pranuar të bëhen deputetë, emrat...

Basha: Opozita, 
në rrugë pa kthim. 
Kryemadhi: Në maj, 
zgjedhje para kohe

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com

MINISTRIA E SHENDETESISE: TE PERFSHIRE, EDHE ATA QE KANE KONKURRUAR VJET

Evi Reçi: Sfida
ime e re dhe

marrëdhënia me 
Anila Çelën...

MOTRAT E VIP-ave 
QE JANE ‘SUPERSEXY’

Suplement

Nga JORGJI KOTE

Pse dhe si dështoi 
Samiti në Hanoi?

Opinioni
 Ditësi

Ndryshe nga pritshmëritë edhe 
më modeste, Samiti i II ndërmjet 

presidentëve Donald Trump dhe Kim 
Jong-un u mbyll pa asnjë rezultat 
konkret ... Vijon në faqen 20

Vijon në faqen 21

Nga FATOS ÇOÇOLI

Dje në mbledhjen e nivelit të lartë 
të përfaqësuesve nga diaspora në 

Tiranë, ftesa e koduar e kryeministrit 
për kryetarin e pakicës politike për 
të zbritur  ...

A folim?

Opinioni
 Ditësi

NGA VOLTIZA DURO

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqet 10-11

Emrat e të përzgjedhurve, që kanë gati pozicionin e punës dhe u 
shpallën të parët në portalin “Infermierë për Shqipërinë” në 5 qarqe

Pas 3 deputetëve që nuk pranuan t’i binden vendimit politik 
të opozitës për të djegur mandatet, 8 kandidatë të tjerë që 
gjenden në listat shumemërore të PD dhe LSI kanë pranuar 
që t’u bashkohen atyre dhe të futen në parlament. Thirrjes 
së opozitës për të refuzuar mandatet e deputetëve të ofruar 
nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i janë përgjigjur ...

Në faqet 2, 5
(Në foto) Infermiere

Në faqen 6

Në faqen 7

Landfilli i Sharrës
bie ndesh me BE-në, 

dherat e pakontaminuar
trajtohen si inerte

 TRI RRUGEZGJIDHJE

ALARMI

Shoqata “Pronësi 
me Drejtësi”: Ndiqni 

rrugët ligjore, 
shkoni në Strasburg

 SAMITI I DIASPORES

Në faqen 3

 

Ish-të përndjekurit, 
5 mijë trashëgimtarët 

që marrin paratë,
listat e reja

VENDIMI I FINANCAVE

Në faqen 19

Kryeministri flet
për kanabisin, Thaçi

betohet që s’do e
copëtojë KosovënDy të ftuar të veçantë, leksion i hapur te “Luarasi”

Në faqen 9

Zv.presidentja e “World Jewish Congress”: Universiteti, rol me rëndësi

Drejtori i “National Spy Museum” në SHBA: Shqipëria, partnere kundër terrorizmit

tyre lidhur me diasporën. 
Ata vlerësuan rolin e uni-
versitetit mbi këtë çështje 
dhe dhanë edhe sugjerimet e 
tyre. Drejtori i “National Spy 
Museum” në SHBA, Christo-
pher Costa, pohoi origjinën 
e tij shqiptare. Ai shprehu 
mirënjohjen ...

Një leksion të rrallë kanë 
dëgjuar këtë të premte 

studentët e “Luarasit”, nga 
dy personalitete të rëndë-
sishëm, të ftuar në Samitin 
e dytë të Diasporës, të cilët 
sollën për studentët dhe 
stafi n akademik përvojat e 
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SITUATA POLITIKE
AKUZAT

Kreu demokrat, Lul
zim Basha, nga Lezha
dha dje sigurinë e

plotë se aksioni opozitar ësh-
të një rrugë pa kthim, që ka-
lon përmes zgjedhjeve të par-
akohshme për t'u kthyer par-
lamentin shqiptarëve. Lezha
ishte dje ndalesa e dytë e 'Tu-
rit të Shpresës', siç i ka cilë-
suar kryetari i Partisë
Demokratike, Lulzim Basha,
takimet me bazën para pro-
testës së 5 marsit. Pas disku-
timeve në kryesinë lokale,
kryedemokrati bëri të qartë
se aksioni opozitar për
largimin e Edi Ramës do të
ndërthurë protestat qytetare
me shpalosjen e programit të
PD-së për një Shqipëri euro-
piane. "Aksioni i radhës do të
jetë ndërthurja e protestave
të fuqishme qytetare, me
shpalosjen e vizionit dhe pro-
gramit tonë për një Shqipëri
dhe një Lezhë të shpresës dhe
të së ardhmes, që u takon sh-
qiptarëve dhe jo bandave të
krimit", theksoi kreu i PD-së.
Basha u ndal në aksionin
opozitar, me qëllim largimin
e kryeministrit Rama nga
pushteti. Lulzim Basha vuri
në dukje se forca popullore do
të ndërthuret me programin
e PD-së, që ka për qëllim kr-
ijimin e një Shqipërie europi-
ane. "Qëllimi i takimit ishte
të shprehje vlerësimin tim për
përpjekjet e qytetarëve të
Lezhës në këtë rrugëtim që
kemi nisur të gjithë për një
Shqipëri Europiane", tha
Basha. Në takimin me dyer
të mbyllura, Basha mësohet
se ka vlerësuar punën e Fran
Frrokajt si kryebashkiak i
Lezhës, duke dhënë një sinjal
për ta rikandiduar për një
mandat të dytë. Por, për të
folur për vendoret, sipas
Bashës ka ende kohë. Dy ditë
më parë, z.Basha nuk dha një
përgjigje kur u pyet nga
gazetarët se a do të marrë
pjesë opozita në zgjedhjet
vendore të 30 qershorit 2019.
Kështu, duket se demokratët
ende nuk kanë marrë një ven-
dim nëse do t'i bojkotojnë
zgjedhjet, apo nëse do të mar-
rin pjesë në to. Ndërko-
mbëtarët nuk i dhanë të
drejtë në kauzën e tij, por
Lulzim Basha dy ditë më parë
nga Shkodra foli sërish për
një parlament ilegjitim të
dalë nga vota e blerë me
paratë e krimit. "Nuk ka par-
lament, por një bandë
kriminelësh. Mos më kërko-
ni asgjë që nuk do ta prano-
nit për popujt tuaj! Partia
Demokratike, unë, Lulzim
Basha dhe jam i bindur se çdo
qytetar i ndershëm i këtij
vendi, jemi të vendosur që

'Turi i Shpresës', kreu i PD-së takime në Lezhë për protestën e 5 marsit para Kuvendit

Basha: Zgjedhje të parakohshme
për një Shqipëri Evropiane

"Aksioni opozitar është një rrugë pa kthim"

Valentina Madani

përmes këtij rrugëtimi të sjel-
lim standardet dhe vlerat eu-
ropiane në Shqipëri. Rrugën
drejt Europës e pengon kri-
mi dhe korrupsioni. Sakrifi-
ca e opozitës është për të rik-
thyer demokracinë e vërtetë,

për të mos qene fasadë e një
parlamenti prodhim i krimit",
u shpreh kreu i PD-së. Edhe
pse 7 të deleguarit e Parla-
mentit Europian rrëzuan
kushtin e vendosur prej tij
për krijimin e një qeverie

transitore pa kryeministër
Edi Ramën, Basha tha se në
betejën e tij do t'i bindet sov-
ranit deri në largimin e qever-
isë dhe mbajtjen e zgjedhjeve
të parakohshme parlamen-
tare. "Ne u bindemi urdhrave

të sovranit do gërshetojmë
protestat dhe mosbindjen
civile dhe të gjitha aktet e
tjera të revoltës e zemërimit
qytetar kudër bandës që ka
kapur shtetin", u shpreh
kreu i PD-së.

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi,

deklaroi dje gjatë një taki-
mi me strukturat se në
fund të muajit maj do të
zhvillohen zgjedhjet e par-
akohshme parlamentare.
Për drejtuesen e LSI-së,
socialistët do ta spostojnë
Ramën nga qeverisja.
Kryemadhi sulmoi edhe
ndërkombëtarët, referu-
ar deklaratave të eurode-
putetëve, veçanërisht
Knut Fleckenstein, kur
tha se vijnë për të marrë
qokën e fundit. "Mos u
habisni kur t'u thotë tani
se jam zoti juaj. Puna jonë
tani është me njerëzit,
s'ka më parlament. 94% e
shqiptarëve mendojnë se
Shqipëria është më e
varfër seç ka qenë. Edhe
ne kemi kusuret tona, por
kemi shansin t'i rreg-
ullojmë. Do të thoni ju, pse
doni zgjedhje të reja? Min-
imumi janë 5 deputetë që
vijnë në parlament me

PD: Rama i dorëzoi Prokurorinë e
Krimeve të Rënda bandës së Avdylajve

Partia Demokratike akuzoi dje drejtuesen e Prokuror
isë së Krimeve të Rënda se është vënë nën shërbimin e

grupit të "Avdylajve". Në një deklaratë për mediat, sekretari
për çështjet ligjore, Çlirim Gjata, tha se Donika Prela është
në shërbim të plotë të bandës së Avdylajve. Sipas demokratëve,
po shkelet ligji "Antimafia", pasi nuk janë sekuestruar pa-
suritë e këtyre trafikantëve. "Dosja '339' ka zbuluar se
kryeprokurorja Donika Prela është në shërbim të plotë të
bandës së Avdylajve dhe se është emëruar në atë detyrë prej
Edi Ramës për shkatërruar dosjen '339'. E njohur si dosja që
fakton blerjen e zgjedhjeve nga Edi Rama në bashkëpunim
me krimin, është njëkohësisht edhe dosja që fakton se Edi
Rama i ka dorëzuar krimit të organizuar Prokurorinë e Kri-
meve të Rënda. Me Donika Prelën në sistemin e drejtësisë dhe
pjesë e SPAK, është konfirmuar se reforma në drejtësi ka
vdekur, se kryeprokuror është Edi Rama, se krimi i organi-
zuar është i pandëshkueshëm dhe se Prokuroria e Krimeve
të Rënda është në shërbim të bandave kriminale që blejnë dhe
ndajnë pushtetin me Edi Ramën", deklaroi z.Çlirim Gjata.

TAKIMI
Kryeministri Rama
do jetë sot në
Shkodër në një
takim me strukturat
e PS për
organizimin e
zgjedhjeve lokale të
30 qershorit. Por,
dega e PD-së
shprehet se kreu i
qeverisë nuk është i
mirëpritur. "Rama
gjatë gjithë këtyre
viteve vetëm sa ka
punuar kundër
Shkodrës", thuhet
në reagim.

Kryemadhi: Në fund të majit
kemi zgjedhjet e parakohshme

Shkarkimi i zyrtarëve, Idrizi-Veliajt:
Shpejt të sillesh si kryeministër

Kreu i PDIU-së, Shpëtim Idrizi, në aktivitetin dedi
kuar masakrës së Filatit në gusht 1944, u shpreh se

ky shekull u takon shqiptarëve. Idrizi nuk kurseu edhe
akuzat ndaj Greqisë, ndërsa e cilësoi si një vend me stan-
darde të dyfishta, e cila nga njëra anë apelon për të drejtat
e minoriteteve dhe nga ana tjetër është i vetmi vend në
botë që nuk njeh të drejtat e minoriteteve. "I kujtoj presi-
dentit grek, vendi që ai bënte kërcënimet ishin tokë sh-
qiptare nga Konica. Ky është shekulli i shqiptarëve, që e
kanë marrë fatin e tyre në dorë. Presidenti i Greqisë ten-
ton të kërcënojë Shqipërinë, nuk e ka bërë për herë të
parë, e ka bërë në mënyrë të përsëritur. Nga një anë flasin
për të drejtat e minoriteve, por janë i vetmi vend në botë
që nuk njohin të drejtat e minoriteteve dhe të nënshkru-
ajnë konventat përkatëse. Akoma më shumë shqiptarët e
Çamërisë kanë më tepër arsye për të qenë krenarë", tha
Idrizi. Ai reagoi dje edhe për shkarkimin e dy zyrtarëve të
Bashkisë së Tiranës, Mesiti dhe Hysa për shkak se morën
pjesë në protestën e opozitës. Idrizi deklaroi për "Balkan-
Web" se: "Vendimi është  hakmarrës e qesharak i Erion
Veliajt. E drejta për të protestuar në ditë pushimi është e
drejta e çdo qytetari që ka lindur para Lali Erit, që men-
don që nënkryetaren e bashkisë dhe një grusht të mbe-
turish të punësuar në bashki i ka peng… Erion Veliaj
është shpejt të sillesh si kryeministri…!", tha z.Idrizi.

paratë e trafikantëve të
drogës. Ka ndërkombëtarë
që nuk i kuptojnë, mos u
shqetësoni, por ka ndërko-
mbëtarë dhe institucione.
Ne kurrë nuk do të bëjmë
marrëveshje me individë, por
shtet me shtet. Asnjë qeveri
e BE-së nuk përkrah qever-
inë e Ramës, apo reformat e
dështuara. Prandaj mos u
surprizoni nga deklaratat që

vijnë për të marrë qokën e
fundit në Shqipëri. Votat e
LSI-së janë të lidhura me
miqësinë dhe solidaritetin.
Zgjedhjet do të jenë në fund
të majit. Zgjedhjet par-
lamentare do të jenë të par-
akohshme, pasi do të jenë
socialistët që do ta ven-
dosin në cep Ramën, pastaj
e gjithë shoqërinë sh-
qiptare", tha zj.Kryemadhi.

Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi  dhe kryeministri Edi
Rama, dje në Samitin e
Diasporës, në Tiranë

Kreu demokrat,
Lulzim Basha, dje në Lezhë

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi
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Presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi dek-

laroi prerazi nga Samiti i
Diasporës që u mbajt në Ti-
ranë, se nuk do të ketë kur-
rë shkëmbim të territoreve
mes Kosovës e Serbisë.
Thaçi u shpreh se nuk do
të lejojë organizimin e
ndonjë konference ndërko-
mbëtare, ku merr pjesë
edhe Rusia, duke u shpre-
hur kundër  idesë për kr-
ijimin e një Unioni Ball-
kanik. "Shkëmbimi i terri-
toreve kurrë nuk do të
ndodhë. Për shkëmbim ter-
ritoresh kam folur dhe më
herët. Shkëmbimi i terri-
toreve është pazar dhe
askush nuk do bëjë pazar
me kauzën kombëtare.
Ndarja e Kosovës, pa shke-
lur mbi trupin tim nuk do
të mund ta cenojë kush 1
milimetër territorin e Kos-
ovës. Askush nuk mund ta
cenojë as Trepçën, as
Mitrovicën, as Ujmalin dhe
asnjë pjesë të territorit të
Republikës së Kosovës. Për
ndarje të Kosovës dhe ekza-
gjerime termave të tilla dhe

Presidenti: S'do ketë shkëmbim territoresh

Thaçi: Ndarja e Kosovës, vetëm
po të kalojnë mbi trupin tim

ALI AHMETI
"Pavarësia e Shqipërisë, Ushtria Çlirimtare u
financua u ushqye dhe mobilizua pikërisht nga
mërgata. Të zbarkojmë me njerëz të mençur,
inxhinierë, ekonomistë, juristë, doktorë të mirë
të të gjitha fushave, për këtë më së shumti
nevojë ka atdheu ynë, Shqipëria, Kosova e
Maqedonia. Të gjitha mundësitë janë t'i
materializojmë", - tha z. Ahmeti.

Samiti, kryeministri: Plantacionet e kanabisit nuk i solla unë, por i gjeta

Rama fton opozitën për
dialog: Kur do të flasim?
"S'më intereson se ç'do ndodhë me murin e qeverisë"

Përpara shqiptarëve të
diasporës, kryeminis
tri Edi Rama, ftoi dje

publikisht liderin e opozitës,
Lulzim Basha, për t'u ulur
në bisedime për zgjidhjen e
krizës politike. Rama iu drej-
tua Bashës shkurt, me të
njëjtën mënyrë siç ftoi në
dialog studentët. Kur do
flasim?  Kryeministri Rama
zgjodhi që thirrjen për dia-
log, kryetarit të opozitës
Lulzim Basha, t'ia drejtojë
para shqiptarëve të suk-
sesshëm anembanë globit, të
mbledhur bashkë në Sa-
mitin e Diasporës. "Atyre
shqiptarëve që sot ishin të
ftuar e nuk janë këtu, unë u
them vetëm një gjë: Kur do
flasim?", u shpreh Rama. Në
samitin e diasporës kreu i
qeverisë përmendi se plant-
acionet nuk erdhën me
Ramën, por i gjeti aty dhe i
luftoi. "Plantacionet nuk
erdhën me mua, por i gjeta
aty kur ne filluam luftën
duke e vendosur problemin
në rend dite. Lazarati ka
qenë aty. Ju e fëmijët tuaj
mund të mos dini se ku ish-
te Burreli, apo të mos kish-
in dëgjuar emrin e Burrelit
apo Cërrikut por dy emra i
kanë dëgjuar gjithsesi, Ti-
ranën, Vlorën dhe Lazarati.
Lazarati ishte fusha e parë
e betejës sonë dhe sot ne jemi
nën akuzë jo, sepse kjo ësh-
të e vërteta, por shqiptarët
janë kundër shqiptarëve",-
deklaroi Edi Rama. Kryemi-
nistri garantoi se mazho-
ranca e majtë nuk tërhiqet
nga projekti për votën e em-
igrantëve, duke shprehur
gatishmërinë që këtë ta
miratojë edhe pa konsen-
susin e opozitës. "U bënë
shumë çështje që nuk po gje-
jmë dakordësi. Ama çfarë
unë ju siguroj është se
votën tuaj, të drejtën e votës

ata që flasin sot janë ata që
kanë ndihmuar Sllopodan
Millosheviçin, janë miqtë e Ra-
donçiçit, të cilët i kam dëbuar
nga Kosova. Në anën tjetër ko-
rrigjimi i kufijve, po. Nuk ka
njeri në botë që  ma mohon an-
gazhimin tim për realizimin e
aspiratës të drejtave legjitime
të Preshevës, Medvegjës, Bu-
janovcit  për bashkëngjitje me

territorin e Kosovës pa cenu-
ar territorin e Kosovës",-thek-
soi z. Thaçi. Bashkimi i sh-
qiptarëve ishte edhe për
Kryeministrin Rama kryefjalë
e fjalimit të tij, kur tha se Kos-
ova ndodhet përballë një sfide
historike që përcakton të ardh-
men e brezave që vijnë. Mo-
mentet më të rëndësishme të
kombit, sipas kryetarit të

Bashkimit Demokratik për
Integrim të Maqedonisë, Ali
Ahmeti kanë qenë të moti-
vuara nga diaspora. Njëzëri
përfaqësues të lartë të sh-
tetit të Kosovës, Shqipërisë
e Maqedonisë së Veriut uru-
an që kandidati i partive
shqiptare të dalë fituese në
zgjedhjet për Komunën e
Tuzit në Malin e Zi.

tuaj, mundësinë tuaj për të
votuar ka vetëm dy rrugë
për ne; Ose do ta bëjmë, ose
do ta bëjmë! Unë uroj që ta
bëjmë të gjithë së bashku me
konsensus. Nëse nuk do
mundemi ta bëjmë me kon-
sensus, do ta bëjmë edhe pa
konsensus", u shpreh kreu i
qeverisë. Kryeministri thek-
soi se në rast trazirash dhe
protestash të dhunshme,
nuk shqetësohet se çfarë do
të ndodhë me qeverinë dhe
shumicën, por se çfarë do të
ndodhë me ekonominë e
vendit. "Kur shikoj një grup
shqiptarët që turren pas sh-

qiptarëve, dhe që nuk lloga-
risin se çfarë i bëjnë Sh-
qipërisë kur i bien me kokë
murit të qeverisë, nuk më
shqetëson fare se çdo
ndodhë me murin e qeverisë,
nuk më shqetëson fare se
çfarë do të ndodhë me shu-
micën qeverisëse, por më
shqetëson se çfarë ndodh në
mendjen e të gjithë atyre që
ato imazhe i shikojnë në
televizion në Itali, në Greqi,
në Amerikë dhe në të gjithë
globin. Më shqetëson se
çfarë ndodh me ata që çohen
në mëngjes për të hapur një
dyqan të vogël me të cilin

jetojnë dhe mbajnë familjen
dhe u pakësohen konsuma-
torët. Më shqetëson çfarë
ndodh me atë familjen që ka
një dyqan lulesh dhe nuk
shet më asnjë tufë me lule,
gjë që ma ka thënë një zonjë
grua, që ka një dyqan të
vogël dhe tha që me 16 sh-
kurt nuk kam shitur dot
asnjë tufë me lule",-deklaroi
z.Rama. Kryeministri për-
mendi se  shqiptarët nuk i
mund asgjë kur bëhen bash-
kë dhe se në krahun tjetër
nuk ka rrezik më të madh
për shqiptarët se sa kur u vi-
hen përballë vetë shqiptarët.

