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Agjencia e Trajtimit të Pronës: Si ndahet fondi financiar, kush përfiton 

EMRAT/ 6 mijë familjet që iu njihet e drejta për të marrë paratë 

gjithë vendin si dhe vlerën 
fi nanciare për secilën dosje. 
Lista është botuar në Fle-
toren Zyrtare dhe bëhet fjalë 
për dosje të cilave Agjencia 
e Trajtimit të Pronave ka 
dhënë një vendim. Ndërkohë 
në 23 shkurt ATP ndërpreu 
procesin e vlerësimit të ...

Agjencia e Trajtimit të 
Pronave publikon listën 

6 611 me pronarët që kanë 
aplikuar për kompensimin 
e pronës në vitet 1993-2013, të 
cilëve u është njohur e drejta 
e kompensimit dhe është 
kryer vlerësimi financiar. 
“Gazeta Shqiptare” publikon 
listën me përfituesit në të 
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KRIZA POLITIKE
ZGJIDHJA

Opozita mbetet e
palëkundur në qën
drimin e saj se nuk

ka dialog me Edi Ramën
ndërsa apelon për shembjen
e gjithë sistemit me qëllim
shmangien e përfshirjes së
kriminelëve në politikë. Nga
takimi që pati dje me Drejtor-
in e Përgjithshëm për Poli-
tikat Europiane e Fqinjësisë
dhe Negocimet e Zgjerimit,
Christian Danielsson, Lul-
zim Basha doli me një for-
mulë zgjidhjeje që sipas tij i
jep fund situatës politike në
vend. Propozimi që i kishte
prezantuar të dërguarit të
Brukselit në Tiranë, përf-
shinte bërjen e një reforme
të thellë kushtetuese, duke
e cilësuar amendimin e ligjit
themeltar të shtetit në ko-
hën kur qeveriste z. Berisha
difektoz, pasi sipas tij insta-
loi një sistem që u mundësoi
kriminelëve të hynin në par-
lament. "Na duhet patjetër
të shembim këtë sistem,
problemet e të cilit ndodhën
që në vitin 2008 me ndry-
shimet kushtetuese. Pra, me
qëllimin për të larguar
kriminelët nga zonat elekto-
rale, por fuqizimi i rolit të
kryetareve solli më shumë
kriminel në parlament. re-
formë elektorale, dhe vullnet
politik, hetim i plotë dosjes
339 dhe 184, çuarja para
përgjegjësisë penale të poli-
tikanëve që kanë vjedhur
votat me krimin e organi-
zuar", u shpreh z.Basha. Pas
një takimi përreth një orë e
gjysmë pjesë e të cilit ishin
krerët e partive opozitare,
kreu i PD-së deklaroi: "Opozi-
ta sot ka pasur një mundësi
tjetër jo thjesht dhe vetëm
për të shprehur ven-
dosmërinë e saj për ti qën-
druar kësaj beteje, por kemi
shprehur dhe vendosmërinë
tonë që jo thjesht të largo-
het Rama, por të shembet ky
sistem. Për të ndërtuar një
sistem vlerash europiane në
vend",-theksoi kreu i PD-së.
Z.Basha bëri të qartë se
opozita e konsideron

Kreu i PD: Të shembet i gjithë sistemi, duhen ndryshime të Kushtetutës së 2008-ës

Formula e zgjidhjes, Basha: Reformë
kushtetuese dhe zgjedhore

"Shmang përfshirjen e kriminelëve në politikë"
Valentina Madani

regjimin e Edi Ramës të
mbaruar, duke iu referuar si
një kufomë që pret të kallet.
Për këtë, tha Basha, duhet
një reformë e thellë kush-
tetuese dhe elektorale por
mbi të gjitha vullneti poli-
tik. "Meqë pyetët për for-
mulën, hetim i plotë i dosjes
339, dosjes 184 dhe çuarja
para përgjegjësisë penale e
politikanëve që kanë
vjedhur votat bashkë me

krimin e organizuar janë po
aq të rëndësishme, mos të
them më të rëndësishme sesa
ndryshimet në ligj që shkru-
hen dhe pastaj nuk zba-
tohen. Kur kjo të ndodhë
mund të themi se drejtësia
po bën punën dhe jo si sot
ku donikaprelizimi e ka
shndërruar atë në një bisht
dhelpre për Edi Ramën me të
cilin fshin dhe bën propagan-
dë. Së dyti u jep besim sh-

qiptarëve se në zgjedhjet e
ardhshme çdo politikan që
pranon të ulet me kriminelët
për të tjetërsuar vullnetin e
tyre do të shkojë para drejtë-
sisë dhe prapa hekurave", tha
z.Basha. Edhe pas takimit me
Danielsson, Basha nuk bëri
asnjë hap pas nga vendimi
për vijimin e protestave deri
në rrëzimin e qeverisë.
"Regjimi i Edi Ramës ka
mbaruar, shqiptarët e kanë

përcaktuar rrugën në të cil-
in do të ecet. Europa në të
cilën duam të shkojmë nuk
ka aleat më të mirë, garanci
më të madhe se PD, aleatët e
saj dhe qytetarët me të cilët
do të vazhdojmë betejën deri
në çlirimin e Shqipërisë nga
krimi",-theksoi z.Basha.
Kreu i opozitës shmangu
edhe interesin e medias
lidhur me uljen në një tryezë
dialogu me mazhorancën me

ndërmjetësimin e Presiden-
tit Meta. Basha e mbylli pron-
oncimin e tij për gazetarët me
bindjen se ditë më të mira për
Shqipërinë do të vinë. Për
këtë kërkoi edhe konfirmim-
in e aleates Kryemadhi e cila
u shpreh: Patjetër që
po!"Nuk jam këtu për të bërë
rolin e analistit. Ditë më të
mira për Shqipërinë do të
vijnë. Apo jo zonja Kryema-
dhi?", u shpreh z.Basha.

NDRYSHIMET
Kreu i PD-së shprehet
se nuk duhet vetëm
largimi i Ramës, por
duhet shembur i gjithë
sistemi. Një vizion i ri
që, siç tha Basha, do
të diskutohet jo vetëm
brenda opozitës, por
edhe me qytetarët dhe
me grupet e interesit.
Me shembje të
sistemit, Basha sqaroi
se i referohet ndryshimit
të Kushtetutës, dhe një
reforme zgjedhore për
të shmangur përfshirjen
në politike të
kriminelëve.

Duncan pret Metën: Roli i Britanisë,
kyç për stabilitetin në Ballkan

Gjatë vizitës së tij në Britaninë e Madhe, Presidenti
Ilir Meta u prit dje nga Sir Alan Duncan, ministër

për Europën i Britanisë së Madhe. "Shqipëria beson në
angazhimin e domosdoshëm të Britanisë së Madhe në
rajonin e Ballkanit Perëndimor edhe pas Brexit", - thek-
soi Presidenti Meta, "pasi, vendi juaj ka një rol kyç në
këto dekada për
forcimin e stabilitetit
në Ballkan". Ministri
Duncan dhe Presidenti
Meta ndanë qëndrime
të njëjta mbi zhvillimet
në rajon, progresin his-
torik të Maqedonisë së
Veriut si dhe për
rëndësinë e dialogut
Kosovë-Serbi, që të
konkludojë në arritjen
e një marrëveshje që do
të forcojë stabilitetin
dhe të ardhmen europi-
ane të gjithë rajonit.
Ministrin Duncan sig-
uroi Presidentin Meta
se Britania e Madhe do
vijojë të jetë prezente
në Shqipëri dhe në rajon me qëllim të konsolidimit të
demokracisë dhe shtetit ligjor. Duke vlerësuar rëndës-
inë e forcimit të bashkëpunimit në fushat e sigurisë, të
luftës kundër krimit të organizuar dhe sundimit të ligjit,
Presidenti Meta theksoi rëndësinë e rritjes së bash-
këpunimit ekonomik e tregtar midis dy vendeve në të
ardhmen në nivele më të larta.

Rama: Dhuna nuk e ndryshon
qeverinë, çfarë i kërkova Bashës në 2017

Takimi i djeshëm i opozitës me drejtorin e
Përgjithshëm për Politikat Europiane e Fqinjësi
dhe Negocimet e Zgjerimit, Christian Danielsson

Kreu i PD-së,
Lulzim Basha

Kryeministri Edi Rama
akuzoi dje opozitën se

nëpërmjet sjelljes së saj dhe
protestave të dhunshme po
dëmton imazhin e Sh-
qipërisë në botë. Nëpërmjet
rubrikës "Përgjigja ime" në
rrjetin social 'Facebook',
kryeministri ka theksuar se
dhuna nuk e ndryshon dëm-
ton qeverinë, as e ndryshon
atë, por dëmton imazhin e
Shqipërisë dhe të sh-
qiptarëve që jetojnë nëpër
botë. "Dhuna nuk e ndrys-
hon dot rrjedhën e përcak-
tuar nga populli me votë,
nuk e ndryshon qeverinë,
por e forcon. Dhuna dëmton
imazhin e Shqipërisë dhe
godet ekonominë. Dobëson
familjet që jetojnë me punë",
- tha Rama. Nga ana tjetër,
ka treguar se gjatë interv-

istave që kishte dhënë në Itali
gjatë ditëve të fundit ishte nd-
jerë vërtetë keq, kur dëgjonte
kreun e opozitës që shante
qeverinë në gjuhë të huaj. "Më
vjen sinqerisht keq, sepse nuk
është e këndshme që të dëg-
josh të huajt të çuditur që pyes-
in se si ka mundësi që opozita
juaj përçmon atdheun e vet
teksa dëgjon Lulzim Bashën

kur flet 'il problemo, il prob-
lemo'", - theksoi Rama. Krye-
ministri ka rrëfyer edhe dy
kërkesa të veçanta që i kish-
te kërkuar Bashës gjatë mar-
rëveshjes së 17 majit 2017.
"Kur nënshkruam me
Bashën marrëveshjen, i
kërkova dy gjëra, rezultati
nuk kontestohet dhe Sh-
qipëria nuk shahet në gjuhë
të huaj, por u desh një sezon
veror që të dyja këto pikat
avulluan dhe avazi rifilloi.
Kontestohet fitorja e thellë e
PS-së, sepse një tjetër humb-
je e thellë po afron për PD-në
dhe simotrën e saj LSI-në, e
cila është mishëruesja e
fenomenit të shit-blerjes së
votave. Po të mos kishte LSI
nuk do të kishte shit-blerje
të votave në Shqipëri", - dek-
laroi Rama.



E premte 8 Mars  2019 -  3

AMBASADORI

Porositë e Danielsson, Soreca:
S'duhet të bien në vesh të shurdhët

FAQJA E PARE

Ambasadori i BE në Shqipëri, Luigi Soreca komen
toi dje situatën politike në vend. Pas vizitës së zyr-

tarit të lartë të Brukselit, Christian Danielsson, am-
basadori Soreca shprehet se
duhet dëgjuar ftesa për riv-
endosjen e një mjedisi poli-
tik konstruktiv. Ambasa-
dori i Bashkimit Europian
në Tiranë, Luigi Soreca në
përfundim të takimeve të
Christian Danielsson në Sh-
qipëri me aktorët politikë
kërkoi që apeli i tij të mos
bjerë në vesh të shurdhët,
por të dëgjohet për zgjidhjen
e konfliktit. "Shpresoj që të
gjithë qytetarët e Shqipërisë,
që ftesa jonë për të rivendo-
sur një mjedis politik më
konstruktiv, të mos mbetet
i padëgjuar. Ky është një mi-
sion i përbashkët kombëtar. Danielsson përfundon një
vizitë shumë intensive dhe konstruktive një-ditore në
Tirana", deklaroi ambasadori i BE-së në Tiranë. Soreca
ishte i pranishëm dje në të gjitha takimet e Christian
Danielsson, ku u diskutua përveç të tjerash edhe situa-
ta politike në vendin tonë.

Brukseli përmes zyr
tarit të lartë Chris
tian Danielson as dje

nuk mundi të bindë palët poli-
tike në Tiranë se dialogu ësh-
të e vetmja zgjidhje për kapër-
cimin e krizës që përjeton ven-
di. Drejtori i Përgjithshëm
për Politikat Europiane e
Fqinjësi dhe Negocimet e
Zgjerimit, Christian Daniels-
son pasi takoi kryeministrin
Edi Rama dhe kreun e
opozitës Lulzim Basha nuk
fshehu dje shqetësimin para
mediave. "A dëgjova ndonjë
gjë unë sot që tregon apo të
çon drejt përfundimit të
bojkotimit? Jo, përgjigja ësh-
të jo, nuk e dëgjova një gjë të
tillë", theksoi z. Danielson.
Por ai këmbëngul në ndry-
shimin e këtyre qëndrimeve
në mënyrë të veçantë të
opozitës duke e këshilluar se
zgjidhjet e duhura për vendin
vijnë nga salla e parlamentit
e jo në rrugë. "Sa i përket
opozitës unë kam theksuar
që vendimi i anëtarëve të
opozitës për të djegur man-
datet parlamentare,  minon
në mënyrë serioze rrugëtimin
e Shqipërisë në Bashkimin
Evropian. Pasiguria duhet te-
jkaluar në formë urgjente
dhe jeta normale demokra-
tike e vendit duhet restauru-
ar. Parlamenti është shtyllë e
shtetit, është motori i çdo
demokracie të pjekur, duhet
të jetë vendi ku diferencat
politike diskutohen dhe ço-
hen përpara duke krijuar
kushtet për një dialog kon-
struktiv në kuvend", shpre-
het zyrtari i lartë i BE-së.  Ai
shmangu komentet mbi
legjitimitetin e parlamentit
me krijimin e asaj që kryemi-
nistri i cilëson si opozita e re.
"Institucioni i parlamentit
është i domosdoshëm. Të
gjithë duhet ta luajnë aty ro-
lin e vetë",-theksoi ai.
PRPRPRPRPROOOOOTESTTESTTESTTESTTESTAAAAATTTTT

Drejtori i Përgjithshëm
për Politikat Europiane e
Fqinjësi dhe Negocimet e
Zgjerimit, Christian Daniels-
son bëri thirrje dhe për të mos
nxitur dhunën. "Është e
rëndësishme që protestat të
jenë të paqme dhe që ata që
janë përgjegjës për to të përm-

Zyrtari i lartë i BE-së takon Ramën dhe Bashën: Nuk ka sinjale për dialog

Danielson: Djegia e mandateve
minon integrimin e Shqipërisë
“Hapja e negociatave, nëse luftoni krimin e korrupsionin”

Valentina Madani

bahen dhe të mos nxisin
dhunë. Kjo është theksuar
dhe nga Mogherini dhe Hahn.
Nxitja e dhunës është
shqetësim i madh për ne", - u
shpreh z. Danielson. Gjith-
ashtu, kërkohet dhe plotësi-
mi i vendeve vakante të
Gjykatës Kushtetuese dhe
asaj të Lartë. "Këshilli i Emëri-
meve në Drejtësi është një gur
i rëndësishëm dhe rithek-
sojmë mbështetjen e plotë,
paanshmërinë e tij. Kjo pavar-
ësi duhej ruajtur në të gjitha
fazat e saj. Dhashë shpresën
që ky këshill të merret me

vendet vakante sa i takon
Gjykatës Kushtetuese dhe
asaj të lartë si përparësi",-de-
klaroi z.Danielson. Ai bëri të
ditur se është i fokusuar tek
përgatitja e progres raportit
për vendin tonë, por nuk zbu-
loi më shumë se kaq mbi qën-
drimin që do të mbajë Komi-
sioni Europian për hapjen e
negociatave për Shqipërinë.
APELIAPELIAPELIAPELIAPELI

Zyrtari i lartë i BE-së ape-
lin e fundit e kishte për res-
taurimin e një mjedisi kon-
struktiv politik i cili do t'i
jepte fre dhe aplikimet për

azil. "Historiku i Shqipërisë
në luftën kundër krimit të
organizuar dhe korrupsion-
it. Operacionet e ligjit kanë
vazhduar dhe kemi parë disa
vendime kundër krerëve të
bandave. Përpjekjet duhet të
vazhdojnë për të gjithë ato
elementë që u përmendën në
qershorin e vitit të shkuar jo
vetëm reformës në drejtësi.
Në të njëjtën kohë përpjekjet
e tjera janë të rëndësishme si
e drejta e pronësisë dhe e drej-
ta e pakicës, si dhe për t'i
dhënë fre aplikimeve të paba-
za në azil. Ftesa që bëj sot për
të restauruar një mjedis më
konstruktiv politik që kjo
thirrje të dëgjohet dhe zhvil-
limet të shkojnë në këtë
drejtim pasi do ishte më mirë
për rrugëtimin drejt BE-së", -
u shpreh Christian Daniels-
son.
DREJTËSIADREJTËSIADREJTËSIADREJTËSIADREJTËSIA

Drejtori i Përgjithshëm
për Fqinjësi dhe Zgjerim në
Bashkimin Evropian, Chris-
tian Danielsson sapo mbërri-
ti në Tiranë, e nisi axhendën
e tij pa humbur kohë, me
Këshillit të Emërimeve në
Drejtësi. Në një njoftim në
Twitter ai shkruan se është
takuar me anëtarët e KED,
duke shtuar se në këtë takim
BE mbështet reformën në
drejtësi, e cila, siç tha, është
kyç për progresin në BE. "Im-
plementimi i reformës në
drejtësi po ecën përpara. Kyç
për rolin e ligjit në Shqipëri
dhe për përparimin e vendit
drejt Bashkimit Evropian",
shkruan ai. Sikundër dhe
pritej, kriza politike  morië
fokusin kryesor të diskuti-
meve të zyrtarit të lartë të BE-
së , Christian Danielsson, në
takimin që pati me shefin e
qeverisë Edi Rama. Drejtori i
Përgjithshëm për politikat
evropiane, fqinjësi dhe negoci-
met e zgjerimit në një postim
në Twitter shkruan: "Bisedë
shumë e hapur me kryeminis-
trin Edi Rama  mbi situatën
aktuale politike dhe refor-
mat". Danielsson theksoi se
Shqipëria duhet të çojë për-
para të gjitha reformat, në
veçanti luftën kundër krimit
dhe korrupsionit, në mënyrë
që të jetë bindëse në qershor,
kohë kur shtetet anëtare të BE-
së do të shqyrtojnë progresin e
bërë dhe ku pritet një datë për
hapjen e negociatave.

MANDATET
"Kam theksuar që
vendimi i anëtarëve të
opozitës për të djegur
mandatet
parlamentare në bllok
minon në mënyrë
serioze rrugëtimin e
Shqipërisë drejt
integrimit në BE.
Pasiguria duhet
tejkaluar në formë
urgjente dhe jeta
normale demokratike
duhet restauruar", tha
zyrtari i lartë i BE.

DIALOGU
"A dëgjova ndonjë
gjë unë sot (dje)
që tregon apo të
çon drejt
përfundimit të
bojkotimit? Jo,
përgjigja është jo,
nuk e dëgjova një
gjë të tillë",-
theksoi Drejtori i
Përgjithshëm për
Politikat Europiane
e Fqinjësi dhe
Negocimet e
Zgjerimit.

RAPORTI
Drejtuesve të mazhorancës e opozitës u kujtoi se
qershori nuk është larg dhe, nëse kjo situatë
pasigurie nuk tejkalohet, Kristian Danielson u
kujton se do të pasqyrohet në raport duke rrezikuar
seriozisht integrimin e Shqipërisë në Bashkimin
Evropian.


Zyrtari i lartë i BE-së, Christian Danielsson,
dje me kryeministrine Edi Rama

Medar KAJOLLI Permbarues Gjyqësor Privat me seli ne Rr."Urani Pano" Pll.1/3, Kati-2, Tirane,
nxjerr ne shitje ne ankand pasurite e paluajtshme si me poshte;
-     Nr.Regjistri Hipotekor 717, datë 12.10.2018, me Sip.-200 m2, Zk. 3844, Lloji Dyqan Shitje
Industriale, ndodhur në Vuno, Bashkia Himarë, Qarku Vlorë, me vlerë 4,151,280 (Katër milion e
njëqind e pesëdhejtë e një mijë e dyqind e tetëdhjetë) Lekë.
, ne pronesi te debitorit Z.Spiro Ekonomi.
Shitja e pasurive te paluajtshme do te behet (Zhvillohet) ne date 11.03.2019, ditën e Hënë, ora 16.00
ne Zyren e Permbaruesit Gjyqesor Privat Z. Medar KAJOLLI, ne Adresen Rrugën "Urani Pano", Pll.-
1/3, Kati-2, Tirane.

 Per informacione mund te kontatoni
 Nr.Tel-+355 66 20 333 03, ose ne Adr.-email:medar.kajolli@yahoo.com

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

Përmbarimi Gjyqësor Privat “Jon 2014”, me permbaruese Jonida Ujkashi
do të zhvillojë Ankandin e pare për pasurine :
1- Truall”, me sipërfaqe  250 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 85m2 ,e ndodhur në
Bitincke, Devoll, në Zonën Kadastrale  1202, Numri i Pasurisë: 1831/50,     Vol.
20, Faqe. 70. ne pronesi te Vasil Ferit Muceku  .Çmimi me të cilin fillon shitja e
kësaj pasurie është në vlerën   8,000 (tete mije euro) EURO ose 1,000,000 (nje
milion ) LEKE.
Ankandi i pare per pasurine e mesiperme zhvillohet me datë 15.03.2019  ,
ora 16:00 në ambientet e Zyrës se permbaruese gjyqesore private Jonida
Ujkashi me adresë: Rr.”Myslym Shyri, vila nr.8/1,kt.4,Tiranë, nr.kontakti
0699381883 .

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

Përmbarimi Gjyqësor Privat “Jon 2014”, me permbaruese Jonida Ujkashi
do të zhvillojë Ankandin e trete për pasurine :
1-“Are”, me sipërfaqe 1,200 m2,  e ndodhur në Katund i Ri, Tirane në Zonën
Kadastrale: 2119, Numri i Pasurise: 97/1/1, Vol. 2, Faqe. 19761 ne pronesi te
Albert Seadin Duka .Çmimi me të cilin fillon shitja e kësaj pasurie është në
vlerën   19,152 (nenetembedhjet mije e njeqind e pesedhjet e dy) EURO ose
2,394,000 (dy milion e treqind e nenetedhjet e e kater mije ) LEKE.
Ankandi i trete per pasurine e mesiperme zhvillohet me datë 01.04.2019  ,
ora 16:00 në ambientet e Zyrës se permbaruese gjyqesore private Jonida
Ujkashi me adresë: Rr.”Myslym Shyri, vila nr.8/1,kt.4,Tiranë, nr.kontakti
0699381883 .
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Pandeli Majko ka "refu
zuar" dje postin e

kryeministrit të qeverisë
tranzitore. Ndonëse nuk ia
ka ofruar askush deri më
tani, pasi mazhoranca dhe
qeveria ku ai bën pjesë nuk
ka pranuar ta marrë fare
në konsideratë kërkesën e
opozitës për qeveri tranzi-
tore dhe zgjedhje të para-
kohëshme, Majko ndërsa
është përfshirë në një debat
publik me gazetarin Mero
Baze, ka bërë të ditur se
nuk do e pranonte ta luante
sërish rolin e një "kryemi-
nistri dezhurn", siç njihet

ai për shkak se ka drejtuar
më parë qeveritë socialiste
vetëm në kohë krizash.
Kështu në një koment të
tijin Baze shkruante se "Lul-
zim Basha do zgjedhje, i do
tani, i do pa Edi Ramën dhe
do që të caktojë dhe një
kryeministër që e pranon ai,
në këtë rast Pandeli Ma-
jkon, me siguri ngaqë ka dëg-
juar kur ka qenë emigrant
se ai është kryeministër

dezhurn, sa herë është nevo-
ja", duke aluduar se opozita
ka kërkuar që qeveria tran-
zitore të ketë Majkon
kryeministër. Nisur pikër-
isht nga ky aludim, ky i fun-
dit në një reagim në rrjetet
sociale shprehet se "artikulli
nuk është në "ajër" pasi pena
e Bazes nuk ngjyen në bojën
e imagjinatës", duke lënë të
kuptohet se ajo çka thuhej në
këtë koment kishte baza të

vërteta. Gjithsesi ai e hedh
poshtë këtë aludim, duke
lënë të kuptohet se nuk do e
pranonte një propozim të
tillë. "Në dijeninë time, nuk
më ka marrë malli të bëj
gjëra të cilat i kam përbuzur
që ditën që i kam hyrë poli-
tikës. Roli i "delfinit" është
një kostum, i cili nuk më ësh-
të përshtatur në politikë.
Kam bërë "dezhurn" (siç sh-
kruan Baze) që 30 vjeç në

zyrën e kryeministrit të Sh-
qipërisë, jo për "fajin" tim.
Titullin "kryeministër i so-
cialistëve" e konsideroj një
nder, të cilin nuk kam ndër-

Pandeli Majko "refuzon" postin e
kryeministrit të qeverisë tranzitore

mend ta shkëmbej në paz-
arin e maskave të politikës.
Ditët e vështira i konsideroj
provë për besimin dhe jo buk-
shkalësinë", shkroi Majko.

Kuvendi shmangu fjalimin e presidentit slloven në seancën e 5 marsit për shkak të protestës

Mandatet, mazhoranca refuzon
nismat ligjore që ka paraqitur opozita
"Nismat e propozuara nga opozita nuk qëndrojnë më"

Pas dorëzimit të man
datit të deputetëve,
mazhoranca ka vendo-

sur të mos e marrë më në
konsideratë opozitën reale
që tashmë është larguar nga
Kuvendi. Ajo prej disa ditësh
ka braktisur çdo tryezë de-
bati mediatik dhe publik ku
të ftuar janë përfaqësues të
PD dhe LSI, ndërsa ka ven-
dosur, gjithashtu, që të mos
njoh as kontributin e tyre të
deritanishëm në jetën par-
lamentare. Kështu, social-
istët nuk do të marrin më në
shqyrtim as nismat ligjore
që kanë paraqitur në Kuvend
deputetët e opozitës dhe që
ndodhen edhe në kalendar.
Në fakt, sipas procesverbalit
të publikuar nga Kuvendi,
kjo çështje është bërë objekt
diskutimesh në mbledhjen e
Konferencës së Kryetarëve
të datës 26 shkurt, ku zëv-
endëskryetarja e komision-
it të Edukimit dhe Mjeteve
të Informimit Publik, Milva
Ekonomi ka kërkuar men-
dimin e drejtuesve të Kuven-
dit se si do të veprohej me
këto nisma të depozituara më
parë nga opozita. "Në Komisio-
nin e Edukimit dhe Mjeteve të
Informimit Publik kemi dis-
kutuar në parim një nisëm që
ka ardhur nga Grupi Par-
lamentar i LSI-së, për ligjin e
arsimit të lartë. Ndërkohë në
komision në kalendarin e më-
parshëm janë depozituar dy
nisma që kanë ardhur nga
deputetët e LSI-së, si duhet të
veprohet në këtë rast, t'i përf-
shijmë në kalendar apo t'i
lëmë?", - mësohet nga proces-
verbali të ketë pyetur
Ekonomi. Përgjigjen për këtë
shqetësim të saj e ka dhënë
kryetari i Grupit Parlamentar
të PS-së, Taulant Balla, i cili
ka bërë të ditur se këto nisma
nuk do të shqyrtohen më
për sa kohë që propozuesit
nuk janë më deputetë. "Zon-
ja Ekonomi është deputete e
re. Ju informoj se, të gjitha

nismat të propozuara nga
deputetë që kanë dhënë
dorëheqjen nga mandati
nuk qëndrojnë më dhe nuk
janë pjesë e punës së Kuven-
dit. Rregullorja e Kuvendit
dhe Kushtetuta e përcak-
tojnë qartë që, kur propo-
zuesi nuk është më pjesë e
parlamentit të gjitha këto
projektakte të propozuara
nga deputetë që nuk e gë-
zojnë më mandatin e depu-
tetit, nuk janë më pjesë e
shqyrtimit të punës së komi-
sioneve dhe seancave plena-
re", - është shprehur Balla.
Dy nga nismat që bien dhe

nuk do të merren më në
shqyrtim nga Kuvendi janë
edhe ato të paraqitura nga
deputetët e LSI-së dhe që er-
dhën si reagim ndaj kërke-
save të studentëve. E para që
ka të bëjë me amendimin e
Buxhetit të vitit 2019 dhe me
anë të të cilës propozohej të
dyfishoheshin zërat për ar-
simin universitar dhe
kërkimin shkencor, ndërsa
nisma e dytë kërkonte të
ndryshonte ligjin "Për Ar-
simin e Lartë dhe Kërkimin
Shkencor" dhe të rriste në
nivelin e 50% të përfaqësim-
it të studentëve në organet

vendimmarrëse të univer-
siteteve. Po nga procesver-
bali i kësaj mbledhje më-
sojmë edhe faktin se presi-
denti i Sllovenisë, Borut Pa-
hor ishte parashikuar që të
fliste në seancën e datës 5
mars në sallën e seancave
plenare. Por protesta e
opozitës dhe situata e ten-
sionuar jashtë Kuvendit
duket se kanë bërë që të
hiqet dorë nga ky plan. Këtë
e ka bërë të ditur Gramoz
Ruçi gjatë kësaj mbledhje,
ku ka informuar anëtarët e
Konferencës së Kryetarëve
se sipas traditës presidenti
Pahor do fliste në seancë.
"Vë në vëmendjen tuaj se,
është paraqitur kërkesë nga
ambasadori i Sllovenisë, ku
ka shprehur interes që Pres-
identi i Sllovenisë vijë në
parlament në datën 5 mars.
Tradita jonë ka qenë se të
gjithë presidentët kanë kalu-
ar në parlament, në këtë
mënyrë të përputhet data e
vizitës së tij më datën e se-
ancës plenare, datën 5 mars
2019", - ka deklaruar Ruçi në
fund të asaj mbledhje. Por
pavarësisht kësaj, presiden-
ti Pavor nuk foli në Kuvend,
por u mjaftua me një takim
të veçantë në ambientet e
kryesisë me Ruçin. Çka lë të
kuptohet qartë se prania e
tij në seancë është anuluar
për shkak të situatës konf-
liktuale jashtë ambienteve
të Kuvendit, ku protestonte
opozita.

VIZITA
Vë në vëmendjen tuaj
se, është paraqitur
kërkesë nga
ambasadori i
Sllovenisë, ku ka
shprehur interes që
Presidenti i Sllovenisë
vijë në parlament në
datën 5 mars. Tradita
jonë ka qenë se të
gjithë presidentët kanë
kaluar në parlament,
në këtë mënyrë të
përputhet data e
vizitës së tij më datën
e seancës plenare,
datën 5 mars 2019", -
ka deklaruar Ruçi

Balla: Java tjetër intensive për
plotësimin e vendeve në Kuvend

Situata aktuale politike si edhe përgatitjet për zgjedh
jet lokale të 30 qershorit ishin në fokus të asamblesë

së zgjeruar të degës së PS Pogradec. I pranishëm në këtë
takim, Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Taul-
ant Balla u shpreh se prej 4 vitesh Pogradeci është në
duar të gabuara. "Sot jemi fiks 120 ditë nga dita kur ne
do t'i kthejmë Pogradecit dinjitetin, moralin, përgjegjsh-
mërinë dhe do t'i japim një kryetar bashkie, i cili të punojë
për Pogradecin, jo për bizneset e të vëllait të kryetarit",
- u shpreh i Sekretari i Përgjithshëm i PS Taulant Balla.
Duke u ndalur në situatën e krijuar pas dorëzimit të
mandateve nga opozita,  Balla theksoi se PS është e gat-
shme të dialogojë, por kurrsesi nuk mund të bëjë nego-
ciata në kurriz të demokracisë. "Plot djem e vajza sh-
qiptarë të përgjegjshëm për të ardhmen e vendit do të
marrin përgjegjësinë e përfaqësimit në Kuvend. Besoj se
java e ardhshme do të jetë një javë intensive në këtë
drejtim. Prandaj erdhëm sot! Për t'ju thënë se ne nuk
tërhiqemi, për t'ju thënë se zgjedhjet e përgjithshme do
të jenë në vitin 2021, se Kuvendi ka legjitimitetin e du-
hur, se qeveria ka legjitimitetin e duhur dhe se jemi të
gatshëm të dialogojmë me atë çfarë ka mbetur nga opozi-
ta në degradim. Kurrsesi ne nuk mund të bëjmë negoci-
ata në kurriz të demokracisë", tha ai.

Konferenca e Kryetarëve

Pandeli Majko

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me përmbarues gjyqësor Enuar
Merko me adresë Rr. Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyrja 8, Ap 1, Tiranë, njofton se
më date 05.04.2019 ora 8ºº - 16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi
i II-të për shitjen e pasurisë së paluajtshme, me numër pasurie Nr 5/264/ND+1-
2 , ZK. 8250, me sipërfaqe 137 m2 me adresë Tiranë, në pronësi Z.Bujar Musa
Kajtazi me vlerë fillestare në ankand 69,216 (Gjashtëdhjet e nëntë mijë e dyqind
e gjashtëmbëdhjetë) EURO . Të interesuarit të kontaktojnë në nr. e telefonit
+355 4 22 31 888.

NJOFTIM ANKANDI

1. Shoqëria e Përmbarimit “BAILIFF SERVICE E.HOXHA” sh.p.k njofton Shpalljen e Ankandit
të III (tretë), për shitjen e pasurisë   ULLISHTE , me sip.3,400  m², Zona Kadastrale: 1615 Numri
i Pasurisë: 327/1, Vol. 1, Faqe 221,  ndodhur në Fier-Shegan Lushnje, në pronësi të:   z.Bajram Sefer
Skraqi , I datëlindjes 14.11.1967. Ankandi i pasurisë fillon me çmimin fillestar në vlerën 1,713,600
(një milion e shtatëqind e trembëdhjetë mijë e gjashtëqind) Lekë.

 Ankandi do të zhvillohet më datë 12.03.2019, ora 16:00,  pranë zyrës së Shoqërisë së Përmbarimit
“BAILIFF SERVICE E.HOXHA” sh.p.k , në adresën Rruga “Vaso Pasha” Pallati 13/1, Ap.1, Tiranë,
nr.telefon 042320227, email: elvinth@hotmail.com.

SHOQËRIA PËRMBARIMORE GJYQËSORE “3H” Sh.p.k
Rr. “Tish Daia”, Kompleksi Kika 2, Kulla 5, Kt. 1, Tirane
Web: www.3-h.al; Email: shpgj_3h@yahoo.com cel.0692099711

Njofton shpalljen e ankandit nga dt.28.02.2019 deri ne dt. 11.03.2019 per:
sendin e luajtshem mjeti me targe DR 9619 D
ne pronesi te Hysni Gjergji
Cmimi fillestar eshte  800 EURO

Ankandi zhvillohet ne zyren permbarimore ne daten 11.03.2019 dhe mbyllet
me orarin zyrtar 16.00
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Personat që kanë pronë
për të regjistruar dhe
kanë shkelur afatet

ligjore mund ta kryejnë
regjistrimin deri në 20 prill
duke përfituar kështu faljen
e kamatëvonesave.  Hyrja në
fuqi e ligjit të ri për krijimin e
Agjencisë Shtetërore të Kadas-
trës do të sjellë edhe një "am-
nisti" për pronat e paregjistru-
ara në zyrat e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme. Në
ligjin e mëparshëm parashiko-
hej se, nëse një kërkesë për
regjistrim paraqitej më vonë se
30 ditë nga data e realizimit të
tij, përveç tarifës së regjistrim-
it, për çdo ditë vonesë, që ka
kaluar nga kjo datë, paguhej
kamatëvonesë, e barabartë
me 10 për qind të tarifës së
regjistrimit, por jo më shumë
se 300 000 lekë. Me ligjin e ri,
parashikohet se të gjitha
kamatëvonesat e gjeneru-
ara nga sistemi i regjistrim-
it të pasurive të paluajtshme
deri në hyrjen në fuqi të këtij
ligji, pra deri me 20 mars, do
të shuhen. Nga data 20 mars
deri me datën 20 prill ata që
kanë veç tarifës së
regjistrimit të pasurisë kanë
edhe kamatëvonesë, do të
mund të bëjnë regjistrimin
duke paguar vetëm tarifën e
regjistrimit, pasi ka-
matëvonesa u falet. Ligji i ri
që parashikon shkrirjen e
Agjencisë së Legalizimeve,
Zyrave të Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme

Ligji i ri: Pas 20 marsit deri më 20 prill, paguhet vetëm tarifa e regjistrimit, falen kamatëvonesat

"Amnisti" për hipotekimin e pronave deri më 20 prill
Hyn në fuqi ligji për kadastrat si do të regjistrohen pasuritë

FUSHA E VEPRIMIT NË KËTË LIGJ,
PËRCAKTOHEN RREGULLA PËR:

a) organizimin e regjimit kadastral të shtetit;
b) regjistrimin e pronave të paluajtshme private,
shtetërore dhe publike, të të drejtave reale mbi to;
c) përmirësimin/përditësimin e regjistrit të pasurive të
paluajtshme;
ç) krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë
Shtetërore të Kadastrës

1. Çdo shërbim kadastral kryhet vetëm pas dorëzimit
të një kërkese. Kërkesa është një formular tip që
gjendet në sportelet e shërbimit ose on-line. Modeli i
kërkesës miratohet nga Drejtoria e Përgjithshme,
sipas llojit të shërbimit që kërkohet.
2. Agjencia publikon të gjitha llojet e shërbimeve që
kryen kadastra, formularin e kërkesës përkatëse dhe
dokumentacionin shoqërues të kërkuar për çdo
shërbim. Publikimi duhet të jetë i dukshëm dhe i
arritshëm për çdo shtetas.
3. Çdo kërkesë për shërbim kadastral, që paraqitet
rregullisht, trajtohet brenda 15 ditëve nga data e
depozitimit, por në çdo rast jo më vonë se 21 ditë
kalendarike.
4. Këshilli i Ministrave miraton rregullat për
procedurën e trajtimit të kërkesave.

KËRKESA DHE AFATET

dhe Agjencisë së Inventari-
zimit dhe Transferimit të
Pronave Publike është pub-
likuar në Fletoren Zyrtare
duke i hapur rrugë në këtë
mënyrë nisjes së procesin
konkret. Ligji i ri parash-
ikon krijimin e Agjencisë

Shtetërore të Kadastrës. Kjo
Agjenci duhet të krijohet jo
më vonë se 1 muaj nga hyrja
në fuqi e këtij ligji, çka nënk-
upton se ngritja duhet të
bëhet deri në 20 prill.
CERCERCERCERCERTIFIKATIFIKATIFIKATIFIKATIFIKATTTTTAAAAATTTTT

Sipas ligjit të ri drejtoria

vendore, në përfundim të
regjistrimit fillestar ose
pas regjistrimit të çdo kali-
mi pronësie nga një pronar
te një tjetër, lëshon certi-
fikatën e pronësisë.  Certi-
fikata e pronësisë është do-
kumenti unik i papërsërit-
shëm që provon titullin e
pronësisë, statusin ligjor
dhe kufijtë e pronës. Sipas
ligjit  Certifikata e pronë-
sisë i lëshohet vetëm per-
sonit pronar ose bashkëpr-
onarëve. Në rastin e bash-
këpronësisë certifikata
hartohet në aq kopje sa ësh-
të numri i bashkëpronar-

ëve. Ndërkohë certifikata e
pronësisë shoqërohet gjith-
një me kopje të kartelës ka-
dastrale dhe hartës për-
katëse kadastrale. Pas çdo
ndryshimi të pronësisë mbi
pasurinë, bashkimi apo
ndarjeje të saj, lëshohet cer-
tifikatë, kartelë dhe hartë e
re, sipas gjendjes së përditë-
suar. Sipas ligjit  Certifika-
ta e pronësinë, bashkëpro-
nësisë lëshohet mbi bazën e
një dokumenti ligjor origji-
nal që përcakton krijimin e
këtyre të drejtave. Një certi-
fikatë e lëshuar në kundër-
shtim me këtë parashikim

konsiderohet absolutisht e
pavlefshme. Ndërkohë
lëshohet certifikatë dhe
për vërtetimin e të
drejtave të tjera reale mbi
pasurinë e paluajtshme, si:
qiraja, enfiteoza, përdori-
mi, uzufrukti, servituti,
hipoteka etj. Modeli i cer-
tifikatës së pronësisë dhe
i certifikatave për të
drejtat e tjera reale mbi
pasurinë miratohet me
vendim të Këshillit të Min-
istrave. Certifikatat që
lëshohen jashtë modelit të
miratuar nuk kanë asnjë
vlerë ligjore.

REGJISTRIMI I KONTRATËS SË SHITJES

Kategoritë që përfitojnë

Drejtoria e Transporteve rrit pagat për
punonjësit në Tiranë dhe në rrethe
Drejtoria e Përgjithshme

e Shërbimeve të Trans-
portit Rrugor njofton
rritjen e pagave për disa
kategori punonjësish në
qendër dhe në drejtoritë
rajonale. Referuar njoftim-
it, në Drejtoritë Rajonale
ka një rritje nga ndryshi-
mi i përqindjes së shtesës
së kategorisë prej 5% në
drejtoritë rajonale: Durrës,
Elbasan, Fier, Shkodër, Laç,
Berat, Dibër, Gjirokastër,
Kukës, Sarandë. Sipas ven-
dimit për pozicionin Kry-
etar Dege Financë ka një
rritje maksimale bruto prej
4.300 lekë, për pozicionin
Përgjegjës Sektori Finance
ka një rritje maksimale bru-
to prej 4.300 lekë. Ndërkohë
për pozicionet: Kryetar Dege
Regjistrimi Mjete; Kryetar
Dege/Specialist regjistrimi;
Kryetar Dege/Specialist
testimi ka një rritje maksi-
male bruto prej 3.000 lekë.
Ndërsa për pozicionet:

Përgjegjës Sektori i: Taksave
Tirana 1; Taksave Tirana 2;
Përgjegjës Sektori + jurist;
Përgjegjës Sektori Juridik
dhe Burimeve Njerëzore ka
një rritje maksimale bruto
prej 2.000 lekë. Sipas tabelës
mësohet se për pozicionet:
Specialist administrimi; testi-
mi; regjistrimi; regjistrimi/
identifikimi; identifikimi/
tahografi; regjistrimi/identi-
fikimi/tahografi; Ekono-
mist; Jurist; Jurist/special-
ist ndryshim pronësie mje-

ti, ka një rritje maksimale
bruto prej 2.000 lekë, dhe për
Drejtorinë e Përgjithshme
është hequr kategoria 5/a1
dhe është bashkuar me kat-
egorinë 5/a, pra për special-
istët e sektorit të financës,
planifikimit ekonomik, ad-
ministrimit në këtë kategori
ka një rritje maksimale
bruto prej 2.000 lekë. Ndër-
sa për kategoritë 5/b dhe 5/
c është rritur vështirësia
nga 10.000 lekë në 12.000
lekë, pra për specialistët e
kësaj kategorie në sektor-
in e regjistrimit të mjeteve
dhe Tahografit; licencim-
it, certifikimit dhe ATP;
drejtuesve të  mjeteve;
kontrollit  të autoshkol-
lave; kualifikimeve; testi-
meve; prokurimeve; juridik,
arkivit kombëtar të mjeteve;
arkivit kombëtar të drej-
tuesve të mjeteve; shërbi-
meve mbështetëse; informa-
cionit, kanë një rritje maksi-
male bruto prej 2.000 lekë.

Zyra e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme

1. Kontrata e shitjes për një pasuri të paluajtshme regjistrohet në seksionin përkatës
të kartelës kadastrale, pas verifikimit të elementeve të formës e të përmbajtjes së
aktit noterial, të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave.
2. Shitja e pasurisë së paluajtshme private bëhet vetëm me akt noterial, të hartuar
sipas kërkesave të Kodit Civil dhe të legjislacionit për noterinë.
3. Drejtoria vendore i krijon të gjitha lehtësitë noterit gjatë fazës së hartimit të
kontratës së shitjes. Noteri mund të aplikojë për marrjen e informacionit kadastral
mbi pronën, objekt shitjeje.
4. Agjencia bën publike të gjitha kërkesat që duhet të plotësojë pronari ose personi i
interesuar për të regjistruar kontratën e shitjes.
 5. Kontrata paraprake e shitjes regjistrohet në përputhje me dispozitat e Kodit Civil.

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: “Realizimi i lidhjes online ndërmjet
godinave të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë tre 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 9,720,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411
(ext. 4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese
me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e
pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas
detajeve të mëposhtme:

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Realizimi i lidhjes online ndërmjet
godinave të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë tre vjeçare’

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 01 Prill  2019, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Vrasje për drogë dhe prostitucion, ja e shkuara e errët e Armando Gorezit

Sekuestrohet pasuria me vlerë 2.2 milionë euro
e 2 vëllezërve Gorezi në Tiranë dhe Durrës

Policia: Dyshohet se nëntë apartamentet, dyqanet
dhe garazhet janë përfituar nga aktiviteti kriminal

SHKURT

Reagon Tritan Shehu: E patolerueshme, krim i vërtetë!

Dhunohen dy mjekë në krye të detyrës në Tiranë
dhe Lezhë, QSUT: Dënojmë aktin, rast i përsëritur

Nuk ka të ndalur dhu
na ndaj bluzave të

bardha. Dy raste të dhu-
nimit të mjekëve janë
shënuar në Lezhë dhe në
Durrës. Mësohet se ditën e
djeshme është dhunuar
mjeku dermatolog në spi-
talin e Lezhës, Zef Doda. Ai
u godit me mjete të forta e
për pasojë pësoi fraktura.
Nisur nga gjendje e rëndë
shëndetësore Doda është
dërguar në spitalin e
Traumës në Tiranë për ndi-
hmë më të specializuar.
Ndërkaq, në Tiranë rapor-
tohet të jetë dhunuar në
Urgjencën Kirurgjikale në
QSUT mjekja specializante
V.Zyka. Rasti i mjekes së
QSUT-së ka ndodhur mbrë-
mjen e së mërkurës, ndër-
sa është raportuar ditën e
djeshme. Në lidhje me  ng-
jarjen e parë kanë reaguar
edhe demokrati Tritan She-
hu dhe ish-deputetja e LSI-

së Floida Kërpaçi, të cilët e
quajnë të patolerueshme
dhunën e ushtruar ndaj
mjekëve. Ndërkaq, ka re-
aguar dhe Qendra Spita-

lore Universitare duke
dënuar aktin e dhunës së
ushtruar ndaj mjekes spe-
cializante të Klinikës së
parë të Kirurgjisë.

REAGIMI IREAGIMI IREAGIMI IREAGIMI IREAGIMI I
PLOTË I QSUTPLOTË I QSUTPLOTË I QSUTPLOTË I QSUTPLOTË I QSUT

Drejtoria e Qendrës Spita-
lore Universitare "Nënë Tere-
za", dënon rëndë aktin e
dhunës së ushtruar nga një
person i papërgjegjshëm, kun-
drejt mjekes specializante të
Klinikës së parë të Kirurgjisë
V. Z, gjatë ushtrimit të detyrës
në Urgjencën Kirurgjikale.
Një person i dehur, i pa-
përgjegjshëm, i afërm i një
pacienteje, e cila po merrte
shërbim mjekësor, ka dhunu-
ar mjeken dhe më pas është
konfliktuar edhe me forcat e
rendit, të cilët ushtrojnë
detyrën e tyre në shërbimin e
Urgjencës Kirurgjikale. Fat-
keqësisht ky nuk është një

rast i izoluar, por është rast i
përsëritur, që mjekë dhe infer-
mierë të spitalit tonë dhuno-
hen në krye të detyrës. Drejto-
ria e QSUT edhe një herë dënon
aktin e dhunës të ushtruar
ditën e djeshme ndaj person-
elit mjekësor dhe u bën thir-
rje organeve kompetente të
zbardhin ngjarjen dhe autorët
të marrin dënimin e merituar.
Një apel të fortë i bëjmë opin-
ionit publik, të mirëkuptojnë
dhe përkrahin bluzat e
bardha gjatë punës së tyre, të
cilët pavarësisht situatave të
krijuara, në asnjë rast nuk
neglizhojnë misionin human,
atë të dhënies së ndihmës së
parë dhe shpëtimin e jetëve
njerëzore.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Nëntë apartamente, dy
dyqane dhe një ga
razh në pronësi të

vëllezërve Armando dhe
Alket Gorezi janë vënë në
sekuestro preventive, pasi
dyshohet se janë përfituar
nga aktiviteti kriminal. Si-
pas Burimeve zyrtare nga
Policia e Shtetit, pasuria e
këtyre shtetasve kap shifrën
2.2 milionë euro. Mësohet se
pas një hetimi të shtrirë në
kohë, u bë e mundur identi-
fikimi i këtyre pasurive të dy-
shimta në Tiranë dhe Dur-
rës. Vërtetimi i paligjsh-
mërisë së pasurisë është kry-
er me metoda speciale, ndër-
sa në fund organet kompe-
tente vendosen të ekzeku-
tojnë vendimin e gjykatës
për të sekuestruar pasuritë
e mësipërme, pasi vlerat fi-
nanciare dhe ekonomike
nuk justifikoheshin nga dy
vëllezërit Gorezi. "Finalizo-
het operacioni i koduar 'Vl-
lazëria' nga Seksioni i
Pastrimit të Parave në DVP
Tiranë, në bashkëpunim me
Prokurorinë e Rrethit Gjyqë-
sor Tiranë. Sekuestrohen
nëntë apartamente, dy
dyqane dhe një garazh, pa-
suri këto të dyshuara të për-
fituara nga të ardhura nga
aktiviteti kriminal. Seksioni
për Pastrimin e Parave në
DVP Tiranë, në bash-
këpunim me Prokurorinë e
Rrethit Gjyqësor Tiranë në
funksion të procedimit penal
të vitit 2018 "Pastrimi i
produkteve të veprës penale
ose veprimtarisë kriminale",
në ngarkim të shtetasve Ar-
mando Gorezi, 44 vjeç dhe
Alket Gorezi 47 vjeç
(vëllezër), finalizoi operacio-
nin policor të koduar 'Vl-
lazëria', thuhet ndër të tjera
në njoftimin zyrtar të poli-
cisë. Ndërsa sqarohet në
njoftim se "në kuadër të këtij
operacioni u bë ekzekutimi i
vendimit të gjykatës dhe
sekuestrimi preventiv i
nëntë apartamenteve, dy

dyqaneve dhe një garazhi (të
ndodhura në qytetin e Ti-
ranës dhe Durrësit, të cilat
kapin vlerën e dy milion e
dyqind mijë euro). Pas një
pune disa mujore në funk-
sion të procedimit të regjis-
truar duke përdorur meto-
dat speciale të hetimit, janë
identifikuar pasuri, të cilat
nuk justifikoheshin nga ana
ekonomike e financiare dhe
rridhnin nga aktiviteti krim-
inal i dy vëllezërve. Aktual-
isht dy vëllezërit Gorezi, të
cilët jetojnë prej vitesh në
Tiranë, po hetohen në gjend-
je të lirë.

KUSH JANËKUSH JANËKUSH JANËKUSH JANËKUSH JANË
DY VËLLEZËRITDY VËLLEZËRITDY VËLLEZËRITDY VËLLEZËRITDY VËLLEZËRIT

Njëri nga dy vëllezërit
Gorezi që iu sekuestrua dje
pasuria nuk është emër i pan-
johur për Policinë e Shtetit
dhe për atë italiane. Bëhet
fjalë për Armando Gorezin
nga Berati, i cili ka qenë i ar-
restuar më parë pasi dyshohej
si i përfshirë në një vrasje në
Itali. Armando u ekstradua
drejt Italisë më 29 korrik 2015.
Ai ishte shpallur në kërkim
ndërkombëtar më 9 shkurt
2015 dhe ishte dënuar në mu-
ngesë me 12 vite burg. Më 6 maj
2014, Gjykata e Torinos në Ita-

li kishte lëshuar urdhër arres-
ti ndaj Gorezit për veprën pe-
nale të vrasjes. Bëhet fjalë për
një ngjarje të ndodhur më 6
gusht 2011 në Torino, kur u vra
Indrit Kuçi. Armando Gorezi
ishte i dyshuar si autor i
vrasjes, sepse disa ditë para
krimit, viktima kishte rrahur
Armando Gorezin, sipas
raportimeve të shtypit italian
në atë kohë. Por në janar të
vitit 2017, edhe pse ishte dënu-
ar në mungesë me 12 vite
burgim për vrasjen e shqiptarit
Kuçi, një gjykatë e apelit në Itali
e shpalli të pafajshëm Arman-
do Gorezin dhe e liroi nga të

gjitha akuzat pasi nuk kishte
prova të mjaftueshme për ta
shpallur fajtor. Gjithashtu,
mësohet se në vitin 2015,
prokuroria e Beratit kishte ri-
filluar një hetim në gjendje të
lirë ndaj Armando Gorezit për
trafik të qenieve njerëzve, pasi
dyshohet se kishte trafikuar
një grua me iniciale E.K., e cila
është shpallur në kërkim
ndërkombëtar nga Interpol
Tirana si person i humbur.
Burimet thonë se pasuria e
vëllezërve Gorezi dyshohet se
është përfituar nga aktiviteti
kriminal i prostitucionit dhe
trafikut të drogës.