SHKURT

Majko: Meta të negociojë
dialogun mes Ramës dhe Bashës

Ministri i shtetit për Diasporën Pandeli Majko mbësh
tet dialogun mes kryeministrit Rama dhe kreu i

opozitës Basha. Z.Majko teksa iu përgjigj interesit të medi-
ave, u shpreh se togfjalëshi "qeveri tranzitore" nuk do të
jetë pjesë e diskutimeve mes palëve, të cilët kanë ashpër-
suar  së fundmi gjuhën dhe retorikën e tyre duke krijuar
një krizë politike dhe institucionale në vend. Ministri Maj-
ko u pyet nga gazetarët nëse do të pranojë ai të jetë një
kryeministër i qeverisë tranzitore, ai u përgjigj: "Kjo qever-
ia tranzitore nuk hyn tek shprehja "kur do flasim". Po kush
duhet të luajë një rol pajtimi mes pozitës dhe opozitës në
Shqipëri? Për këtë rol, ministri Majko theksoi se negocimi
i presidentit Ilir Meta me palët do të ishte i mirëpritur nga
të gjithë. "Pse mos të negociojë presidenti Meta, kushdo që
nxit dialogun është i mirëpritur",-shtoi ai.

Gjatë vizitës zyrtare në Egjipt, Presidenti Ilir Meta, u
takua me përfaqësues të komunitetit të vjetër e të ri

shqiptar të Egjiptit, ku vlerësoi edhe kontributin e dhënë
ndër vite. Duke u ndalur në miqësinë e hershme midis dy
popujve, Presidenti Meta, nënvizoi se një rol shumë të madh
luan dhe komuniteti aktual, që vazhdon në traditën më të
mirë të ruajtjes dhe promovimit të miqësisë e bash-
këpunimit midis dy vendeve. "Shqipëria dhe Egjipti, nda-
jnë kulturë, histori dhe miqësi, që duhet ta forcojmë dhe
zgjerojmë edhe më shumë në të ardhmen. Ju mund të lu-
ani një rol shumë të madh në këtë drejtim", -nënvizoi Pres-
identi Meta. Nga ana e tyre, përfaqësuesit e komunitetit
shqiptar, shprehën gëzimin për vëmendjen e treguar nga
Presidenti Meta dhe shprehën besimin se shteti shqiptar
do t'i mbështesë më shumë në të ardhmen.

BLEDI ÇUÇI
"Vetë kryeministri
ka përmendur
shprehjen e tij të
famshme: ‘Kur do
flasim?’. Ne s'kemi
pasur kompleks
nga Presidenti. Ai
ka treguar se nuk
është shumë
komod me
zgjedhjet tona,
edhe pse ka qenë
në shkelje të
Kushtetues, ka
pasur kompleks ta
pranojë këtë", - u
shpreh ministri në
“News 24”.

Meta në Egjipt: Krenar
për kontributin e shqiptarëve

Kryeministri Edi Rama
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KRIZA POLITIKE
VAKANCAT

PD dhe LSI dorëzuan listën me 48 kandidatët që nuk kanë pranuar ta marrin mandatin

Mandatet, 8 kandidatët e opozitës
që kanë pranuar të bëhen deputetë
Maliqi, Shehu e Karamelo, ndër emrat e rinj në Kuvend

Pas 3 deputetëve që nuk
pranuan t'i binden
vendimit politikë të

opozitës për të djegur man-
datet, 8 kandidatë të tjerë që
gjenden në listat shume-
mërore të PD dhe LSI kanë
pranuar që t'u bashkohen aty-
re dhe të futen në parlament.
Thirrjes së opozitës për të re-
fuzuar mandatet e deputetëve
të ofruar nga Komisioni Qen-
dror i Zgjedhjeve nuk i janë
përgjigjur të gjithë kandidatët
që gjenden në listat pasuese.
Dje Partia Demokratike dhe
Lëvizja Socialiste për Inte-
grim ka dorëzuar në KQZ de-
klaratat e refuzimit të man-
dateve për 48 kandidatë nga
57 të tillë, që janë njoftuar për
të marrë mandatin. Më
konkretisht bëhet fjalë për 37
kandidatë nga listat e PD-së
dhe 11 nga listat e LSI-së.
Ndërkohë që nuk kanë pran-
uar ta firmosin këtë dek-
laratë 3 kandidatë nga listat
e PD-së dhe 6 nga listat e LSI-
së. Përfaqësuesi ligjor i PD-së
në KQZ, Ivi Kaso, i kontaktu-
ar dje nga "Gazeta Shqiptare"
konfirmoi se 37 kandidatë e
kanë refuzuar mandatin,
ndërsa vetëm Lefter Maliqi në
Berat dhe Ligoraq Karamelo
në Korçë kanë refuzuar të fir-
mosin deklaratën e mospra-
nimit të mandatit. Ndërkohë
që sipas burimeve nga PD-ja,
kandidatja e fundit, pra Zana
Prela, që i përket qarkut Sh-
kodër ka premtuar se do t'u
bashkohet kandidatëve që re-
fuzojnë të marrin mandatin
gjatë këtyre ditëve. Pra, nga
40 kandidatë që gjenden në
listat e PD-së, vetëm Maliqi
dhe Karamelo kanë pranuar
të marrin mandatin dhe të fu-
ten në Kuvend, ndërkohë që
është ende në pikëpyetje Zana
Prela. Ndryshon situata në
kampin e Lëvizjes Socialiste
për Integrim, ku rrjedhjet
duken edhe më të mëdha.
Kështu, mësohet se nga 17
kandidatë që iu është ofruar
mandati për këtë raund,
vetëm 11 prej tyre kanë pran-
uar t'i bashkohen vendimit
për të mos e pranuar manda-
tin e deputetit. Ndërkohë që
6 të tjerë kanë pranuar që ta
marrin mandatin dhe të fu-
ten në Kuvend. Jo vetëm kaq,
por 4 prej tyre kanë bërë edhe
hapin konkret, duke dorë-
zuar në KQZ edhe formu-
larin e vetëdeklarimit të de-
kriminalizimit. Ylli Shehu,
Aurora Mara, Enver Roshi
dhe Edmond Rrushi kanë
dorëzuar dje formularët e
vetëdeklarimit. Ylli Shehu
ishte në listën e qarkut Ti-
ranë, Roshi në listën e
qarkut Elbasan dhe Mara
ishte kandidate për qarkun
e Dibrës. Në një prononcim
për "BalkanËeb", Ylli Shehu
deklaroi se ka dorëzuar for-
mularin e dekriminalizimit
dhe kjo nismë është vendim i
tij personal. "Është vendim i
imi personal. Do hyj si de-
putet i LSI, pastaj se çfarë do
bëjë LSI-ja me mua, është
çështje e tyre. Do votoj
kundër mazhorancës", - tha
Shehu. Ndërkohë që ky ësh-

LISTAT
Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për
Integrim kanë dorëzuar në KQZ deklaratat e
refuzimit të mandateve për 48 kandidatë nga 57
të tillë që janë njoftuar për të marrë mandatin.
Më konkretisht bëhet fjalë për 37 kandidatë nga
listat e PD-së dhe 11 nga listat e LSI-së.
Ndërkohë që nuk kanë pranuar ta firmosin këtë
deklaratë 3 kandidatë nga listat e PD-së dhe 6
nga listat e LSI-së.



DEPUTETËT E
RINJ

Lefter Maliqi

Ligoraq Karamelo

Zana Prela

Ylli Shehu

Aurora Mara

Enver Roshi

Edmond Rrushi

të bilanci vetëm për këtë fazë
të parë, pasi në momentin që
mbaron afati 10-ditor, KQZ-ja
nisur nga vakancat e pa-
plotësuara do të bëjë edhe
njoftimet për kandidatët që
do të thirren në fazën e dytë,
gjatë së cilës pritet të ketë
sërish rrjedhje nga listat
opozitare. Një prej kandi-
datëve që ka deklaruar që
tani se do ta marrë manda-

tin është Kujtim Gjuzi,
kreu i Partisë Konserva-
tore, i cili renditet i 19 në
listën e PD-së në qarkun e
Durrësit. "Nuk kam asnjë ar-
sye që ta lëshoj mandatin,
sepse nuk është i Kujtim
Gjuzit, por i Partisë Konser-
vatore. Në këtë moment unë
jam një ndër drejtuesit më
të lartë të grupit të ri opozi-
tar", - u shpreh dje Gjuzi.

Ashtu siç lajmëroi edhe
"Gazeta Shqiptare" një

ditë më parë, kryetari i Par-
tisë Demokristiane, Nard
Ndoka ka dorëzuar dje man-
datin e deputetit. Ai ka fir-
mosur dorëzimin e mandatit
të deputetit, duke iu bash-
kuar kështu vendimit të
shumicës së opozitarëve për
të djegur mandatet e de-
putetëve. Po ashtu, këtij ven-
dimi i është bashkuar edhe
aleati tjetër i demokratëve,
kryetari i Partisë Agrare
Ambientaliste, Agron Duka,
i cili ka firmosur refuzimin
e mandatit të ofruar nga
KQZ-ja. Të vetmit që dolën
kundër këtij vendimi janë de-
putetët Lefter Koka i LSI-së
dhe Murrizi i PD-së. Ndërko-
hë që mbetet ende i paqartë
vendimi që ka marrë Rudina
Hajdari. Deri më tani ajo
nuk është shprehur qartë,
por ka lënë të kuptohet se
nuk do e dorëzojë mandatin.

Partia Socialiste ka ni
sur një tur takimesh

me të gjitha Asambletë e
Zgjeruara në të 61 bash-
kitë e vendit. Kjo, jo vetëm
për të riorganizuar struk-
turat partiake për zgjedh-
jet, por më së shumti për të
përcjellë qëndrimet që du-
hen mbajtur në mar-
rëdhënie me njerëzit sa i
përket situatës politike. Në
këtë kuadër, PS-ja ka bërë
edhe një rishpërndarje të
anëtarëve të kryesisë që do
të ndjekin këtë proces nga
afër. Kështu, Blendi Klosi
është deleguar në qarqet
Elbasan dhe Korçë,
ndërkohë që Taulant Bal-
la në qarqet Berat dhe Ko-
rçë. Po ashtu, edhe Niko
Peleshi nga Korça është
deleguar që të ndjekë pro-
cesin në Berat. Në këtë
mënyrë janë shpërndarë
edhe anëtarët e tjerë të
kryesisë, të cilët në bazë të
vendimit të fundit të Krye-
sisë së PS-së, janë shpërn-
darë në qarqe të tjera nga
ato ku janë emëruar si të
drejtues politikë. Po ashtu,
një shpërndarje e tillë ësh-

Ndoka dhe Duka i
bashkohen opozitës,
refuzojnë mandatin

e deputetit

Kriza politike, PS rishpërndan
të deleguarit e kryesisë në qarqe

të bërë edhe për të gjithë de-
putetët e grupit parlamentar
të LSI-së dhe anëtarët e
Asamblesë Kombëtare. Në
këtë kuadër, dje Taulant Bal-
la dhe Blendi Klosi ishin në
Gramsh, ku morën pjesë në
Asamblenë e Zgjeruar të
kësaj bashkie. Në fjalën e tij,
Taulant Balla tha se situata
politike e krijuar jo vetëm
nuk ka asnjë mbështetje

ndërkombëtare, por mbi të
gjitha dëmton rrugën euro-
piane të Shqipërisë dhe lë pa
përfaqësim një pjesë të mirë
të qytetarëve shqiptarë. Për
Ballën, halli i Lulzimit janë
institucionet e reja të drejtë-
sisë që po ngrihen. "Sali Ber-
isha, i biri i tij politik Lulzim
Basha dhe Zonja e Parë,
Monika Kryemadhi sot sul-
mojnë Kuvendin, shkojnë

deri aty sa të sulmojnë
edhe deputetët e PS, teksa
shkonin në Kuvend për të
votuar strukturën e Këshil-
lit të Lartë të Gjyqësorit
dhe Këshillit të Lartë të
Prokurorisë, që këto insti-
tucione të mos ngrihen, që
këto institucione të mos
zgjedhin prokurorin e
përgjithshëm, por ne nuk
tërhiqemi", tha Balla.

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: “Sigurimi i pronës për disa objekte të
Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

‘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 6,800,000  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: “Sigurimi i pronës për disa objekte të
Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 26  Mars  2019, ora 14:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

Gjatë një seance
parlamentare
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Ndryshon procedura e
vetingut për 12 mijë
punonjësit e Policisë

së Shtetit, Gardës së Repub-
likës dhe Shërbimit të Çësh-
tjeve të Brendshme dhe Anke-
sat. Ministria e Brendshme
ende pa nisur zbatimi në prak-
tikë, ka ndryshuar thuajse të
gjithë thelbin e ligjit, që do
mundësonte vlerësimin kal-
imtar të figurës së të gjithë
efektivëve të uniformave blu,
duke ia dhënë kompetencën
e vlerësimit pikërisht Shër-
bimit të Çështjeve të Brend-
shme dhe Ankesat në Minis-
trinë e Brendshme. Sipas
ndryshimeve që janë hedhur
për diskutim nga Ministria e
Brendshme, fillimisht do të
ngrihet një Komision i Jash-
tëm Vlerësimi, i cili do të bëjë
vetingun e punonjësve të
SHÇBA dhe më pas do të jenë
pikërisht ata, që do të bëjnë
vlerësimin e figurës së 1200
punonjësve të tjerë Policisë së
Shtetit dhe Gardës.
PRPRPRPRPROBLEMAOBLEMAOBLEMAOBLEMAOBLEMATIKATIKATIKATIKATIKA

Mekanizmi i parashikuar
në ligjin ekzistues parash-
ikon ngritjen e një serie or-
ganesh për vlerësimin kal-
imtar të punonjësve të insti-
tucioneve në varësi të Minis-
trisë së Brendshme. Sipas këtij
modeli "ujëvarë", vlerësimi
kryhet në tri faza, ku në çdo
fazë duhet të vlerësohen afër-
sisht 300, 3 000 dhe 9 000 punon-
jës. Numri i anëtarëve të ko-
misioneve vlerësimit dhe sek-
retariateve teknike mbësh-
tetëse është parashikuar të
jetë 30, 90 dhe 270. Por sipas
Ministrisë së Brendshme, kjo
skemë kërkon impenjim
domethënës të burimeve ma-
teriale dhe atyre njerëzore,
çka sipas administratës së re
të ministrisë, përbëjnë dy dis-
avantazhe thelbësore. Pra,
fakti që kërkohet impenjim i
konsiderueshëm i burimeve
njerëzore të vetë strukturave,
duke pasur parasysh se plot
240 punonjës të nivelit të lartë
dhe të mesëm duhet të shkë-
puten nga detyrat e tyre funk-
sionale dhe të kryejnë proces-
in e vlerësimit dhe sidomos as-
pekti financiar, ku sipas
parashikimeve procesi i vlerë-
simit do të kushtojë rreth 300
milionë lekë ose rreth 3 mil-
ionë dollarë. Në këto kushte,
duke pasur parasysh se vetë
elementi financiar ishte një

nga arsyet që solli vonesa në
implementimin e procesit,
Ministria e Brendshme pas
një analize të thellë dhe
shumëplanëshe propozon një
mekanizëm të ri për vlerë-
simin, i cili mund të arrijë po
të njëjtat objektiva, pra të pa-
varësisë, paanshmërisë dhe

objektivitetit të procesit, me
më pak kosto për buxhetin e
shtetit.
PROPOZIMIPROPOZIMIPROPOZIMIPROPOZIMIPROPOZIMI

Sipas parashikimeve të
këtij projektligji, propozohen
dy ndryshime thelbësore, pa
prekur substancën e kriter-
eve të vlerësimit apo të proce-

durës së ndjekur. Kriteret
ngelen po ato, pra vlerësimi i
figurës, pasurisë dhe i profe-
sionalizmit, siç ngelet po e
njëjtë edhe procedura e vlerë-
simit. Ndryshimi i parë thel-
bësor është që propozohet që
punonjësit e SHÇBA-së të
kalojnë të gjithë vlerësimin në
fazën parë. Sot ligji në fuqi
parashikon që vetëm drejtori
i përgjithshëm, zëvendësdrej-
tori, drejtorët dhe shefat e
sektorëve e kalonin vlerë-
simin në fazën e parë. Vlerë-
simi i fazës së parë kryhet
nga një komision i jashtëm
me 15 anëtarë, i asistuar nga
një sekretariat teknik me po
15 anëtarë. Ndryshimi i dytë
thelbësor qëndron në faktin
se propozohet që të jetë SHÇ-
BA-ja, ajo që do të kryejë
vlerësimin e të gjithë punon-
jësve të Policisë së Shtetit
dhe Gardës së Republikës në
fazën e dytë dhe të tretë, pra
punonjësit e nivelit të
mesëm drejtues dhe atyre të
nivelit bazë. Kjo zgjidhje si-
pas ministrisë ka disa avan-
tazhe të dukshme, ndërmjet
të cilave ulje e kostos duke i
kursyer shtetit 260 milionë
lekë. Projektligji nuk cenon
fazën e parë të vlerësimit.
Në këtë fazë, Komisioni i
Jashtëm do të vlerësojë
punonjësit që mbajnë gra-
da apo funksione të larta në
Policinë e Shtetit, Gardën e
Republikës dhe të gjithë
punonjësit në Shërbimin për
Çështjet e Brendshme dhe
Ankesat.

Ministria ka bërë disa ndryshime thelbësore në ligj, vetingun do e bëjë SHÇBA

Lleshaj "rrëzon" vetingun e Xhafajt
në polici, ndryshon thelbi i ligjit

Kostoja e kontrollit të policëve shkon 3 mln euro

PROJEKTLIGJI, JA NDRYSHIMET QË
PROPOZOHEN PËR VLERËSIMIN E POLICËVE

Neni 1 parashikon një përkufizim të ri të termit
"Organe të vlerësimit", duke hequr nga ky përkufizim
komisionin qendror dhe komisionin vendor, që ishin
përgjegjës për fazën e dytë e të tretë dhe duke futur
në vend të tyre Shërbimin për Çështjet e Brendshme
dhe Ankesat.
Neni 2 saktëson se organet e vlerësimit janë
vetëm Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit dhe SHÇBA-
ja, duke saktësuar edhe mënyrën e organizimit të
këtij komisioni, duke hequr referencat që i bëheshin
komisioneve të fazës së dytë dhe të tretë.
Neni 3 saktëson dy ndryshimet thelbësore të
argumentuara më sipër, pra kalimin në vlerësimin në
fazë të parë të të gjithë punonjësve të Shërbimit për
Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, si dhe
ngarkimin e SHÇBA-së me vlerësimin e të gjithë
punonjësve të Policisë së Shtetit dhe Gardës së
Republikës, që do të kalojnë vlerësimin në fazën e
dytë dhe të tretë.
Neni 4, ndryshon nenin 13 të ligjit dhe vendos një
afat kohor për funksionimin e Komisionit të Jashtëm
të Vlerësimit deri në përfundim të fazës së parë, pra
vlerësimit të pozicioneve drejtuese të Policisë së
Shtetit, gradave të larta të Gardës së Republikës,
dhe të gjithë punonjësve të SHÇBA-së.
Neni 5 shfuqizon nenet 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 dhe 23 të këtij ligji. Këto janë nenet që
rregullonin përzgjedhjen, organizimin dhe
funksionimin e komisioneve dhe sekretariateve të
fazës së dytë dhe të tretë.
Neni 6 saktëson organizimin përkatës vetëm për
Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit, sa kohë
propozohet ndryshimi i autoritetit përgjegjës për
vlerësimin në fazën e dytë dhe të tretë.
Neni 7 ndryshon nenin 29, të ligjit, pasi me
ndryshimin e autoritetit përgjegjës për vlerësimin në
fazën e dytë dhe të tretë, nuk ekziston më nevoja që
anëtarët e këtyre të kthehen në pozicionet e
mëparshme.
Neni 8 propozon ndryshime në pjesën e
procedurës së vlerësimit për të saktësuar se
SHÇBA-ja do të ketë të njëjtat kompetenca dhe do
të ndjekë të njëjtën procedurë që ndjek Komisioni i
Jashtëm i Vlerësimit.
Neni 9 shfuqizon nenin 68 të ligjit, duke eliminuar
afatin 2-vjeçar për përfundimin e procesit. Procesi
filloi me gati 9 muaj vonesë dhe nuk mendohet se ky
afat mund të respektohet.

KOSTOJA
Kjo zgjidhje sipas
ministrisë ka disa
avantazhe të dukshme,
ndërmjet të cilave ulje e
kostos, duke i kursyer
shtetit 260 milionë lekë.
Projektligji nuk cenon
fazën e parë të
vlerësimit. Në këtë
fazë, Komisioni i
Jashtëm do të vlerësojë
punonjësit që mbajnë
grada apo funksione të
larta në Policinë e
Shtetit, Gardën e
Republikës dhe të
gjithë punonjësit në
Shërbimin për Çështjet
e Brendshme dhe
Ankesat.

Hapet procedura për zgjedhjen e
Inspektorit të Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka shpallur dje va
kancën për Inspektor të Lartë të Drejtësisë (ILD).

Përmes një njoftimi zyrtar të publikuar nga Gjykata e
Lartë, bëhet me dije se gara qëndron e hapur deri më 20
mars. Ndër të tjera, në njoftim theksohet se Kuvendit do
t'i dërgohen për votim 5 kandidatura. "Këshilli i Emëri-
meve në Drejtësi, në mbështetje të pikës 4 të nenit 147/d
të Kushtetutës dhe të shkronjës 'a'
të pikës 2 të nenit 201 të ligjit nr. 115/
2016 'Për organet e qeverisjes së siste-
mit të drejtësisë', me qëllim plotë-
simin e pozicionit vakant të Inspek-
torit të Lartë të Drejtësisë dhe të
dërgimit në Kuvend për ta zgjedhur
atë, të një liste prej 5 kandidatësh, të
përzgjedhur dhe renditur mbi bazën
e meritave nga ky këshill, sipas një
procedure transparente dhe publike,
shpall hapjen e procedurës së ap-
likimit në pozicionin vakant 'Inspektor i Lartë i Drejtë-
sisë' dhe fton, çdo person të interesuar, që plotëson kush-
tet dhe kriteret e parashikuara në nenin 147/d të Kush-
tetutës dhe në nenin 199 të ligjit nr. 115/2016, të marrë
pjesë në këtë procedurë konkurrimit publik dhe të
paraqesë pranë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, shpre-
hjen e vullnetit për të kandiduar", - thuhet në njoftim.

Ministri i Brendshëm,
Sandër Lleshaj

NJOFTIM
Ne date 15.03.2019 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor
privat Irisa Tereziu PF me adrese ne "Rruga Fadil Rada, Pallati Danjela,
Kati Perdhe, Njesia Tregtare nr.10, Tirane", zhvillohet ankandi per shitjen
e pasurise se paluajtshme te llojit "Truall+Ndertese" me sip. Trualli 220
m2 dhe sip.ndertese 97 m2, me nr.pasurie 11/23, volum 10, faqe 229,
zone kadastrale 8503, ndodhur ne Lagjia "Jani Vruho", Berat.Cmimi ne
ankand te trete eshte ne vleren 2,066,400 (dy milion e gjashtedhjete e
gjashte mije e katerqind) leke.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURIA NR. 111/11, LLOJI ‘ARË’, VOLUMI 3, FAQE 238, SIPËRFAQE 2.700
M2, ZONA KADASTRALE 2625, NË PRONËSI TË Z. ILIR ALLMETA.
ÇMIMI  10.000 EURO. Data e zhvillimit të ankandit do jetë 15.03.2019.

CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE "E.P.S.A"
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT PER :

1- "Pyll + Kullote" me sip. 180.000 m2, Nr. hipotekor 1741 date
29.05.2012, ZK 3028,  e ndodhur ne Poro, Vlore. Kjo pasuri eshte
hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me të cilin fillon
ankandi është 227.304 Euro . Ankandi zhvillohet datë 15.03.2019
ora 16.00 në adresen Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne
tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al
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Shoqata "Pronësi me
Drejtësi" u bën thirrje
të gjithë pronarëve të

ndjekin rrugën ligjore për të
kërkuar kompensimin për
pasuritë e konfiskuara në
vitin 1945. Janë 24 mijë dosje
në harkun e viteve 1993-2014,
të cilat presin të marrin ko-
mpensimin. Pronarët në
varësi të përgjigjes që kanë
marrë nga Agjencia e Tra-
jtimit Pronave duhet të nd-
jekin tri rrugë. E para, të
ankimojnë çdo vendim të
ATP-së në Gjykatën e Apelit
Administrativ për sa i takon
vlerësimit financiar për ko-
mpensimin që do u vijë me
postë nga Agjencia e Tra-
jtimit të Pronës. Ka një kos-
to financiare, por është e do-
mosdoshme të bëhet. E dyta,
të kërkojnë në Gjykatat Ad-
ministrative ose Civile vlerë-
simin financiar të të gjitha
vendimeve për kompensim
që nuk janë vlerësuar nga
ATP-ja deri më sot. E treta,
për të gjitha dosjet e pa traj-
tuara drejtojuni Gjykatave
Civile të Shkallës së Parë të
rretheve ku keni pronat.
Mos prisni dhe mos hezito-
ni. Gjykatat nuk do të jenë
ato që kanë qenë, do japin
drejtësi për pronarët dhe të
drejtën e pronës.  "Më datë 23
shkurt përfundoi afati 3-
vjeçar, që ligji 133/15 i kishte
caktuar qeverisë shqiptare
dhe ATP-së që të bënte vlerë-
simin financiar të detyrimit
që shteti shqiptar kishte për
kompensimin e 24 mijë ven-
dimeve të harkut të viteve
1993-2014. Për 3 vjet me radhë,
ATP-ja e vlerësoi detyrimin e
shtetit në afro 600 milionë
euro nga 4.9 miliardë euro që
vlerësohen me çmimet e vitit
2015. Duke filluar nga data 24
shkurt 2019, ATP-ja falë ligjit
"kushtetues të gjykatës an-
tikushtetuese numër 133/15"
do zëvendësojë njoftimin e de-
ritanishëm në gazetë dhe faqe
elektronike, me njoftimin
individual për vendimmar-
rjen e çdo pronari në shtëpi,
pa e bërë publik në gazeta si
deri më sot. Me këto vendime
individuale si mandate vde-
kje, falë VKM-së 766 të vitit
2017, vlerësimi poshtërues
prej afro 600 milionë euro do
të ulet deri në afro 2-3 herë", -

Një marrëveshje mirëk
uptimi midis Sekretari-

atit të Shtetit Zviceran për
Çështjet Ekonomike (SECO)
dhe Bankës së Shqipërisë
lidhur me zbatimin e fazës
së dytë të programit të asis-
tencës dypalëshe dhe zhvil-
limit të kapaciteteve për
bankat qendrore për vitet
2018-2022 do të rrisë më tej
kapacitet shkencore të
Bankës së Shqipërisë. Mar-
rëveshja u nënshkrua nga
guvernatori i Bankës së Sh-
qipërisë, z. Gent Sejko dhe
ambasadori i Zvicrës në Sh-
qipëri, SH.T.Z Adrian Maî-
tre. Gjatë fjalës së tij, guver-
natori Sejko u shpreh se kjo
marrëveshje vjen pas mby-
lljes së një bashkëpunimi të

Sejko marrëveshje me Zvicrën,
leksione për menaxhimin e krizave

suksesshëm në periudhën
2013-2018, e cila solli edhe një
përmirësim të dukshëm të
punës analitike, kërkuese
dhe teknike të Bankës së Sh-
qipërisë. Në këtë kuadër, gu-
vernatori theksoi se rezul-
tatet e këtij projekti bash-
këpunimi kanë qenë fryt-
dhënëse në fushën e zbatim-
it të politikës monetare,
mbikëqyrjes bankare, stabi-
litetit financiar dhe sistemit
të pagesave. Duke falënderu-
ar qeverinë zvicerane për
këtë bashkëpunim, guverna-
tori Sejko u shpreh se falë

marrëveshjes së re, Banka e
Shqipërisë do të jetë pjesë e
programit të asistencës dyp-
alëshe në fushën e bankin-
gut qendror. "Pritshmëria
jonë nga zbatimi i fazës së
dytë është që vendimmarrja
e politikës monetare të
mbështetet nga kapacitete
parashikuese të përmirë-
suara, që formulimi i poli-
tikës makroprudenciale të
përdorë njohuri më të zgjeru-
ara mbi rreziqe të ndryshme,
që kërkimi të pasurohet më
tej me metodologjitë dhe
praktikat më të mira të

kërkimit shkencor. Këto syn-
ime qëndrojnë edhe në thelb
të strategjisë sonë afatmes-
me", u shpreh guvernatori i
Bankës së Shqipërisë, Sejko.
Nga ana e tij, ambasadori i
Zvicrës shprehu vlerësimet
për këtë bashkëpunim dhe
theksoi rëndësinë e vazh-
dimësisë së tij në të ardhmen.
Në fjalën e tij, ambasadori
Maitre nënvizoi se:  "Sh-
qipëria ka nevojë për institu-
cione të efektshme në të
gjitha fushat dhe në të gjitha
nivelet. Unë do ta konsidero-
ja Bankën e Shqipërisë si një

institucion të tillë. Mund t'ju
siguroj se programi për
dhënien e asistencës për
Bankën e Shqipërisë në
ndërtimin e kapaciteteve të
saj ka qenë mjaft frytdhënës,
falë edhe burimeve njerëzore
tejet profesionale që ka ky

institucion. Pa dyshim, Ban-
ka e Shqipërisë ka qenë një
partner i shkëlqyer, aktiv
dhe i përkushtuar në këtë
bashkëpunim". Ambasadori
shtoi se marrëveshja e re i
hap rrugë shkëmbimit të ek-
spertizës dhe njohurive.

Shoqata "Pronësi me Drejtësi": Ndiqni rrugët ligjore, shkoni në Strasburg

Pronarët, tri rrugët që duhet të
ndjekim për të marrë kompensimin
Dosjet e patrajtuara të shkojnë në gjykatat

thuhet në njoftimin e sho-
qatës. Sipas shoqatës "Pronë-
si me Drejtësi", tokat që janë
caktuar me VKM për ko-
mpensim fizik të pronarëve,
janë 23 mijë parcela me sipër-
faqe të përgjithshme 23 mijë
ha tokë. "Janë toka në skër-
ka të vendeve të humbura, që
ekzistojnë vetëm në letër dhe
jo fizikisht. Dhe prisni mos u
ngutni. Vetëm pasi të jetë
ndarë kjo sipërfaqe toke fan-
tazmë nëpërmjet ankandit,

do të fillojë kompensimi fi-
nanciar në vitet e mbetura
nga 10-vjeçari i tretë ligjor i
kompensimit. Pra, ky ko-
mpensim financiar pritet të
fillojë të aplikohet nga viti
2023 dhe ai jo më shumë se 10
milionë për çdo grup pro-
nash të pronarëve. Nga viti
2015, me dhunë ligji parash-
ikon kompensim financiar
me procedura të përshpejtu-
ara, në vetëm 20-40% të vlerës
së përgjithshme që del për

çdo pronar, për 1-5 vjet, me
kusht që me deklaratë note-
riale të deklarosh se pjesën
tjetër do ia falësh shtetit", -
thuhet në njoftim. Ndërkohë
në datë 24 shkurt 2019 ka për-
funduar edhe afati ligjor 3-
vjeçar që qeveria shqiptare
dhe ATP-ja kishin për afro 16
000 dosje të patrajtuara. Ish-
in 10 000 dosje që nga pronar-
ët, konformë kërkesave të
ligjit ishin depozituar pranë
zyrave shtetërore të Agjen-

cisë së Pronave qysh nga viti
i largët 2008. Në këto dosje
pronarët kishin kërkuar për
kthim ose kompensim rreth
4 200 ha tokë truall dhe 144
000 ha tokë bujqësore etj.
Këtyre 10 000 dosjeve të vje-
tra në vitin 2015 iu shtuan
edhe 6 000 dosje të tjera. Nga
viti 2015 deri në 23 shkurt
2019, 'Agjencia' ka dhënë afro
9 600 dosje dhe të gjitha ven-
dimet ishin negative dhe pr-
onarëve u është rrëzuar
kërkesa. Pronarët do të du-
hej që të ankimonin në
Gjykatat e Apelit vendimet e
'Agjencisë', që e drejta e
pronës së tyre të mos shuhej.
STRASBURGUSTRASBURGUSTRASBURGUSTRASBURGUSTRASBURGU

Janë 89 çështje pronash
në Strasburg, që në mars të
këtij viti bëhen plot 3 vjet që
presin vetëm të shpallet ven-
dimi, që sipas vendimmar-
rjeve të mëparshme të kësaj
gjykate, pritet të rrëzojnë
nenin 6/1 të ligjit 133/15 dhe
si të tillë dhe vetë ligjin dhe
vendim marrjen e derisotme
të ATP-së. "Shpallja e këtij
vendimi do rrëzojë ligjin dhe
qeverinë për faturën finan-
ciare që do të ketë. Zgjidhjen
e drejtë të çështjes së
pronave, ne sot nuk e presim
nga vullnetet partiake, pasi
kanë qenë ato vullnete për
pushtet që në këto 30 vjet
kanë sjellë këtë gjendje ku
jemi sot, sa i takon çështjes
së pronës. Në Gjykatën Kush-
tetuese janë 4 çështje të Sho-
qatës 'Pronësi me Drejtësi' që
presin të shqyrtohen dhe që
kanë të bëjnë me antikush-
tetutshmërinë e ligjit 133/15.
Presim edhe një vendim të
vetëm të Gjykatës së Stras-
burgut, që ligji 133/15 të rrë-
zohet", - thuhet në njoftimin
e shoqatës.

Pronat, KLSH:
Dëm ekonomik

mbi 200 mln lekë
nga ZVRPP-të

Në një raport të fundit,
KLSH-ja ka bërë me dije

se në auditimet e realizuara
për të gjithë vitin 2018 në
Zyrat Rajonale të Regjistrim-
it të Pasurive të Paluajtshme
janë konstatuar parregullsi,
të cilat janë evidentuar duke
hulumtuar në procesin e
regjistrimit të pasurive, tran-
saksioneve të paligjshme të
kryera me to, tjetërsimit të
pronave publike, falsifikim-
it të dokumentacionit të
pronësisë, me qëllim përfiti-
min padrejtësisht të titujve
të pronësisë në zonat turis-
tike dhe bregdetare etj. Gjatë
periudhës janar-dhjetor
2018, KLSH-ja ka realizuar 8
auditime në zyrat e
regjistrimit, ku është kon-
statuar një dëm ekonomik i
matshëm në vlerën 236,564
mijë lekë dhe të ardhura të
munguara në vlerën 188,845
mijë lekë. KLSH thekson se
krahas dëmit ekonomik të
matshëm në këto institu-
cione ekziston edhe një dëm
ekonomik i fshehur dhe i
pamatshëm, shumë herë më
i lartë se i pari, i cili lidhet
me një zinxhir të stërzgjatur
pasojash sociale, mjedisore,
ligjore dhe njerëzore, të sh-
kaktuara si pasojë e
paligjshmërive të kryera
ndër vite me pronat nga ana
e punonjësve dhe drejtuesve
të ZVRPP-ve, të cilat së bash-
ku me problematikën e pro-
ceseve gjyqësore përbëjnë
dhe burimin kryesor të
faturave të papërballueshme
që shteti shqiptar duhet të
paguajë tashmë dhe në vijim
si pasojë e vendimeve të
Gjykatës së të Drejtave të
Njeriut në Strasburg. Janë
rekomanduar në total për 8
subjektet e audituara, 510
masa organizative, 53 masa
zhdëmtimi dhe 70 masa disi-
plinore, nga të cilat 40 masa
"largim nga puna", 30 masa
"vërejte deri në largim nga
puna", janë kallëzuar penal-
isht 32 punonjës të këtyre in-
stitucioneve, përfshirë edhe
drejtuesit e tyre, si dhe në 2
raste është përcjellë materi-
ali për vlerësim nga pro-
kuroria si indice për kallë-
zim penal.