I dënuar me 6 vite burg
në Itali, pranga 65-vjeçarit

FIER FIER FIER FIER FIER - Policia e Fierit në
bashkëpunim me Departa-
mentin e Policisë Krimina-
le dhe Interpol Tirana kanë
bërë të mundur arrestimin
e 65-vjeçarit Kujtim Xhufi, i
cili rezultonte i shpallur në
kërkim ndërkombëtar. Si-
pas policisë, i arrestuari re-
zulton i dënuar nga gjyka-
ta e Breshias në Itali me 6
vite burg për veprën penale
pjesëmarrje në organizatë
kriminale. "Arrestohet
përkohësisht një shtetas
shqiptar i shpallur në
kërkim ndërkombëtar, me
qëllim ekstradimi drejt Ital-
isë. Specialistët për Hetimin
e Narkotikëve dhe Trafi-
qeve në Drejtorinë Vendore
të Policisë Fier, në bash-
këpunim me Interpol Tira-
na, arrestuan përkohë-
sisht shtetasin e shqiptar
të shpallur në kërkim
ndërkombëtar: K.Xh., 65
vjeç, banues në Fier. Kapja
e këtij shtetasi u bë pasi
Gjykata e Breshias, Itali, e
ka dënuar me 6 vjet burg
për veprën penale "Pjesë-
marrje në organizatë krim-
inale, me qëllim trafikimin
ndërkombëtar të lëndëve
narkotike", parashikuar
nga Kodi Penal italian",
njofton policia.

Rinas, arrestohet vlonjati
me dy karta identiteti rumune
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Policia Kufitare e
Rinasit ka prangosur një 26-
vjeçar për tentativë të kal-
imit të kufirit me dokumente
të falsifikuara. Mësohet se
në vijim të punës për paran-
dalimin, evidentimin dhe
goditjen e paligjshmërisë,
gjatë përpunimit të doku-
mentacionit të shtetasve në
dalje nga Republika e Sh-
qipërisë, në kuadër edhe të
aplikimit të masave shtesë
për parandalimin azilkër-
kimit, blutë kanë bërë ar-
restimin në flagrancë të sh-
tetasit: S.H., 26 vjeç, banues
në Vlorë. Arrestimi i tij u bë,
pasi gjatë kontrollit fizik
policia i gjeti dhe i sekues-
troi dy karta identiteti ru-
mune, të cilat dyshohen të
falsifikuara. Materialet i
kaluan prokurorisë për ve-
prime të mëtejshme për ve-
prën penale "Falsifikimi i
letërnjoftimeve, i pasapor-
tave ose i vizave".

Gjendet trupi i dekompozuar
i një mashkulli në Currila

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Një trup mash-
kulli i dekompozuar është
gjetur dje në zonën e Cur-
rilave në Durrës. "Rreth
orës 10:30, në lagjen nr.1,
Currila, Durrës, është gje-
tur një kufomë e rregullt
nga ana strukturore, por e
dekompozuar. Nga hetimet
e para dyshohet të jetë e sek-
sit mashkull dhe nuk janë
konstatuar shenja dhune.
Grupi hetimor në bash-
këpunim me Prokurorin e
Rrethit Gjyqësor Durrës, po
punon për identifikimin e
kufomës dhe zbardhjen e
plotë të shkakut të vde-
kjes",-njofton policia.

REAGIMI I
TRITAN SHEHUT
"Një ngjarje e shëmtuar
dhune e agresioni ndaj
mjekëve ka ndodhur
aktualisht në spitalin e
Lezhës. Është agresuar
mjeku dermatolog në
ambjentet e spitalit, gjatë
ushtrimit të detyrës së tij.
E pa tolerueshme kjo, krim i
vërtetë. Pasojë jo thjesht e
problemeve të mëdha që ka
sistemi i ynë shëndetësor, por
dhe e një histerie keqëda-
shese të drejtuar ndaj
personelit të tij, pikërisht për të
hedhur padrejtësisht
përgjegjësitë mbi atë",- shpre-
hej ndër të tjera në një postim
në rrjetet sociale, Tritan Shehu.

REAGIMI I
FLOIDA KËRPACIT
"Një tjetër mjek goditet
për shkak të detyrës!
Përsëritja e këtyre akteve,
tregon se nuk ka asnjë
veprim nga shteti! Në
vendin tonë, kjo qeveri më
shumë mbështet
kriminelët sesa mjekët!
Pa rroga, pa vlerësim, pa
mbështetje mjekët ashtu
si mësuesit, të rinjtë po
largohen nga vendi! Ikja e
kësaj qeverie shpëton
vendin dhe rikthen mjekët,
mësuesit e shqiptarët në
Shqipëri!",-shkruan në
rrjetet sociale ish-
deputetja e LSI-së,
Florida Kërpaçi.

Mjeku dermatolog në
spitalin e Lezhës, Zef Doda

Armando Gorezi Policia e Shtetit
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Ish-ministri i Brendshëm
Saimir Tahiri dje ka fitu
ar një tjetër "beteje" me

prokurorinë. Një javë pasi u
mor i pandehur zyrtarisht,
Tahiri dje zhvilloi përballjen
e radhës me institucionin e
akuzës. Mëngjesin e së en-
jtes i shoqëruar nga avoka-
ti Maksim Haxhiaj, ish-min-
istri i Brendshëm mbërriti
në gjykatën e Apelit për
Krime të Rënda. Kjo e fun-
dit, shqyrtoi apelin e bërë
nga prokuroria kundër ven-
dimit të Gjykatës së Sh-
kallës së Parë, që i kufizoi
afatin e hetimit dhe ur-
dhëroi t'i jepte zgjidhje çësh-
tjes brenda datës 10 mars.
Ndërkaq, avokati Maks
Haxhia, në një dalje për me-
diat deklaroi se prokuroria
nuk ka prova se dhe ata do
të kërkojnë pushimin e çësh-
tjes. Më 28 shkurt Prokuro-
ria për Krime të rënda mbyl-
li hetimet dhe çoi dosjen e
ish-ministrit të Brendshëm,
Saimir Tahiri në Gjykatë me
akuzën për "Trafikim të
lëndëve narkotike" në
kuadër të grupit të struktu-
ruar kriminal "Habilaj" dhe
"Korrupsionit pasiv të funk-
sionarëve të lartë sh-
tetërorë". Pasi u njoh me
akuzat Tahiri zgjodhi të ko-
mentojë me ironi se pas
Aldo Bares ndoshta është i
dyti me këtë akuzë. Ndonëse
tha se do respektojë drejtës-
inë, ish-ministri tha se kjo
pritej duke e cilësuar proces
të turpshëm, politik e të ko-
manduar. Tahiri nuk pranoi
të thoshte se nga koman-
dohet prokuroria në akuzat
e ngritura ndaj tij, por tha
se politika krimi dhe drejtë-
sia janë aq bashkë sa ç' ësh-
të dhe ati, biri dhe shpirti i
shenjtë.
REAREAREAREAREAGIMI I GIMI I GIMI I GIMI I GIMI I AAAAAVVVVVOKAOKAOKAOKAOKATITTITTITTITTIT
MAKS HAXHIAMAKS HAXHIAMAKS HAXHIAMAKS HAXHIAMAKS HAXHIA

Avokati i ish-ministrit të
Brendshëm, Saimir Tahiri
sqaroi se ditën e djeshme u
paraqitën në Gjykatën e
Apelit për e Krime të Rënda,
pasi prokuroria kundërsh-
tonte datën 10 mars për mby-
lljen e hetimeve për Tahirin.
Sipas Haxhisë, Apeli i dha të
drejtë Gjykatës së Krimeve
të Rënda. Ndër të tjera, Hax-
hia tha se do të kërkohet
pushimin i çështjes për Ta-
hirin, duke u shprehur i sig-
urt se prokuroria nuk ka

Apeli i Krimeve të Rënda lë në fuqi datën 10 mars për mbylljen e hetimeve

Tahiri fiton "betejën" e radhës
me prokurorinë, avokati: Do të
kërkojmë pushimin e çështjes

"Organi i akuzës nuk ka prova për klientin tim"

asnjë "as" nën mëngë. "Sot
çuditërisht kërkoi prapë
kohë prokuroria me arsy-
etimin, më vjen keq që po e
them, se është shumë qe-
sharake se duhet të respek-
tohet e drejta e avokatit për
të bërë një memo brenda 10
ditësh",- tha ai. I pyetur nga
gazetarët se nëse kjo
kërkesë iu duk kontradik-
tore, avokati pohoi: "Po
shumë, megjithatë gjykata e

refuzoi dhe la në fuqi vendi-
min e shkallës së pare. Ndër-
sa, i pyetur nëse ka prova të
reja për klientin e tij, ai u
përgjigj: Ne kemi marrë fash-
ikujt e përgatitur nga
Prokuroria që do t'i çohen
gjykatës për të vlerësuar
nëse çështja do shkojë në
gjyq apo do pushohet. Ne do
kërkojmë pushimin e saj.
Prokuroria nuk ka asnjë
"as" nën mëngë'.

Gjendet kanabis i fshehur nën tokë,
policia në kërkim të poseduesit

GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR - Policia e Gjirokastrës ka sekuestru-
ar dje një sasi lënde narkotike të fshehur nën tokë në
një fshat, ndërsa është vënë në kërkim të poseduesit
të saj.  Mësohet se mbi bazën e informacioneve të mar-
ra në rrugë operative se në një zonë të pyllëzuar një
person kishte fshehur një sasi lënde narkotike, blutë
kanë organizuar punën dhe si rezultat i kontrollit në
afërsi të fshatit Tërbuq, u gjetën 13.8 kg lëndë e dys-
huar  kanabis sativa  e fshehur në tokë. Lënda e dys-
huar narkotike u sekuestrua në cilësinë e provës ma-
teriale, ndërsa policia po punon për kapjen e autorit,
ku për arsye hetimore nuk bëhen me dije të dhëna të
tjera. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Gjirokastër për veprën penale "Pro-
dhim dhe shitje e lëndëve narkotike", parashikuar nga
neni 283/a i Kodit Penal.

Ish-ministri i Brendshëm,
Saimir Tahiri, në Gjykatën e Apelit

NJOFTIM ANKANDI

Përmaruesi Gjyqësor Privat Neritan Çuko, në datën 20.03.2019 ora 16:00 zhvillon
ankandin e Pare, për shitjen e pasurisë së paluajtëshme të llojit "Apartament me
siperfaqe 65 m2, me numer pasurie 410/168/ND+1-19, ne volum 1, faqe 110,
hyrja 1, apartamenti 19, ne zonen kadastrale nr. 2832, ne  Orikum ,Vlore, ne
pronesi te Albert Sali Troqe, me debitor Tonin Troqe.
Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi është EUR 23.200 (njezete e tremije e
dyqind euro).
Për çdo informacion mund të kontaktoni: Cel: Neritan Çuko: 0686065334;
E-mail: neritancuko@gmail.com.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

NJOFTIM – SHPALLJE
PËR HAPJEN E PROÇEDURAVE TË APLIKIMIT PËR PLOTËSIMIN E “VAKANCËS SË PARAKOHSHME”

TË KRIJUAR PËR VENDIN GJYQTAR NË GJYKATËN KUSHTETUESE

Presidenti i Republikës, në mbështetje të nenit 93, 125, 127 pikat 1/ç, 2, 3, dhe nenit 179 pika 2 të
Kushtetutës, neneve 7 pika 2, 7/a, 7/b, 7/dh pika 2, 86 pika 4 shkronja “c”, të ligjit nr. 8577, datë
10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i
ndryshuar, si dhe Vendimit nr. 9, datë 24.10.2018 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, njoftuar nga Gjykata
Kushtetuese me shkresën nr. 380/4 prot, datë 29.10.2018, me cilësinë e organit të emërtesës, me qëllim
plotësimin e “Vakancës së pararakoshme”, të krijuar në Gjykatën Kushtetuese, dhe me cilësinë e
organit të emërtesës me Dekretin nr. 10946, datë 09.11.2018, ka miratuar;

n Shpalljen e procedurës së aplikimit për emërim gjyqtari në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së
Shqipërisë, për plotësimin e “Vakancës së parakohshme” të krijuar nga përfundimi përpara kohe i
mandatit, të ish-gjyqtares Znj. Altina Xhoxhaj, sipas vendimit nr. 9, datë 24.10.2018, të Kolegjit të
Posaçëm të Apelimit.

Presidenti i Republikës fton;
Çdo person të interesuar që plotëson kushtet dhe kriteret e parashikuara në Kushtetutën e vendit dhe
nenin 7/a të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të marrë pjesë në këtë procedurë të konkurrimit të hapur publik, për
vakancën e mësipërme, për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese dhe të paraqesë pranë Institucionit të
Presidentit të Republikës;

 Kërkesën për shpehjen e interesit për të kandiduar për vendin vakant të shpallur;
 Jetëshkrimin, me të dhënat e plota të kontaktit (numër telefoni/email);
 Fotokopje të kartës së identitetit;
  Dokumentacionin shoqërues nëpërmjet të cilit vërteton përmbushjen e kushteve dhe kritereve të
përcaktuara në nenin 7/a të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës
Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
 Formularin e vetëdeklarimit të plotësur dhe nënshkruar sipas përcaktimeve të ligjit nr.138/2015 “Për
garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. Formulari
i vetëdeklarimit, është i publikuar në faqen kryesore të institucionit të Presidentit të Republikës.
 Formularin e aplikimit të plotësuar “Për informim përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta”, në
përputhje me parashikimet ligjore të nenit 29, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për
dokumentet e Ish-sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, formular ky i cili
është i publikuar në faqen kryesore të institucionit të Presidentit të Republikës.
 Listë të dokumentacionit të dorëzuar, të firmosur nga aplikanti.

Për lehtësinë e të gjithë aplikantëve, me qëllim plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm, më poshtë
gjeni të botuar përmbajtjen e nenit 125, pika 4 e 5 të Kushtetutës dhe nenit 7/a, të ligjit nr.8577, datë
10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar, ku parashikohen kushtet dhe kriteret për emërimin e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese,

 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Neni 125

4. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese duhet të kenë arsim të lartë juridik, të paktën 15 vjet përvojë pune si
gjyqtarë, prokurorë, avokatë, profesorë ose lektorë të së drejtës, nëpunës të nivelit të lartë në administratën
publike, me një veprimtari të spikatur në fushën e së drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose në sfera
të tjera të së drejtës.
5. Gjyqtari nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese
në një parti politike gjatë 10 vjetëve të fundit përpara kandidimit. Kritere të tjera, si dhe procedura për
emërimin dhe zgjedhjen e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese rregullohen me ligj.

 Ligji nr.8577, dt 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës
së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Neni 7/a
Kriteret dhe kushtet e emërimit të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese

1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtuese mund të zgjidhet shtetasi shqiptar që përmbush këto kushte:
a) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

b) të ketë mbaruar arsimin e lartë juridik, Diplomë e Nivelit të Dytë;
c) të mos ketë ushtruar funksione politike në administratën publike dhe të mos ketë mbajtur pozicione
drejtuese në parti politike gjatë 10 viteve të fundit nga data e kandidimit;
ç) të mos jetë në procedim penal dhe të mos jetë dënuar me burgim për kryerjen e një vepre penale;
d) të mos jetë larguar nga detyra për shkaqe disiplinore dhe të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
dh) të ketë kaluar me sukses procesin e kontrollit dhe verifikimit të pasurisë së tij personale dhe të
familjarëve të tij, sipas ligjit.

2. Kandidati që përmbush kushtet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, duhet të plotësojë edhe
këto kritere:

a) të ketë përvojë pune jo më pak se 15 vjet si gjyqtar, prokuror, avokat, profesor ose lektor i së drejtës, jurist
i nivelit të lartë në administratën publike;
b) të ketë një veprimtari të njohur në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose sfera të tjera
të së drejtës;
c) të jetë vlerësuar për aftësitë profesionale dhe integritetin etik e moral.

3. Plotësimi i kritereve të mësipërme vlerësohet në bazë të:

a) vjetërsisë në profesion;
b) përvojës së veçantë të kandidatit në një fushë të caktuar të së drejtës, ose këshilltar ligjor i Gjykatës
Kushtetuese ose Gjykatës së Lartë;
c) kualifikimeve pasuniversitare dhe trajnimeve në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut
ose në një fushë tjetër të së drejtës;
ç) treguesve shkencorë, ku përfshihen botimet dhe artikujt shkencorë në fushën juridike;
d) ecurisë gjatë kryerjes së arsimit të lartë juridik, me një mesatare notash jo më pak se 8 ose të
barasvlershme me të, nëse arsimi i lartë është përfunduar jashtë vendit ose vlerësimit përfundimtar në
Shkollën e Magjistraturës;
dh) informacioneve të marra nga institucione të tjera publike.

4. Organet e emërtesës marrin parasysh përbërjen e Gjykatës Kushtetuese në momentin e emërimit të
kandidatit për të garantuar balancën ndërmjet përvojave profesionale të anëtarëve dhe respektimin e
barazisë gjinore.
Kërkesa dhe dokumentat shoqëruese mund të dorëzohet me postë ose drejpërsëdrejti në ambjentet e
Instiucionit të Presidentit të Republikës, në adresën: Institucioni i Presidentit të Republikës, Blv. “Dëshmorët
e Kombit”, Nr. 1 Tiranë, Kodi Postar 1001.

Afati i paraqitjes së kërkesës me dokumentacionin e nevojshëm, është brenda datës 26 nëntor
2018.

Pas administrimit të dokumentacionit, lista e aplikantëve do të publikohet në faqen zyrtare të internetit të
institucionit të Presidentit të Republikës dhe me mjetet e informimit publik, dhe menjëherë dosjet
respektive për secilin aplikant do t’i përcillen Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) për vlerësim sipas
ligj i t .

Institucioni i Presidentit të Republikës, do të bëjë transparente çdo rezultat të këtij procesi në përputhje
me Kushtetutën dhe procedurën e parashikuar në nenin 7/b, të ligjit nr.8577/2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Për çdo sqarim mos hezitoni të kontaktoni në këto të dhëna kontakti:
Numri telefonit: 042389898
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UFSH: Si do të procedohet për kandidatët përsëritës. Afatet e fundit sipas dosjeve

Zbardhen datat e provimeve të
shtetit për infermierët e farmacistët
Dokumentacioni i plotë që duhet të dorëzojnë aplikantët

Infermierët dhe farma
cistët do ti nënshtro
hen provimeve të sh-

tetit dhe atyre të aftësimit
praktik. Gazeta Shqiptare
zbardh sot datat e dorëzim-
it të dosjeve nga ana e apli-
kantëve, datat e testimit si
dhe dokumentacionin e
plotë që duhet të paraqes-
in të interesuarit. Sipas
Urdhrit të Farmacistëve të
Shqipërisë, afati i fundit i
dorëzimit të dosjeve dhe i
regjistrimit për provimin e
vlerësimit të aftësimit prak-
tik (VAP) është data 21 Mars
2019. Praktikantët që do t'i
nënshtrohen provimit të
VAP në mënyrë të përsëri-
tur, duhet të paraqesin
brenda datës 21 Mars 2019
kërkesën dhe mandatin e
pagesës.

"Provimi i aftësimit
praktik (VAP) do të organi-
zohet në ambjentet e UFSH,
nga data 27 - 29 Mars 2019,
sipas ndarjes së mëposht-
me: data 27.03.2019 do të
zhvillohet provimi për
praktikantët me numër
dosje 2920 -  2945; data
28.03.2019 do të zhvillohet
provimi për praktikantët
me numër dosje 2946 - 2970;
data 29.03.2019 do të zhvil-
lohet provimi për prakti-
kantët me numër dosje
2971 - 2997 si dhe prakti-
kantët që e kanë kryer
praktikën në periudha të
m ë p a r s h m e " , - t h e k s o n
UFSH. Ndërkohë, prakti-
kantët që do ti nënshtro-
hen VAP, duhet të para-
qiten në orën 8:00 në ditën
e provimit si dhe duhet të
kenë me vete kartën e iden-
titetit
PROVIMET E SH-
TETIT

Regjistrimi i kandi-
datëve për provimin e sh-
tetit të sezonit Maj 2019 do
kryhet nga data 03 - 05 Prill
2019, pranë zyrave të UFSH
Tiranë. Kandidatët që
hyjnë për herë të parë në
provimin e shtetit, duhet të
dorëzojnë formularin e ap-
likimit, fotokopjen e kartës
së identitetit, fotokopjen e
noterizuar të diplomës uni-
versitare dhe listës së no-
tave, si dhe fotokopjen e
noterizuar të suplementit
të diplomës. Gjithashtu,
aplikantët duhet të
paraqesin edhe një dëshmi
të pjesëmarrjes në prak-
tikën profesionale ( lëshuar
nga UFSH në momentin e
kalimit me sukses të
provimit të VAP); dëshminë
e kursit të ndihmës së shpe-
jtë (lëshuar nga Kryqi Kuq
Shqiptar); raportin mjeko
ligjor; dëshminë e penali-
tetit; vërtetim nga prokuro-
ria e rrethit që individi nuk
është në ndjekje penale;
mandat pagesën në llogari
të AKP; si dhe dy  fotografi
në format pasaporte.
KANDIDATËT
PËRSËRITËS

Sakaq, Gazeta Shqiptare
zbardh sot edhe dokument-
acionin që duhet të dorëzo-

het nga kandidatët
përsëritës për tu regjistru-
ar për provim shteti. Për-
katësisht ata duhet të
paraqesin formularin e ap-

likimit, fotokopjen e
diplomës universitare, fo-
tokopjen e kartës së identi-
tetit, raportin mjeko-ligjor,
dëshminë e penalitetit, vër-

tetimin nga prokuroria e
rrethit që personi nuk ësh-
të për ndjekje penale, man-
dat pagesën në llogari të
AKP; si dhe dy  fotografi në

format pasaporte. "Raporti
mjeko-ligjor, vërtetimi nga
prokuroria dhe dëshmia e
penalitetit duhet të jenë të
lëshuara gjatë tre muajve të

fundit.
Kandidatët për t'u regjis-

truar duhet të paraqesin
detyrimisht dëshminë e pe-
nalitetit, lëshuar nga Drej-
toria e Përgjithshme e
Burgjeve.

Kandidatët që janë diplo-
muar në ish Universitetin
"Kristal" duhet të paraqes-
in vërtetimin e vlefsh-
mërisë së diplomës, lëshuar
nga Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë",-bën me
dije Urdhri i Farmacistëve
të Shqipërisë.
PROVIM PËR
INFERMIERËT

Në datat 12,13, dhe 15
Mars 2019, do të bëhen
regjistrimet për të gjithë
ata që dëshirojnë të hyjnë
në VAP Prill 2019 në profe-
sionin e infermierit. "Për të
krijuar mundësinë e pjesë-
marrjes në provim, të gjithë
kandidatët e interesuar du-
het të dorëzojnë pranë
zyrave ku kanë bërë
regjistrimin në praktikë
dokumentet e mëposhtme:
kërkesë për regjistrim në
provim, ku do të përcakto-
ni saktë për të satën herë
hyni në provim praktike;
fotokopje të diplomës dhe
listës së notave; fotokopje
të kartës së identitetit dhe
kartës së praktikantit; si
dhe librezën e Praktikës",-
thekson Urdhri i Infermi-
erëve të Shqipërisë.
Ndërkohë, provimi VAP do
të zhvillohet gjatë muajit
Prill 2019,  por për datat e
sakta për secilin person që
dorëzon librezën, duhet të
kontrollohet faqja e UISH
online. Ata që e japin VAP
në këtë sezon nuk kanë
nevojë të bëjnë konfirmim
pjesëmarrje për Provimin e
Shtetit, pasi për të gjithë
fituesit e VAP, emri herën
e parë (dmth direkt pasi
kanë fituar VAP) regjistro-
het automatikisht për
Provim Shteti.

DOKUMENTACIONI PËR FARMACISTËT

Për kandidatët që regjistrohen për herë të parë në
provim shteti
1. Formular aplikimi.
2. Fotokopje e kartës së identitetit.
3. Fotokopje e noterizuar e diplomës universitare
dhe listës së notave.
4. Fotokopje e noterizuar e suplementit të
diplomës.
5. Dëshmi e pjesëmarrjes në praktikën
profesionale ( lëshuar nga UFSH në momentin e
kalimit me sukses të provimit të VAP).
6. Dëshmi e kursit të ndihmës së shpejtë ( lëshuar
nga Kryqi Kuq Shqiptar).
7. Raport mjeko ligjor.
8. Dëshmi penaliteti.
9. Vërtetim nga prokuroria e rrethit qe nuk është
në ndjekje penale.
10. Mandat pagesa në llogari të AKP
11. 2 ( dy ) fotografi ( format pasaporte).
Për kandidatët përsëritës
1. Formular aplikimi.
2. Fotokopje e diplomës universitare
3. Fotokopje e kartës së identitetit.
4. Raporti mjeko-ligjor.
5. Dëshmi penaliteti;
6. Vërtetim nga prokuroria e rrethit që nuk është
për ndjekje penale;
7. Mandat pagesa në llogarinë e AKP
8. 2 ( dy ) fotografi ( format pasaporte).

DATAT E TESTIMIT PËR FARMACISTËT

Provimi i aftësimit praktik (VAP) do të
organizohet në ambjentet e UFSH, nga data 27 -
29 Mars 2019, sipas ndarjes së mëposhtme:
Data 27.03.2019 do të zhvillohet provimi për
praktikantët me numër dosje 2920 - 2945
Data 28.03.2019 do të zhvillohet provimi për
praktikantët me numër dosje 2946 - 2970
Data 29.03.2019 do të zhvillohet provimi për
praktikantët me numër dosje 2971 - 2997 si dhe
praktikantët që e kanë kryer praktikën në periudha
të mëparshme.
*Praktikantët që i nënshtrohen VAP, duhet të
paraqiten në orën 8:00 në ditën e provimit si
dhe duhet të kenë me vete kartën e identitetit

DOKUMENTACIONI PËR INFERMIERËT

Kërkesë për regjistrim në provim, ku do të

përcaktoni saktë për të satën herë hyni në provim

praktike. (shkarkoje këtu)

Fotokopje të diplomës dhe listës së notave.

Fotokopje e kartës së identitetit dhe kartës së

praktikantit.

Librezën e Praktikës (Ata që e kanë dorëzuar në

sezone të mëparshme, por më pas nuk janë

paraqitur në provim, duhet të specifikojnë në

Kërkesë sezonin kur e kanë dorëzuar).

Voltiza Duro

AFATI
Afati i fundit i
dorëzimit të
dosjeve dhe i
regjistrimit për
provimin e
vlerësimit të
aftësimit praktik
(VAP) është data
21 Mars.
Praktikantët që do
t'i nënshtrohen
provimit të VAP në
mënyrë të
përsëritur, duhet të
paraqesin kërkesën
dhe mandatin e
pagesës.