Pronarët s'dinë kë të padisin
Shoqata "Pronësi me Drejtësi" kërkon

nga shteti shqiptar të përcaktojë se
cili institucion është përgjegjës për situ-
atën ku ndodhen 24 mijë dosje që presin
të kompensohen që nga vitit 1993 deri në
vitin 2014. "Një pyetje për ATP-në, qever-
inë dhe parlamentin, që në njoftimin e
datës 23 shkurt 2019 u thanë pronarëve:
Ejani të merrni dosjet që keni depozituar.
Në gjykata pronarët do të jenë paditës, po
kush do të jetë i padituri? ATP-ja, qeveria

qendrore, apo pushteti vendor? ATP-ja a
mban përgjegjësi për dëmin moral dhe ma-
terial që u ka shkaktuar pronarëve me
mosshqyrtimin e 6800 dosjeve të patrajtu-
ara për një periudhë 10- vjeçare? Është një
pyetje 1 milion dollarëshe, të cilës ligjvënë-
si, qeveria dhe ATP-ja që njoftoi përfundi-
min e afatit 3-vjeçar të trajtimit të dosjeve
deri tani nuk i ka dhënë përgjigje. Po
gjykatat do i pranojnë paditë pa palë të
paditur?", - thuhet në njoftimin e shoqatës.

Myrshit Vorpsi, kreu
i shoqatës "Pronësi
me Drejtësi"
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Aleksi: Dherat janë mall dhe nuk duhet të abuzohet me termat e përdorur në emër të fitimit

Landfilli bie ndesh me BE, dherat e
pakontaminuar trajtohen si inerte
Bizneset: Nuk duhet të paguajmë për të marrë dheun

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE

Seri abuzimesh nga
koncesionari në Land
fillin e Sharrës. Shkel-

ja e radhës ka të bëjë me ter-
mat e përcaktuar në vendi-
min e Këshillit të Ministrave
të vitit 2015 që i referohet
menaxhimit të mbetjeve in-
erte. Ky vendim nuk bazohet
në direktivën e Bashkimit
Europian që lidhet me për-
caktimin e termave në kate-
gorinë e mbetjeve inerte. Si-
pas direktivës së Bashkimit
Europian dherat e gër-
muara gjatë aktiviteteve
ndërtimore janë të pakon-
taminuara dhe si të tilla
nuk duhet të kategorizohen
si inerte, por një mall që
mund të përdoret edhe për
veprimtari të tjera.

"Përjashtohen nga fush-
ëveprimi i kësaj direktive:
toka e pakontaminuar dhe
materiale të tjera natyrore
të gërmuara gjatë aktiv-
iteteve ndërtimore, kur ësh-
të e sigurt se materiali do të
përdoret me qëllime të
ndërtimit në gjendjen naty-
rore në vendin nga i cili ësh-
të gërmuar",- citohet në
direktivat e BE-së.

Ndërkohë që në pikën 15
të vendimit të qeverise së
vitit 2015 për menaxhimin e
mbetjeve, termi dhera nuk

ekziston. Aty flitet vetëm
për mbetje inerte.

"Zotëruesit e mbetjeve
inerte janë të detyruar të

dorëzojnë mbetjet inerte në
venddepozitimin e përkohs-
hëm ose landfillet e trajtim-
it të mbetjeve inerte, kun-

drejt tarifës për ton/mbetje,
të propozuar nga operatori
dhe të miratuar nga njësitë
e qeverisjes vendore." -thu-
het në VKM.

Për ndërtuesit ky përcak-
tim që bie ndesh me direkti-
vat e BE-së përbën shkelje
flagrante. Sipas ndërtuesit
Luigj Aleksi dherat janë
mall dhe nuk duhet të abu-
zohet me termat e përdorur
në emër të fitimit.

"Dheu nuk është mbetje
por është mall dhe po të sh-
kosh tek direktiva e BE që
thotë nuk konsiderohet
mbetje dheu i pakontamin-
uar. Këtu tek ne me këtë
term abuzohet ky operatori
i famshëm i landfillit merr
para nga të gjithë ndërtues-
it që merr dheun atje. Dheu
është mall që shitet dhe bli-
het kudo." -u shpreh Aleksi.

Edhe sipas Presidentit të
Biznes Albania, Luan Brega-
si dherat nga gropat e ndër-
timeve konsiderohen dhera
jo të helmuara dhe si të tilla
mund të përdoren në bujqë-
si dhe pemtari. Bregasi
thotë se ndërtuesit nuk
kanë pse të paguajnë një
tarifë për një mall që nuk
është mbetje inerte.

"Trajtohen dhera nor-
male, natyrale siç janë dher-
at e gërmimeve nga kompan-
itë e ndërtimit siç janë dher-
at e kontaminuara dhe kjo
bie në kundërshtim me
direktivën e BE neni 2 pika
1 gërma 'c' që e përcakton
shumë qartë që tokat e kon-
taminuara nuk duhet të tra-
jtohen si dhera dhe të traj-
tohen në landfill." -thekson
Bregasi

Përveç kësaj ndërtuesi

Arjan Leskaj thotë se jo
vetëm që nuk duhet të
paguajnë për të marrë dhe-
un nga landfilli, por
përkundrazi duhet ta shes-
in atë.

"Flasim për dhera dhe
zhavoriste të pakontamin-
uara që do të thotë që nuk
kanë asnjë rrezik dhe as-
një dëm. Janë pjesë që në
vende të caktuara pagua-
jnë që ti ta marrësh dhe-
un apo ato që e marrin." -
thotë Leskaj

Biznesmenët e cilësojnë
skandaloz faktin që, nëse
kanë plan ta përdorin dhe-
un e nxjerrë nga gërmimet
e ndërtimeve të tyre, janë
të detyruar ta çojnë në
landfill duke paguar një
tarifë shtesë, dhe më pas ta
blejnë për ta patur sërish.

(BalkanWeb)

INERTET
"Zotëruesit e
mbetjeve inerte
janë të detyruar të
dorëzojnë mbetjet
inerte në
venddepozitimin e
përkohshëm ose
landfillet e trajtimit
të mbetjeve inerte,
kundrejt tarifës për
ton/mbetje, të
propozuar nga
operatori dhe të
miratuar nga
njësitë e qeverisjes
vendore", - thuhet
në VKM.Landfilli në Sharrë

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.

Mundësi punësimi në Ambasadën e Japonisë në Shqipëri:
Mazhordom dhe Punëtore shtëpie

Ambasada e Japonisë po kërkon punonjës të aftë.
Vendi i punës:
Rezidenca e Ambasadorit të Japonisë në Tiranë

Data e fillimit të punës:
E pa përcaktuar ende. (Midis fund prilli dhe majit, 2019)

Vendet e lira:
Mazhordom dhe Punëtore shtëpie - 2 (dy) vende

Paga:
Do të vendoset në varësi të përvojës dhe aftësive. Kandidati i suksesshëm do të gëzojë kushtet e
punësimit në përputhje me ligjin shqiptar/japonez, duke përfshirë edhe regjistrimin ne skemën e
sigurimeve shëndetësore e shoqërore.

Periudha e pritshme e punës:
E papërcaktuar. Do t’i nënshtrohet periudhës së provës gjatë 3-mujorit të parë të punësimit.

1. Detyrat
 Detyrat kryesore do të jenë si më poshtë:
 Mirëmbajtja e rezidencës së Ambasadorit (Pastrimi, Lavanderia dhe Hekurosja, etj.).
 Të ndihmojë gjatë drekave, darkave dhe pritjeve zyrtare në rezidencë.
 Menaxhimi i produkteve ushqimore, pajisjeve të kuzhinës dhe mallrave të ndryshme.
 Detyra të tjera të caktuara nga Ambasada.

2. Kriteret
Kandidati i suksesshëm duhet të zotërojë aftësitë dhe cilësitë kyçe të mëposhtme:
 Të zotërojnë rrjedhshëm gjuhën Angleze dhe Shqipe. Të ketë përvojë pune në ndonjë mjedis

anglishtfolës është gjithashtu e dëshirueshme.
 Kandidatët që kanë aftësi në gjuhën japoneze do të vlerësohen (kjo jo e detyrueshme).
 Preferohet të ketë aftësi të përgjithshme të përdorimit të kompjuterit (p.sh. Microsoft Office, etj).
 Përvojë të mëparshme pune në fusha si ajo e shërbimit do të vlerësohet shumë. (p.sh Hotel,

Restorant apo Kompani pastrimi, etj.)
 Të ketë shtetësi shqiptare ose leje qëndrimi të përhershëm në Shqipëri.

3. Si të aplikoni
Për të aplikuar për pozicionin, ju lutemi sillni dorazi (ose me postë) një letër interesi së bashku me CV
tuaj në gjuhën angleze, si dhe kopjen e diplomës suaj të fundit në adresën e mëposhtëme deri më 1
prill 2019.

Të gjitha dokumentet duhet të mbyllen në një zarf me mbishkrimin “Aplikim për Punë” të shkruar në
pjesën e përparme në ngjyrë të kuqe.

Do të merren në konsideratë edhe kopje të çertifikatave të aftësisë gjuhësore (TOEIC, IELTS etj.).

-Adresa-
Rruga e Kavajës, Nd50, H1, Kodi postar 1023, Tiranë, Shqipëri
ose
-Kutia postare-
P. O. Kutia 1744, Kodi postar 1016, Tiranë, Shqipëri

4. Përzgjedhja
Vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen nga Ambasada.
CV dhe dokumentet e tjera të dërguara në Ambasadë nuk janë të kthyeshme.
Kandidatët e përzgjedhur do t’i nënshtrohen një interviste e cila do të zhvillohet në Ambasadën e
Japonisë.
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Konflikti, banka sekuestroi dhe i shiti banesën

Shpërthimi me eksploziv në derën e një
apartamenti, arrestohet 58-vjeçari nga Lezha

SHKURT
Mori leje nga burgu
dhe u arratis, kapet
i dënuari me 9 vite

TIRANË - Policia e kryeqy-
tetit ka vënë në pranga një
35-vjeçar, pasi ishte larguar
nga burgu me leje, por nuk
ishte kthyer brenda afatit.
Bëhet fjalë për shtetasin
Lakësi Ceka, lindur në Te-
pelenë dhe banues në Ti-
ranë, i dënuar me 9 vite
burg për drogë. 35-vjeçari
mori leje me 9 nëntor 2018
për të shkuar në shtëpi në
Tepelenë dhe nuk u kthye
në institucion (burgun e
Peqinit) në datën e përcak-
tuar. Pas arrestimit, Vep-
rimet e mëtejshme në lidhje
me këtë shtetas do kryhen
nga Komisariati i Policisë
Tepelenë",

Grup prostitucioni,
16 shqiptarë e

grekë të arrestuar
GREQI - Policia greke ka
goditur një grup të trafikut
të qenieve njerëzore dhe
shfrytëzimit të prostitu-
cionit. Sipas policisë janë
arrestuar 16 persona,
anëtarë të këtij grupi sh-
tetas shqiptarë e grekë. Mes
tyre është dhe kreu i grupit
kriminal, një 37-vjeçar sh-
qiptar. Mësohet se ata
shfrytëzonin 37 femra si
prostituta në Greqi. Bëhet
fjalë për femra nga Sh-
qipëria, Rumania, Ukraina,
Moldavia por dhe nga Gre-
qia. Klientët paguanin 70-
150 euro për një takim,
ndërsa grupi fitonte deri në
5000 euro në ditë.

Operacioni antidrogë,
prangosen 4 shqiptarë
e 2 grekë për kokainë

GREQI - Një tjetër opera-
cion nga policia greke, i tre-
ti për 1 marsin ku ka të ar-
restuar shqiptarë. Sipas
policisë së vendit fqinj,
kësaj radhe është goditur
një grup i trafikut të ko-
kainës, ku janë arrestuar
katër shqiptarë të moshave
nga 26 deri në 35 vjeç dhe
dy grekë, 41 dhe 52 vjeç. Si-
pas policisë greke, grupi
drejtohej nga një shtetas
shqiptar 32 vjeç. Po kështu
mësohet se grupi ka
qarkulluar deri tani 3.5 kg
kokainë duke fituar 300.000
euro. Gjatë operacionit u
sekuestruan 224 gr ko-
kainë.

Gjyqi, Krimet e Rënda vendosin masën e sigurisë "Arrest me burg" ndaj 39-vjeçarit

Dashamir Xhepa: Kunatën e vrava se kishim
konflikte pronësie pas vdekjes së vëllait
"Na kishte ulur reputacionin e familjes, duke

krijuar marrëdhënie intime me të tjerë në fshat"

 Nebi Hysaj, i "harruar" që nga 2009"

Ministri Lleshaj rikthen
policin e plagosur në ‘97-ën

I akuzuar për vrasje në Angli,
kapet 23-vjeçari nga Kukësi

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Policia e Ti-
ranës ka zbardhur ngjar-
jen e ndodhur mbrëmjen
e së enjtes në zonën "Va-
sil Shanto", ku një sasi
eksplozivi shpërtheu në
derën e jashtme të
banesës së një shtetasi,
ndërsa ka vënë në pran-
ga autorin. Pas kryerjes
së hetimeve paraprake,
blutë bënë me dije për
"Gazeta Shqiptare" se
është arrestuar Arben
Bardhin nga Lezha. Më-

sasi lënde plasëse nga shpër-
thimi i së cilës u shkaktuan
vetëm dëme materiale. Po si-
pas të njëjtave burime, Ar-
ben Bardhi e ka lënë kolater-
al në bankë banesën në fjalë,
e cila i është sekuestruar pasi
nuk e ka shlyer kredinë. Si-

pas procedurave, banka e ka
nxjerrë apartamentin në
shitje, i cili është blerë më
pas nga Vasillaq Stavri, por
autori i dyshuar nuk e njeh
këtë akt shitje, duke patur
ende pretendime mbi pronës-
inë e banesës. Shpërthimi në

sohet se ngjarja ka marrë
shkas nga një konflikt
pronësie në lidhje me

banesën, së cilës iu vendos
tritoli. Hetuesit e çështjes
sqaruan se 58-vjeçari Bardhi,
mbrëmjen e së enjtes, rreth
orës 21:10, në rrugën "Mihal
Popa", dyshohet të ketë ven-
dosur në derën e jashtme të
banesës së një shtetasi një

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Gjykata e Krimeve të
Rënda dje vendosi
masën e sigurisë "Ar-

rest me burg" ndaj 39-vjeçarit
Dashamir Xhepa, i cili aku-
zohet për vrasjen e kunatës
së tij, Lirie Xhepa. Ngjarje
kjo e ndodhur më 13 shkurt
të këtij viti në afërsi të Liq-
enit të Sharrës në Tiranë. Pas
prezantimit të provave mate-
riale nga përfaqësuesi i
prokurorisë, e ka marrë
fjalën i pandehuri, i cili ka
pranuar autorësinë e krimit
të rëndë. Xhepa

ka sqaruar se motiv i
krimit ishte konflikti për
pronën dhe dyshimet se ajo
kishte lidhje intime me per-
sona të tjerë. Për këtë arsye,
ai e qëlloi me tre plumba 49-
vjeçaren, duke e hedhur
trupin e pajetë në ferra, i cili

u gjet nga banorët e zonës.
"Po unë e kam vrarë ku-
natën. "Kishim konflikte për
pronat pas ndarjes nga jeta
të vëllait tim, na kishte ulur
reputacionin e familjes duke
krijuar marrëdhënie intime
me të tjerë në fshat ndaj e
vrara", është shprehur 39-
vjeçari. Sipas tij, pas vdekjes

së vëllait të tij 10 vite më parë,
konfliktet me kunatën e tij
ishin të shpeshta. Ndërkaq,
autori i dyshuar është pye-
tur edhe për vendin ku ka
hedhur armën me të cilën
qëlloi nënën e katër fëmijëve,
ndërsa ka sqaruar se pisto-
leta i ka rënë gjatë kohës që
ka transportuar trupin dhe

nuk e ka gjetur. Pasi dëgjoi
palët, gjykata vendosi lënien
në qeli të Dashamir Xhepës.
Ai u arrestua katër ditë më
parë në hotelin e shtetasit
Mensut Sula në Peshkopi
dhe sipas policisë po plani-
fikonte të largohej nga ven-
di. "Shërbimet e Policisë Ti-
ranë, pas identifikimit të au-

torit të dyshuar të vrasjes së
shtetases L.Xh., janë vënë në
ndjekje intensive të tij. Në sajë
të informacioneve të marra
në rrugë operative shërbimet
e Policisë lokalizuan vendn-
dodhjen e autorit të dyshuar,
shtetasit D. Xh. dhe bënë
kapjen dhe arrestimin e tij në
qytetin e Peshkopisë ku dhe
strehohej. Gjithashtu, u ar-
restua dhe shtetasi M.S., për
"Përkrahje të autorit të krim-
it", i cili ka ndihmuar dhe stre-
huar autorin e dyshuar. Ma-
terialet i kaluan Prokurorisë
së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
për veprat penale "Vrasje për
shkak të marrëdhënieve
familjare", "Armëmbajtje pa
leje", në ngarkim të shtetasit
D. Xh., dhe për veprën penale
"Përkrahje e autorit të krim-
it", në ngarkim të shtetasit M.
S.", thuhej në njoftimin zyr-
tar të policisë.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Ministri i
Brendshëm, Sandër Lle-
shaj njoftoi përmes një
postimi në "Twitter", rik-
thimin në radhët e policisë
të një ish-punonjësi të liru-
ar në vitin 2009. "Nebi Hys-
kaj, i plagosur në përpjekje
me bandat kriminale në
'97, dekoruar me 'Medaljen
e Artë të Shqiponjës', i li-
ruar e harruar që nga viti
2009, u rikthye në Policinë
e Shtetit. Punë të mbarë
Nebiut e mirënjohje të për-
jetshme për shokët e tij që
dhanë jetën për Sh-

qipërinë," shkruan Lleshaj
në 'Twitter'. Rikthimi i
z.Hyskaj u bë me porosinë e
vetë ministrit, i cili u intere-
sua personalisht për dosjen
e tij. Ai ishte dekoruar me
"Medaljen e Artë të Shqi-
ponjës". Hyskaj ishte plago-
sur rëndë në një ngjarje në
përballje me bandat e gra-
bitësve në vitin 1997, dhe ish-
te i vetmi i mbijetuar i asaj
ngjarjeje ku humbën jetën 3
punonjës policie të tjerë.
Ministri Lleshaj ka treguar
një vëmendje të veçantë
ndaj rasteve të ngjashme

dhe ka dhënë porosi që të
vlerësohen kontributet
ndër vite të punonjësve që
kanë sakrifikuar për din-
jitetin e uniformës, në
shërbim të qytetarëve dhe
në mbrojtje të ligjit.

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS - Një 23-vjeçar me
origjinë nga Kukësi është
arrestuar në Durrës për
llogari të Mbretërisë së
Bashkuar ku akuzohet për
vrasje.