PERSERITESIT
Sakaq, Gazeta
Shqiptare zbardh
sot edhe
dokumentacionin që
duhet të dorëzohet
nga kandidatët
përsëritës për tu
regjistruar për
provim shteti.
Përkatësisht ata
duhet të paraqesin
formularin e
aplikimit, fotokopjen
e diplomës
universitare,
fotokopjen e kartës
së identitetit.
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KSSh: I kemi kërkuar qeverisë status të veçantë për këtë sektor, paga 300 mijë lekë

Festa e gruas, Subashi: Rreth 100 mijë gra
e vajza, skllave moderne të fasonerive

"Detyrohen të kthejnë mbrapsht një pjesë të pagës"
Rreth 100 mijë gra e

vajza që punojnë në
sektorin e fasoner-

isë, janë të skllavëruara.
Ato nuk trajtohen me din-
jitetin që u takon, por
thjesht si makineri pune
në zinxhirin e prodhimit.
Ky është konkluzioni i ar-
ritur nga Konfederata e
Sindikatave të Shqipërisë.
Në një intervistë për "Gaze-
ta Shqiptare", Anisa Sub-
ashi, zv. presidente në këtë
sindikatë tregon të gjitha
problematikat me të cilat
ndeshen sot punonjëset e
rrobaqepësive e këpucarive.
Ajo shton se në shumë ras-
te, punëdhënësit u
kërkojnë të kthejnë pas një
pjesë të pagës, duke shke-
lur kështu kodin e punës.
Subashi thekson se KSSh i
ka kërkuar qeverisë që të
miratojë një status të
veçantë për këto punon-
jëse, një prej pikave të së
cilit është paga minimale
prej 300 mijë lekësh të vje-
tra.

C i l a t  j a n ë  d i s a  n g aC i l a t  j a n ë  d i s a  n g aC i l a t  j a n ë  d i s a  n g aC i l a t  j a n ë  d i s a  n g aC i l a t  j a n ë  d i s a  n g a
problematikat me të cilatproblematikat me të cilatproblematikat me të cilatproblematikat me të cilatproblematikat me të cilat
ndeshen sot vajzat e gratëndeshen sot vajzat e gratëndeshen sot vajzat e gratëndeshen sot vajzat e gratëndeshen sot vajzat e gratë
shqiptare?shqiptare?shqiptare?shqiptare?shqiptare?

8 marsi është një ditë
proteste dhe jo feste! Prob-
lemet e grave në Shqipëri
janë në dimensione
shumë-planëshe. Ato fil-
lojnë që nga mentaliteti
tradicional, kultura dhe
emancipimi shoqëror, pa-
barazia në marrëdhëniet e
punës, diferenca në pagë e
në pozicione drejtuese,
modelet e gabuara gjinore.
KSSH tashmë është bërë
pjesë aktive dhe po
udhëheq gjithë aksionin e
fushatës sindikale të ndër-
marrë, me takime promo-
vuese dhe sensibilizuese
me të gjithë aktorët social,
p u n ë m a r r ë s i t ,
punëdhënësit dhe qever-
inë.   Vazhdimisht
përpiqemi që në Kontratat
Kolektive të ndikojmë që
gratë të kenë të njëjtat të
drejta dhe detyrime me
burrat në vendin e punës,
por praktikisht kjo vazh-
don të mos realizohet pasi
në shumë profesione bur-
rat ndjehen më të avan-
tazhuar.

Cilët janë sektorët mëCilët janë sektorët mëCilët janë sektorët mëCilët janë sektorët mëCilët janë sektorët më
të vështirë të punës përtë vështirë të punës përtë vështirë të punës përtë vështirë të punës përtë vështirë të punës për
femrat?femrat?femrat?femrat?femrat?

Rezulton se femrat janë
prezente më shumë nu-
merikisht sesa burrat në
sektorë si administratë,
shërbime, arsim, shëndetë-
si, tregti, banka, informa-
tikë, kompani sigurimesh,
fasoneri, etj. Nga të gjitha
këto sektorë, ato që kanë të
bëjnë me punën e krahut
dhe që përdorin teknologji
të ulët, janë profesione që
paraqesin vështirësi dhe
për rrjedhojë, shfaqin edhe
rrezik për shëndetin apo
për fizikun e grave, siç ësh-
të industria fasone, bujqë-

sia, etj.
Sa  respektohen kon-Sa  respektohen kon-Sa  respektohen kon-Sa  respektohen kon-Sa  respektohen kon-

tratat e punës dhe a pagu-tratat e punës dhe a pagu-tratat e punës dhe a pagu-tratat e punës dhe a pagu-tratat e punës dhe a pagu-
hen rregullisht sigurimethen rregullisht sigurimethen rregullisht sigurimethen rregullisht sigurimethen rregullisht sigurimet
e punonjësve?e punonjësve?e punonjësve?e punonjësve?e punonjësve?

Kontratat e punës janë
mjeti institucional që jo
vetëm garanton besimin
dhe detyrimin reciprok
rreth palëve, por institu-
cionalizon marrëdhënien e
punës, konform ligjit në
fuqi. Kontratat Individuale
të punës, në saj të masave
shtrënguese të qeverisë
dhe detyrimeve ligjore,
pothuajse nënshkruhen
nga 100% e të punësuarve,
por këto kontrata,  në
pjesën më të madhe të tyre
janë formale, kopje e legjis-
lacionit në fuqi dhe shpesh
në disfavor të punonjësve,
pasi nuk kryhet njohja dhe
informimi i punonjësit me
të drejtat, detyrimet e tij
dhe me mbështetjen ligjore
që duhet të ketë kjo kon-
tratë.  Shpesh këto fir-

mosen në mënyrë të njëan-
shme, pa u lexuar nga
punonjësi dhe atij nuk i
jepet në dispozicion një
kopje në bazë të ligjit, por
mjaftohen vetëm me de-
pozitimin e tyre tek
punëdhënësi.

Në këto kontrata shpesh
nuk përcaktohet paga, ora-
ri  i  punës,  shpërblimi,
mbrojtja nga diskriminimi,
pa folur pastaj për kon-
tratat e punës me kohë të
pjesshme, apo me material
porositësi për punët në sh-
tëpi,  tele-punës, etj . ,  të
cilat asnjëherë nuk nënsh-
kruhen konform ligjit. Në
këto kontrata asnjëherë
nuk përfshihet çështja e
kualifikimit periodik, apo
të mësimit të profesionit, si
detyrime të punëdhënësit
për t'i garantuar këto shër-
bime falas nga ana e
punëdhënësit.

Sa është nSa është nSa është nSa është nSa është numri i gumri i gumri i gumri i gumri i grararararavvvvveeeee
që punojnë në fasoneriqë punojnë në fasoneriqë punojnë në fasoneriqë punojnë në fasoneriqë punojnë në fasoneri

dhe a janë të deklaruaradhe a janë të deklaruaradhe a janë të deklaruaradhe a janë të deklaruaradhe a janë të deklaruara
këto vende pune?këto vende pune?këto vende pune?këto vende pune?këto vende pune?

Veçanërisht në këtë 10-
vjeçar, industria e fasoner-
isë dhe ajo e call-center
kanë shërbyer si valvula
për të shfrenuar problemet
sociale, veçanërisht ato të
papunësisë.  Është e
vërtetë që këto industri
punësojnë një numër të
konsiderueshëm punonjë-
sish.  Industria fasone
punëson punonjës të pa-
kualifikuar, ose me kuali-
fikim të mesëm. Shifrat e të
punësuarve në këtë sektor
shpesh janë kontradiktore
pasi infor maliteti  dhe
punësimi sezonal,  apo
punësimi me kohë të
pjesshme është vështirë
për tu verifikuar. Nga shi-
frat zyrtare pretendohet se
janë rreth 75 mijë punon-
jës në sektorin e fasoner-
isë, por statistikat e bizne-
sit flasin për rreth 100 mijë
të punësuar në këtë indus-
tri. 95% e këtyre të punë-
suarve janë gra dhe pjesa
më e madhe e tyre me
moshë nën 40 vjeç.

Sa varion paga në këtëSa varion paga në këtëSa varion paga në këtëSa varion paga në këtëSa varion paga në këtë
sektor dhe a e justifikonsektor dhe a e justifikonsektor dhe a e justifikonsektor dhe a e justifikonsektor dhe a e justifikon
sadopak vështirësinë qësadopak vështirësinë qësadopak vështirësinë qësadopak vështirësinë qësadopak vështirësinë që
mbart kjo punë?mbart kjo punë?mbart kjo punë?mbart kjo punë?mbart kjo punë?

Pjesa më e madhe pagu-
het me pagë minimale zyr-
tare, 26 mijë lekë. Janë të
shumta rastet e evidentu-
ara nga ne, ku disa ko-
mpani apo ndërmarrje i
paguajnë punonjësit  26
mijë lekë në bankë dhe
pastaj i detyrojnë ato që t'i
kthejnë një pjesë të
shumës (5000 - 7000 lek).
Ky fenomen nuk është
vetëm në fasoneri,  por
edhe në sektorë të tjerë pri-
vat, si tregti, shërbime ho-
teleri-turizëm, polici pri-

vate,  etj .  Paga që këto
punonjëse marrin nuk e
justifikon vështirësinë e
profesionit,  pasi ato
punojnë në këmbë, nën
zhurma dhe dridhje, kimi-
kate, etj.

Industria fasone fat-
keqësisht në Shqipëri
vazhdon të shikohet si pri-
oritet punësimi dhe zhvil-
limi, por e vërteta është
ndryshe, pasi kjo industri
më shumë i  skllavëron
punonjëset sesa plotëson
nevojat ekonomike dhe u
jep atyre një punë të den-
jë. Këto biznese të cilat
janë kryesisht të huaja, i
prodhojnë produktet e tyre
me kosto krahu pune të
lirë dhe anashkalojnë zba-
timin e ligjshmërisë së
punës.

Si paraqiten kushtet eSi paraqiten kushtet eSi paraqiten kushtet eSi paraqiten kushtet eSi paraqiten kushtet e
punës në fasoneri dhe sipunës në fasoneri dhe sipunës në fasoneri dhe sipunës në fasoneri dhe sipunës në fasoneri dhe si
trajtohen punonjëset?trajtohen punonjëset?trajtohen punonjëset?trajtohen punonjëset?trajtohen punonjëset?

Diskriminimi i punë-
torëve në këtë industri po
kalon në disa dimensione
të gjëra, të cilat tashmë
janë bërë shqetësim, jo
vetëm për sindikatat, por
për të gjithë shoqërinë në
tërësi.  Punonjëset këtu
përballen me kushte pune
dhe prodhimi nën dinjite-
tin njerëzor, shpesh kjo e
shoqëruar dhe me arro-
gancën e administratorëve
apo pronarëve.  Ligji  i
punës këtu zbatohet for-
malisht dhe është e pam-
undur që strukturat ligj-
zbatuese të shtetit të ush-
trojnë me efikasitet kon-
trollin e tyre. Punonjëset
shpesh trajtohen jo si qe-
nie humane, por si makin-
eri pune, në zinxhirin e
prodhimit. Ato punojnë
me orë të zgjatura, me nor-
ma të rritura dhe të pa stu-

Voltiza Duro

KONTRATAT
Kontratat e punës
janë mjeti
institucional që jo
vetëm garanton
besimin dhe
detyrimin reciprok
rreth palëve, por
institucionalizon
marrëdhënien e
punës, konform ligjit
në fuqi. Kontratat
Individuale të
punës, në saj të
masave
shtrënguese të
qeverisë dhe
detyrimeve ligjore,
pothuajse
nënshkruhen nga
100% e të
punësuarve, por
këto kontrata, në
pjesën më të madhe
të tyre janë formale.

GRATE NE
FASONERI
Veçanërisht në këtë
10-vjeçar, industria
e fasonerisë dhe
ajo e call-center
kanë shërbyer si
valvula për të
shfrenuar
problemet sociale,
veçanërisht ato të
papunësisë. Është
e vërtetë që këto
industri punësojnë
një numër të
konsiderueshëm
punonjësish.
Industria fasone
punëson punonjës
të pa-kualifikuar,
ose me kualifikim të
mesëm.

diuara teknologjikisht,
qëndrojnë në kushte të
kufizuara dëgjimi dhe
shikueshmërie, si dhe për-
ballen me agjentë kimik të
bojërave kimike. Pjesa më
e madhe e këtyre ndërmar-
rjeve janë kapanone të ish-
ndërmarrjeve socialiste, të
përshtatura, të cilat pam-
undësojnë plotësimin e
standardeve për ajrim,
ndriçim, mensë, dhomë
mjeku, etj.

C i l a t  j a n ë  d i s a  n g aC i l a t  j a n ë  d i s a  n g aC i l a t  j a n ë  d i s a  n g aC i l a t  j a n ë  d i s a  n g aC i l a t  j a n ë  d i s a  n g a
z g j i d h j e t  q ë  s i n d i k a t az g j i d h j e t  q ë  s i n d i k a t az g j i d h j e t  q ë  s i n d i k a t az g j i d h j e t  q ë  s i n d i k a t az g j i d h j e t  q ë  s i n d i k a t a
j u a j  s u g j e r o n  p ë rj u a j  s u g j e r o n  p ë rj u a j  s u g j e r o n  p ë rj u a j  s u g j e r o n  p ë rj u a j  s u g j e r o n  p ë r
z g j i d h j e n  e  p r o b l e m a -z g j i d h j e n  e  p r o b l e m a -z g j i d h j e n  e  p r o b l e m a -z g j i d h j e n  e  p r o b l e m a -z g j i d h j e n  e  p r o b l e m a -
t ikat ikatikatikatikavvvvve të  s ipëre  të  s ipëre  të  s ipëre  të  s ipëre  të  s ipër p ë rp ë rp ë rp ë rp ë r men-men-men-men-men-
dura?dura?dura?dura?dura?

 Ne po i kërkojmë qever-
isë shqiptare, që për gratë
që punojnë në sektorin fa-
son, shumica e të cilave
vijnë nga familje me prob-
lem të theksu1ara
ekonomike dhe sociale, të
hartohet dhe miratohet
një status i veçantë për to.

Ky status, ndër të tjera,
duhet të përfshijë që paga
minimale për këto punon-
jëse të jetë 30 mijë lekë;
këto punonjëse në mënyrë
detyruese duhet të kryejnë
të gjithë vizitat periodike
për sëmundje profesionale,
si dhe të kryejnë ma-
mografinë falas me shpenz-
imet e shtetit,  apo të
punëdhënësit; Bashkitë du-
het ti japin prioritet përf-
shirjes sociale të tyre duke
garantuar me ligj përfitime
ekonomike dhe dhënies pri-
oritet për sa i përket ske-
mave të strehimit social të
pushtetit vendor; për fëm-
ijët e këtyre punonjësve në
shkollë të mesme ose në sh-
kollë të lartë jashtë rrethit
ku jetojnë t'u jepen bursa
studimi.

SEKTORET ME TE VESHTIRE

Rezulton se femrat janë prezente më
shumë numerikisht sesa burrat në
sektorë si administratë, shërbime,

arsim, shëndetësi, tregti, banka,
informatikë, kompani sigurimesh,

fasoneri, etj. Nga të gjitha këto
sektorë, ato që kanë të bëjnë me punën

e krahut dhe që përdorin teknologji të
ulët, janë profesione që paraqesin

vështirësi dhe për rrjedhojë, shfaqin
edhe rrezik për shëndetin apo për

fizikun e grave, siç është industria
fasone, bujqësia, etj.

“
Zv. presidente e Konfederatës së Sindikatave të
Shqipërisë, Anisa Subashi
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Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën 6 611 me pr-

onarët që kanë aplikuar për
kompensimin e pronës në
vitet 1993-2013, të cilëve u
është njohur e drejta e ko-
mpensimit dhe është kryer
vlerësimi financiar. "Gazeta
Shqiptare" publikon listën
me përfituesit në të gjithë
vendin si dhe vlerën finan-
ciare për secilën dosje. Lista
është botuar në Fletoren
Zyrtare dhe bëhet fjalë për
dosje të cilave Agjencia e
Trajtimit të Pronave ka
dhënë një vendim. Ndërko-
hë në 23 shkurt ATP ndër-
preu procesin e vlerësimit të
dosjeve dhe pronarët që nuk
janë njohur me vendimin
duhet t'i drejtohen gjykatës.
KOMPENSIMIKOMPENSIMIKOMPENSIMIKOMPENSIMIKOMPENSIMI
FINANCIAR DHE FIZIKFINANCIAR DHE FIZIKFINANCIAR DHE FIZIKFINANCIAR DHE FIZIKFINANCIAR DHE FIZIK

Sipas formularëve-tip,
mësohet se kërkuesi duhet të

Publikohet në Fletoren Zyrtare lista me personat që u është njohur e drejta për kompensim

Dosjet 1993-2013, lista me 6
611 pronarët që marrin paratë
Përfituesit në të gjithë vendin, ja si do të paguhen
cilësojë faktin se kërkon ko-
mpensim financiar. Për plotë-
simin e dosjes duhet të para-
qitet kërkesa për kompensim
financiar/fizik, konfirmim
nga ZVRPP-ja për gjendjen
juridike të pronës, vërtetim
nga gjykata nëse vendimi
përfundimtar i vlerësimit të
tij është ankimuar apo jo në
rrugë gjyqësore, dëshmi
trashëgimie nëse ka ndry-

shuar rrethi i trashë-
gimtarëve, prokurë e nënsh-
kruar nga të gjithë trashë-
gimtarët, vërtetim numër
llogarie, vërtetim nëse sub-
jekti ka përfituar ose jo tokë
bujqësore, dokument identi-
fikimi dhe mandat pagese. Të
njëjtat dokumente duhet të
paraqiten edhe në rastin kur
pronari kërkon kompensim
fizik.

LLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJA
Kompensimi për ish-pr-

onarët për tokën truall, sipas
zërit kadastral të vitit 1945
dhe hartës së vlerës së tokës
që është në fuqi do të kryhet
me para. Kufiri i caktuar nga
ligji është 50 milionë lekë për
çdo vendim të njohur. Këshil-
li i Ministrave ka rregulluar
me anë të një vendimi kufirin
e pagesës në lekë dhe atë të

kthimit fizikisht të pronës.
Kështu, të gjitha vendimet
përfundimtare, të vlerësuara
financiarisht si tokë truall
përfitojnë kompensim finan-
ciar nga fondi financiar i ko-
mpensimit, deri në masën 50
milionë lekë sipas shkronjës
"a", të pikës 1, të nenit 8, të
ligjit nr.133/2015, dhe pjesa e
mbetur nga vlerësimi i ven-
dimit përfundimtar kompen-

sohet fizikisht, nga fondi i
tokës. Neni 8 pika a e ligjit nr.
133/2015 për trajtimin e
pronës dhe përfundimin e pro-
cesit të kompensimit të
pronave thotë se subjektet e
shpronësuara u nënshtro-
hen procedurave të kompen-
simit, sipas përcaktimeve të
këtij ligji, bazuar në vendimet
përfundimtare për njohje dhe
kompensim financiar.

Emri Mbiemri (subjekti kërkues) Sipërfaqe e  
kthyer

Sipërfaqe e  
kompensuarQ arku

Emri Mbiemri (subjekti kërkues) Sipërfaqe e  
kthyer

Sipërfaqe e  
kompensuarQ arku

LISTLISTLISTLISTLISTA ME 6 611 PRA ME 6 611 PRA ME 6 611 PRA ME 6 611 PRA ME 6 611 PRONONONONONARËT QË MARRIN PARËT QË MARRIN PARËT QË MARRIN PARËT QË MARRIN PARËT QË MARRIN PARAARAARAARAARATËTËTËTËTË

3333 335
120 931
1772 1788

Sokrat Milo 1110 1890

2408
XHET AN NASUFI 300 850

2828
Pashk Llesh Nokaj 1312 560
Gjok Mehill Pali, Ndue Mehill Pali 3000 6025

PASHKO MILLOSHI 5090 6710
Petref Muka 1200
FIQIRI MANCAKU 12426 0
Vasfi Sino 840 120

1120 5190
Kimete Alushi 0
HAMDIJE ARKAXHIU 4345

MUSA MAHMUDAJ 60.5
Hajrullah Hoxha 623 168
Hekuran Kulla 2550 800

ALFRED SAJLI 1616.57 2614.7
Mirjeta Marko 300 200
BINOK HATIBI 665 2023
KADRI SPAHIA 3311.5 3388.5
KADRI SPAHIA 3311.5 3388.5

5000
450 2032

Dibër
Lezhë
Lezhë
Elbasan
Fier

Korçë
Korçë

Vlorë
Dibër
Dibër

Gjirokastër

T iranë
T iranë
T iranë
Durrës
Durrës

T iranë
Shkodër
Korçë
T iranë

Korçë

T iranë
Korçë
Korçë
Korçë
T iranë

2535 1075
ALI RRELI 2850 1150
Abdulla  Alliu 20 0
MERSIN LUCA 58 290
Mereme  Merlika 100
Abdyl Deliu 882

5314
1972

ATHINA QIRICI 9724 7526

Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Durrës
Durrës
Korçë
Korçë
Korçë

6667.1
Gezim Taga 1550
ALEKSANDER BARDHA 8800

1702

Durrës
Durrës
Elbasan
Tiranë

Daut Gjeta 5970 14749.9
Kico Xhavarra 85 160
DAUT GJETA 5990 14747.9

1192 7108
Shaqir dingozi 3000
Hekuran Dingozi 3000
Ndue Zef Frroku 3623

3870 3205
1306

Vasil Ruvina 1602
Bujar Sinani 3480
Aishe Haxhija 540 1340
Andon e Llazar Beqari 150
SADIK XHEMNICA 8470 415
Ermioni T rebicka, Kristaq 
Trebicka Natasha Napuçe Pandeli

4497 6907
Hajrie Belortaja 6050 5505
NDRICIM PLANGARICA 0
Mitat Manko 4000
Elmaz Inataj 0
Vasil dhamo 3000
Skender Shaholli 570 630
Nazmi Shamo 940 160

240 670
DHIMITER KOCAQI 0
Hasan Bregu 10000 8900
Nimete Ligaci 4560 440
Engjell Rami Mastori 2626 510

Halit Minxolli 1932 8121
Mehmet Cuko 573 786

314
Petraq Steri 636 300
Vllazëria Çollaku 0

3960 16040
553.75

Llambi Kokali 949 351
Selman  Roboci 8457 524
Bexhet jacellari 5000 8298

Fier
Lezhë
Durrës
Durrës
Korçë

Elbasan
Gjirokastër
Elbasan
Elbasan
Fier

Vlorë
Korçë
Korçë

Korçë
Korçë
Korçë
Elbasan
Fier

Korçë
Elbasan
Fier
Vlorë
Fier

Gjirokastër
Shkodër
Durrës
Tiranë
Korçë

Vlorë
Fier

Gjirokastër
Korçë
Durrës
Durrës
Vlorë

Vlorë
Vlorë

0
Bajame Mersini 155 1324
Part izan Vezi 1682 3918

Korçë
Korçë
Durrës
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(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)

Met Raboshta 43 716
Agim Ferra 531 1293
Selam Cela 4040

1215 270
808 79
4548 2192

Rajmond Iliazi 0
Spiro Milo 901.5 400
Neki Goxha 842
IVANE LLAKMANI 0
Vitore Gjoni 790 0
Mehdi Kurtalia 7010 2610
Reshit Farruku 0
Idriz Muço 5100 3713
Ibrahim Çafuli 200 1640
Ndue Preng Kacorri 0

6400 4425
3228

Tahir Xheka 2915 7195
EMINE TURRA, MUSTAFA, 
(GJYLSHENI)

1703
Nastas Mingo 360 840
Mystehak Zeneli 500
Fitnete Dizdari (Bala) 1010 248
Avni Muslli 0
Cezar Mjeda 3332 4246
Trashegimtaret Belaj 270 390
MYSLYM KURDARI 439.1 880.9

388 35
Gani Dema 1210 440
Xhemal Dollma 4376 300
Fatmir Hoxha 0
Ismete Kolami 105 171
ARBEN TABAKU 5000 15000
Thoma Pikuli 0
Turan Kopeci 2620
Xhelo Ibrahimi+Liri Xhezo 340 38

1555
ZINI TERROLLI 2660 4919
ZINI TERROLLI 2660 4919
Jahja Xhuti 1787 813

1143 986

Shkodër
Tiranë
Fier
Korçë

Tiranë
Gjirokastër
Fier
Shkodër
Korçë

Vlorë
Lezhë

Durrës
Durrës
Fier

Korçë
Shkodër
Shkodër
Durrës
Vlorë

Korçë
Korçë
Vlorë
Vlorë
Vlorë

Korçë
Korçë

Gjirokastër
Gjirokastër
Korçë
Korçë
Korçë

Durrës
Durrës
Korçë
Tiranë
Vlorë

Shkodër
Shkodër
Tiranë
Durrës
Durrës

Mark Dod Mikeli 6239.6
Pajtim Kapaj 0
Guri Kamberi 5000 5612
Aristidh Goro 776 40

4280 2470
RAMAZAN DEMIRI 21612
SHABAN GRIPSHI 1804 0
Trifon Marku 5000 5360

5000 16
5000 22837

1253
Alush Meça 5000 11000
Xhelal Abazi 4613 2887
Sotir Fili 2450 300
Fiqiri Vënxha 3981 2739
Fiqiri Vënxha 3981 2739

165 321
256

FEJZI VISHKO 133 60
TRASHEGIMTARET 
TRASHEGIMTARET

7004 8373
TRASHEGIMTARET 
TRASHEGIMTARET

14427 18579
TRASHEGIMTARET 
TRASHEGIMTARET

18989.5 29768.5
AHMET TURKU 333 70
Spiro Curri 1200

Lezhë
Vlorë
Vlorë

Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë

Vlorë
Korçë
Korçë
Korçë
Korçë

Durrës
Durrës
Durrës
Durrës
Vlorë

Vlorë
Tiranë
Tiranë
Elbasan
Fier

Gjirokastër

2330 8315.75
Nikolla Ziu 1995

Durrës
Durrës

Zenel Asllani 2442 2288
1425

NIKOLL HAXHILLAZI 155
Feruze Lamçe 4240 1460
Petrit  Demçe 271 260
Barjam Xhunga 2999 8937
Shaje Nunaj 1400

Ikbale Perka 0
Xhelo Ibrahimi+Liri Xhezo 105 23
Vilermini Nika 5700 3300

6450 2040
BENON BEDHIJA (BEDHINJA) 810 6190
IDRIZ DERVISHI 634
Vëllazeria Radomi 3181 4059
Nexhmi Ballka 1507 4755
Nexhi Hado 2267 1233
Isa Kapllan Dobreja 0
Daut Hasi 0

5000 5000
35

223 0
Mehmet Uke Mustafa 4373 5499
Hysen Kaleci 0

Tiranë
Korçë
Vlorë
Vlorë
Shkodër

Durrës
Gjirokastër
Korçë
Durrës
Elbasan

Elbasan
Berat
Gjirokastër
Gjirokastër
Gjirokastër

Korçë
Vlorë

Dibër

Shkodër
Durrës
Durrës
Durrës
Kukës

1021 1137

806 594
Amali Petro 2655 652
Stavri Nasi 10748
BEDRIE SKENDERI (SULO) 3900 100
VEBI ÇUPA 30
SULEJMAN KAZAZI 5000 1175
MOTRAT E KISHES KAT OLIKE 
MOTRAT E KISHES KAT OLI

388 1133
SELIM CEPA 460
BUKURIE DEMIRI 520 6120
Mustafa Karafili 6014 4706
AHMET  KAZIU 13715 2841

4000
MUHARREM TAVARINI 1950 10550
Hysen Loçka 9272
LIRI KELMENDI 3868 132

4149 5370
1800

Kol Gjok Kacorri 0
Skënder Qafa 2151

71.5
EMINE LILA 432
BISHA, HYSNI HYKA 3000 6325
AHMET  SHEHI 58 11

1475 3662
Rapi Shaban Goxhaj 2600 3530
Velo Dervishi 2500
Perparim Hasko 425
SHPET IM BULÇARI 127 588
Kadri Maska 248 272
Vath Hasan Tafa 4050

Elbasan
Gjirokastër
Tiranë
Tiranë
Tiranë

Tiranë
Dibër
Tiranë
Tiranë
Elbasan

Korçë
Korçë
Vlorë
Vlorë

Vlorë
Lezhë

Tiranë
Fier
Vlorë
Gjirokastër
Elbasan

Gjirokastër
Korçë
Elbasan
Tiranë
Tiranë

Tiranë
Tiranë
Korçë
Korçë
Lezhë

Shyqyri Dervishi 10180
YMER KOLA 21151 7849
SEIT  DOSKU 17190 12535

4696.8 5903.2
Koco Jorgji 1766 400

4270 7355
REMZI KALECI 0
Gjyle Lajthia (Noka) 2580 420
Angjelin Shiroka 676
XHAFERR ÇEKA 302 223
Shahin Sulaj 5000 6062

Lezhë
Elbasan
Elbasan

Shkodër
Elbasan
Fier

Elbasan
Vlorë
Fier
Dibër
Durrës

QERIM SHIMA 13200 125Tiranë
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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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KUJTIM HOXHA V P
MYZEJEN METUSHI V P
XHEVAT HOXHA X X V

ILIRJAN HOXHA V P
FLUTURA ÇONIKA V P

ESMA SULA V V V
PETRIT HOXHA X X V

SKENDER HOXHA V P
BUKURIJE MOLLA V P
BARDHYL HOXHA V P
DASHURIE SINANI V P

TRENDELINA ALLKO V P

PELIVAN HOXHA V P
VALENTINA IBRUSH V P

V V V
RIZA KAMBERAJ V

REFIT KAMBERAJ V V V
REFIE SELAMAJ V P

VIOLETA ALIU V P
RAMIZ KAMBERAJ V

HAMDI KAMBERAJ V
COBAN KAMBERAJ V
RRUFE MALAJ xzgjc

V V V
DRITA BESHOLLI V V

PASHAKO BESHOLLI V V
ISLAM ALLARUPI V V

FLORESHA RAKIPI V V XFK
NEVREZE DAJKO V V

SHKELQIM RAKIPI V V
SARAFIN RAKIPI V V
ADRIATIK RAKIPI V V

ARBEN RAKIPI V V
ALMA KASAPI V V

V V V

DILE LEKA (LULI) X X X

NDOC LEKA V V V
V V V

DAKE RRUSHINI V V V
NORA RRUSHINI X X
LINE RRUSHINI X X

GEZIM RRUSHINI X X
NIKOLIN RRUSHINI X X

ARIAN RRUSHINI X X
PJERIN RRUSHINI X X

KOZETA RRUSHINI X X
DEDE RRUSHINI V V V

NDUE RRUSHINI V P
PRENDE NDOJA V P

BORE STAKA V P
MARTE ÇARDAKU V P
KOLE RRUSHINI V P

TOME RRUSHINI V V V
PRELE RRUSHINI V P

LIN RRUSHINI V P
GJOK RRUSHINI V P

V V V
ISMET BRAKOLLARI V V V

PARSIJE BEJKO V V
GURALI BRAKOLLARI v v v

ALBERT BRAHOLLARI v p
ROMEO BRAKOLLARI v p

ZHULIETA LUZI v p
EDLIRA PECA v p

DALLANDYSH
E

DERVISHI V V

AMET BRAKOLLARI X X X
NELSON BRAKOLLARI X X
SONILA HYSENLLARI X X

PELLUMP BRAKOLLARI X X
MARSEL BRAKOLLARI X X

ARDIT BRAKOLLARI X X

ervehe brakollari v v v
V V V

Melaize Sela V V V
Pelivan Sela V V
Nalo Kasëmi V V

Selman Sela V V V
Gramos Sela V P

Sami Sela V V V
Klodjana Sinomema V P

V V V
Nexhip Leskaj V V ZV

Lavdosh Leskaj V V
Dafina Zotaj V V
Bego Leskaj V V

Fatbardha Budo V x
V V V

ILIA TOÇI V V V
SOTIR TOÇI X X

FLONIA HYSAJ V V
VANGJEL TOÇI V V V

DORINA TOÇI V V
PLARENT TOÇI V V

V  certifikate neg V V
KASEM VORA V V V

ARBEN VORA V V
ISMET VORA V x

GENTIANA GORANA V V
AVNI VORA V V

BAJRAM VORA V V
ANILA VOGLI V V

SKENDER VORA V V
ZYLIHA JASHARI V V

 
BAJRAM VORA v

V V V
SHEFIKAT IMAMI V V V

NAIM IMAMI V P1
ILIRJANA SKENDO V P1
BURBUQE KADIU V P1

CAJUP IMAMI V V V1
TEUTA SEJDIAJ V P1

AGIM XHINDI V V
FITIM XHINDI V V

HIQMET XHINDI V X

ISUF XHINDI V V
PELLUMB XHINDI V P

ALMA SENKA V V V
MIMOZA HALILI V P

ZENGJINE ZAIMI V V V
ZIJA ZAIMI V V

ERVEHE MOLOSIU V V
BUKURIJE KARALLIU V V

MYRTEZA KARALLIU V V
FREDERIK KARALLIU V V

FATOS KARALLIU V V
V V V

Beshire Meminaj V P
Resmije Arapaj (Meminaj) V V V
Marikë Xhaferaj (Memiraj) V P
Leonard Meminaj V P

Luli Meminaj V X
V V V

Lule Gruda V x
Mrika Keraj x x V

GJYSTE VUKSANI h.dore

LIZE GJELAJ h.dore
NDUE KERAJ V V

TEREZE KOLDODAJ h.dore
KATRINE LUKA h.dore

VERONIKA LULAJ h.dore
FRAN KERAJ h.dore
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Pashka Gjekmarkaj V V V

Florinda Shtjefni V V V
Tonin Gjekmarkaj V P
Vera Dodaj V P

V V V
TRASHE MARKAJ V V V
NAQE LEKAJ V x
NDOC MARKAJ V
MARIE LEKAJ V V

PRENDE CUNI V V
V V V

MIT'HAT VRIONI V V V
ARBEN VRIONI V V
ARION VRIONI V V

HEKUR VRIONI V V V
BLEDAR VRIONI V V
ETLEVA KONCI V V

ENKELEJDA VRIONI V X
DONIKA OMARI V V

AGIM VRIONI
BONIN VRIONI V V
JORIDA VRIONI V P

ELINAR OMARI(VOSHTINA V V V
V V V

caje shani v v v
Sabri Shani V V V

Makbule Taga  (Shani) V V
Fluturije Ylviu  (Shani) V V

Drita Muzhaqi  (Shani) V V
Shkelqim Shani V V

Kadri Shani V V V
Astrit Shani X x
Luan Shani X X

Edmond Shani X X
Ramadan Shani X x
Shkelzen Shani X x

Gent Shani X X
V V V

ENDRIETA RADOVICKA V X X

ENRIK GJOKA V V
GENCI GJOKA V V

V V V
TEFIK MURRJA
DAVIE ABDURAMANI V V X

MIRVET MURJA V V V
MURJA V
MURJA V
MURJA V V
MURJA V
MURJA V

FERUKU V
V V V

HAXHIRE VARDHAMI V
V V V

DILE PRENGA V
MARK PRENGA V V V

PRENGA V V
PRENGA V V
PRENGA V V
PALUCA V V

PASHKE PRENGA V V
ZEF PRENGA V V

GJON PRENGA V V V
GJEKA V V

PRENGA V
ANASTASI V V

PRENG PRENGA V V
V V V

TUSHE KOLA V V V
KALOSH KOLA V V V

BILAL KOLA V V zevendesim
KOLA V V V
KOLA V V
KOLA V

HAXHIU V
ADEM KOLA V zevendesim

KOLA V P
HALIT KOLA V zevendesim

KOCULLI
XHAFERRI V V

V V V
SELMAN DERVISHI V V V

DERVISHI V P1
FERATI V P1

DERVISHI V P1
SHEHU V P1

BAFTIJE MARKU V V V
ELEZI V P

LAZAM DERVISHI V V V
NAZIFE

DERVISHI V V VV1V2
DERVISHI V V

NAZIFE MADRI P2
MIDE DERVISHI V V V

MERJEME KABA V V P3
EMRIE KACANI V P3

MUEDIN DERVISHI V V V3
V V V

NURIJE GJYZELI V P
HYLLDEZE HOXHA V P

GJYZELI V V V
V V V

HADILE MUSTAFARAJ V V
DALLENDYSHE GRABOVA V V

TEFTA SHARRA V V
BILAL GRABOVA V V

V V V
SALO MIRACI V V V

FATIME CEPE V V V
CEPE V V

HANUSHE LALA V V V

LALA V V
AHMETAJ V V

SHANI V P
HUSI V V
LALA V V P
NIKA V V

MAZIJE NANI V V V
V V V

HABIL BELLO V V
NEXHMIJE ONJEA V V

VERIE MULLAJ V V
KOZETA MUXHAJ V V

ELI KARAGJOZI V V

V V V V
Nadire Buzhiqi V V
Kadri Sata XLGjcv V V

Luljeta Hyseni V V
Muhamet Sata X X

Eduart Sata X X
Suzana Koçi X X

Valentina Sata X X
Gazmir Sata X X
Florina Sata V V

Sali Sata V V
Hakik Sata V ZV

Ismail Sata V V V
Nazmie Bilbili V P
Nurie Liçi V P

Zirjana Haxhiaj V P
Gëzim Sata V

V V V
Mine Kurti X X
Hanke Brahilika X X
Kasem Shehi X X
Çupe Doçi X X
Hamit Shehu ZV

Valentina Mena X X
Nurbuqe Noka X X
Fatmir Shehu X X
Bardhyl Shehu X X
Agron Shehu X X
Petrit Shehu X X
Genci Shehu X X
Tana Shehu X X

Tushe Xhetani ZV
Myftar Xhetani X X
Luljeta Preni X X

Muhamet Xhetani X X
Esat Xhetani X X

Servete Tara X X

Luftar Hysa V P
Dave Sommer V P
Luljeta Hysa V P
Kastriot Hysa X X

Rruzhdije Hysa V P

V neg V
Hariz Veledi V V ZV

Bushe Veledi V V
Violeta Shyti V V

Izeir Veledi V
Bajram Veledi V V V

Manushaqe Kamberi V P
Ervehe Malaj V V
Asllan Veledi V V

V V V
Nexhip Talelli V V ZV

Bukurije Mane V V
Nafije Dervisha V V
Adil Talelli V V

Xhuma Talelli V V

V V V
Qesere Kalaja V X X1
Naime Reci V V

Nexhmije Bogdani V V V
Majlinda Bogdani V V
Kozeta Bogdani V V V V
Shqipe Katroshi V V
Merita Fortuzi V X X

Mereme Hoxha V V
Sabrije Mara V V
Hamide Faja V V
Gezim Vorpsi V V

Erim Fortuzi X
Aida Sheqeri X1

Petrit Delia V V
Muhazeze (Qibare) Vejzati V V V

V V V
Jorgo Thano X X

Koco (Kostandinos Thano V V X
Krisavji Babi V V
Niqifora Çiko V V

Areti Aleksi V V

V V V
Vezire Resulaj V V V

Agim Resuli V V
Idris Resuli V V

Zyrako Keqaj V V
Xheko Hamataj X X
Shero Çela V X X
Mbete Pashaj V V
Jonus Hamata V V

V V V
Rakibe Braho XLgjcv V V
Kadrie Ahmetaj V V

Hanushe Braho V V
Vendim Braho V V
Kujtim Braho V V
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Bukuritë e rralla të Parkut Kombëtar
Karaburun-Sazan dhe kërcënimi nga ndotja

Rreth 205 kg ishte pe
sha e mbetjeve të
mbledhura vetëm në

një ditë në Shen Jan, në
afërsi te Parkut Kombëtar
Detar në Karaburun Sazan.
Një aksion pastrimi i orga-
nizuar në kuadër të inicia-
tivës globale "Dita Ndërko-
mbëtare e Pastrimit të
Plazhit", nxori në pah shi-
frat alarmante të ndotjes së
detit në një prej zonave
bregdetare që supozohet të
jetë ndër më të pastrat në
vijën tonë bregdetare.

Parku i mbrojtur
Karaburun-Sazan është një
ndër pasuritë më të mëdha
të Shqipërisë. Ka bukuri të
mahnitshme në këtë park,
por që çdo ditë janë nën
kërcënimin e shkatërrimit
të tyre.

Për këtë arsye, një pro-
jekt i dedikuar për
mbrojtjen e Parkut detar
funksionon prej disa vitesh
në Vlorë. Në Radhimë ësh-
të ngritur një qendër viz-
itorësh atje ku bashkohen
të gjithë aktorët e përfshirë
në  projektin "Përmirësimi
i mbulimit dhe efektivitetit
të menaxhimit të zonave të
mbrojtura detare e bregde-
tare" që janë angazhuar për
ruajtjen e ekosistemeve  të
parkut Kombëtar Detar. Një
grup i përkushtuar i projek-
tit te UNDP, punojnë çdo
ditë me shumë pasion në
përpjekje për të ruajtur të
paprekur Parkun Kombëtar
Detar.

Pranë qendrës së infor-
macionit gjendet edhe ajo e
riaftësimit dhe shpëtimit të
breshkave detare. Përgjatë
vitit që shkoi, shtatë bresh-
ka  Caretta caretta i janë
nënshtruar rehabilitimit në
qendër. Ka një ekip të dedi-
kuar për shpëtimin e bresh-
kave ku përfshihen edhe bi-

ologë e veteriner që mundë-
sojnë mjekimin e këtyre
breshkave të rralla dhe
kthimin e tyre në det.

Ka specie të rralla  në
Parkun Kombëtar Detar për
të cilat ekipi i kësaj qendre
është angazhuar t'i mbrojë
duke u përpjekur dita ditës
të afrojë në këtë projekt ak-
torë të ndryshëm nga orga-
nizatat ndërkombëtarë, por
edhe pushteti vendor.  Në
këtë park gjenden livadhet
e Posidonias, Brigjet Koral-
ogjene, llojet e ndryshme
peshqish, breshka e detit,
atje gjendet edhe një specie
si Foka Murgeshë shumë e
rrallë për brigjet mesd-
hetare. Në këtë park
gjenden 36 specie detare.
Këto specie janë sot të rrez-
ikuara dhe janë te përfshira
në konventa ndërkombëtare

te mbrojtjes;
Për ruajtjen  e tyre ësh-

të angazhuar projekti i
UNDP me mbështetjen e
qeverisë italiane nëpërm-
jet Agjencisë Italiane për
bashkëpunim dhe zhvil-
lim duke realizuar një ak-
tivitete të dedikuara për
mbrojtjen e Parkut Detar.
Komponentët kryesore te
punës se projektit  janë
forcimi i modelit të prak-
tikës menaxhuese për
zmdb-të  në Shqipëri
(Zonat e  Mbrojtura De-
tare), forcimi i kapacitetit
institucional bazuar në
qeverisje dhe mbështetje
për rrjetin e zmdb-ve dhe
ndihmese për krijimin e
një rrjeti të zmdb-ve duke
u bazuar ne modelin e
zonave të  mbrojtura
Karaburun-Sazan.

NDOTJA DHE
MBETJET NË DET

Nga studimi i ndotjes në
plazhet në anën lindore të
Gadishullit të Karabu-
runit, rezultoi se sasia e një-
sive ndotëse detare të
gjetura në çdo vend varion
nga 687 njësi ndotëse në
plazhin e Shën Vasilit, në
5440 njëso ndotëse në
zonën e Dhimëkushtës (me
një maksimum prej 10095
njësi ndotëse në plazhin
Dhimëkushtë. Sipas stu-
dimit të UNDP-së, dendësia
mesatare e mbetjeve në
plazh varion nga 0.99 njësi/
m2 në plazhin e Shën Vasil-
it,  në 64.6 njësi/m2 në
zonën e Dhimëkushtës. Kjo
është pothuajse 100 herë
më e lartë se mesatarja e
plazheve në detet Adriatik
dhe Jon (0.67 njësi/m2).

Studimet teknike mbi ndot-
jen detare u shoqëruan me
aktivitetin e pastrimit të
plazheve, i planifikuar në
kuadër të iniciativës globale
"Dita Ndërkombëtare e
Pastrimit të Plazhit". Pesha
totale e mbetjeve të
mbledhura arriti në 205 kg
vetëm ne plazhin e Shen
Janit!!!
RICIKLIMI

Që nga qershori 2018,
rreth 24 operatorë
ekonomikë (kryesisht ho-
tele & restorante) aplikojnë
grumbullimin e vajit të për-
dorur të gatimit në depozi-
ta të veçanta, sipas një
grafiku të miratuar; ata asis-
tohen nga kompania e spe-
cializuar e riciklimit e cila
gjithashtu shpjegon dhe in-
formon mbi iniciativën e
riciklimit. Në total janë mbi

1800 kg vaj i mbledhur dhe
i dërguar në kompanitë e
specializuara të riciklimit.

Një nga angazhimet seri-
oze të projektit është edhe
forcimi i mbështetjes insti-
tucionale e posaçërisht i
strukturave dhe au-
toriteteve te ngarkuar me
menaxhimin dhe adminis-
trimin e rrjetit te zonave te
mbrojtura detare. Ne ketë
aspekt punohet vazhdimisht
për forcimin e kapaciteteve,
njohurive dhe çka është me
e rëndësishmja, për koordin-
imin dhe ndërveprimin e au-
toriteteve dhe specialisteve
përkatës, administratat dhe
grupet e interesit, pajisjen e
tyre me njohuritë dhe in-
strumentet e duhur, për të
mbështetur menaxhimin
dhe monitorimin e rrjetit të
Zonave të Mbrojtura.

NDOTJA
Nga studimi i ndotjes
në plazhet në anën
lindore të Gadishullit
të Karaburunit,
rezultoi se sasia e
njësive ndotëse
detare të gjetura në
çdo vend varion nga
687 njësi ndotëse në
plazhin e Shën
Vasilit, në 5440
njëso ndotëse në
zonën e
Dhimëkushtës (me
një maksimum prej
10095 njësi ndotëse
në plazhin
Dhimëkushtë. Sipas
studimit të UNDP-së,
dendësia mesatare e
mbetjeve në plazh
varion nga 0.99
njësi/m2 në plazhin
e Shën Vasilit, në
64.6 njësi/m2 në
zonën e
Dhimëkushtës.

KOMPANIA E
RICIKLIMIT
Që nga qershori
2018, rreth 24
operatorë
ekonomikë
(kryesisht hotele &
restorante)
aplikojnë
grumbullimin e vajit
të përdorur të
gatimit në depozita
të veçanta, sipas
një grafiku të
miratuar; ata
asistohen nga
kompania e
specializuar e
riciklimit e cila
gjithashtu shpjegon
dhe informon mbi
iniciativën e
riciklimit.
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Ministri serb akuza BE: S'i intereson marrëveshja me Kosovën

Nënsekretari amerikan David Hale: Zgjidhje
për Kosovë-Serbi? SHBA s'ofron recetë

SHKURT
Greqi, një anije me

migrantë fundoset në
Samos

Të paktën tre persona,
përfshirë dy fëmijë,

vdiqën dje pasi një anije
me emigrantë u fundos në
afërsi të ishullit grek Sa-
mos, njoftuan rojat bregde-
tare. Të paktën 12 persona
u gjetën në bordin e kësaj
anijeje. Dy fëmijë vdiqën,
pak pasi u nxorën nga uji,
ndërkohë që trupi i një
burri u gjet pak më pas.
"Mbi 200 kandidatë për azil
kanë vdekur që nga fillimi
i vitit në detin Mesdhe,
pjesa më e madhe e tyre në
përpjekje për të arritur në
Itali", sipas Organizatës
Ndërkombëtare për Mi-
grantët (OIM). Në vitin
2018, rreth 48 000 refugjatë
ose emigrantë hynë në Gre-
qi, përfshirë gati 32 000
nëpërmjet ishujve të detit
Egje në afërsi të brigjeve
turke.

Britani, e mitura
sulmohet nga 15

persona

Një 14- vjeçare është
sulmuar nga një grup

i madh adoleshentësh. E
mitura është plagosur në
qafë dhe në dorë. Ngjarja
e rëndë ka ndodhur pas-
diten e së mërkurës në
qytetin, Coventry, Britani.
Një dëshmitar në vendng-
jarje, i cili është banor i
zonës ka thënë se ajo ësh-
të sulmuar nga 15 perso-
na. "Ajo mori lëndime në
qafë dhe në dorë. Qafa e
saj po rridhte gjak". E mi-
tura u dërgua menjëherë
në spital dhe iu nënshtrua
operacionit, pasi plaga në
qafë ishte e thellë, por nuk
ka rrezik për jetën, shkru-
an Metro. Një vajzë 16-
vjeçare u arrestua lidhur
me ngjarjen. Policia ka
bërë të ditur se kanë qenë
shërbimet e ambulancës
ato që e kanë njoftuar për
ngjarjen.

Angli, sekuestrohet
një furgon i

mbushur me para

Policia angleze ka
sekuestruar një fur-

gon të mbushur me para
gjatë një kontrolli rutinë.
Brenda mjetit u gjetën
pothuajse gjysmë milioni
Paund. Furgoni u ndalua
në Leicester për kontroll
dhe efektivët u habitën
kur brenda zbuluan 465
mijë Paund. Shoferi u ar-
restua dhe do të merret
në pyetje për të dhënë
shpjegime për sasinë e
madhe të parave për të
zbuluar origjinën dhe
burimin e tyre. Paratë e
sekuestruara ishin në
kartmonedha 20 paund
dhe 50 paund të ndara në
tufa. "Shoferi është arres-
tuar dhe do të qëndrojë
në paraburgim. Ai do të
merret në pyetje nga
oficerët pasi arrestimi lid-
het me një hetim në vazh-
dim të policisë",-tha një
zëdhënëse policie.

Probleme me shkrimin, Hani: Nuk kemi adresuar person konkret

Maqedoni, bastardohet shqipja
në mbishkrimet e institucioneve
Tabelat e mbushura me gabime drejtshkrimore

Pas miratimit të mar
rëveshjes së Prespës
ka nisur zbatimi i gju-

hës shqipe nga disa institu-
cione të Republikës së Maqe-
donisë së Veriut. Por zbati-
mi ka qenë me gabime gju-
hësore që ka nxitur reagime
të shumta në opinion. Sipas
njohësve të çështjeve të gju-
hës, të gjitha përkthimet që
i bëjnë institucionet duhet
t'i nënshtrohen një kontrol-
li të detajuar, apo të presin
nisjen me punë të dy agjen-
cive që do të kenë për detyrë
zbatimin e dygjuhësisë. Ga-
bimet që janë regjistruar
kryesisht kanë të bëjnë me
emrin e ri të shtetit, me mo-
spërdorimin e drejt të disa
shkronjave, përdorimin e
fjalëve të huaja, apo përk-
thimin e fjalive pa respek-
timin e normave gramatiko-
re. Gabimet e vazhdueshme
drejtshkrimore në tabelat e
institucioneve në Maqedon-
inë e Veriut kanë nxjerrë në
pah koordinimin e dobët mes
qeverisë, grupit për zba-
timin e ligjit të gjuhëve dhe
institucioneve. Si rezultat
gjuha shqipe nuk zbatohet
në mënyrë të saktë. Nuk di-
het kush përkthen apo kush
i kontrollon momentalisht
këto përkthime, korrigjimi i
të cilave ka kosto shtesë. Ras-
ti i fundit ishte me tabelën e
vendosur në pikën kufitare
Tabanoc, ku në një fjali të
vetme ka disa gabime drejt-
shkrimore. I pyetur se mbi
kë bie përgjegjësia për ga-
bime të tilla, Tahir Hani,
anëtar i grupit për zbatimin
e ligjit, thotë se nuk është i
informuar se kush e ka bërë
përkthimin e kësaj tabele.
Unë sa kam informacion me
kompetentët këtu në qeveri
për përkthimin nuk kemi
adresuar person konkret, i
cili të themi se merr
përgjegjësinë se ka bërë
përkthimin e këtij mbishkri-
mi në pikën kufitare. Unë
personalisht nuk kam qenë
në dijeni- deklaroi Tahir
Hani - anëtar i grupit për zba-

timin e ligjit për përdorimin
e gjuhëve. Sipas tij, tabelat
në pikat kufitare nuk janë
në kuadër të furnizimit pub-
lik dhe shton se institucio-
net që nuk zbatojmë në
mënyrë të drejtë ligjin për
përdorimin e gjuhëve do të
sanksionohen. Ndërsa në të
ardhmen do të tregohet më
shumë kujdes. Megjithatë,
zv.drejtori i doganave, Irfan
Buçi, thotë se Drejtoria e
Doganave përkthimin e kanë
marrë të gatshëm nga Qever-
ia. Ndërsa për korrigjimin e
saj do të paguaj kjo drejtori.
Përkthimet realisht për mo-
mentin i bën qeveria dhe na
i sjellin neve si urdhëresa
dhe procedohet deri tek sh-
typshkronja që merret me
këtë. Mirëpo dje është bërë

ky gabim meqë ndihmës
drejtori që është në doganë
është maqedonas, por nuk e
ka bërë me një qëllim, që të
ketë gabim. Mirëpo e ka bërë,
sepse nuk e ka njohur mirë
gjuhën shqipe", tha Irfan
Buçi- zv. drejtor i doganave.
Sipas tij, gabimet në tabelën
në pikën kufitare ne Taban-
oc, do të korrigjohen brenda
ditës, ndërsa shton se ga-
bimet e tilla janë alarm që të
njëjtat të mos përsëriten në
të ardhmen. Rasti me
tabelën  e vendosur në Ta-
banoc, nuk është i pari. Al-
sat disa herë  ka alarmuar
edhe për raste të tjera në të
cilat emërimi i institucion-
eve në gjuhën shqipe është
bërë me gabime të shumta
drejtshkrimore dhe sintak-

sore. Agjencia e cila ka për
detyrim  që të sigurohet se
institucionet do të bëjnë zba-
timin e drejtë të ligjit për
përdorimin e gjuhëve, mo-

mentalisht ka vetëm drejtor-
in. Ndërsa për themelimin e
Inspektoratit, Ministria e
Drejtësisë duhet të dalë me
propozim-ligj të posaçëm.