Policia e qytetit bregde-
tar në bashkëpunim me
ZQK Interpol Tirana, final-
izuan me sukses Operacio-
nin Policor të koduar "EA-
GLE", ku u bë i mundur
lokalizimi dhe arrestimi i
përkohshëm me qëllim ek-
stradimi i shtetasit sh-
qiptar E.S., lindur në Kukës
dhe banues në Xhafzotaj,
Shijak. Autoritetet gjyqë-
sore britanike kanë
përcjellë kërkesën për
lokalizimin dhe arrestimin
e këtij shtetasi, në bazë të

Urdhër Arrestit të datës
05.01.2018 të Gjykatës së
Magjistratëve në Westmin-
ster/Mbretëri e Bashkuar, e
cila ka vendosur masën e sig-
urimit personal "Arrest me
burg" për veprën penale
"Vrasje". Prokuroria e
Përgjithshme dhe Ministria
e Drejtësisë po kryejnë të
gjitha procedurat për ek-
stradimin e këtij shtetasi
drejt Mbretërisë së Bash-
kuar. Ky është rezultati i parë
pas marrëveshjes dypalëshe,
ndërmjet Republikës së Sh-
qipërisë dhe Mbretërisë së
Bashkuar dhe Irlandës së
Veriut, ratifikuar me Ligjin
nr. 93/2017 që plotëson Kon-
ventën Europiane të Ek-
stradimit të vitit 1957.

katin e dytë të pallatit, sh-
kaktoi panik të banorët
ndërsa dëme material u
regjistruan edhe në katin
e tretë. Forca shpërthyese
e eksplozivit dëmtoi dyert
e apartamentit në katin
sipër të cilat mbeten të
mbyllura. Materialet iu
referuan Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Tiranë
në ngarkim të shtetasit të
lartpërmendur për veprën
penale "Shkatërrim i
pronës me eksploziv".

Lirie Xhepa Dashamir Xhepa

Nebi Hyskaj
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Costa: Shqipëria, partnere kundër terrorizmit. Van De Zyl: Roli i universitetit, i rëndësishëm

Leksion i hapur te "Luarasi", dy të ftuar
të rëndësishëm nga Samiti i Diasporës
Christopher Costa e Marie Van De Zyl, diskutim me studentët

Një leksion të rrallë
kanë dëgjuar këtë
të premte stu-

dentët e "Luarasit", nga dy
personalitete të rëndë-
sishëm, të ftuar në Samitin
e dytë të Diasporës, të cilët
sollën për studentët dhe
stafin akademik përvojat e
tyre lidhur me diasporën.
Ata vlerësuan rolin e uni-
versitetit mbi këtë çështje
dhe dhanë edhe sugjerimet
e tyre. Drejtori i "National
Spy Museum" në SHBA,
Christopher Costa, pohoi
origjinën e tij shqiptare.
Ai shprehu mirënjohjen
për vizitën në "Luarasi"
dhe shtoi se arriti  të
punonte në Shtëpinë e
Bardhë falë studimeve të
shumta që ka kryer. "Ësh-
të një nder dhe privilegj që
kthehem në Shqipëri. Kam
lindur në SHBA, por gjy-
shërit e mi janë lindur në
Shqipëri. Gjithashtu, jam
mirënjohës që jam sot në
këtë universitet, pasi dua
të nxjer r në pah avan-
tazhin që kam pasur. Në
Shtëpinë e Bardhë isha për
faktin që kam studiuar
shumë në nivel universite-
ti me master dhe me ek-
spertiza të tjera. Ajo që
mund të bëja ishte të ofro-
ja këshilla dhe t 'u jepja
opsione presidentit apo
drejtuesve,  drejtorit  të
CIA-s", - tha koloneli. Më
tej ky i fundit e vlerësoi
Shqipërinë si një vend e
komb i paqtë dhe si një
partnere që ka luajtur rol
të jashtëzakonshëm në
luftën kundër terrorizmit.
"Duhet të punojmë me
partnerët dhe me Sh-
qipërinë në veçanti. Sh-
qiptarët janë partnerë të
jashtëzakonshëm në
luftën kundër terrorizmit,
ekstremizmit dhe
ideologjisë radikale. Duhet
bashkëpunim më i madh në
luftën ndaj terrorizimit,
sepse kjo luftë nuk bëhet
vetëm. Shqipëria që nga
viti 1993 që kam qenë këtu
ka ndryshuar. Ka ë progres
të Shqipërisë dhe kombit të
saj, që po përpiqet të zgjidhë
çështjen e votimit për di-
asporën", - shtoi ai.
ROLI I UNIVER-
SITETIT

Zv.presidentja e "World
Jewish Congress", Marie
Van De Zyl tha se mar-

ÇËSHTJA E DIASPORËS
UNIVERSITETI "LUARASI"



Voltiza Duro

rëdhënia mes shqiptarëve
dhe hebrenjve është një
shembull i  shkëlqyer i
mbështetjes mes dy
vendeve. Ajo shtoi se uni-
versiteti mund të luajë një
rol të rëndësishëm në çësh-
tjen e diasporës. "Diaspora
mund të jetë në nivele të
ndryshme. Për shembull,
marrëdhënia mes hebren-
jve dhe shqiptarëve është
një shembull i mirë supor-
ti. Theksoj se universiteti
mund të luajë një rol të
madh dhe ndoshta duhet të
zhvilloni një strategji të
qartë se çfarë duhet të bëjë
diaspora. Ju mund të keni
kontakte me bizneset, mad-
je edhe mbështetje ligjore
për t'iu ndihmuar që të ar-
rini rezultate të mëdha", -
tha zv.presidentja e "World

Jewish Congress". Ajo e
vuri theksin tek antisemi-
tizmi dhe shtoi se ekziston
dëshira për të firmosur një
deklaratë ndërkombëtare
ndaj kësaj dukurie. "Viktor
Urban kërkon të mbyllë
qendrat e hebrenjve në
Hungari. Ka qenë një takim
i vështirë dhe dëshirojmë të
firmosim një deklaratë
ndërkombëtare mbi anti-
semitizmin dhe njëkohë-
sisht refuzojmë të pranojmë
që ka akte antisemitizmi në
këtë vend". Rektori i "Luar-
asit", prof. dr. Ethem Ruka,
vlerësoi leksionin e hapur
dhe falënderoi për praninë
në universitet dy person-
alitetet e shquar, të ftuar
në samitin e diasporës,
njëkohësisht miq të "Hy-
senbelliu Group".

LUFTA NDAJ TERRORIZMIT
"Duhet të punojmë me partnerët dhe me Shqipërinë në
veçanti. Shqiptarët janë partnerë të jashtëzakonshëm në
luftën kundër terrorizmit. Shqipëria që nga viti 1993 që
kam qenë këtu, ka ndryshuar. Ka një progres të
Shqipërisë dhe kombit të saj, që po përpiqet të zgjidhë
çështjen e votimit për diasporën", - shtoi ai.

UNIVERSITETI
"Diaspora mund të jetë
në nivele të ndryshme.
Për shembull,
marrëdhënia mes
hebrenjve dhe
shqiptarëve është një
shembull i mirë suporti.
Theksoj se universiteti
mund të luajë një rol të
madh dhe ndoshta duhet
të zhvilloni një strategji
të qartë se çfarë duhet të
bëjë diaspora", - tha
zv.presidentja e "World
Jewish Congress".Christopher Costa dhe  Marie Van De Zyl dje gjatë

një leksioni të hapur te “Luarasi”
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"INFERMIERË PËR SHQIPËRINË"
FITUESIT

Ministria e Shëndetësisë: Janë përfshirë edhe infermierët e konkurseve të mëparshme

Zbardhen emrat e 700 infermierëve të rinj,
që fituan të drejtën e punësimit në shtet
Listat e plota të fituesve për 5 qarqe në vend

Të gjithë ata që kanë
konkurruar për një
vend pune si punon-

jës të shkencave mjekësore
teknike në portalin "Infer-
mierë për Shqipërinë",
mund të verifikojnë nëse
kanë arritur të shpallen
fitues. "Gazeta Shqiptare"
zbardh sot listat me emrat
e 700 aplikantëve të kuali-
fikuar që do të kenë mundës-
inë të punësohen si infermi-
erë për qarkun e Tiranës, El-
basanit, Durrësit, Beratit
dhe Fierit.
NJOFTIMINJOFTIMINJOFTIMINJOFTIMINJOFTIMI

"Në zbatim të Udhëzimit
të ministrit të Shëndetësisë

Voltiza Duro

dhe Mbrojtjes Sociale nr. 493,
datë 13.11.2017 'Për adminis-
trimin e procedurave të
punësimit për profesionet e
shkencave mjekësore tekni-

ke në institucionet shënde-
tësore publike në Repub-
likën e Shqipërisë' të ndry-
shuar, Ministria e Shëndetë-
sisë dhe Mbrojtjes Sociale

publikon listat përfun-
dimtare të aplikantëve të
kualifikuar, që morën pjesë
në konkursin për profesion-
istë të shkencave mjekësore

teknike në profilin Inferm-
ieri sipas qarqeve", - thekson
Ministria e Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale. Gjith-
ashtu, bëhet me dije se në

listë janë përfshirë edhe in-
fermierët që janë kuali-
fikuar nga konkurset e më-
parshme dhe që nuk janë
punësuar akoma.

 LIST LIST LIST LIST LISTAAAAAT ME EMRAT ME EMRAT ME EMRAT ME EMRAT ME EMRAT E 700 T E 700 T E 700 T E 700 T E 700 APLIKANTËVE APLIKANTËVE APLIKANTËVE APLIKANTËVE APLIKANTËVE TË KUTË KUTË KUTË KUTË KUALIFIKUALIFIKUALIFIKUALIFIKUALIFIKUARARARARAR
 QË DO TË KENË MUNDËSINË TË PUNËSOHEN QË DO TË KENË MUNDËSINË TË PUNËSOHEN QË DO TË KENË MUNDËSINË TË PUNËSOHEN QË DO TË KENË MUNDËSINË TË PUNËSOHEN QË DO TË KENË MUNDËSINË TË PUNËSOHEN
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REFORMA

Fatmira Nikolli

PËRPLASJA PËR AKADEMINË
Fuga: Do bëhen zgjedhje të paligjshme.

Gjinushi: Ligji është larg klaneve
Akademia mban zgjedhjet
më 24 maj, debati për dy
projektligjet vazhdon

Akademia e Shken
cave prej më shumë
se 1 viti e gjysmë pa

kryetar, do të mbajë zgjedh-
jet më 24 maj. Vendimi është
bërë i njohur dje nga
Skënder Gjinushi, kryetar i
grupit të reformës së ASH.

"Nuk janë zgjedhje të par-
akohshëm por të prapa-
kohshme. Zgjedhjet do të
bëhen me ligjin që është në
kufi, në kohën që bëhen
zgjedhjet. Ligji i ri nuk heq
as nuk shton kritere për
zgjedhjet në Akademi.
Zgjedhjet do të mbahen me
24 maj, për shkak se kanë
mbaruar mandatet dhe për
shkak të  vakancës që i
hapën rrugën reformave.
Zgjedhjet do bëhen me atë
ligj që është në fuqi në ko-
hën kur mbahen zgjedhjet.
Për sa kohë është në fuqi në
ligj, ai zbatohet", tha-ai para
mediave.

Akademia e Shkencave
ka ndërmarrë prej kohësh
një reformim të vetin. Duke
bërë me dije se Asambleja
këto ditë konstatoi se Aka-
demia ka kryer shumë mirë
misionin e vet duke miratu-
ar dy projektligje atë për re-
formimin e akademisë dhe
atë për kërkimin shkencor,
Gjinushi shtoi se ka tashmë
në dispozsicion 15 vende të
lira për akademikë të rinj.
Përzgjedhja e tyre do bëhet
në bazë të formimit dhe ar-
simit të tyre. "Akademia do
vazhdojë rrugën e saj. Ofron
bashkëpunime me këshillin
e ministrave më qëllim reali-
zimin e reformës për sh-
kencën. Gjërat duhet të jenë
të konsoliduara në një ligj.
Tani kemi vendosur një
standard europian".

Ai shtoi se "Akademik
nuk të bën asambleja, këtu
sanksionohesh. Akademik
të bën puna 30-40 vjeçare
pranë qendrave të kërkimit,
publike a private qofshin.
Në këtë fazë, vazhdimi i re-
formës mund të bëhet me
rishikim të statutit e rreg-
ullores së akademisë, ku të
pasqyrohen ato që janë ng-
ritur si probleme. Pjesë krye-
sore e statutit janë proce-
durat për anëtarësimet e
reja. Europa na ka ofruar
ligj të mirë, nuk është
produkt klanesh shqiptare".

Por ndërkaq, akademiku
Artan Fuga vijon të jetë
kundër mënyrës si po shkon

reforma dhe kundër projek-
tligjit që merret me funk-
sionimit e akademisë.

Pyetjes se si do të zgjid-
het ngërçi i krijuar, mes ak-
ademisë dhe Fugës, Gji-
nushi iu përgjigj me ironi
kur tha "Është një ngërç që
do të zgjidhet brenda e dy a
tri ditëve dhe ngërçi do zgjid-
het me pak shmpirje, është
merak i tepërt i dikujt".
KONSULTIMI?
I PANEVOJSHËM

Ministria e Arsimit ka
nisur ndërkaq në univer-
sitete një konsultim me dy
draftet e projektligjit për
Akademinë, draftin "Fuga"
dhe draftin "Gjinushi". Sa i
takon kësaj, kreu u grupit
të reformës, Skënder Gji-
nushi tha se "konsultimi
është i panevojshëm, sepse
ligji është zgjedhur. Nuk ka
produkt, sepse ju e dini që
dallimi ka qenë dhe është,
nëse do rikthehemi te 2008 a
jo. Kjo e ka marrë përgjigjen
me kohë. Ka pasur tendencë
të ripërsërisim atë që quhet
rithemelim të Akademisë,
duke hequr disa akademikë
e duke futur me listë qever-

ie anëtarë të rinj. Por këto e
rrëzoi gjykata, e rrëzoi asam-
bleja dhe komuniteti. Kjo ia
ka thjeshtuar punën kujtdo
që ka pasur këtë merak",-u
shpreh Gjinushi.
ANKESA E FUGËS

Ndërkohë Akademik Ar-
tan Fuga i është drejtuar
Ministres së Arsimit Besa
Shahini me një letër ku anki-
mon procesin zgjedhor
pranë Akademisë së Shken-
cave. Sipas tij po tentohet të
bëhet një proces i
paligjshëm që e kthen pas
akademinë. Ai denoncon
vendimin e Asamblesë së
Akademisë së Shkencave
për të mbajtur zgjedhje për
drejtuesit e saj, pa u miratu-
ar ende ligji i ri në Kuvend
bashkë me statutin dhe rreg-
ulloret e reja.

"Po ju drejtohem nisur
nga fakti i të qenit anëtar i
Akademisë të Shkencave, e
cila me një sërë vendimesh
të Asamblesë të saj, marrë
në dhjetorin e vitit 2017 dhe
në vazhdim, ka pranuar zyr-
tarisht nevojën e reformim-
it nëpërmjet një kuadri të ri
ligjor",-thotë ai në letër.

dhe për të marrë opinionin
e komunitetit universitar
mbi secilën prej tyre dhe
përzgjedhur më pas se mbi
cilën bazë do të kryhet re-
formim-rithemelimi", shk-
ruan Fuga.

Ai vëren se e ndien të do-
mosdoshme që Ministria e
Arsimit të pozicionohet zyr-
tarisht për atë, nëse grupi i
reformimit që ka urdhëru-
ar të ngrihet, e ka përfund-
uar apo jo misionin e vet
bashkë me dorëzimin e pro-
jektligjit të formuluar prej
tij. "Nëse ministria mendon

që ky grup nuk e ka përfun-
duar ende misionin e vet,
çka do të ishte në kundër-
shtim me vendimin e ng-
ritjes së tij, atëherë ka vend
që ajo të kontribuojë në
këtë grup, të ushtrojë
ndikimin e vet sipas an-
gazhimeve të marra në ven-
dimin themelues të atij
grupi dhe jo ta lejojë atë të
marrë kompetenca faktike
drejtuese në Akademi, si
edhe të frymëzojë qëndrime
antireformatore në Asam-
ble", nënvizon akademiku
Fuga.

Gjithashtu, Fuga thotë se
niset nga fakti që prej vitesh
ka ngritur nevojën e re-
formimit të këtij institucio-
ni publik në gjendje të vaj-
tueshme, si pasojë e një
drejtimi krejt joprofesional
dhe të paaftë. "Sipas
kërkesës zyrtare dhe pub-
like, që edhe platforma e
paraqitur nga ana ime për
një rithemelim të Akade-
misë të Shkencave të merret
në shqyrtim, jam an-
gazhuar në bashkëpunim
me Ministrinë e Arsimit në
këtë drejtim. Aq më tepër që
prej disa kohësh, Ministria
e Arsimit, Rinisë dhe
Sporteve i ka dërguar të dyja
platformat rivale dhe në
thelb të papajtueshme me
njëra-tjetrën në IAL-të e
ndryshme për konsultime

Skënder Gjinushi

Fibank Albania
Sponsori kryesor i eventit të Ditës

Kombëtare të Bullgarisë
Ambasada Bullgare orga-
nizoi sot eventin e saj per
Diten Kombetare te Bull-
garise dhe Fibank eshte
perhere sponsori kryesor
i ketij eventi.

Ambasadori i Bullgar-
ise, z. Momchil Raytchev-
ski si edhe Drejtori i
Pergjithshem i Fibank
Albania z. Bozhidar
Todorov organizuan
pritjen me pjesemarrjen e
trupave diplomatike te
akredituara ne Tirane,
zyrtare te larte te qever-
ise shqiptare dhe miq e
mbeshtetes te Bullgarise.

Investitori më i madh
bullgar në Shqipëri është
Fibank, një bankë rajo-
nale që vepron në tregun
bullgar për më shumë se
25 vjet duke qenë një nga
lojtarët më të rende-
sishem në aspektin e ak-
tiveve, huave dhe depozi-

tave. Fibank eshte banka më
e madhe bullgare dhe banka
e tretë më e madhe në Bull-
gari me një total prej rreth 5
miliardë eurosh, nje shifer e
perafert me gjysmën e vlerës
së përgjithshme të sistemit
bankar shqiptar. Gjatë gjithë
viteve, profili i saj i biznesit
ka patur zhvillime pozitive,
rritje të vazhdueshme dhe
shërbim cilësor të konsuma-
torëve.

Fibank po synon të
përqendrohet edhe më shumë
në sistemin bankar shqiptar

nëpërmjet rritjes se
prezences ne Shqiperi si
edhe ekspertizës dhe njo-
hurisë së bankës mëmë
në tregje të ngjashme. Ka-
pacitetet njerezore jane
vene ne funksion te
zgjerimit te rrjetit dhe of-
rimit te produkteve e
shërbime inovative per
nje banke dinamike me
vendimmarrje shume te
shpejte ne produkte e
sherbime fleksibel te per-
shtatura per cdo tip kli-
enti.
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Një trup fantastik si Adelina
Tahiri? Tregon sekretin se
si është dobësuar pas lindjes
Adelina i ka treguar ndjekësve se si ka humbur 15 kilogram pas

lindjes. Këngëtarja pak kohë pasi është bërë nënë për herë të
parë, ka befasuar të gjithë pasi shumë shpejtë ka rikthyer trupin e

saj në gjendje shumë të mirë. Adelina është përfolur shumë si për jetën
private, ashtu edhe për pamjen e saj. E për herë të parë ajo ka vendosur
që të ndajë me ndjekësit e saj sekretin se si ka mundur që t’i humbë në
kohë rekorde 15 kilogramë. Ajo ka postuar një shkrim në Instagram duke
shpjeguar gjithçka.  Adeina së fundi në një intervistë ka treguar se ajo e
ka fiksim të mbajë trupin në formë dhe kilet e shtuara gjatë shtatzënisë
ka dashur t’i heqë sa më shpejt.