KARDINALI FRANCEZ  FAJTOR PËR FSHEHJE TË ABUZIMEVE SEKSUALE

Kleriku më i lartë katolik në Francë, kardinali,
Philippe Barbarin, është dënuar me gjashtë muaj

burgim me kusht, për rolin e tij në mbulimin e
rasteve të abuzimeve seksuale me të mitur.

Kardinali Barbarin është shpallur fajtor pse nuk
ka raportuar supozimet për sulme seksuale të një
prifti në vitet 1980 dhe 1990. Ai ka mohuar akuzat

dhe avokatët e tij kanë thënë se do të apelojnë
këtë vendim. Dënimi i kardinalit Barbarin ka

ardhur në kohën kur Kisha Katolike është duke u
përballur me një valë të re të skandaleve të

lidhura me abuzime seksuale. Gjatë gjykimit ai ka
thënë në dhomën e gjykatës: Unë nuk po e kuptoj
se jam fajtor. Unë kurrë nuk kam tentuar të fsheh.

Nënsekretari amerikan
për Çështje Politike,

David Hale do të vizitojë Beo-
gradin dhe Prishtinën në
fund të kësaj jave, ku, sipas
Departamentit të Shtetit, ai
do të bisedojë me zyrtarë si
dhe përfaqësues të shoqërisë
civile. Në një intervistë për
"Danas", Hale thotë se "as
Shtetet e Bashkuara" apo
dikush tjetër, nuk mund "të
diktojë rezultatin përfun-
dimtar të negociatave Beo-
grad-Prishtinë". "Ka një
shans që një zgjidhje
gjithëpërfshirëse do të arri-
het këtë vit, por vetëm nëse
dialogu fillimisht do të rifil-
lojë. Është koha për të ndalu-
ar provokimet nga të dyja
anët, për të hequr taksën dhe
për ta kthyer Beogradin dhe
Prishtinën në dialogun e
udhëhequr nga Bashkimi
Evropian dhe se të dyja palët
janë të angazhuara për
paqe". "Ne besojmë se do të

ishte për keqardhje të hum-
basim këtë mundësi unike për
paqe, siguri dhe rritje
ekonomike", siton Hale Presi-
dentin Trump. Sipas tij,
Amerika nuk do të ofrojë një
recetë për zgjidhjen e çështjes
së Kosovës. "Ne besojmë se ajo
duhet të jetë e zbatueshme si
në Kosovë ashtu edhe në Ser-

bi dhe duhet të kontribuojë në
stabilitetin afatgjatë të rajonit.
Vetëm Beogradi dhe Prishtina
mund ta bëjnë këtë përmes ne-
gociatave të drejtpërdrejta që
nevojiten për të arritur një
zgjidhje". "Udhëheqësit dhe
ekipet e tyre duhet të përtër-
ijnë negociatat e udhëhequra
nga Bashkimi Evropian për të
shqyrtuar të gjitha mundësitë
dhe atë të qytetarëve të saj sin-
qerisht dhe haptazi të komu-

nikojnë. Në këtë proces,
udhëheqësit e Serbisë dhe
Kosovës kanë mbështetjen
tonë të plotë", shtoi Hale. Ai ka
qenë më herët, ambasador i
SHBA-ve në Pakistan, Liban
dhe Jordani. Si diplomat i kar-
rierës, në atë kohë, ai ishte i
dërguar i posaçëm për proces-
in e paqes në Lindjen e Mes-
me. Ndërkaq ministri i Punëve
të Jashtme të Serbisë, Ivica
Daçiç, ka akuzuar shtetet e

Bashkimit Evropian se po lu-
ajnë lojë të dyfishtë dhe se
nuk janë të interesuara për
ta zgjidhur çështjen ndërm-
jet Kosovës dhe Serbisë. Këto
deklarata ai i ka bërë në prag
të vizitës së diplomatit ameri-
kan, David Hale, duke vlerë-
suar lart angazhimin e Sh-
teteve të Bashkuara të
Amerikës për zgjidhjen e
çështjes së Kosovës, shkruan
Tanjug. Ai ka thënë se Shte-
tet e Bashkuara mund të kon-
tribuojnë në vazhdimin e
procesit të bisedimeve, por
vetëm nëse ndihmojnë në
heqjen e vendimit për taksën
të vendosur nga qeveria e
Ramush Haradinajt në nën-
torin e vitit të kaluar. David
Hale do të zhvillojë vizita në
Beograd dhe Prishtinë në
datat 8 dhe 9 mars. Në një in-
tervistë të dhënë dje për
"Danas", Hale ka thënë se Ko-
sova duhet të heqë vendimin
për taksën në mënyrë që të
vazhdojë dialogu i Brukselit,
pasi, sipas tij, tashmë është
koha që përfundimisht të ar-
rihet një marrëveshje finale
Kosovë - Serbi.

DAVID HALE
"Ka një shans që një zgjidhje gjithëpërfshirëse do të arrihet
këtë vit, por vetëm nëse dialogu fillimisht do të rifillojë. Është
koha për të ndaluar provokimet nga të dyja anët, për të hequr
taksën dhe për ta kthyer Beogradin dhe Prishtinën në
dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian dhe se të dyja
palët janë të angazhuara për paqe",-ka thënë Hale.
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Në sistemin aktual reformat
më duken si skena teatrale

Flet juristja shqiptare e shkollës franceze të drejtësisë

"Pas studimeve nuk e përjashtoj kthimin në Shqipëri"

Franca është e bazuar në
një sistem arsimor ku e
drejta i jepet gjithkujt, e

ku filtri bëhet çdo vit. Kjo e
bën të vështirë, sepse asn-
jëherë s'mund të jesh i qetë,
por e bën edhe të vërtetë në
vlerësim. Është shumë e
bukur të dish se e ke meritu-
ar.

Eshtë vetëm 22 vjeç, dhe ka
zgjedhur prej disa vitesh të
superojë pengesat nivelin stu-
dentor në Francë në një degë
shumë sensibël, atë të ligjit
dhe të së drejtës. Alba Bajrak-
tari, pasi një viti punë në një
zyrë avokatie në Francë ven-
dosi t'i hyjë rrugës së studi-
meve për drejtësi aty në Par-
is, në një nga Universitetet me
rankingun më të lartë vlerë-
sues. Edhe pak dhe do të jetë
në finish, por që gjithsesi kjo
nuk e pengon në atë kohë që
ka të ndjekë dhe dëgjojë se
çfarë ndodh në Shqipëri.
Natyrisht luftë nuk ka, por
ikja dhe humbja e besimit të
njerëzve e pezmaton. A do të
vijë në Shqipëri të japë drejtë-
si, edhe me reformimin e siste-
mit të drejtësisë? Një pyetje që
është pak herët për të, por për
momentin e privon ta hedhë
si hap. Dhe jo vetëm atë.

Alba, pse zgjodhët të stu-Alba, pse zgjodhët të stu-Alba, pse zgjodhët të stu-Alba, pse zgjodhët të stu-Alba, pse zgjodhët të stu-
dioni jashtë ?dioni jashtë ?dioni jashtë ?dioni jashtë ?dioni jashtë ?

Arsyeja ishte mundësia
për një formim të plotë, si ak-
ademik, edhe kulturor. Qëlli-
mi kryesor ishte dhe është sig-
urisht universiteti, përgatitja
në fushën e zgjedhur dhe disi-
plina e punës që vetë sistemi
akademik e imponojnë te stu-
dentët. Por, sot pas katër
vitesh në Francë, mendoj se
përfitimi më i madh i të studi-
uarit jashtë është përballja me
një strukturë të re shoqërore.
Vetë përpjekja për të kuptuar
mënyrën sesi kjo e fundit
funksionon, është e ndërtuar,
e më pas arsyet kulturore e
historike që janë në origjinën
e ndërtimit të saj janë elementi
kryesor i formimit në këtë
rrugëtim. Efekti që kjo "anal-
izë e shoqërisë së re" ka mbi
perceptimin për tonën, rrje-
dhimisht fillon të gjykosh më
pak vetë trajtat e kulturës
tënde dhe t'i vlerësosh si
rrjedhë e historisë që mbartin.

Pse zgjodhët drejtësinë,Pse zgjodhët drejtësinë,Pse zgjodhët drejtësinë,Pse zgjodhët drejtësinë,Pse zgjodhët drejtësinë,
një fjalë e cila po lakohet rën-një fjalë e cila po lakohet rën-një fjalë e cila po lakohet rën-një fjalë e cila po lakohet rën-një fjalë e cila po lakohet rën-
dom së fundmi në Shqipëri?dom së fundmi në Shqipëri?dom së fundmi në Shqipëri?dom së fundmi në Shqipëri?dom së fundmi në Shqipëri?

Është një pyetje që shpesh,
ndeshur me vështirësitë e
fushës ia drejtoj vetes. Kjo
fushë më tërhoqi sepse të jep
disa "municione" për të kup-
tuar një realitet rregullator që
mundëson pikërisht funksion-
imin e shoqërisë. Po, është e

vagullt si përgjigje, por siç janë
edhe arsyet e një fëmije. Na
kërkohet të vendosim një nga
gurët themelore të jetës që po
ndërtojmë, pa kuptuar ende
këtë të fundit. Pse po e vazh-
doj këtë zgjedhje? Këtë e zbu-
lova, vetëm kur fillova të
punoj në një zyrë avokatie
këtu në Paris. Shumë stu-
dentë, edhe këtu në Francë

zgjedhin drejtësinë sepse ësh-
të një trampolinë efikase për
më vonë, dhe ofron një formim
që e zgjeron spektrin e mundë-
sive në terrenin e punës. Gjith-
sesi, ndryshimi midis Sh-
qipërisë e këtyre vendeve,
mendoj se është vetë sistemi
arsimor, i cili nuk mundëson
një filtër gjatë viteve të stu-
dimit. Thuajse të gjithë ata që
nisin këto studime në vendin
tonë i përfundojnë, kjo s'është
aspak normale në raport me
vendet e tjera.

Çfarë ndodh me gjener-Çfarë ndodh me gjener-Çfarë ndodh me gjener-Çfarë ndodh me gjener-Çfarë ndodh me gjener-
atën tuaj Alba? Sepse jashtëatën tuaj Alba? Sepse jashtëatën tuaj Alba? Sepse jashtëatën tuaj Alba? Sepse jashtëatën tuaj Alba? Sepse jashtë
studiojnë edhe shumë tëstudiojnë edhe shumë tëstudiojnë edhe shumë tëstudiojnë edhe shumë tëstudiojnë edhe shumë të
tjerë. Por duke u ndalur tetjerë. Por duke u ndalur tetjerë. Por duke u ndalur tetjerë. Por duke u ndalur tetjerë. Por duke u ndalur te
ju, aspiratat janë për të qën-ju, aspiratat janë për të qën-ju, aspiratat janë për të qën-ju, aspiratat janë për të qën-ju, aspiratat janë për të qën-
drdrdrdrdruar auar auar auar auar atytytytyty, a, a, a, a, apo për të dhënëpo për të dhënëpo për të dhënëpo për të dhënëpo për të dhënë
drejtësi diku tjetër apo edhedrejtësi diku tjetër apo edhedrejtësi diku tjetër apo edhedrejtësi diku tjetër apo edhedrejtësi diku tjetër apo edhe
në Shqipëri?në Shqipëri?në Shqipëri?në Shqipëri?në Shqipëri?

Prindërit që kanë sakri-
fikuar aq janë të gatshëm të
mos kthehemi më e të ndër-
tojmë jetën tonë jashtë. Pref-
erojnë të mos na kenë pranë,
por të dinë se po hedhim hapa
të sigurtë e se mundi do të na
shpërblehet. Kjo, sepse e sho-
hin vendin tonë pa të ardhme.
Pa dashur të tregohem pesi-
miste, pasi besoj se Shqipëria,
edhe nëse vonë, do të arrijë
nivelin që i takon. Ky fenom-
en i ikjes masive sot të forcës
intelektuale, punëtore, te tru-
rit e të krahut të punës vjen
si rrjedhojë e një sistemi jo-
meritokratik, bazuar shpesh
në nepotizëm.

E kur mbizotëron kjo
mendësi ku diferencat e pozi-
cioneve në strukturat e ndry-
shme s'do të bazohen në mer-
itë njeriu ç'ekuilibrohet.
Prandaj zgjedhin të largohen,
të dinë se puna e tyre do të
gjejë vlerësim e shpërblim. Sa
i përket synimeve të mia, do
të doja të qëndroja për disa
vite mbas rrugëtimit aka-
demik, e të punoja në profe-
sionin tim këtu për t'i dhënë
vlerën praktike diplomës.
Gjithsesi, në asnjë moment
nuk e përjashtoj Shqipërinë.

Si një juriste e ardhshmeSi një juriste e ardhshmeSi një juriste e ardhshmeSi një juriste e ardhshmeSi një juriste e ardhshme
a mendon se drejtësia sh-a mendon se drejtësia sh-a mendon se drejtësia sh-a mendon se drejtësia sh-a mendon se drejtësia sh-
qiptare ka nisur një kapitullqiptare ka nisur një kapitullqiptare ka nisur një kapitullqiptare ka nisur një kapitullqiptare ka nisur një kapitull
të ri me ndryshimet nëtë ri me ndryshimet nëtë ri me ndryshimet nëtë ri me ndryshimet nëtë ri me ndryshimet në
sistem?sistem?sistem?sistem?sistem?

Nuk jam në gjendje të
vlerësoj prej këtu sa impakt
ka pasur e ashtuquajtura re-
formë në drejtësi në sistemin
aktual. Ndonjëherë më duken
si skena teatrale. Rishikimi i
deklarimeve të pasurisë, vetë

kompetenca e gjykatësve,
publikimi i disa sekuencave
që tregojnë sesi po vepron re-
forma. Mendoj se është më e
thjeshtë në formulë dhe më e
komplikuar në aplikim. Prob-
lemi është ai i përhershmi,
duhet një luftë e fortë anti-ko-
rrupsion dhe mekanizmat
efektivë për të garantuar
ndarjen e pushteteve. Re-
formimi duhet të vijë gradu-
alisht dhe progresiv që të
funksionojë.

Nëse do ishit gati dhe meNëse do ishit gati dhe meNëse do ishit gati dhe meNëse do ishit gati dhe meNëse do ishit gati dhe me
diplomë, do të merdiplomë, do të merdiplomë, do të merdiplomë, do të merdiplomë, do të merrrrrrnit ini-nit ini-nit ini-nit ini-nit ini-
ciaciaciaciaciatititititivën të avën të avën të avën të avën të aplikplikplikplikplikonit nëonit nëonit nëonit nëonit në
strukturat e reja të drejtë-strukturat e reja të drejtë-strukturat e reja të drejtë-strukturat e reja të drejtë-strukturat e reja të drejtë-
sisë në Shqipëri? Apo, endesisë në Shqipëri? Apo, endesisë në Shqipëri? Apo, endesisë në Shqipëri? Apo, endesisë në Shqipëri? Apo, ende
nuk keni besim?nuk keni besim?nuk keni besim?nuk keni besim?nuk keni besim?

Më duhet të pranoj se nuk
kam akoma një përgjigje për
këtë pyetje. Varet nga shumë
faktorë, nëse do të ishte një
pozicion ku të mund të kisha
impakt sado pak në përmirë-
simin e vetë strukturës. Pozi-
tivja në Shqipëri është që ka
akoma shumë për të bërë, në
një kohë që në Perëndim ësh-
të më vështirë të sjellësh diç-
ka të re, qoftë kjo edhe një
përmirësim.

Alba preferon më shumëAlba preferon më shumëAlba preferon më shumëAlba preferon më shumëAlba preferon më shumë
pjesën penalepjesën penalepjesën penalepjesën penalepjesën penale, a, a, a, a, apo apo apo apo apo atë citë citë citë citë civile?vile?vile?vile?vile?
Pjesën aPjesën aPjesën aPjesën aPjesën avvvvvokaokaokaokaokatortortortortoreeeee, a, a, a, a, apo apo apo apo apo atëtëtëtëtë
akuzueseakuzueseakuzueseakuzueseakuzuese.....

E kam të vështirë të
zgjedh, pasi personalisht jam
e intriguar nga e drejta penale
fiskale. Është kryesisht edhe
pjesa e avokaturës që më
tërheq. Kjo pasi, pa avoka-
turën s'mund të funksionojë
akuza. Procesi gjyqësor
s'mund të zhvillohet pa
mbrojtësin, është një formë
heroi. Një shembull: Më vjen
ndërmend procesi i "le
Brigate rosse" në Itali, ku pro-
cesi gjyqësor s'mund të zhvil-
lohej pa një avokat për palën
mbrojtëse, por që në rastin në
fjalë askush nuk guxonte, dhe
i vetmi që pranoi e i dha ter-
ren veprimi akuzës ishte
avokati Fulvio Croce, që më
pas u vra nga vetë "Brigate
rosse" dhe u konsiderua hero.
Nëse do të më duhej të zgjidh-
ja, do të thosha kryesisht
civilen, e drejta e obligacion-
eve, apo detyrimeve është
shumë e bukur.

Çfarë perceptimi vjenÇfarë perceptimi vjenÇfarë perceptimi vjenÇfarë perceptimi vjenÇfarë perceptimi vjen
nga jashtë për Shqipërinënga jashtë për Shqipërinënga jashtë për Shqipërinënga jashtë për Shqipërinënga jashtë për Shqipërinë
dhe vendin tonë? A gjëndenidhe vendin tonë? A gjëndenidhe vendin tonë? A gjëndenidhe vendin tonë? A gjëndenidhe vendin tonë? A gjëndeni
shpesh edhe në pozitashpesh edhe në pozitashpesh edhe në pozitashpesh edhe në pozitashpesh edhe në pozita
sqaruese kur flitet për Sh-sqaruese kur flitet për Sh-sqaruese kur flitet për Sh-sqaruese kur flitet për Sh-sqaruese kur flitet për Sh-
qipërinë?qipërinë?qipërinë?qipërinë?qipërinë?

Gjendem jo rrallë herë në

pozita të tilla. Shpesh njerëz-
it kanë tendencën t'i besojnë
klisheve dhe është bukur kur
i tregon se "Taken" s'është
veçse film (po e marr si shem-
bull klisheje) dhe se realiteti
është, këtë herë më rozë se sa
edhe shfaqet. Gjithashtu e
ndjej të nevojshme të shpje-
goj këtu edhe imazhin tonë
negativ mbas '90-tës jashtë
vendit. Gjithsesi perceptimi
s'është gjithmonë negativ.
Shpesh herë e shohin Sh-
qipërinë si një vend ekzotik të
Evropës. Si një vend mesd-
hetar, na mendojnë gjaknxe-
htë, thënë kjo, jo në kuptim
pexhorativ, dhe plot jete, ash-
tu siç jemi. Dhe kjo me
pëlqen. Disa të tjerë e lidhin
me figurën e Nënë Terezës,
disa me miq shqiptarë që ja
kanë dalë në fushat e tyre.

Është e vështirë të super-Është e vështirë të super-Është e vështirë të super-Është e vështirë të super-Është e vështirë të super-
osh niosh niosh niosh niosh nivvvvvelin e shkelin e shkelin e shkelin e shkelin e shkollës sëollës sëollës sëollës sëollës së
drejtësisë në Francë?drejtësisë në Francë?drejtësisë në Francë?drejtësisë në Francë?drejtësisë në Francë?

Unë studioj në Panthéon
Assas, një shkollë që kryeson
klasifikimin në fushën e
drejtësisë në Francë, kjo vjen
me një çmim, pasi kërkesat
akademike janë shumë të rrep-
ta dhe vlerësimet tepër rigor-
oze, ndonjëherë më tepër se
duhet mendoj. Por, Franca ësh-
të e bazuar në një sistem arsi-
mor ku e drejta i jepet gjith-
kujt, e ku filtri behet çdo vit.
Kjo e bën të vështirë, sepse
asnjëherë s'mund të jesh i
qetë, por e bën edhe të vërtetë
në vlerësim. Është bukur të
dish se e ke merituar.

Protesta ka patur edhe nëProtesta ka patur edhe nëProtesta ka patur edhe nëProtesta ka patur edhe nëProtesta ka patur edhe në
France, por edhe në Sh-France, por edhe në Sh-France, por edhe në Sh-France, por edhe në Sh-France, por edhe në Sh-
qipëri. Ju kanë lënë ndonjëqipëri. Ju kanë lënë ndonjëqipëri. Ju kanë lënë ndonjëqipëri. Ju kanë lënë ndonjëqipëri. Ju kanë lënë ndonjë
përshtypje të veçantë ato?përshtypje të veçantë ato?përshtypje të veçantë ato?përshtypje të veçantë ato?përshtypje të veçantë ato?

Mbaj pozicion të ndry-
shëm për të dyja, pasi koniuk-
turalisht janë të ndryshme.

Në Shqipëri kam mbështe-
tur dhe do mbështes plotë-
sisht protestën e studentëve,
e konsideroj të drejtë dhe të
mirëorganizuar. Kërkesa për
arsim falas është legjitime,
pasi e drejta për t'u shkolluar
s'mund të bazohet në një
filtër mbi situatën financiare
të gjithsecilit. Për më tepër, që
tarifat në fuqi janë të kripu-
ra. Është për të ardhur keq
qëndrimi dhe justifikimi,
fshehur pas mekanizmave
procedurale e buxhetore të
pakuptimta. Por, as Roma
s'është bërë në një ditë. Du-
het parë si një tentativë e parë
dhe pozitive.

Alba Bajraktari:

Egla Xhemali
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 Kejvina "braktis" Ermalin? Zbulohet
konflikti me moderatorin
Kejvina Kthella është një nga femrat më të bukura e më seksi të show bizz-it

shqiptar. Velina është kthyer në një nga vajzat më të komentuara dhe çdo e
re rreth modeles përbën interes për publikun.
Mirëpo "Xing.al" portali i emisionit ka shkruar se Kejvina e ka braktisur emisionin
në mes të sezonit për shkak të një konflikti me moderatorin Ermal Mamaqi.
Zbulohet se arsyeja e konfliktit ka qenë për shkak se Kejvina nuk ka marrë vë-
mendjen e duhur dhe dedikimin e duhur nga Ermal Mamaqi. Për këtë arsye velina
ka vendosur të largohet nga emisioni që e bëri të famshme për publikun. Mos
vallë është ndonjë shaka, sepse po t'i hedhim një sy 'Instagramit' të tyre, Kejvina
dhe Ermali ndiqen në 'Instagram' dhe velina e ka ende të shkruar në BIO-n e saj në
'Instagram' se është pjesë e emisionit.

 Kush është ai që e ndjek?
Luana ' arratiset' përsëri

Duket se pushimet nuk kanë për të mbaruar për moderatoren e njohur
Luana Vjollca. Pas kthimit nga Maldivet, ku thuhet se ishte me partnerin

e saj Krenarin, ndonëse vetë Luana u tregua e kujdesshme të mos postonte
foto me të, moderatorja ka nisur pushimet e tjera. Përmes një postimi në
'Instastory' vetë Luana ka publikuar foto nga aeroporti "Nënë Tereza" dhe
shkruan "I do robi ca pushime pas pushimeve". Me siguri fansat ishin kuresh-
tarë të mësonin se për ku ishte nisur Luana dhe ajo nuk u vonua shumë pasi
e zbuloi këtë detaj. Nëse mendoni se destinacioni i radhës do ishte sërish
ndonjë vend tropikal, gaboheni pasi Luana ka shkuar në Londër. Me kë mund
të jetë 'arratiset' moderatorja? Ndoshta do e zbulojmë në ditët në vijim!

Nuk e prisnim! Ronela Hajati sapo na
tregoi emrin e të dashurit të saj

Prej muajsh
Ronela Hajati

dhe Young Zerka
janë përfolur për një
romancë. Asnjëri prej
tyre nuk ka pranuar
publikisht asgjë dhe
shpesh shprehen se
janë miq e bash-
këpunëtorë mjaft të
mirë, por kjo nuk i
ka ndaluar mediat
rozë të aludojnë për
shenjat e një lidhjeje
të mundshme.
Ndoshta s'do e
marrim vesh asn-
jëherë nëse kanë
qenë ose janë të
lidhur, por së fundmi
Ronela i ka konfu-
zuar të gjithë me një
foto në 'Instagram'
ku ka shkruar emrin
e të dashurit.
"Emri i të dashurit
tim është Diego", ka
shkruar këngëtarja
pranë fotos, por me
siguri është ndonjë
diçiturë për shaka
ose mund të jetë
pjesë nga projekti i
saj i ri.

 Xheni i 'BB9' ka bërë operacione
plastike? Ja përgjigjja që u ka dhënë fansave

Xheni është një nga ish-
banoret më tërheqëse

dhe njëkohësisht më të
përfolura pas përfundim-
it të 'Big Brother 9'.
Shpesh herë ajo u komen-
tua për "lidhje-ndarjet"
me Benardin e BB9, por
më pas ata i ndanë
rrugët me njëri-tjetrin.
Ajo është shumë aktive
në rrjetet sociale dhe loja
"pyetje-përgjigje" në
'Instastory' është një
ndër rubrikat që i pëlqen
shumë.
Ish-banorja 'Big Brother',
ka pranuar hapur së
fundmi se ka bërë ndry-
shimin e madh në pamjen
e saj. Teksa i përgjigjej
fansave kuriozë në 'In-
stastory', njëri prej tyre
vuri re se Xheni kishte
bërë hundën, dhe nuk
ngurroi ta pyesë për këtë.
"Xheni, mos ke bërë
hundën? Nëse po, dukesh
shumë e bukur"- i shkru-
an ai, të cilit ish-banorja
ia kthen: "Po, faleminder-
it", duke pranuar publik-
isht ndryshimin e saj në
pamje.
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Në raportin zyrtar për Institutin e Shkencave në 3 shtatorin e 1950-ës, Sabiha Kasimati përsh-
kruhej se "as politikisht as ideologjikisht" nuk kishte gjë të përbashkët me sistemin dhe madje
shihej se as që mund të korrigjohej.

STUDIMI

Fatmira Nikolli

Kur më 1927, në moshën 15-
vjeçare, Sabiha Kasimati
vinte për herë të parë në

atdhe, nuk e dinte se ky udhëtim
do ta shënjonte përgjithnjë jetën
dhe vetë fundin tragjik të saj. Rru-
ga e përshkuar me karvanët e ko-
hës, tronditjet a frika e sulmeve,
sot, duket se i paracaktoi fatin në
dy dekadat e ardhshme, me gjur-
mët që la, e gjurmët që ju fshinë në
vendin prej ku kishte rrënjët.