Mozzik qëllon me shuplakë
Loredanën? Postojnë
videon e çuditshme
Ata janë një nga çiftet më të dashur të momentit, por së fundmi

na kanë çuditur të gjithëve. Loredana e Mozzik kanë posuar
një tjetër video të çuditshme. Çifti tashmë po shijon edhe

suksesin në skenën muzikore Gjermane e madje edhe në vende
tjera të Evropës. Dyshja edhe janë bërë prindër për herë të parë
gjatë muajit të fundit të vitit 2018 dhe çdo ditë e më shumë po
shfaqen të panadarë. E as postimet në rrjetet sociale nga ata nuk
mungojnë, qoftë me vajzën e tyre, qoftë bashkë kudo që shkojnë.
Por, këtë herë vjen një video shumë e çuditshme e çiftit, e cila po
qarkullon në rrjetet sociale. Në video shihet Loredana teksa e
incizon veten duke kënduar dhe në një moment, dikush aty afër saj
e godet në gojë. Dhe atë dy herë! Kjo duket të jetë dora me
tatuazhe e Mozzik, ndërsa Loredana nuk reagon aspak ashpër për
këtë gjest të reperit. Të jetë një promo e ndonjë video-je apo
mesazh i dhënë nga të dy?

Grindja me shoqen e
ngushtë, Rozana Radi jep
reagimin që të gjithë
kemi kaluar
Ajo është një nga personazhet më pa komplekse dhe të vërtetë

të medias, e cila shprehet në çdo dalje të saj pa doreza.
Rozana Radin shpreh ato që ndjen dhe mendon kur ftohet në

intervista apo edhe në mediat e saj sociale. Moderatorja dhe
këngëtarja ka pasur disa konflikte me personazhet e njohur, mes tyre
kujtojmë atë me Fiori Dardhën. Pavarësisht se miqësia e tyre është
kthyer si më parë, një prej ndjekësve në Instagram e pyeti se cila
është ndjesia që ka kur grindet me shoqen e ngushtë. “Nerv… shumë
nerv”, përgjigjet Rozana dhe e kuptojmë plotësisht ndjesinë e saj. E
vërtetë apo jo?

Nuk pritej! Rita Ora publikon
këngën më të preferuar të
fansave nga albumi i saj
Vetëm një ditë më parë këngëtarja me famë ndërkombëtare,

Rita Ora ka vendosur të nxjerrë këngën e saj të radhës. Rita
Ora ka sjellë një version të ri të këngës së saj shumë të

pëlqyer, ‘Only Want You’. Ajo ka publikuar këtë këngë në
bashkëpunim me reperin 6lack, ndërsa është këngë e shkëputur nga
albumi që Rita ka publikuar në nëntor, ‘Phoenix. Kjo është ndër
këngët që fansat e kanë pritur më së miri nga albumi, ndërsa Rita ka
vendosur që t’i plotësojë dëshirën atyre duke e sjellë në një version
të ri e madje duke i bërë edhe videoklip. Këngëtarja ka publikuar këtë
version të këngës dje në Youtube me video-tekst, por ende nuk ka
treguar se kur do të vijë videoklipi për këngën. Me siguri do të dalë
shumë shpejtë.
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Nga Afërdita Dreshaj te Rita Ora, vajzat
e vogla të familjes së të famshmëve

Më e mirë njëra se tjetra,
ja motrat e ‘panjohura’ të

VIP-ave shqiptare
Si dy pika uji, njihuni me bukuroshet që s’kanë

famën e këngëtareve, por u kanë marrë bukurinë

Pamela Aliaj
Ne jemi mësuar t’i vendosim VIP-at tanë në qendër

të vëmendjes, ku një postim i tyre të vendosin
në rrjetet sociale bëhet viral për pak kohë. Por,

së fundmi shumica prej tyre nisën të postonin në “Ins-
tagram” edhe motrat bukuroshe, që dukeshin si dy pika
uji me VIP-at tanë. Mbase nuk është e nevojshme fama

për to dhe nuk kanë dashur të jenë në qendër të vë-
mendjes, por ne do të sjellim një koleksion të motrave
bukuroshe të këngëtareve tona të famshme, të cilat mesa
duket, më të voglat e familjes u kanë marrë të gjithë buku-
rinë, edhe pse “në hije”. Njihuni më poshtë me disa prej
tyre dhe vendosni ju nëse kemi të drejtë.

Afërdita dhe Jehona Dreshaj

Rita dhe Elena Ora

Flaka dhe Qëndresa Krelani

Elsa dhe Eni Lila

Adelina dhe Diana Tahiri

Almeda dhe Ilda Abazi

Viola dhe Petrula Spiro

Genta dhe Mani Ismaili

Nora dhe Nita Istrefi
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Rrëfehet moderatorja e “Vizioni i pasdites”: Më kanë ofruar të prezantoj një emision me lifestyle-n në Toskanë

EVI REÇI:
Sfida ime e re

dhe marrëdhënia
me  Anila Çelën

“Në mes të marsit do publikoj këngën time të re në bashkëpunim me Shante”
Pamela Aliaj

Ndryshimet  në for
matet e emisioneve
të ndryshme

te lev iz ive nuk ndodhin
vetëm në shtator apo në
f i l l im vi t i .  Për t ’ i  dhënë
ngjyra të tjera dhe risi për-
shtatur me tipin e saj të
veçantë dhe unik ajo vjen
tashmë në një tjetër ‘petk’,
atë të moderatores. Prej
tashmë tri javësh, këngëtar-
ja dhe njëherësh gazetarja
Evi Reçi është nën moder-
imin e “Vizioni i Pasdites”.
Por si erdhi propozimi, si e
priti Evi një ndryshim të tillë
dhe cilat ishin mundësitë e
tjera ku ajo mund të kishte
tentuar të niste një rrugëtim
të ri? Të gjitha këto edhe
më tepër Evi na i ka rrëfyer
në një intervistë ekskluzive
për “Bluetooth” të “Gazeta
Shqiptare”. “Kam patur dhe
një ofertë tjetër për të pre-

zantuar një emision me lif-
estyle-n në Toskanë në
tërësi,” shprehet Evi duke
treguar edhe mundësitë që
i janë ofruar edhe jashtë
vendit, por që ajo zgjodhi të
r ik thehej  në Shqipër i .
Ndërkaq ajo nuk ka harru-
ar të theksojë edhe mar-
rëdhënien e veçantë që ka
me ish-prezantuesen e
emisionit që tashmë drej-
ton vetë. Për më tepër në
intervistën e mëposhtme.

Jeni rikthyer sërish në
Shqipëri pas një kohe të
gjatë shkëputjeje. A do të
jetë përgjithmonë kësaj
radhe?

Jam rikthyer për të punu-
ar më shumë me muzikën
dhe me projekte të tjera
televizive. Nëse do të jetë
përgjithmonë do e shohim
pasi për mua është një
sfidë e re dhe një provë që
do doja ta testoja veten.

Çfarë projekti keni në
dore që ju ka sjellë sër-
ish në Tiranë?

Kisha disa këngë për të
punuar dhe distanca nuk
ma lejonte t’i qëndroja në
kokë këtyre projekteve. Më
pas kisha disa bisedime
për projekte edhe televizive
dhe si rrjedhoje vendosa të
spostohesha në Tiranë për
t’i ndjekur.

Keni tri javë që keni ni-
sur rrugëtimin si moder-
atore e “Vizioni i Pas-
dites”. Si erdhi propozi-
mi?

Totalisht papritur! Znj.
Holta Dulaku, producentja,
më kontaktoi për të më
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thënë që kishin menduar
për mua pasi Anila do ka-
lonte tek emisioni i saj i ri
‘’Nga e para’’.

Si i keni marrëdhëniet
me  Anila Çelën?

Shumë të mira, edhe pse
shumë media menduan
dhe aluduan të kundërtën.
Anila ka qenë aty që ditën
e parë duke më dhënë
këshillat e saj dhe besimin
maksimal!

Çfarë të rejash do të
sjellë emisioni?

Emisioni që nga intro që
unë bëj është më ndryshe.
Jam në këmbë duke
lançuar një mater ial  që
përmbledh të gjitha temat
apo të ftuarit që puntata e
ditës do të ketë. Kemi një
rubrikë të re nga Geri, i cili
çdo të premte do na japi
lajmet e fundit nga show
bizi shqiptar apo ndërko-
mbëtar (pra një rubr ikë
rozë) .  Gj i thashtu,  jam
spostuar shumë herë dhe
jashtë studios për të inter-
vistuar, si rastin e znj. Ani-
ta Haradinaj që u zhven-
dosem në Kosovë për ta in-
tervistuar.

A keni patur propozime
të tjera? Nëse po, pse i
keni refuzuar?

Kam patur bisedime të
tjera për formate të tjera
por nuk ka qenë momenti
për shumë arsye për të re-

alizuar. Për çdo projekt që
bëhet duhen të plotësohen
kushtet e të dyja palëve.

A do të keni të tjerë në
panel  përveç jush ne
moderim apo drejtim të
formatit?

Jo, do të jem vetëm në

prezant im.  Maks imumi
mund të shtoj rubrika me
disa njerëz të fushës së
muzikës apo të modës që
do jenë një herë në javë.

Ju keni punuar për një
kohë të gjatë në Itali në
një gazetë. A do t’i vijoni

kontaktet aty?
Patjetër. Unë jam ende

në bashkëpunim me ‘La
Repubblica di Firenze’, ku
shkruaj çdo lajm që lidh
Shqipërinë dhe Firencen,
kur ka diçka artistike, poli-
tike etj.

A keni patur ndonjë
projekt në Itali lidhur me
gazetarinë vizive?

Kam qenë prej shumë
vitesh me emisionin tim në
Radio Fiesole, ndërkohë që
shkruaja tek ‘La Repubblica di
Firenze’. Kam patur dhe një
ofertë tjetër për të prezantuar
një emision me lifestyle-n në
Toskanë në tërësi.

U përfol se do të
shfaqeshit si pjese e for-
matit të Top Chanel. Ishin
thjesht thashetheme apo
një projekt i papërfund-
uar?

E vërtet që u përfol, pasi
kam bërë disa takime me
Topin, por jo vetëm. Kishim
disa formate në mendje,
unë kisha prezantuar një

projekt tip show me muz-
ikë , entertainment javor, por
që si duket nuk ka qenë mo-
menti për ta realizuar.

Përveç televizionit a do
ta shohim Evin në ndonjë
projekt muzikor?

Patjetër! Në mes të marsit
do të keni këngën time të re
në bashkëpunim me Shante.
Do të jetë një rrymë electro -
balcan dhe mezi pres ta
nxjerr!
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Mendonim martesë, ja e
vërteta e reperit dhe
postimit të tij
Pak ditë më parë, reperi i njohur shqiptar, Skerdi Ago i bëri të gjithë

të mendojnë se ai dhe partnerja Vesa kishin kurorëzuar
dashurinë e tyre. Skerdi i fshiu të gjitha imazhet në rrjete sociale,

për të postuar vetëm tri në të cilat shihej një buqetë me lule, e pas saj
dy duar të një çifti me unaza martese. Por gjithçka ka qenë një sajesë
e reperit nga Shqipëria pasi në të vërtetë bëhet fjalë për klipin e ri që
pritet të publikohet shumë shpejt. Fotot e martesës së Skerdit siç
duket janë shkëputur nga klipi i tij i ri që pritet të publikohet të dielën.
Reperi shqiptar ka publikuar një video në Instagram, ku tregon se
projekti i tij i ri do të publikohet në fundjavë. “Të dielën – 18:00…”, ka
shkruar ai. Në dhjetor këngëtari i njohur, Skerdi kurorëzoi dashurinë me
Vesa Ramën, gazetaren e Klan Kosovës. Ai ndau me ndjekësit lajmin
surprizë që e kishte mbajtur të fshehur. Shumë zhurmë për asgjë, me
pak fjalë!

Dafi vjen më provokuese se
kurrë, e shtrirë nudo mbi
petale trëndafili
Pak ditë më parë po na përgatiste të gjithëve lidhur me videoklipin e ri,
ndërkaq dje, Dafina Zeqiri e ka publikuar atë. Ajo që na tërheq të gjithëve
vëmendjen është pikërisht mënyra se si shfaqet këngëtarja në klipin e
saj ku del zhveshur. Dafina ka guxuar këtë herë për të zbuluar më
shumë seç duhej, duke u zhveshur e gjitha, për të mbuluar vetëm

pjesët intime me petale trëndafili. Në klipin
e ri, i cili titullohet “A e man men”- “A e
mban mend”, këngëtarja shfaqet tepër
provokuese me disa paraqitje të
ndryshme, herë bionde dhe herë brune.
Në veshjet e saj mbizotëron ngjyra e
kuqe, ndërsa momenti kulminant është
kur këngëtarja shfaqet nudo e shtrirë në
breg, mbi një tyl të kuq të mbushur me
petale. Vërtetë provokuese apo jo, si
gjithnjë godet Dafi!

Sërish shtatzënë? Ish-banorja
e ‘Big Brother’ publikon
videon dyshuese
Jona Kalemaj ka befasuar fansat  me disa pamje të reja ku

shfaqet sërish në pritje të ëmbël. Ish-banorja e ‘Big Brother’ ka
publikuar një video në Instagram me barkun e rrumbullakosur

ndërsa shkruan: “Prap shtatzënë?” Pas disa sekondave ajo rikthen
barkun në vend dhe na tregoi se kjo ishte vetëm një shaka: “Qyqja
thashë se ishte 1 prilli, qenka 1 mars”. Jona Kalemaj ka dy fëmijë, më
konkretisht dy vajza të bukura të cilat i bën shpesh herë publike
përmes fotove në ‘Instagram’. Ato janë Ejsi dhe Santa dhe mami
Jona i quan “diamantet e saj më të çmuar”. Mbase më vonë mundet
vërtetë të jetë në një pritje të ëmbël, por kësaj radhe ishte një
gënjeshtër e ëmbël! Dy reperët në burg, Fero bën

deklaratën e fortë për Stresin

Reperi i njohur, Stresi prej disa muajsh është në qeli pas një
kontrolli të befasishëm nga

policia. Atij iu gjetën një armë pa
leje dhe një sasi e vogël kokaine.

Por që nga ajo ditë reperi nuk ka dalë
nga qelia. Drejt tij kanë ardhur shumë
mbështetje, ku një nga persona më të
rëndësishëm për të, e fejuara Kejsi,
nuk e ka braktisur për asnjë moment.
Por së fundmi për Stresin ka ardhur
edhe një mbështetje nga Kosova.
Bëhet fjalë për reperi Fero. Ai ka
xhiruar veten teksa dëgjon një nga
hitet e Stresit dhe pranë videos së tij
ka shkruar: “Lironi Stresin”, duke
treguar kështu që është një adhurues i
muzikës së tij.
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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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(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)

Naxhije Kullolli X
Aleko (Safet) Musaj V P1 V

Nazmi Musaj V V V1
Ruzhdi Musai V P1 V

Hamide X X V
Ervehe Muço V P
Ditor Musaj V V V
Dituri Veizi V P

Sanije Lalla X X X
Halit Xhika X X X

Qemal Xhika X X X
Qani Xhika V V

Kafaze Tafa V V
Lirije Nezha V V

V V V
Lumturi Cela V X
Hajdar Cela V X

Majlinda Spahi V V

V V V
Bardhe Ndreca X X

Dod Ndreca V V V
Pashke Gjoka V V
Bardhe Ndreca V V
Flora Ndreu V V
Petrit Ndreca V V
Rita Tushaj V V

Dila Preci V V
Ndue Ndreca V V V

Pal Ndreca X X

Mrike Lila V V
Fran Ndreca X X

Martina Xheka V V
Lekë Ndreca X V

Sandër Ndreca X X
Anila Ndreca X X

V V V V
Sanije Hoxhaj V V
Merita Hoxhaj V- X
Alma Lekaj V X

Bukurije Erkoçaj V X
Lulzim Hoxhaj V X

V V V
Naxhije Priska V X
Sanije Priska V V V

Sashenka Hoxha V X
Skender Priska V X

Bedri Shypheja V ZV
Aida Shypheja V X

Naum/Naim Priska V ZV
Bujar Priska V X
Saimir Priska

X X X
V V V

Sabije Kola X V V

Kadri Kola V V V
Hasan Kola V V

Ilir Kola X X
Fadil Kola X X

Adhurim Kola X X

Hidije Buzhiqi V V

V X V
Laert Ajdhoni X X

V V V
Hatie Murataj V V
Suate Çeloaliaj V V

Murat Murataj V V
Lezie Ndreu V V

Shazije Kurti V V V fotokopje
Arjan Kurti V V V
Enea Kurti V P

Mahmut Murati V V
Bardhyl Murataj V V

V V V
Zef Shllaku V V V

Gjovalin Shllaku X X
Antonjeta Vila X X

Paulin Shllaku V V V
Aleksander Shllaku X X

Alfred Shllaku X X
Alma Cukali X X
Enrik Shllaku X X

Luigj Shllaku V V
Mark Shllaku V V V

Mikel Shllaku X X
Filomena Tukja X X

Kol Shllaku V V V
Rozine Rakaj X X
Tonin Shllaku X X

V X V
Xhafer Tahfasaj V V V

Zylfi Tafhasi V V V
Farije Palushi V V
Sadije Shehu V V
Liman Tafhasi V V V

Maliq Tahfasaj V ZV
Mevlan Tahafasaj V V V
Qemal Tahafasaj V
Lahe Oka V V
Hate Shehu V V
Hirije Lala V P V

Fatmire Nuhiallari V P
Tiçe Spahiu ZV

Dostan Spahiu X X
Zyber Spahiu X X
Haxhi Spahiu X X

Nazmie Shehu X X
Medine Bruka X X

Rahe Hoxha X X
Lihe (Like) Spahiu V V ZV

Esat Spahiu V
Luftar Spahiu V V

Xhevrie Bruka V
Hamdije (Dije) Shaba V V

Gjok V V V
Pjeter Doçi V V
Pal Doçi V V

Prene Nikolli V V V-fotokopje
Ndue Nikolli X X
Marije Rajta X X
Liljana Trashaj X X

Valentina Nikolli X X
Vasilika Gjini X X

V X X
V V V

VELIKE KAZO V V X
ZIMBILE GJOKOLI V V V

FATJONA DINAJ V P
RUSHAN VELI V V V

V V V
MURAT KALOSHI V V V
RABIJE KALOSHI V V V

RAMADAN KALOSHI V V
MELEQ KALOSHI V

MAHMUT KALOSHI V V V
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Pse dhe si dështoi
Samiti në Hanoi?