Ende adoleshente, e rritur në
Adrianopojë (Turqi) ku kishte lin-
dur në kohën që Shqipëria shpallte
pavarësinë prej Perandorisë Os-
mane, asgjë prej saj, nuk të fliste
për një vajzë të Orientit. I ati, Ab-
durrahmani, ishte mjek në zë, me
lidhje të thella me elitën intelektu-
ale e politike të shtetit shqiptar që
rrekej të modernizohej.

Kasimatët u vendosën në Korçë
dhe Sabihaja, si i vëllai, filloi Lice-
un Kombëtar.  Në shkollën e njo-
hur si Liceu Francez ajo mori
mësime nga një staf i ardhur nga
perëndimi, me mësues shqiptarë e
frëngë, që përtej programit mësi-
mor bazë me lëndë të shkencave
ekzakte e shoqërore, orientonin
edhe bazat e formimit të nxënësve
si qytetarë. Niste që në atë moshë
për Sabihanë, ndjekja e jetës kul-
turore dhe njëherësh njohja me li-
rinë e mendimit e veprimit.

E ardhur nga një familje e mirë,
njohëse e disa gjuhëve të huaja,
mes të cilave fliste rrjedhshëm
frëngjishten, me bukurinë dhe
ëmbëlsinë që përcillte portreti i saj,
vajza e vetme e shkollës ishte e
çlirët, çapkëne, e zgjuar dhe me
rezultate të larta në mësime. Duke
qenë një ndër të paktët institu-
cione arsimore të kohës, mendohet
se Sabihaja mund të jetë njohur
aty, edhe me Enver Hoxhën që ka
kryer të njëjtën shkollë e që vite
më pas do të instalonte regjimin
komunist në vend.

Pasi mbaroi Liceun, ajo filloi
punë në Shkollën Amerikane të
Kavajës më 1932, më pas u rikthye
në Lice si mësuese e klasave të ulta,
por për shkaqe shëndetësore e la
shpejt dhe u punësua si mësuese e
frëngjishtes në Tiranë në Institu-
tin Femëror "Nana Mbretneshë".
Më 1936 Sabihanë e gjejmë në Tori-
no të Italisë, ku ka nisur studimet
e larta në Fakultetin e Shkencave
të Biologjisë, me bursë nga shteti
shqiptar. Natyra e saj dhe guximi
për të ngritur zërin del herët në
pah, kur si studente nënshkruante
një kërkesë drejtuar Ministrisë
shqiptare të Arsimit që t'u jepte
mundësinë nënshtetasve të saj, të

jepnin provime edhe në sezonin e
vjeshtës, duke pasur parasysh
problemet me gjuhën italiane e
mungesën e teksteve. Punën e saj
të parë shkencore, nëse mund ta
llogarisim të tillë tezën e diplomës,
ia kushton vendit të origjinës, nën
titullin "Fauna Iktiologjike e
ujërave të ëmbla të Shqipërisë".
Shqipëria e pushtuar nga fashistët
gjatë kohës që ajo ishte në Torino
vijon të jetë nën pushtim, kur Sabi-
haja kthehet nga studimet. Më
1941, është mësuese e shkencave,
kimisë dhe higjienës në Shkollën
Normale Femërore "Nana e
Skënderbeut". Dy vite më pas dety-
rohet të shkëputet për shkak të
tuberkulozit dhe nis kurimin në
Itali.

Por, para se të ikte, kishte
hedhur hapin e parë, në formë-
simin e njërës prej ideve më të qenë-
sishme si grua e shkencës. Ishte
ftohtë në 12 janarin e 1943-it, kur
mësuese Sabihaja takonte kryetar-
in e Institutit Mbretnuer të Studi-
meve Shqiptare, Ernest Koliqin,
me të cilin njihej prej kur ajo ishte
studente e ai ministër i Arsimit. I
thoshte në vija të përgjithshme atë
që më pas ia paraqiste përmes një
projekti të detajuar në letër. Ajo
propozonte krijimin e "një kolek-
sioni zoologjik, tue filluar nga

Dega e Iktiologjisë", për të cilën
kishte mbrojtur diplomën; për-
gatitjen e "një 'erbario" mbasi flo-
ra shqiptare, ka provuar interes-
imin e botanistëve më të shquar,
sidomos gjerman dhe t'Europës
përgjithësisht" si edhe mbledhjen
"në bashkëpunim me Drejtorinë e
Minjereve pranë Ministrisë
s'Ekonomisë, e llojeve të ndryshme

të mineraleve dhe të fosileve që
gjinden në shtresat e tokës në Sh-
qipni". Sabihaja i thoshte Koliqit
se për këtë duhej një bibliotekë me
vepra shkencore, bibliografinë e së
cilës e kish bërë gati dhe se duhej
ngritur edhe një laborator stu-
dimesh mikroskopike për kërkime
shkencore. Duke kuptuar
mangësitë shqiptare në këtë lami,
vërente se "do të kishin një randësi
të lartë nga pikëpamja gjuhësore...
të caktoheshin njëherë e mirë në
rast se nuk ekzistojnë emrat dhe
termat teknikë shqipe, gjë që do të
pasuronte mjaft gjuhën t'onë ko-
mbëtare". Po ndërtonte një kësh-
tjellë në shkretëtirë. Dhe e dinte.
Atëkohë ishte veçse 31 vjeçe, e re, e
bukur, e zgjuar, elegante, e veshur
me sqimë, e shkolluar, e formuar,
ishte e bija e një mjeku, e ishte edhe
motra e një mjeku, e një inxhinieri
dhe një juristi. Ishte një grua e lirë,
në një qytet që rrekej të linte pas
fashistët, e të mësohej me nazistët.
Por teksa në Tiranë gjëmonin
armët, vizioni i saj shkencor e in-
joronte, a mbase më mirë e sfidonte
luftën. Një muaj pas propozimit të
saj, në messhkurtin e të njëjtit
dimër, Instituti Mbretnuer i Studi-
meve vendos të ngrejë një muze të
shkencave dhe ngarkon Sabihanë
të merret me të. Ajo e nis punën me
përshkrimin e materialeve që du-
heshin dhe librave për bibliotekën
e muzeut. Ikja e pushtuesve, çliri-
mi i vendit dhe instalimi i një
sistemi të ri politik nga fitimtarët e
gjen atë të përkushtuar në
kërkimin shkencor. Është në Insti-
tutin e Studimeve Shqiptare dhe më

1946 bashkë me Gjergj Komninon
dhe grupin e drejtuar nga Eqrem
Çabej, është marrë me skedat në
gjuhën shqipe për termat e shken-
cave të natyrës. Është ende aty kur
qeveria e re e riorganizon Institu-
tin më 1947 dhe vë në themel të
punës së tij ideologjinë marksiste-
leniniste. Dokumentet shteruese që
kanë shqyrtuar studiueset Ledia
Dushku dhe Doris Pasha për studi-
min mbi të cilin bazohet ky artikull,
nuk japin të dhëna për raportet që
ka pasur Kasimati me Institutin e
Studimeve gjatë regjimit komunist.
Prej tyre, kuptohet vetëm se nga
qeveria e ardhur pas çlirimit nuk
shiheshin me sy të mirë shtresat e
intelektualëve të pasqaruar mbi
pozicionin e tyre gjatë luftës, të sh-
kolluarit në perëndim, ata që e
kanë mbështetur pushtuesin ose
ata që kanë qenë indiferentë, siç
kishte qenë biologia Kasimati. Por
nevoja për zhvillim ekonomik i
jepte rëndësi shkencave të natyrës
dhe Kasimati si e para iktiologe
boton në "Buletinin e Shkencave"
më 1948 artikullin "Probleme të
peshkut dhe të peshkimit në ven-
din tonë". Pasi jepte shumëllojsh-
mërinë e peshqve, cilësitë e ujërave
dhe mundësitë prodhuese të tyre,
numëronte pa drojë për kohën edhe
mangësitë e shumta, që nga varkat,
transporti e konservimi. Veç anës
kritike, studimi i Sabihasë ofronte
edhe zgjidhje të mundshme duke
propozuar që nga organizimi i
peshkimit deri te përdorimi i
mjeteve moderne a citimi i ligjeve
ndërkombëtare. Janë të guxim-
shme kritikat e saj të drejtpërdrej-

Përndjekja e shkencëtares, dalin
studimet e dokumentet: takohet me
kaptera dhe gra të cilat kanë burrat
 kriminelë me damkë

SABIHA KASIMATI
Zëri që u shua në mesnatë

RAPORTI I
"PRURESES"
Në raportin e
bashkëpunëtores së
Sigurimit të Shtetit me
pseudonimin
"Prurësja", më 27 prill
1950, del që Kasimati i
ka rrëfyer se "...Tash
kemi shpënë në
shtypshkronjë një
broshurë për t'u botuar;
është vepra ime,
pjesën më të madhe
më ka ndihmuar dhe
Çabeu. Sot këtë
broshurë vajta dhe e
mora nga
shtypshkronja. Ju
thashë atyre se e
kërkon Komisioni i
Kontrollit..."
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ta, nëse kemi parasysh se regjimi i
kohës, në vitet 1946-1947 e kishte
treguar tashmë natyrën e tij hak-
marrëse ndaj kundërshtarëve,
madje vetë Sabihaja kishte njohur
tronditjen e humbjes së miqve të
afërt.

Me gjithë erën e frikës që ndje-
hej mes intelektualëve, ajo vijoi
punën për përgatitjen e
monografisë "Peshqit e Shqipërisë"
siç mësohet nga plani i punës së
Institutit të Shkencave. Më 1948
botimi i veprës u shty dhe Sabihaja
vijoi ekspeditat për peshqit e
ujërave të kripur në Shqipëri më
1949. Studimi u përfundua dhe u
botua më 1950, siç del në dritë në të
dhënat e Institutit të Shkencave
dhe dokumentet e Sigurimit të Sh-
tetit, por në mënyrë të pash-
pjegueshme, në ditët tona nuk ka
mbërritur asnjë kopje e tij. Në
raportin e bashkëpunëtores së Sig-
urimit të Shtetit me pseudonimin
"Prurësja", më 27 prill 1950, del që
Kasimati i ka rrëfyer se "...Tash
kemi shpënë në shtypshkronjë një
broshurë për t'u botuar; është ve-
pra ime, pjesën më të madhe më ka
ndihmuar dhe Çabeu. Sot këtë
broshurë vajta dhe e mora nga sh-
typshkronja. Ju thashë atyre se e
kërkon Komisioni i Kontrollit..."
Ndonëse ishte procedurë që të dënu-
arve nga regjimi ju ndalohej dhe ju
bëhej vepra karton, për librin e
mësipërm, nuk ka asnjë gjurmë as
në skedat dhe dokumentacionin e
Bibliotekës Kombëtare. Hipotezën
e përhapur se studimi i Sabiha Kasi-
matit është përvetësuar dhe është
botuar më 1958, me të njëjtin titull
nën autorësinë e tre emrave të tjerë,
studiueset Ledia Dushku dhe Doris
Pasha e kanë gjetur të vështirë ta
provojnë.

Shkollimi në Perëndim, origjina
familjare, formimi liberal, natyra e
guximshme dhe e çlirët për të thënë
hapur mendimin e saj kritik qoftë

ky në kundërshtim me propagan-
dën e shtuar të regjimit, rrethi i
njerëzve me të cilët shoqërohej disa
prej të cilëve me të afërm në burgje,
besohet se ishin arsyet që e ven-
dosën Sabiha Kasimatin në vëzh-
gimin e Sigurimit të Shtetit. Por sa
i takon kohës që filloi përndjekja,
sa zgjati dhe çfarë e përcaktoi ven-
dimin për të, ka shumë pikëpyetje.
Dritëhijet janë të mëdha duke qenë
se në Arkivin e Sigurimit nuk ësh-
të gjetur një dosje me emrin e saj
dhe të dhënat për Sabihanë janë
marrë nga dosjet e atyre me të cilët
ajo shoqërohej. Në raportet e bash-
këpunëtorëve të Sigurimit, ajo
shfaqej kritike ndaj reformave të
qeverisë, politikave të ndjekura,
varfërisë dhe e shprehte hapur pa-
kënaqësinë ndaj pushtetit, medias
së kontrolluar prej tij madje edhe
fjalimeve të mbajtura nga një njeri
i pushtetshëm si gjeneral Mehmet
Shehu mbi moralin e të rinjve. "Sh-
typi dhe radjo thonë se amerikanët
i ushqejnë t'arratisunit me mish
kali, por ky i këtyre kutive këtej ça
është vallë? Se neve nuk i kemi as
këto. Rrallë na bie t'i kemi, edhe
këto me ndërmjetësinë e miqvet
tonë", shprehej ajo sipas raportit
të spiunes. Sabihaja e kritikonte
regjimin më 1950 me të njëjtën gju-
hë që mund ta bëjë dikush sot në
liri, kur thoshte "udhëheqësit tanë
kur duanë të venë ndonjë tjetër në
Komitetin Qëndror që e kanë më të
besimit, heqin ndonji që e kanë pa-
sur... I venë ca akuza të kota, në
qoftë se ay i ka zbatuar, prapë me
urdhërin e tyre i ka zbatuar". Janë
të guximshme për kohën sa men-
dimet edhe qëndrimet e saj, kur re-
zulton se Kasimati ishte në dijeni
të mënyrës se si pushteti vepronte
me qytetarët. "Prurësja" e zgjedhur
nga Sigurimi ta ndiqte raportonte
se Kasimati "takohet me kaptera
dhe gra të cilat kanë burrat
kriminelë me damkë". Në raportin
zyrtar për Institutin e Shkencave
në 3 shtatorin e 1950-ës, Sabiha Kasi-
mati përshkruhej se "as politikisht
as ideologjikisht" nuk kishte gjë të
përbashkët me sistemin dhe madje
shihej se as që mund të korrigjo-
hej. Ishte koha që iluministët
francezë zëvendësoheshin me
Marksin.

Por vrojtimit disavjeçar i vjen
fundi. Më 20 shkurt 1951, pas vënies
së bombës në Legatën Sovjetike,
Sabihaja do të arrestohej bashkë
me 21 intelektualë të tjerë të aku-
zuar për sulm terrorist. Dosja he-
timore i numëronte disa 'mëkate':
"gjatë okupacionit ka pasur mar-
rëdhënie me elementë fashistë, sh-
qiptarë e italianë. Mban qëndrim
armiqësor ndaj pushtetit, flet
kundër reformave dhe mban kon-
takte me elementë armiq.... Ka pa-
sur kontakt me deputetin anglez
Lester Hutchiston. Ka mbajtur
kontakte me njerëz të misionit an-
glez... dhe me J.S.Payne me të cilin
ka pasur lidhje të ngushta.
Armike e betuar e pushtetit të

sotëm. Ka urrejtje karshi tij dhe
sidomos karshi komunistëve,
kritikon moralin komunist etj".

Procesverbali i mbajtur nga
Gjykata Ushtarake, pretendon se
Kasimati e ka pranuar një pjesë
të akuzave dhe ajo citohet të ketë
thënë: "Kam qenë kundra push-
tetit popullor sepse nuk përpu-
thet me ideologjinë time. Unë nuk
kam qenë kurrë e mendimit, që
me akte revolucionare të arrihet
në komunizëm, jam lidhur me një
grup shokësh te cilët edhe ata
kanë qenë armiq të partisë Komu-
niste. Ndër shokët e grupit tim
ka pasur edhe njerëz që mendo-
nin se duhet të hidheshin në ak-
sione kundër pushtetit. Unë vetë
nuk kam kryer ndonjë atentat
dhe as që kam marrë pjesë në
ndonjë mbledhje, ku është marrë
vendim për akte terroriste. Ka
bërë vaki që të kem folur se një
luftë e re është e paevitueshme
dhe se kjo është në interes të pop-
ullit shqiptar". Një javë pas ar-
restimit, Sabihaja dhe 21 intelek-
tualët e tjerë ekzekutohen, pa ju
dhënë mundësia të kundërsh-
tojnë vendimin. Studiuesit e vënë
në dyshim procesin hetimor dhe
kanë arritur në përfundimin se
janë falsifikuar procesverbalet
nga Gjykata Ushtarake, pas
ekzekutimit pa gjyq të 22 pafajsh-
mëve, mes të cilëve edhe Sabihaja.

Vetëm një javë e përcolli nga
jeta në liri drejt vdekjes. Ajo ende
nuk i kishte mbushur 39 vjeçe,
kur ia prenë jetën në mes. Famil-
jarët besojnë se u vra ngaqë në
një letër dërguar Enver Hoxhës,
ose në një takim me të, e ka kri-
tikuar për qeverisjen dhe se qe
pikërisht ai që ia vuri emrin në
listën e atyre që duheshin ekzeku-
tuar. Megjithëse janë konsultuar
me të gjitha arkivat e vendit,
Ledia Dushku dhe Doris Pasha,
mbi studimin e të cilave bazohet
ky artikull, nuk kanë gjetur një
dokument që vërteton një letër të
tillë. Familjarët kanë rrëfyer edhe
se një zyrtar i lartë komunist,
mik i saj, e kish ftuar në kafe për
ta këshilluar "duhet të mbyllësh
gojën jo me karficë, por me
babushkë..."   Rrëfimet nuk mjaf-
tojnë për të kuptuar çfarë ka
menduar, çfarë ka dashur të bëjë,
sa i ka dhembur dhe si e ka luftu-
ar kohën. Në fund të një studimi
që ka shfrytëzuar disa burime, e
vetmja gjë që mund të thuhet, ësh-
të se Shqipëria komuniste nuk
kishte vend për një grua të lirë,
që kishte qenë indiferente gjatë
luftës e që ishte kritike pas luftës,
për atë që po bëhej atdheu i saj.
Vajza që dikur kishte lënë Tur-
qinë e mandej Italinë për të bërë
muze shkencash e studime shken-
core, qe tepër e lirë për ta lejuar
të jepte shembullin e saj në Ti-
ranën që kërkonte një tjetër mod-
el të gruas komuniste. Vajza e re
që erdhi e strukur në krahët e të
atit, nuk u la të thinjej. Mbeti për-
jetësisht e re me pengjet e atyre
që nuk e lanë t'i bënte. 40 vite pas
vdekjes, kur regjimi po shkërmo-
qej, një vendim i Gjykatës së Lartë
e shpalli të pafajshme. Sot, "Nder
i Kombit", 67 vite pas natës kur
zëri u saj u shua përgjithnjë duke
lënë pas heshtje, pikëpyetje e bar-
rën e dhimbjes, një godinë e gjel-
bër në rrugën e Tregut Elektrik
në kryeqytet, mban në ballinë
emrin e saj. Në krah të majtë të
derës, një kënd kujtese shfaq por-
tretin e saj me një buzëqeshje të
ndalur në kohë. Duket sikur
amaneti i Sabihasë ka marrë jetë,
por tanimë duke i njohur meritën.
Për të "evolucioni është në
natyrën e gjërave" dhe koha pro-
voi se kishte të drejtë.

LIBRI I ZHDUKUR
Ndonëse ishte
procedurë që të
dënuarve nga regjimi ju
ndalohej dhe ju bëhej
vepra karton, për librin
e mësipërm, nuk ka
asnjë gjurmë as në
skedat dhe
dokumentacionin e
Bibliotekës Kombëtare.
Hipotezën e përhapur
se studimi i Sabiha
Kasimatit është
përvetësuar dhe është
botuar më 1958, me të
njëjtin titull nën
autorësinë e tre emrave
të tjerë, studiueset
Ledia Dushku dhe
Doris Pasha e kanë
gjetur të vështirë ta
provojnë.

KONFERENCA

Kur Sigurimi i shtetit
 përndiqte shkencën

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të
Shtetit dhe Projekti PERFORM - Shkenca Sociale Aktive dhe të
Përgjegjshme bashkëpunuan përgjatë 2018 për ndërtimin e një
narrative mbi rolin e shkencës, elitave intelektuale dhe kërkimit
shkencor në vitet e para të vendosjes së regjimit komunist në
Shqipëri. Aktiviteti përmbyllës i projektit u zhvillua në mjediset
e Akademisë së Shkencave, aty ku zuri fill një vit më parë dhe
trajtoi në mënyrë multidisiplinore profilet e akademikëve Gjergj
Kokoshi, Eqrem Çabej, Sabiha Kasimati, Arshi Pipa, Aleks Buda,
Petraq Pepo, Gjovalin Gjadri, Petraq Qafoku dhe Kolë Kamsi.
Gentiana Sula, Kryetare e Autoritetit dhe nismëtare e projektit
tha mes të tjerash se: "Në punën me arkivin, Autoriteti synon
përcaktimin e metadatave dhe përpunimin arkivor që i jep për-
parësi mbështetjes së axhendës së studimit shkencor, e cila është
konsultuar dhe bashkërenduar me organizma akademikë dhe të
memories. Kuadri konceptual i punës është ndërtuar në formë
matricore dhe ka të bëjë me tematikën, gjeografinë e ngjarjeve
dhe kontekstualizimin e tyre". Mbështetës i projekteve mbi
kujtesën, Adrian Maître, Ambasador i

Zvicrës në Shqipëri, përshëndeti aktivitetin dhe bashkëpun-
imin, duke e vënë theksin te rëndësia e nxjerrjes në dritë e his-
torive të patreguara dhe puna sistematike për zbulimin e së sh-
kuarës. "Synimi kryesor për fuqizimin e komunitetit të shken-
cave sociale dhe mbështetja e iniciativave të ndërmarra nga gru-
pet e studiuesve me aktorët e tjerë në shoqëri, përfshirë sektorin
publik, privat, shoqërinë civile dhe median u materializua me
platformën online dhe botimin dygjuhësh", u shpreh Martin Di-
etz, drejtues i projektit PERFORM.

Përgjatë një viti jo me pak sfida, nisma u finalizua me studime
të qenësishme, duke rishqyrtuar mbi baza profesionale figura
dhe personalitete të shkencës; duke ofruar akses në arkivat e
AIDSSH-së dhe shpërndarë këtë informacion në një platformë
ndërvepruese komunikimi dhe botuar në dy gjuhë studimet sh-
kencore, për të rinjtë shqiptarë dhe të interesuarit e shumtë jas-
htë vendit. Hulumtimi i rolit të shkencës në zhvillimin e sho-
qërisë gjatë viteve të para të vendosjes së regjimit komunist (1945-
1954) bashkoi punën kërkimore arkivore me misionin e Autori-
tetit për informimin e publikut dhe ruajtjen e kujtesës historike,
për hapjen e dialogut publik mbi të

shkuarën. Personalitetet e studiuara, qasja shkencore dhe
metodologjia u prezantuan nga historiane Prof. As. Dr. Sonila
Boçi, drejtuese e grupit të studiuesve. Me radhë, kërkuesit sh-
kencorë paraqitën punimet e tyre dhe qasjen e përzgjedhur për
trajtimin e rolit të ish-Sigurimit të Shtetit si arma më e fuqishme
e ruajtjes së pushtetit të Partisë-Shtet mbi shkencën dhe përfaqë-
suesit më në zë të saj. Prof. As. Dr. Albert P. Nikolla, Dr. Andi
Pinari, Prof. As. Dr. Ledia Dushku dhe Prof. Enriketa Pandelej-
moni-Papa bashkëpunuan me një grup të rinjsh të përzgjedhur
për të finalizuar punimet e tyre. Studentët Doris Pasha, Enxhi
Beka, Indrit Qejajaj, Joana Doda dhe Kristi Kolçe ishin

pjesë e paraqitjeve dhe ndanë me të pranishmit përvojën e stu-
dimit të personaliteteve në fjalë, nëpërmjet dosjeve të survejimit.
Platforma ndërvepruese e komunikimit www.dosjet.gov.al dhe
libri "Kur Sigurimi merrej me shkencë" u bënë të njohura për të
pranishmit nga Ardita Repishti, Fatmira Nikolli dhe Denis Sa-
hatçiu, të cilët, përmes ekspertizës përkatëse prezantuan
mundësitë e njohjes me informacionin mbi dosjet e Sigurimit
nga të rinjtë, studiuesit apo të interesuarit e tjerë. Nxjerrja në
dritë e informacionit deri dje sekret dhe rikrijimi i kuadrit his-
torik, nëpërmjet kërkimit të mbështetur shkencor, duke dhënë
profilet e personaliteteve, duke ndërtuar kohështrirjen e jetës së
secilit, duke e gërshetuar atë me tablonë historike, politike,
ideologjike e shoqërore të kohës është hapi i parë. Intelektualët
akademikë të dhjetëvjeçarit të parë të komunizmit do të pasohen
nga profile të intelektualëve të dhjetëvjeçarëve pasues dhe tema-
tika të

tjera. Platforma do të pasurohet në vijim me informacion mbi
Sigurimin e Shtetit, të vendosur gjithnjë në kontekst historik,
duke qenë e aksesueshme për të gjithë, shqiptarë e të huaj dhe e
dobishme në disa nivele njohjeje.
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 "Patate e nxehtë"
apo "hallvë e ftohtë"?

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)

...paparashikueshmërinë e saj
të rrezikshme, për shkak dhe aty
këtu të një alergjie të  pavend për
"Kutia e Pandorës" po përdorim
termin "patate e nxehtë"; veçse po
nuk u ndal në kohë, ajo mund të
na çojë sërish te kutia famëkeqe.

Shumica dërmuese e ek-
spertëve dhe analistëve më të njo-
hur, por dhe përvoja  ndërko-
mbëtare e dekadave të fundit tre-
gojnë bindshëm arsyet /faktorët e
shumtë e seriozë përse korrigjimi
i kufirit, me të gjitha sinonimet e
tij, është "patate e nxehtë" madje
përvëluese.

Në radhë të parë, bëhet fjalë për
një temë shpërthyese në një rajon
si Ballkani, të tejmbushur me dra-
ma dhe tragjedi që kanë ardhur
prej rivendikimeve territoriale dhe
kufitare. Ja pse 25 vitet e fundit,
SHBA dhe BE hoqën nga axhenda
dhe fjalori politik çdo ide mbi kor-
rigjimin/ndryshimin e kufijve. Në
vend të tyre ato vendosën parimet/
standardet demokratike, konven-
tat ndërkombëtare për të drejtat e
njeriut, mbrojtjen e pakicave, etj.

Është e vërtetë se proceset e
mbështetura mbi këto parime
kërkojnë shumë kohë e durim,
sepse janë plot sfida; por, po aq e
vërtetë është se çdo alternativë
tjetër të çon në rrugë pakrye dhe
me kosto pakrahasueshmërisht të
larta.

Është "Patate e nxehtë" sepse
shtetet e Ballkanit, me gjithë pro-
gresin në 20 vitet e fundit janë e do
të mbeten ende shumë larg
vendeve Nordike dhe të Beneluks;
ndonëse,  siç është përmendur në
një shkrim të mëparshëm, vetëm
për një këmbim(swap) të një
minienklave me 10 ha hektarë tokë
djerrë dhe të detyruar nga terreni
në kufirin Belgjikë - Holandë u
deshën dy vjet bisedime dhe proce-
dura teknike e ligjore, edhe pse në
një atmosferë miqësore!