Opinioni i   Ditës

Nga Jorgji Kote

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

... Madje, bisedimet u ndërprenë
para kohës së caktuar, duke anu-
luar drekën dhe konferencën e për-
bashkët të shtypit të të dy presi-
dentëve. Mbetën vetëm eufemiz-
mat diplomatikë justifikues të ras-
tit "më mirë pa marrëveshje se me
marrëveshje të keqe", "bisedime
konstruktive, që do vijojnë" dhe
asgjë më shumë. Kancelaritë krye-
sore të botës, Gjermania, Japonia,
Kina, Koreja e Jugut etj., shprehën
zhgënjimin e tyre, por gjithsesi
përshëndetën vazhdimin e këtij di-
alogu të domosdoshëm për paqen
në Gadishullin Korean dhe në
botë. Ogur i keq për Presidentin
Trump që e kishte "as" të fortë nën
mëngë marrëveshjen mbi çarma-
timin bërthamor me Korenë e Ver-
iut, sidomos tani kur në Uashing-
ton ai po "kryqëzohet" nga të
gjitha anët, pas humbjes së shu-
micës në Dhomën e Përfaqësuesve
dhe kur në qiellin e zymtë të poli-
tikës amerikane po grumbullohen
re të dendura, që paralajmërojnë
stuhi të ardhshme  zgjedhore.

Përballë një dështimi të tillë, në
veçanti ata që janë marrë me di-
plomaci nuk ka se si të mos shpre-
hin habinë e madhe për këtë dësh-
tim spektakolar të politikës së jas-
htme dhe diplomacisë emblema-
tike amerikane. A nuk e kishin
pikasur ata se Kim Jong-un nuk
do të "lëshonte pe" në Hanoi?
Pastaj, dihet se takimet e këtij nive-
li janë në fakt 'show' politik/medi-
atik, sepse "menuja" e problemeve
dhe hapave "kopsitet" më parë nga
ekspertët dhe diplomatët. Aq më
shumë kur bëhet fjalë për një
samit të tillë, i cili në vend të bëhej
historik, mbeti problematik dhe
me më shumë pikëpyetje që
kërkojnë përgjigje se Samiti i Sin-
gaporit i datës 12 qershor që të
paktën doli me një deklaratë, ash-
tu e vakët siç ishte.

Nga reagimet dhe analizat e
shumta të këtyre ditëve rezulton
se ky dështim është pasojë e mosv-
lerësimit  sa e si duhet të fjalës dhe
veprimit diplomatik, largimi nga
realpolitika dhe hyjnizimi i "twi-
terizimit presidencial" të diploma-
cisë. Pa nënvlerësuar rolin e rr-
jeteve sociale, sidomos në drejtim
të imazhit dhe dimensionit publik,
diplomacia reale kërkon impen-
jim, vizion, parapërgatitje me kohë
dhe pa ngut e eufori. Veç kësaj,
"skenografia" e këtij samiti anoi
dhe tentoi të ishte më tepër një
"One Man Show" e presidentit
amerikan, mbështetur në aftësitë
e tij të njohura për ujdi biznesi.
Por që nuk "pinë shumë ujë" në
diplomaci, aq më tepër përballë
Kim Jong-un, që ashtu si babai dhe
gjyshi i tij xhonglon shumë mirë,
duke shfrytëzuar edhe  fërkimet
mes fuqive të mëdha, në rastin më
konkret të Kinës e Koresë së Jugut
me SHBA-të.

Veç kësaj, në vijim të deklari-
meve superlative jo diplomatike të
Trump që nga armik, tani e quan
"mik", "lider të madh" se i ka shk-
ruar "një letër të bukur", se "kanë
rënë në dashuri", Kim Jong-un ten-
toi të siguronte maksimumin
gjatë këtij samiti, sidomos për le-
htësimin dhe heqjen e sanksion-

eve, të cilat e kanë rënduar së
tepërmi ekonominë dhe mirëqe-
nien e popullsisë së atij vendi.

Kësisoj, të dy presidentët nuk e
lanë diplomacinë të bënte punën e
saj, sepse deshën të ishin vetë pro-
tagonistë të suksesit të pritshëm.
Kjo, pasi nuk kuptuan atë çka
thotë Rory Stewart, politikan, dip-
lomat dhe shkrimtar i shquar bri-
tanik se në diplomaci "Çështja nuk
është se çfarë duhet, por çfarë
mund të bëhet", sidomos duke pa-
sur parasysh historikun e errët të
marrëdhënieve mes tyre gjatë gati
7 dekadave të fundit. Rëndësi ka që
e kuotuan këtë realitet, disi vonë,
por prapë mirë është.

Dështimi është aq i madh sa nuk
u arrit të paktën të bëhej një dek-
laratë e përbashkët shtypi ose një
protokoll i thjeshtë me tri pika, si
bie fjala mbi  hapjen e zyrave ndër-
lidhëse, që më vonë do t'i çelte
rrugën vendosjes së mar-
rëdhënieve diplomatike, përfun-
dimit të gjendjes së luftës të vitit
1953 dhe vijimit të demarsheve për
trajtimin dhe zgjidhjen e aspek-
teve të shulta e të ndërlikuara të
çarmatimit bërthamor të Koresë së
Veriut.

Është e pakuptueshme se si di-
plomacia amerikane nuk e ka para-
qitur këtë si variantin minimal,
krahas atij maksimal, siç shkohet
në këto lloj samitesh, pavarësisht
nga trysnia politike? Të më falin
miqtë tanë, por këto gjëra na i kanë
mësuar lektorë dhe diplomatë të
shquar amerikanë dhe evropianë.

Kjo tregon se politika ameri-
kane nuk e ka kuptuar dallimin
që diplomati i shquar britanik Lord
Gore - Booth bën kur thotë se, "poli-
tika e jashtme është ajo çfarë bëhet,
kurse diplomacia tregon se si
bëhet". Për pasojë, politika e jasht-

me dhe diplomacia amerikane ranë
në pozitat dilenteske të "wishful
thinking", pra "dëshirës së mirë",
por vetëm aq. Shfaqja më tipike e
kësaj dukurie nga pala amerikane
është besimi i saj i tepruar se Kore-
ja e Veriut mund të kryejë shpejt
çarmatimin tërësor dhe të veri-
fikueshëm bërthamor. E para, kjo
kërkon kohë dhe nëse do të bëhej
një ditë. Koreja e Veriut vërtet ka
hequr dorë përkohësisht nga testet
bërthamore dhe lëshimi i raketave
balistike, por jo nga armatimi
bërthamor. Ky i fundit përbën të
vetmen garanci të sigurt për dik-
tatorin Kim Jong-un. Atij nuk
mund t'ia heqë këtë frikë jetike as-
një lloj premtimi, aq më tepër tani
që ka parë fatin tragjik të Hussein
dhe Gadafi-it.

Por, le të hyjmë pak më thellë në
substancë e të tregojmë se si dhe
pse të dyja palët shkuan drejt këtij
dështimi?

Siç pohojnë njëzëri ekspertët
dhe analistët, shkaku themelor
qëndron në mos përkufizimin e
pranueshëm për të dyja palët të
termit dhe praktikës "çarmatimit
bërthamor". Për palën amerikane
bëhet fjalë për  "çarmatim të plotë,
përfundimtar dhe të veri-
fikueshëm". Por, pala koreane ka
një përkufizim tjetër më të gjerë.
Për të, çarmatimi i saj bërthamor
ndërthuret njëkohësisht dhe sh-
kallë-shkallë edhe me lehtësimin
dhe heqjen e sanksioneve
ekonomike të OKB-së të vitit 2016
bashkë me tërheqjen e forcave ush-
tarake dhe heqjen e mbulesës
bërthamore amerikane nga Gad-
ishulli Korean.

Në përputhje me këtë vizion,
Kim Jong un ofroi në Hanoi çmon-
timin e kompleksit më të madh
bërthamor të Yongbyon, në këm-

bim siç pohon pala koreano-veri-
ore të heqjes së pjesshme të sank-
sioneve ekonomike. Por, pala
amerikane pretendon se asaj iu
kërkua heqja e të gjitha sanksion-
eve dhe pjesërisht çmontimin e ko-
mpleksit në Youngbyon dhe jo një
kompleks tjetër. Kjo u bë "molla e
sherrit", që çoi në ndërprerjen e
negociatave pa kaluar në aspektet
e tjera. Sepse pala amerikane iu
përmbajt konceptit "të gjitha, ose
asgjë", që shumë analistë e konsid-
erojnë si jashtë realitetit. Debatet
dhe kundërshtitë që po shfaqen
lidhur me këtë pretendim nga të
dyja palët, edhe pse natyrisht ne i
besojmë palës amerikane, gjithse-
si dëshmojnë për mungesë koher-
ence lidhur me çështjen kryesore
të këtyre negociatave.

Është e vërtetë se pala ameri-
kane kishte menduar dhe për
"karotën", ose "kulaçin" e rastit. Në
këmbim të çarmatimit bërthamor,
SHBA-të do mbështesin Phenianin
që të zbatojë rrugën vietnameze të
ekonomisë së tregut.

Ndaj, pala amerikane e zgjodhi
si vend të samitit Hanoin, kryeqy-
tetin legjendar të ish-Vietnamit të
Veriut dhe tani i bashkuar. Për disa
dekada, edhe Vietnami ishte
pothuajse i izoluar, duke mbijetu-
ar kryesisht falë mbështetjes kin-
eze dhe koreano-veriore. Në këto 25
vitet e fundit pas ribashkimit dhe
pasi la pas krizën kamboxhiane,
Vietnami me 100 milionë banorë ka
përqafuar kapitalizmin në
ekonomi, nën drejtimin e Partisë
Komuniste.

Sipas sondazhit të institutit të
famshëm të opinionit publik, "Pew",
mbi 90 për qind e vietnamezëve janë
pro ekonomisë së tregut, shifra më
e lartë se në çdo vend tjetër të botës.
Vietnami ka një rritje të qën-

drueshme ekonomike vjetore prej
6 për qind, të ardhurat për frymë
gjatë të njëjtës periudhë janë dh-
jetëfishuar nga 200 në 2500 euro,
etj.

Pikërisht mbi këtë bazë, Presi-
denti Trump deklaroi se po të nd-
jekë rrugën vietnameze dhe të
heqë dorë nga programet
bërthamore, ekonomia e Koresë
së Veriut  mund të rritet me shpe-
jtësi rakete. Kësisoj, mesazhi mad-
hor amerikan ishte se dividenti i
paqes dhe bashkëpunimit është
shumë më i madh dhe i leverdis-
shëm për këdo se kostot e pa-
parashikueshme të konfliktit dhe
konfrontimit politik, ekonomik
dhe sidomos atij bërthamor.

Në fakt, ky model ka ngjallur
interes te Kim Jon-un. Ndaj, pas
samitit, ai vijon vizitën dypalëshe
në Hanoi, e para pas 55 viteve të
fundit.

Por, problemi qëndron në fak-
tin se sado joshës ky "kulaç", në
gjendjen ku ndodhet vendi i tij,
Kim Jong un ka nevojë më shumë,
siç i thonë fjalës "për një vezë sot,
se një pulë mot". Sepse modeli viet-
namez do kohë dhe shumë burime
financiare që të realizohet, kurse
nevojat ulëritëse humanitare të
Koresë së Veriut nuk mundet të
presin aq gjatë.

Veç sa sipër, negocimi dhe
zgjidhja e problemeve të tilla seri-
oze kërkon paraprakisht kr-
ijimin e masave të besimit dhe sig-
urisë dhe për këtë nuk mjaftojnë
as samitet dhe as takimet e zyr-
tarëve më të lartë. Duhet shumë
më tepër se aq, e pse jo një "Ost-
politikë" e re koreane.

Në këtë kuptim është sinjal
pozitiv që të dyja palët kanë po-
huar vazhdimin e dialogut. Veçse
këtë radhë, duke futur në fushën
e lojës e duke u lënë kohën dhe
hapësirën e duhur diplomatëve
dhe ekspertëve të tyre të shquar;
çarmatimi, sidomos ai bërthamor
është temë shumë e ndërlikuar
për t'u trajtuar vetëm nga presi-
dentët, sado çudibërëse të jenë af-
tësitë e tyre, të cilat siç u pa në
Hanoi, janë gjithsesi të pamjaf-
tueshme.

Së fundi dhe që lidhet me rajo-
nin tonë, nga ky samit dhe gjithë
procesi i deritanishëm SHBA-Ko-
reja e Veriut + ka shumë vend për
të mësuar dhe reflektuar sidomos
nga liderët e Kosovës në demarsh-
et e tyre lidhur me hartimin dhe
miratimin e Marrëveshjes me
Serbinë dhe tezën mbi korrigjimin
e kufirit. Kjo kryesisht mbasi, siç
është përmendur në shkrime të
tjera dhe vetë "garantët" e mëd-
henj të kësaj marrëveshjeje,
SHBA-të, Rusia dhe BE-ja nuk
janë më ata të 20 viteve më parë;
për rrjedhojë, kjo përmban në
vetvete rrjedhoja pozitive, por
edhe pasoja të mundshme nega-
tive dhe pasiguri serioze. Të mos
harrojnë paralajmërimin e Kene-
dit se, "nëse në politikën e
brendshme mund të humbasësh,
politika e jashtme mund të të
vrasë".
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A folim?
Demët rekomandohen ta kalojnë ditën jash-
të. Vizitoni të afërmit dhe miqtë tuaj të ngush-
të. Mund të shëtisni ose të merrni pjesë në
një event të organizuar pranë lagjes suaj.
Gjithashtu, kjo ditë është e përshtatshme
për të bërë disa blerje të rëndësishme.

DEMI

Të lindurit e kësaj shenje do të kenë fat
me financat. Do t'ju shlyejnë një borxh, të
cilin kishit kohë që jua kishin marrë. Sa i
përket anës shëndetësore do të ndiheni
mjaft mirë. E vetmja gjë që do t'ju shqetë-
sojë gjatë ditës së sotme do të jetë hu-
mori jo i mirë i një prej të afërmve tuaj.
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Binjakët rrezikojnë ta kalojnë këtë ditë duke u
përfshirë në disa çështje pa rezultat. Ka
gjasa të shpenzoni shumë kohë duke u marrë
me biseda boshe. Rekomandohet të lexoni
një libër ose të shpenzoni kohë me fëmijët
tuaj, për shmangur një ditë monotone.

Gaforret nuk rekomandohet të ndërmarrin
udhëtime të lodhshme. Rrezikoni që gjendja
juaj e përgjithshme emocionale t'ju shkak-
tojë panik. Rekomandohet të qëndroni
pranë familjes, pasi do të ndiheni shumë
më mirë. Shmangni eksperimentet në kuli-
nari.

Disa Luanë do të dëshirojnë të ndryshojnë.
Megjithatë rekomandohet të bëni shumë
kujdes. Ka gjasa se për shkak të vepri-
meve të nxituara, do të shpenzoni shumë
para ose mund të përjetoni probleme
shëndetësore.

Të lindurit e kësaj shenje do të kenë nevojë të
përqendrohen tek disa probleme shëndetë-
sore. Analizoni bisedat e mëparshme me per-
sona që ju i konsideroni aleatë. Mos i besoni
personave jo shumë të afërt dhe mos bëni
shpenzime të panevojshme në jetën tuaj.

Peshoret ka mundësi të mos kalojnë një ditë
aq të këndshme sa e kishin menduar. Ndosh-
ta një moment i veçantë që prisnit të ndodhte,
nuk do të jetë në lartësinë e duhur. Në mbrëmje
do të bëheni nostalgjik duke kujtuar një bisedë
të ngrohtë që keni konsumuar me një person
mjaft të rëndësishëm për ju.

Disa Akrepë do të duhet të punojnë fort
sot. Ka gjasa që për shkak të disa rretha-
nave, të harroni vetën tuaj dhe të ndihmoni
një mik të ngushtë. Mbrëmja është e për-
shtatshme për të darkuar me miqtë tuaj.
Gjithashtu, mund të vendosni për një
udhëtim në të ardhmen.

Rekomandohet të mos tregoheni të sin-
qertë me të gjithë. Naiviteti nuk është i
mirëpritur kur komunikoni me persona që
ju kanë trajtuar gjithnjë me zili. Sa i për-
ket anës financiare, nuk do të keni rezu-
ltatin që prisnit.

Tregohuni shumë të kujdesshëm me shën-
detin. Shmangni një punë që mund t'ju sjellë
lodhje të tepërt mendore dhe fizike. Është
e rëndësishme që të relaksoheni plotë-
sisht. Pasdite mund të përjetoni momente
mjaft të këndshme.

Gjatë kësaj dite Ujorët mund të përballen me
disa probleme. Pasdite atmosfera do të ndry-
shojë duke u bërë më e qetë. Është e rëndë-
sishme t'i përkushtoheni vetes duke zgjeruar
horizontin dhe duke u kujdesur për shëndetin.
Në fund të ditës mund t'ju rishfaqet një konflikt.

Peshqit nuk duhet të shpenzojnë shumë
energji për gjera që nuk janë të dobish-
me. Rekomandohet ta shpenzoni ditën në
një rreth me persona të afërt. Mund të
merrni pjesë në një festë ose të kaloni
disa momente romantike.
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...nga shtegu i dhive i mos-
bindjes civile në autostradën e
bisedimit ishte e dukshme. "Atyre
shqiptarëve që sot ishin të ftuar dhe
nuk janë këtu, unë iu them vetëm
një gjë: kur do flasim?", u shpreh
kryeministri. Edhe pse mund të
mos rroket fare nga opozita, të pa-
ktën do të shërbejë për të ulur sa-
dopak urat e ndezura të zemërimit
opozitar. Edhe pse rituali i bllokim-
it të deputetëve të shumicës dhe i
hedhjes së shashkave mund të vi-
jojë çdo të enjte kur ka Kuvend, vjen
nga "pala e urryer" një sinjal se
është gati të ofrojë diçka. Çfarë do
të jetë kjo diçka? Një qeveri tekni-
ke? Apo "unë jam gati të hap
krahun"? Si zor të jetë kjo e fundit:
koka e vetë kryeministrit në sin-
inë e argjendtë të inatit të të
qesëndisurve, të tallurve, të injoru-
arve dhe të defaktorizuarve nga
opozita. Hakmarrja e saj është e
gjitha aty, e ngrohtë, në bulevard,
në rrugën përballë parlamentit. E
pakonsumuar. "Nuk ka negociata!
Nuk ka bisedime". Ndërkohë, ideja
se timonieri mund të braktisë
përkohësisht drejtimin e qeverisë,
duke ia besuar një të panjolli (për
shembull ish-kryeministrit Maj-
ko), për të fituar zgjedhjet par-
lamentare të jashtëzakonshme në
shtator apo tetor dhe të rikthehet
prapë, ka filluar të formësohet në
disa tryeza të ndrojtura social-
istësh. Mirëpo... si zor. Sepse kjo
zgjidhje, edhe sikur ta hajë opozi-
ta, është tejet e rrezikshme për zh-
gënjimin që mund të sjellë në
përkrahësit e partisë në pushtet
largimi (qoftë dhe i përkohshëm) i
timonierit ("Po ne mirë të kishim
në krye mo xhan, ç'pate?!"). Sido që
të jetë, "a folim?" i djeshëm kryem-
inistror edhe mund të mbajë një
ofertë brenda. Ç'të jetë vallë? Vir-
tuale? Një spruco nga ato që mjesh-
tri i reklamës dhe i gojëtarisë poli-
tike i ka në majë të gishtërinjve dhe
gjuhës, të tipit "E shikoni o vëllezër
të Brukselit dhe të Parlamentit
Evropian? Unë i ziu edhe të nesër-
men që ikët ju, e zgjata dorën për
dialog. Po, a dëgjojnë këta"?! Apo
konkrete, të tipit të atyre që u
biseduan për tri orë natën e 17 pril-
lit 2017, duke u gdhirë data 18 prill,
mes kryeministrit dhe kryetarit të
opozitës? Cilado të jetë prapavija e
ofertës kryeministrore, përbën një
ogur të mirë për vendin. Sinjalin e
parë të uljes së tensionit. Pavarë-
sisht se pakica jonë politike mund
ta injorojë atë plotësisht. Ose, në
të kundërt, mund të merret prej saj
edhe si shenjë frike dhe dobësie e
kundërshtarit dhe vetë "qoftëlar-
gut". Ja, u leqendis, e bëri në brekë!
Revolta jonë dhe mundësia e efek-
tit domino të saj e bëri të sprapset.
Koha për t'u bërë edhe më të vendo-
sur dhe për ta ndezur flakë situ-
atën! Edhe ky reagim mund të
ndodhë mes opozitës së elektrizuar
nga stepja dhe reagimi i të gjithë
bashkësisë ndërkombëtare nga
veprimin i saj kamikaz politik i
dorëzimit masiv të mandateve të
përfaqësimit në Kuvend. Me një ide

të fiksuar që po bën terren përherë
e më shumë brenda radhëve të saj:
"Këta ndërkombëtarët kështu e
kanë. Të refuzojnë fillimisht dhe
të godasin, por pastaj, kur e sho-
hin që radhët e tua mbushen me
qytetarë, të përkrahin". Këtu qën-
dron i gjithë basti opozitar dhe

shpresa për të ardhur në pushtet.
Tek efekti domino që mund të sjell-
in tek qindra-mijëra qytetarët e
zhgënjyer nga qeverisja e sotme
protestat e vazhdueshme të saj në
dyert e Kuvendit. Pavarësisht kë-
tyre ëndrrave në diell të opozitës
sonë, sot më të vetmuar se kurrë

Edhe pse rituali i bllokimit të deputetëve të
shumicës dhe i hedhjes së shashkave mund të

vijojë çdo të enjte kur ka Kuvend, vjen nga "pala
e urryer" një sinjal se është gati të ofrojë diçka.
Çfarë do të jetë kjo diçka? Një qeveri teknike?

Apo "unë jam gati të hap krahun"? Si zor të jetë
kjo e fundit: koka e vetë kryeministrit në sininë

e argjendtë të inatit të të qesëndisurve, të
tallurve, të injoruarve dhe të defaktorizuarve

nga opozita.

më parë nga vetëvrasja e saj poli-
tike, për vendin dhe për ne si
qytetarë të thjeshtë çdo lloj shenje
ulje tensioni dhe ulje gjakrash ësh-
të pozitive. Dhe marrim pak frymë
të lehtësuar nga kjo "a folim?".
Duke pritur shpresëndrojtur shen-
ja të tjera dialogu dhe zemër-
dredhur nga mundësia e lartë e gjul-
lurdive dhe tensioneve të reja poli-
tike. Kjo loja jonë politike për
mbajtjen apo marrjen e pushtetit
me çdo kosto integruese,
ekonomike apo dhe të pasigurisë së
vatrave tona familjare po shndër-
rohet në serialin më të shëmtuar të
papërgjegjshmërisë ekstreme. Dhe
na vjen t'u themi "Ç'borxh ju kemi
mor të paudhë"?! Na vjen kaq pësh-
tirë si qytetarë, kaq ndot nga ky
spektakël mjeran. Mirëpo nuk
kemi, për fat të keq, ende aktorë të
tjerë në skenën tonë politike. Vetëm
këto dy (apo tre) kukullat (apo
kukudhët) e zakonshëm.
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Presidenti i Tiranës

Halili: Më vjen keq për
tifozët, do të kapim Europën

Presidenti i Tiranës,
Refik Halili, foli pas

barazimit në derbi me
Partizanin, ku u shpreh
për "Supersport": "Do
ishte mirë që ta fitonim
ndeshjen, por ky është
futbolli. Më vjen keq për
tifozët. Shpresojmë që në
të ardhmen të vazh-
dojmë me rezultatet pozi-
tive. I kënaqur do të isha

po të kishim fituar. Unë
kam bërë një pakt me
skuadrën. Shpresojmë që
ajo që ne kemi folur, të ecë
para. Të vazhdojmë rrugën
që kemi nisur. Unë jam i
bindur që do e arrijmë Eu-
ropën. Edhe merakun e li-
cencimit do e zgjidhim. Do
përballojmë edhe atë gjobë
të tmerrshme që kemi, pas
shumë e shumë gjobash që

kemi përballuar. Aksionet?
Pyesni ata që duan t'i blejnë.
Unë jam gati për bash-
këpunim. Rëndësi ka që të
ketë aksioner".

Presidenti i Partizanit

Demi: Më kënaq vetëm
fitorja, titulli është ende larg

Partizani vazhdon të
mos humbasë në der-

bi që nga fillimi i vitit
2014 dhe presidenti
Gazmend Demi nuk
mund të mos e fshihte
kënaqësinë për këtë re-
zultat të radhës pozitiv
ndaj bardhebluve, duke
theksuar në intervistën
për mediat se në
kryeqytet u zhvillua një

ndeshje shumë e bukur.
"Ishte ndeshje e bukur,
kjo është e rëndësishme.
Këto mposhtjet janë për
muhabet. Duhet të fitonin
ne në fakt për të ecur mirë,
por edhe barazimi është i
këndshëm për të dyja eki-
pet. Ishalla të dyja ekipet
të forcohen më shumë.
Unë e kam tipin që mërz-
item vështirë, ndeshja

ishte e bukur, barazimi
ishte i duhuri. Ka shumë
ndeshje, ka edhe 12 nde-
shje. Nuk jemi as pranë, as
larg".

Tirana dhe Partizani
janë ndarë në një bara
zim të bardhë në

derbin e 152-të të historisë,
një rezultat 0-0, që më shumë
u bën punë të kuqve të përf-
shirë në luftën për titullin
kampion, pasi u lejon ta rri-
sin përkohësisht diferencën
me Kukësin ndjekës në 9
pikë, ndërsa Tirana, tashmë
shumë e shkëputur nga
zona e mbijetesës, luajti një
ndeshje për t'u admiruar. Si-
domos në pjesën e parë, kur
bardheblutë ishin rreshtuar
më mirë dhe e vunë në pre-
sion Partizanin. Tirana funk-
sionoi më mirë nga krahët
dhe mori mesin e fushës,
duke rrezikuar ndjeshëm në
sidomos me anglezin Majkëll
Ngo. Në minutën e 24-ët, Ngo
gjuan bukur me kokë pas një
harkimi nga e djathta, e cila
u ndal në mënyrë të shkëlqy-
er nga Alban Hoxha. Kapite-
ni i kuq do të fitojë një tjetër
duel me shtatlartin e sulmit
bardheblu në minutën e 30-
të. Partizani vuan mungesën
e Lorenc Trashit, ndërsa Di-
laver Duka nuk jep thuajse
asgjë. Ndaj në pjesën e dytë
Gega ndërhyn, duke hequr
Dukën dhe spostuar
Atandën në mesfushë dhe
aktivizon Lum Rexhepin në
mbrojtje. Nga ana e tij,
Mema e nis me të njëjtin for-
macion. Partizani shfaqet
më mirë në pjesën e dytë,
ndërrimet japin efekt, por
loja sulmuese nuk jep
produktivitet. Në minutën e
55-të të kuqtë humbasin Id-
rizajn pas një dëmtimi të
rëndë të gjurit dhe në vend
të tij aktivizohet Kalari,
ndërsa Mema largon Kobina
dhe fut Dokën. Në minutën
e 80-të Partizani iu afrua
golit me Bruno Telushin,

Tirana ka dy raste të mira me Ngo'o në pjesën e parë, Telushi ndalet vetëm nga shtylla e Abibit

Derbi i kryeqytetit, Tirana e Partizani barazojnë
Idrizaj dëmton gjurin, largohet me ambulancë

Jeton Selimi

gjuajtja e të cilit ndalet nga
shtylla. Duhet theksuar loja
fizike dhe ndërhyrje të for-
ta, të cilat tolerohen nga
Enea Jorgji, që nga ana e tij
bën një arbitrim tipik an-

glez. Por, pavarësisht se do
të luhet deri në minutën e
100-të, gola nuk do të ketë
dhe skuadrat do të ndahen
me rezultatin 0-0, duke mar-
rë secila nga një pikë. Parti-



Trajneri i Tiranës

Mema: Bëmë një pjesë
të parë të shkëlyqer

Pas barazimit 0-0 me Partizanin, trajneri bardheblu,
Ardian Mema ka folur përpara mikrofonit të "Su-

persport", ku vuri theksin te pjesa e parë që skuadra e
tij e zhvilluar dhe i vjen keq që nuk mori më shumë sesa
një barazim.

A jeni i keqardhur për këtë rezultat?A jeni i keqardhur për këtë rezultat?A jeni i keqardhur për këtë rezultat?A jeni i keqardhur për këtë rezultat?A jeni i keqardhur për këtë rezultat?
Po të ishte boks, do të fitonim me pikë. Jam i kënaqur

me ekipin. Gjithsesi, ne duhet të rregullojmë përsëri
disa gjëra. Në pjesën e parë, lojtarët nuk e interpretuan
mirë pasën. Partizani u vendos shumë poshtë, ndaj nuk
u shprehëm mirë.

A është sulmi që gaboi?A është sulmi që gaboi?A është sulmi që gaboi?A është sulmi që gaboi?A është sulmi që gaboi?
Ky është kampionat dhe unë kam ardhur në mes të

kampionatit, kaq mundësi kam në mes të sezonit. Ekipi
ka ekuilibër, luajtëm mirë sot dhe shpresoj të vazhdojmë
kështu.

Pjesa e parë më e mirë, në pjesë e dytë ishit më tëPjesa e parë më e mirë, në pjesë e dytë ishit më tëPjesa e parë më e mirë, në pjesë e dytë ishit më tëPjesa e parë më e mirë, në pjesë e dytë ishit më tëPjesa e parë më e mirë, në pjesë e dytë ishit më të
shpërqendruar?shpërqendruar?shpërqendruar?shpërqendruar?shpërqendruar?

Në pjesën e parë dha çdo gjë ekipi. Por, Partizani ësh-
të ekip i fortë dhe në pjesën e dytë riparoi shumë mirë.
Ne kemi sulmuar më shumë nga krahët. Gjithsesi, nuk
patëm freski në pjesën e dytë, edhe Greca me Ngon e
Hasanin ranë disi, lodhja fizike ka bërë të vetën.

Pse nuk i ktheve sytë nga stoli?Pse nuk i ktheve sytë nga stoli?Pse nuk i ktheve sytë nga stoli?Pse nuk i ktheve sytë nga stoli?Pse nuk i ktheve sytë nga stoli?
Kisha shumë dilema, pasi edhe loja ishte e tillë dhe

në momente të caktuara kisha frikë të mos bëja ndonjë
gabim. Kisha frikë se mos gaboja sot.

Pse nuk goditët tek krahu i Asanit?Pse nuk goditët tek krahu i Asanit?Pse nuk goditët tek krahu i Asanit?Pse nuk goditët tek krahu i Asanit?Pse nuk goditët tek krahu i Asanit?
Ra pak ekipi dhe mbështetja e linjave nuk vinte shpe-

jt. Gjatë ndeshjes nuk isha shumë i qetë, siç e patë ju.
Ne kemi humbur shumë pasime. Kjo ngelet nga anali-
zat që do të bëjmë me video.

Kaq e vështirë është t'i shënosh Partizanit?Kaq e vështirë është t'i shënosh Partizanit?Kaq e vështirë është t'i shënosh Partizanit?Kaq e vështirë është t'i shënosh Partizanit?Kaq e vështirë është t'i shënosh Partizanit?
Të them të drejtën, donim të fiton me shpirt, por fati

nuk na donte. Duhet të kishim shfrytëzuar pjesën e
parë, madje edhe me gjysmë goli, siç tha Augustin Kola.

zani vijon kryesimin duke u
ngjitur në kuotën e 50 pikëve
pas javës së 24-ët, ndërsa Ti-
rana vijon në vendin e sh-
tatë, tashmë në kuotën e 29
pikëve.

Trajneri i Partizanit

Gega: Prisja më tepër,
derbi ka adrenalinë

Trajneri i Partizanit,
Skënder Gega, foli

për mikrofonin e "Super-
sport" pas barazimit në
derbi ndaj Tiranës, ku u
shpreh: "Prisja më tepër
nga skuadra. Derbi ka
adrenalinë dhe tension.
Ekipi që ka 20 pikë më
pak, ka përgjegjësi më të
vogël. Tirana dha maksi-
mumin në pjesën e parë.
Kurse në pjesën e dytë
besoj se luajtëm mirë, por
patëm probleme sepse
bëmë zëvendësime të
detyrueshëm. Me pak fat
mund të fitonim. 3 veta
në një pozicion u dëmtu-
an. Kjo ndeshje ishte fije
peri, që mund të këputej
në çdo moment. Për fat
të mirë, Kalari e shtyu.
Besoj se bëmë më të
mirën. Fusha tregoi që
kishim probleme. Kjo
ishte zgjidhja më e mirë

me lojtarët që kishim në for-
macion. Jo çdo gjë shkoi per-
fekte. Luajtëm me Tiranën,
i pati të gjitha parametrat të
na vinin në presion. Duhet
të ruajmë ritmin. U mundu-
am të hyjmë në rritëm.
Zgjidhja e pjesës së dytë be-
soj se qe shumë e mirë. U

munduam të paralizonim
Ngonë dhe Hasanin. U
vonuam në pasin e fundit.
Humbëm topa, nuk bëmë
shumë mirë në kundërsulm.
Ky është futbolli, do mun-
dohemi të nxjerrim mësime
për ndeshjen kundër
Kukësit".

SUPERLIGA

JAVA E 24-ËT

Të premten

Tirana - Partizani 0-0

Të shtunën

Kukësi - Luftëtari 14:00

Teuta - Skënderbeu 17:00

Të dielën

Kamza - Laçi 14:00

Flamurtari - Kastrioti 17:00
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- 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 !!

- Nëse dikush ka diçka të keqe
për të thënë për ju, ka të ngjarë
që të ndodhë sepse nuk ka asgjë
të mirë për të thënë për veten e
tij.

*- Kush nuk di t'i vendosë
mendimet e tij në akull, nuk duhet
të përfshihet në nxehtësinë e
debatit.
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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. Bunuel regjisor.
4. Të parat në sport.
6. Rodrigues që këndonte fado.
11. I famshmi Pacino.
12. Kujdeset në... ekstreme.
14. Eshtë skllavëri.
16. Eshtë shtypi jo përditshëm.
18. Janë tek në banka.
20. Eshtë ndeshje e... fundit.
21. Lumi i Bernës.
23. Janë me numër ato ushtarake.
24. Nesti pa pa çifte.
25. Si gjithë.
26. Sipërfaqe e shkurtër.
27. Ato të peshkut janë pa vlerë
28. Janë marifete… me grim.
31. Ethet e tij zunë kërkuesit.
32. Skuadra merengue.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

HORIZONTAL
1. Ishte dekret i sulltanit.
8. Fillojnë nazet.
9. Eshtë bosht.
10. Eshtë studio e Barack Obama-s.
13. Fillojnë romanin.
14. Pak nepozitëm.
17. Mbahen për të ndaluar.
18. Janë njerëz me dy faqe.
21. U mbiquajt Princi i oratorëve.
22. Nofka e Eisenhoëer.
24. Janë ministri.
25. Pak normalitet.
26. Rodrigues, që u quajt mbretëresha e fado-s.
27. Kush është... nuk është i lirë.
29. Bën be pa u betuar një e tillë.
30. Kështu mbyllet dera.
33. Eshtë për medaljen e parë
34. Janë nofka.
38. Satelit i Jupiterit.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

33. Eshtë trofet që fitohet.
34. Ndahen nga ortakët.
36. Një biçikletë dyshe.
39. Qetësonte detin.
42. Kanë dhoma që zihen.
44. Eshtë ekulibri në palestër.
46. Në krye të jurisë.
47. Numri i kuartetit.
48. Gjysmë armate.

VERTIKAL

1. Gjysma  e lapsit.
2. Përfundojnë pingul
3. Shkruhen për filma.
5. Duhen realizuar.
6. Gabim pa kufij.
7. Portokalli i Stanley Kubrick.
8. Në krye të artistëve.

9. Eshtë edhe ai i rekordeve.
10. Fleming që krijoi James Bond.
13. Janë binarë.
15. Janë dhoma.
16. Eshtë i zi... pikant.
17. Institucione Lokale Tiranë.
19. Pagëzoi Shën Palin.
20. Eshtë besimi i besimtarëve.
22. Janë pamje nga puna.
26. Janë aksione për... gol.
27. Një fjalë për më vonë.
29. Maria Rilke, shkrimtar.
30. Fillojnë turnin.
32. Kupa e fituar gjithmonë nga Brazili.
34. Eshtë copë... torte.
35. Mbyllin një tender.
34. Ndo në kufij.
38. Një pëlhurë.
40. Lidh dy brigjet.
41. Një pije piratësh.
43. Fillojnë lehtë.
45. Të fundit në sirtar.
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-  Përfundimisht shokët janë si gjokset e femrave,
disa të vegjël, disa të mëdhenj, disa të vërtetë dhe
disa fallco.

*- Me fuqinë e vullnetit njeriu ndryshon veten e tij.
Me fuqinë e dashurisë ndryshon të tjerët.
Me fuqinë e mendimit ndryshon botën.

*- Mendimet e mia mund të kenë ndryshuar, por jo fakti
që kam të drejtë.

*- Çdokush mer atë që negocion. Nëse pret të marrësh
atë që ti vlen, në fund do të të bëjnë të besosh se nuk
vlen asgjë.

39. Fillojnë matjet.
41. Në krye tëv idealisatëve.
42. Një Ibrahim violinist.
44. Ekstreme në sirtar.
45. Kështu shtë lojtari i under 21.
47. Eshtë gjuajtja personale.
49. Mund të ushtrohet edhe
psikologjik
50. Gëlonin nga gladiatorët.
VERTIKAL
1. Eli këngëtare.
2. Pak ekologjike.
3. Rastis në kufij.
4. Janë tempereturat më të ulëta.
5. Inicialet e Lendl.
6. Jetojnë në kryeqendrën pie-
monteze.
7. Campion regjisore.
8. Gabim rrjete në tenis.
11. Janë si cilësi.
12. Ishte gjuha e romakëve.

15. Flet për bëmat e kreshnikëve.
16. Janë shërbimet me... korrespondencë.
17. I vihet kalit.
18. Rrapo i luftëtarëve.
19. Aktet pa kufij.
20. Mbyllet me dorezë.
21. Eshtë periudha e ftohtë.
23. Në krye të komandës.
24. Një artist si Tristan Tzara.
28. Janë sportistët që bëjnë stil të lirë.
31. Hapin pa kufij.
32. Qethen me qen.
35. Një mendim.
36. Kusturica, regjisor.
37. Parajsa e humbur.
39. Një stacion i famshëm orbital.
40. Pak aromatike.
43. Pak interesante.
46. Lirë në qendër.
48. Nota e diapazonit.
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