Korrigjimi i kufirit është
"patate e nxehtë" sepse askush
nuk mund të parashikojë efektet
zinxhir në rajon e më gjerë; duke
filluar nga serbët e Bosnjës që
qysh tani kanë paralajmëruar
kundërveprimin e tyre, shqiptarët
në Maqedoni dhe gjetkë ; pa har-
ruar "konfliktet e ngrira" në Gje-
orgji, Nagorni Karabak dhe gjet-
kë që mezi presin sebepin "të shkr-
ijnë".

Mirëpo, kush dhe cila mar-
rëveshje mund t'i mohojë dhe ndal-
ojë këto pretendime dhe riv-
endikime kur precedenti të jetë
gati? Me forcë dhe imponim? Po e
drejta ndërkombëtare?

Si dalje nga ky qerthull përmen-
det shpesh argumenti se Kosova
është rast "sui generis". Në fakt, e
tillë ishte kur filloi ndërhyrja ush-
tarake e NATO-s pa lejen e OKB-së
dhe deri në shpalljen e Pavarësisë,
për shkak të genocidit të pashem-
bullt të Millosheviçit. Por ajo nuk
mund të jetë gjithnjë " sui gener-

is", sepse nuk ka asnjë bazë jurid-
ike dhe praktike. Përkundrazi,
duam s'duam, kështu si po vepro-
het, rreziku është që korrigjimi i
kufirit, nëse realizohet, të kthehet
në  "rast universal". Kjo do t'i vinte
për shtat vendeve të tjera me prob-
leme të ngjashme dhe sidomos Ru-
sisë; kjo e fundit  është shprehur
qartë qysh 10 vjet më parë se mund
ta  njihte Kosovën, por vetëm nëse
ajo cilësohej si "rast universal".

Më tej, "korrigjimi i kufirit "
është " patate e nxehtë", sepse deri
tani situata nga Presidenti Thaçi
është paraqitur vetëm rozë, me
pohime pozitive, se do na njohë
Serbia dhe OKB-ja, etj; sepse ai
mendon dhe flet vetëm për sot e jo
për nesër, për të mirat dhe jo të kë-
qijat, për përfitimet dhe jo për kos-
tot, për nënshkrimin, por jo zba-
timin. Me një fjalë na tregon vetëm
se çfarë duhet bërë por jo  sa dhe si
mund të realizohet kjo në praktikë.

Dhe ditët e fundit, ndonëse me
tone më realiste kundërshtoi çdo
ndryshim kufiri, Presidenti Thaçi
tregoi se çdo të marrë Kosova, por
jo çdo të japë, siç ndodh rëndom
dhe në diplomaci dhe që Serbia do
ta kërkojë në kuadrin e Mar-
rëveshjes historike!

Është "patate e nxehtë" sepse në
Kosovë e Shqipëri, në institucionet
kryesore  drejtuese si dhe midis
shumicës dhe opozitës ka një ndar-
je dhe mungesë të theksuar kon-
sensusi, veç konfliktualitetit të
tyre në përgjithësi; për pasojë, efek-
tiviteti dhe besueshmëria e tyre si
aktorë/faktorë politikë mbetet te-
jet e cunguar.

Por, për fat të mirë, zhvillimet e
fundit tregojnë se ka gjasa që në
vend të " patates së nxehtë"  të
kemi, siç thuhet në të tilla raste
një  " hallvë të ftohtë"

Sepse koniunktura politike ra-
jonale dhe ndërkombëtare është
tejet e disfavorshme për këtë kor-
rigjim kufiri, ca më pak të njëan-

shëm; ka një mungesë konsensusi
dhe çakordim të dukshëm te fak-
tori ndërkombëtar në përgjithësi
dhe garantëve të mëdhenj të Mar-
rëveshjes Serbi - Kosovë - BE-së,
SHBA-ve dhe Rusisë. Në këto 10
vitet e fundit ato kanë pësuar ndry-
shime rrënjësore në strategjinë e
tyre gjeopolitike; marrëdhëniet
mes tyre janë krisur dhe tronditur
rëndë, duke prekur besimin re-
ciprok. Kështu, nga partnere, Ru-
sia është kthyer në "sfidë" apo në
problem strategjik për BE-në, sipas
Donald Tusk; kjo e fundit ndërko-
hë dihet se është cilësuar deri
"armike" nga Trump.

Veç kësaj, BE-ja dhe vendet
anëtare ndodhen nën ethet elekto-
rale të zgjedhjeve jetike të  26 Ma-
jit të këtij viti. Kësisoj,  " patatja e
nxehtë " në Ballkan vetëm se do ta
dëmtonte më tej imazhin, efektin
dhe rezultatet e partive tradicio-
nale. Tejet e rëndësishme, qeveri-
të, agjencitë përkatëse dhe media
në Gjermani, Britaninë e Madhe
dhe vende të tjera janë kategorik-
isht kundër çdo korrigjimi të
kufijve. Ata kanë deklaruar në
mënyrë të përsëritur se integrimi
në BE është alternativa e vetme e
zgjidhjes së problemeve. Pas Mer-
kelit  këtë kundërshtim  e shprehu
hapur më 5 mars në debatin në
Dhomën e  Komuneve edhe minis-
tri britanik për Çështjet Evropi-
ane, Sir Alan Duncan.

Mirëpo, pa 'Ok'-in e këtyre
vendeve, edhe Frederika Mogheri-
ni është fare e pafuqishme dhe "jas-
htë loje". Kujdes, ajo nuk është
shefe e politikës së jashtme të BE-
së, siç paraqitet në media, por
vetëm Përfaqësuese e Lartë e kësaj
politike. Çka do të thotë se ajo nuk
mund të bëjë dhe miratojë asnjë
marrëveshje pa miratimin para-
prak të vendeve anëtare e pady-
shim, në radhë të parë, të Gjerman-
isë.

Aq më tepër  që Mogherinit i

kanë mbetur vetëm pak muaj në atë
zyrë, me një imazh të dobësuar dhe
që me (mos)qëndrimet e saj e ka
mbajtur "  shumë me hatër "
Serbinë. Vetë lideri i saj, Ish-Kryem-
inistri italian Matteo Renzi shpre-
hu hapur disa ditë më parë zhgën-
jimin me performancën e Mogh-
erinit. Në këto kushte,  kuptohet
se nxitimi i madh ka të bëjë krye-
sisht me trashëgiminë e saj poli-
tike, që të mbahet mend për diçka.

Për sa i takon SHBA-ve, vërtet
ka qarqe dhe brenda diplomacisë
amerikane në favor të korrigjimit
të kufirit, por shumica e analistëve
dhe ekspertëve të njohur ashtu si
dhe në Evropë janë kundër. Kësh-
tu, ditët e fundit, zëvendësndihmës
sekretari i Shtetit, Palmer kërkoi
publikisht nga Serbia të njohë Ko-
sovën e pastaj të diskutohet për
aspekte të tjera të Marrëveshjes
midis tyre.

Nga ana e tij, Presidenti Trump
ndodhet në pozita më të vështirë-
suara, i sulmuar dhe anatemuar
nga të gjitha anët sidomos pas
muajit Nëntor kur humbi shu-
micën në Dhomën e Përfaqësuesve.
Së fundi, dështimi spektakular në
Samitin e Hanoit javën e kaluar ka
hedhur hije të mëdha dyshimi në
forcën dhe besueshmërinë e tij
ndërkombëtare.

Natyrisht nënshkrimi i prit-
shëm i Marrëveshjes Serbi - Kosovë
sikurse është paralajmëruar në
Shtëpinë e Bardhë në Qershor ësh-
të gjë pozitive. Pa diskutim që Sh-
tëpia e Bardhë është vërtet vend
emblematik për një gjë të tillë. Por,
kujdes,  se historia na mëson të
mos e hyjnizojmë atë. Në vitin 1993
aty u nënshkrua me pompë të mad-
he Marrëveshja e Paqes mes Ra-
binit dhe Arafatit me garant Clin-
ton dhe Husein. Por ajo nuk gjeti
dot zbatim; madje, fatin tragjik të
Sadatit egjiptian më 1981, pas nën-
shkrimit të Marrëveshjes së Paqes
me Izraelin në Camp David  e pësoi

14 vjet më vonë homologu i tij izra-
elit, Rabin. Dhe përpjekja e fundit
e Clinton më 2000 me Arafatin dhe
Netaniah, duke i " kyçur " për ditë
të tëra në Shtëpinë e Bardhë dësh-
toi pa rezultat.

" Hallva "  fillon e ftohet dhe
më shumë kur mendon se në
kuzhinën politike e kësaj mar-
rëveshjeje pritet të jetë dhe Rusia.
Nuk ka naivitet më të madh dip-
lomatik të besosh  se Rusia futet
në lojë se " e preu " për Kosovën
apo për të drejtën ndërkombëtare.
Kurrsesi, por thjesht për ta për-
dorur atë si gur shahu për realiz-
imin e jo një apo dy, por për disa
objektiva madhore strategjike
njëherësh  në Ballkan dhe në
Evropë; me pak fjalë, të marrë atë
që la 20 vjet më parë, të tregojë se
pa Rusinë nuk mund të zgjidhet
asgjë në botë; të shkëpusë vë-
mendjen ndërkombëtare nga
Ukraina dhe Krimea dhe ta spos-
tojë në Ballkan; ta kthejë Kos-
ovën një precedent universal për
ta shfrytëzuar për "konfliktet e
ngrira" etj; të justifikojë dhe legji-
timojë praninë dhe aktivitetin e
saj në Ballkan, për ta larguar dhe
për ta shfrytëzuar atë për përçar-
jen e mëtejshme të BE-së.

Ndaj ditët e fundit zëdhënësja
e MPJ- ruse e tha hapur se Rusia
mbështet këtë Marrëveshje, në
rast se ajo të jetë në përputhje me
interesat serbe, kurse fjala Kos-
ovë mungon.

Pyetja tjetër e realpolitikës që
shtrohet është nëse ka interes
Rusia vërtet për një zgjidhje të
shpejtë të këtij problemi apo
mund ta zvarrisë atë sipas rastit
sa më shumë  dhe mundësisht ta
kthejë në një konflikt tjetër të
ngrirë që ajo i ka shumë për zemër
? Aq më tepër që asnjë lloj mar-
rëveshjeje nuk mund të mirato-
het pa " bekimin " e saj në KS të
OKB-së. Ja pse oferta tejet "bu-
jare" ndaj saj si palë në këtë mar-
rëveshje është "dhuratë" e
paçmuar për Rusinë dhe ajo ka
treguar se di të luajë  dhe të
"driblojë mjeshtërisht me dhe pa
top" Rusia është e fituar në të dy
rastet; po qe se Marrëveshja nuk
bëhet, ajo do të tregojë gishtin nga
të tjerët. Ndërsa kur të arrihet një
gjë e tillë, ata do të kërkojnë
shpërblimin e tyre "  të majmë "
për rolin e tyre.

Së fundi por dhe më e rëndë-
sishmja, korrigjimi i kufirit ësh-
të "hallvë e ftohtë" se deri tani di-
het nga të gjithë se dialogut të
shumëpritur midis Serbisë dhe
Kosovës i mungon trualli, mjedi-
si dhe besimi i nevojshëm për një
marrëveshje të tillë. Pavarësisht
kritikave në aspektin teknik, ven-
dosja e taksave doganore 100 ndaj
mallrave serbe që tashmë duhet
të ndërpritet ishte një mundësi e
mirë për  qeverinë e Kosovës si dhe
për Serbinë dhe komunitetin
ndërkombëtar për të ndalur sa-
dopak  vrapin e për të reflektuar
më drejt mbi hapat e mëtejshëm
për një marrëveshje tërësore
vërtet historike.
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Një kryeministër
mjeran e i izoluar

Jini të guximshëm sot dhe flisni për
një ngjarje të sikletshme të së sh-
kuarës tuaj me një mik. Edhe pse ky
sekret do t'ju bëjë të ndiheni si e
zhveshur, me vonë do të ndjeni le-
htësim.

DEMI

Në momente të caktuara sot, mund të
ndiheni sikur po përpiqeni ta mbani
kokën mbi ujë, por mos e humbni
shpresën. Deri në fund të ditës, do të
merrni të gjithë mbështetjen dhe ndih-
mën që ju nevojitet.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Një ide që keni konsideruar si një
nocion radikal do të duket shumë më
i arsyeshëm sot, megjithëse mund të
ndryshojë jetën tuaj. Hapni mendjen
tuaj dhe ndjehuni i lirë të dilni jashtë
rutinës tuaj normale.

Sot ju do t'ju kërkohet të zgjidhni midis të
ushqyerit te stomakut dhe të ushqyerit të
zemrës tuaj. Përpiquni të shkoni për op-
sionin që ushqen mendjen tuaj. Në planin
afat gjatë, ju do të fitoni më shumë nga një
përvojë personale.

Kur dy personalitete të mëdha tako-
hen sot, mund të shpërthejnë fishekz-
jarre mahnitëse. Të lindurit në shenjën
e luanit kanë karakter të jashtëzakon-
shëm, por nuk e shpërfaqin atë në çdo
moment.

Ka ardhur momenti për të ndryshuar rutinën
tuaj. Nëse mendoni se mënyra juaj e të bërit
të gjërave nuk është aspak interesante apo
efektive, duhet ta konsideroni këtë një kohë
eksperimentale në jetën tuaj duke eksploruar
mënyra të reja të të menduarit dhe veprimit.

Njerëzit që ju thonë se konfliktet kur-
rë nuk sjellin kënaqësi janë njerëzit
që nuk e kuptojnë artin e negociat-
ave dhe debatit. Nuk ka nevojë të
frikësoheni kur njerëzit nuk bien da-
kord me ju. Shikoni mosmarrëvesh-
jet si mundësi edukimi.

Disa mosmarrëveshje duhen sqaru-
ar sa jeni në kohë. Ekziston një prob-
abilitet i lartë që një keqkuptim të
bëhet shkaku i një stresi. Sa i përket
financave, gjasat janë që të merrni
lajme të mira.

Thuhet se të huajt janë miq të cilët
nuk i keni takuar ende. Një person
që mund të takoni sot mund të bëhet
një shok shumë i mirë, dhe varet
sesi do ta ruani dhe forconi këtë
lidhje të re.

Do të jeni i rrethuar nga një energji
pozitive që do t'ju bëjë të ndiheni shumë
mirë.
Kjo është një kohë e mrekullueshme
për të provuar një skemë të re sa i
përket financave tuaja.

Kur dikush pyet se kush është frymë-
zimi juaj, a dini të përgjigjeni? Gjithkush
ka nevojë për një muze, dhe të gjithë
kanë nevojë për një hero apo heroinë
personale. Nëse nuk keni një idhull,
gjejeni një.

Ju mund të ndjeheni sikur po jetoni sot një
nga ëndrrat tuaja më të këndshme, kur ras-
tësi të çuditshme dhe kthesa qesharake të
fatit ju përshëndesin në çdo hap. Sa më
shumë lëvizni sot, aq më shumë emocion do
të përjetoni!

Opinioni i   Ditës

Nga Bardh Spahia

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

... e ka orientuar debatin tek
dhuna në protestë, duke anash-
kaluar plotësisht arsyet që nxorën
opozitën nga parlamenti, e kërkuar
bashkimin e qytetarëve në shesh
kundër tij, jashtë vendit po bën një
figurë qesharake teksa shfaqet si
europiani reformator përballë një
opozite xheloze ndaj tij. Kështu, si
kurrë ndonjë shtetar më parë,
mori rrugën drejt Italisë e po vetëo-
frohet për intervista, për të thënë
se mijëra qytetarët në shesh nuk
janë populli i revoltuar ndaj tij,
ndërsa normaliteti shqiptar ka
personazhet qesharake që i solli në
kuvend si opozita që atij i duhet.
Falsiteti i kësaj fasade i spikati
turpshëm pikërisht në prag të in-
tervistës së siguruar në emisionin
"Porta a Porta" në kanalin krye-
sor televiziv publik italian. Kryem-
inistri u kryqëzua nga komentet e
pacensuruara të shqiptarëve në
faqen zyrtare të programit, ndërsa
në mënyrë edhe më qesharake se
vetë kryeministri, dy zëvendësmin-
istra të tij, postonin elozhe për
kryeministrin.

E gjithë kjo akrobaci fsheh edhe
një tjetër realitet kokëfortë. Edi
Rama po përpiqet pa shumë suk-
ses, të kompensojë takimet e mun-
guara me homologë qoftë rajonalë,
qoftë europianë me "ftesa" për in-
tervista në mediat e vendit fqinj. I
spostuar në një cep të "Porta e por-
ta" në kanalin kryesor publik ital-
ian mbas mesnate, me panelistë të
zgjedhur me kujdes, për të dhënë
mesazhet e duhura në mbështetje
të kryeministrit, do dukej deri diku
interesant, nëse stili i tij i njohur i
vitit zero, që kur mori detyrën, të
mos shkëlqente që në nisje, me një
insert televiziv, ku Shqipëria e para
Edi Ramës, identifikohej me atë të
eksodit të marsit 1991. Këtij kraha-
simi që vetëm një mendje si e Edi
Ramës mund të guxojë ta bëjë, i
mëshoi sipas skenarit, edhe miku i
tij i vjetër Igli Tare, duke kapërcy-
er pacipësisht arritje kokëforta të
Shqipërisë, jo nën qeverisjet social-
iste, si anëtarësimi në NATO apo
liberalizimi i vizave.

Qesharake deri në dhimbje ak-
robacitë e një kryeministri, që në
gjashtë vite nuk ka asgjë për të
shënuar në avancimin e vendit
drejt BE, e sot akuzon opozitën, se
po pengon integrimin, pasi bëri
sakrificën radikale për një forcë
politike, dorëzimin e mandateve,
për t'u bashkuar me qytetarët
kundër këtij kryeministri, që pro-
pagandën e kushtueshme e ka in-
vestimin primar të qeverisjes së tij.

Kryeministri i një vendi që pret
hapjen e negociatave, pasi i hapi
njëherë një vit më parë, ka detyru-
ar opozitën të braktisë parlamen-
tin, pasi njihte si formë dialogu
vetëm forcën e kartonëve dhe
kapjen e çdo institucioni të pavar-
ur. Edi Rama e kupton se afera e
vjedhjes së zgjedhjeve e korrupsio-
nin galopant, që mban peng në sir-

Qesharake deri në dhimbje akrobacitë e një
kryeministri, që në gjashtë vite nuk ka asgjë për
të shënuar në avancimin e vendit drejt BE, e sot
akuzon opozitën, se po pengon integrimin, pasi
bëri sakrificën radikale për një forcë politike,
dorëzimin e mandateve, për t'u bashkuar me

qytetarët kundër këtij kryeministri, që
propagandën e kushtueshme e ka investimin

primar të qeverisjes së tij.

tarët e prokurorisë, i kanë edhe
partnerët e fuqishëm ndërko-
mbëtarë, të cilët prej kohësh tash-
më refuzojnë t'i japin mundësi kon-
takti direkt. E para Kancelarja
Merkel, e pas saj edhe udhëheqës
të tjerë, të cilët në fillim nën shem-
bullin e Merkel, e pritën dhe e
inkurajuan Edi Ramën si kryemi-
nistër, por më pas, u stepën, kur
kuptuan se raportet që u vinin nga
Komisioni Europian, nuk përko-
nin me informacionet, që secili
vend i siguron nga burime të veta,
zyrtare apo të hapura. Edi Rama
ia doli t'i fshinte nga raporti i pro-
gresit, edhe ish-ministrin e
Brendshëm nën akuzë për trafik
ndërkombëtar droge, edhe person-
at me rekorde kriminale në push-
tetin qendror e vendor, edhe bler-
jen e zgjedhjeve, edhe korrupsio-
nin galopant me PPP, edhe
varfërinë e mungesën e shpresës
që i sjell një eksod të heshtur të
qytetarëve të vet.

Atë ndikim të errët të këtij
kryeministri në administratën
aktuale të Komisionit Europian,
është diçka që Merkel me të ng-
jashmit e vet në Këshillin Europi-
an, e kuptojnë qartë, dhe e shpre-
hin përmes votës ndaj Shqipërisë.
Njëlloj e kuptojnë se ai lobim i
kushtoi edhe Maqedonisë qer-
shorin e kaluar, që u tërhoq pas
nga Shqipëria, pasi kryeministri
nuk e kishte "luksin" të spikaste
si i refuzuari i vetëm për hapjen e
negociatave të anëtarësimit.

Fatkeqësisht kostoja e lobin-
gjeve të kushtueshme të kryemi-
nistrit i mbeti shqiptarëve, sepse
përgjigja e vendimmarrësve të
BE, që në vendet e tyre kanë pa-
rime krejt të kundërta pune e
demokracie me kryeministrin art-
ist shqiptar, ishte lënia jashtë
dere e Shqipërisë. Por kryeminis-
tri i Shqipërisë po u rezulton edhe
më i rrezikshëm se ai lloj lobimi.
Tashmë e kanë parë qartë rolin e

tij në idenë e shkëmbimit të
kufijve mes Kosovës e Serbisë, ku
kufiri mes delirit për t'u faktori-
zuar në sytë e kujt ka zhgënjyer,
dhe përdorimit të turpshëm për
interesa të errëta, është tejet i
hollë.

Eshtë normale që kancelaritë
europiane të mendojnë se Edi
Rama është problem i shqiptarëve,
sepse ai këtu i ka marrë votat, me
hir e pahir. Prandaj aksioni ynë
opozitar me protestat qytetare ka
marrë vëmendje të lartë, sepse nuk
janë vetëm opozitarët, por edhe
shumë qytetarë të revoltuar para
kryeministrisë e para parla-
mentit. Zërat e koordinuar të bu-
rokratëve të Brukselit, të njëjtët
që shkruan turpshëm vetëm ar-
ritje në progres raportin e fundit
të Shqipërisë, nuk e zhurmojnë dot
heshtjen e vendimmarrësve të
lartë politikë të Bashkimit Euro-
pian, për aksionin ku opozita ka
ftuar qytetarët. Mediat e vendeve
të tyre, ndryshe nga kryeministri,
flasin për një qeveri të korruptuar
e një kryeministër që pasi ka blerë
votat, ka kapur çdo pushtet e sido-
mos gjyqësorin, që nuk e lejon të
ndëshkojë asnjë prej të vetëve,
edhe pse ka fakte flagrante.

E Edi Ramës tashmë i ka mbe-
tur veçse të bëjë lolon në Itali, i
ndihmuar nga miq po aq kontro-
versë sa ai, duke lypur vëmendje
si artist i pazbuluar, pasi tashmë
besueshmërinë si kryeministër, jo
vetëm nga shqiptarët, por edhe nga
ndërkombëtarët, e ka në shifrën e
vet të preferuar, ZERO.
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Organi i pavarur i kon
trollit financiar për klu-

bet i UEFA-s, Investigatory
Chamber, ka nisur një hetim
formal ndaj Mançester Sitit
në lidhje me shkelje të
mundshme të rregullores së
Fair-Playt Financiar. Lajmin
e komunikon vetë qeveria e
futbollit europian në sajtin
e saj zyrtar, duke shpjeguar
se hetimi do të përqendro-
het në disa pika, të cilat men-
dohet të jenë shkelur nga
ana klubit anglez për të
anashkaluar rregullat e FFP.
Mediat britanike e kishin
lëshuar alarmin e një dëni-
mi të mundshëm që në fund
të vitit të shkuar, teksa pub-
likuan informacione të
ndryshme në lidhje me një
dënim të mundshëm dhe të
rëndë të Mançester Sitit nga
ana e UEFA-s.

SPORT

Kreu i Kukësit dhe ai i Skënderbeut mbështesin arbitrat në vendimin e tyre për të bojkotuar

Takaj e Gjici në unison:
Dhuna ishte e orkestruar!
Flasin dy nga presidentët kryesorë të superiores

Situata që po kalon
këto ditë futbolli sh
qiptar, ku bojkoti i ar-

bitrave ka sjellë pezullimin
e të gjithë aktiviteteve fut-
bollistike në vend, mund të
ishte parandaluar kohë më
parë. Mos prezenca e poli-
cisë së shtetit në stadiume
e bënte shumë të prekshëm
këtë produkt, futbollin, kjo
u pa qartë që në javën e
parë në sfidën Skënderbeu-
Partizani, ku tifozët u futën
në fushë duke u përplasur
ndërmjet tyre.

Takaj. Nga aktorët e parë
që reaguan dhe kërkuan
rikthimin e policisë në sta-
diume , për të shmangur
pikërisht këtë që ndodhi në
Kamzës, ka qenë dhe Ard-
ian Takaj. Në një intervistë
ekskluzive për Balkanweb,
presidenti i Skënderbeu
thekson se gjithçka është e
qëllimshme, pikërisht për
të bërë pis një nga të pak-
tët produkte që po funksion-
onte në Shqipëri: "Dhuna?
Më duket e qëllimshme që
dhe sporti të përshtatet më
situatën që po ndodh në
vend. Nuk është aspak ras-
tësi ajo që ndodhi, ishte diç-

ka që e kemi paralajmëru-
ar që në fillim. Ata që har-
tuan këtë ligj, për largimin
e policisë nga stadiumet, e

Jeton Selimi

PUBLIKOHET LISTA

Mesi rikthehet
tek Argjentina,
Ikardi mbetet
jashtë

dinim shumë mirë që do
vinte ky moment. Bojkoti i
arbitrave? Është vendimi
më i drejtë që mund të

kenë marrë ndonjë herë.
Duhet ta çojnë deri në fund
me çdo kusht. Nuk është
koha për të bërë shfaqe,

duhet të ruajmë këtë
produkt për të cilin kemi
vite që punojmë. Gjithçka
e mirë që është bërë mund
të zërohet brenda pak
muajsh. Është një goditje
e madhe për imazhin e fut-
bollit shqiptar.

Në të njëjtën linjë ësh-
të edhe presidenti  i
Kukësit, Safet Gjici, i kon-
taktuar nga Balkanweb,
Gjici theksoi se është e pa
mundur të vijohet gara në
këto kështu: "Vendimi i ar-
bitrave ishte i drejtë. Në
këto kushte është e pam-
undur të vijohet gara, pasi
situata mund të precipi-
tonte akoma më shumë.
Prezenca e Policisë në sta-
diume është e domos-
doshme për sigurinë e
garës, u shpreh Gjici, i cili
shtoi se për ekipin e tij ky
vendim nuk ka asnjë efekt.

Pasi i dha lamtumirën
Kombëtares së

Argjentinës pas zhgën-
jimit të madh në Botëror-
in e Rusisë, "Pleshti" ka
vendosur t'i thotë "po" tra-
jnerit të ri, Lionel Ska-
lonit, ndaj emri i tij është
pjesë e të grumbulluarve
për miqësoren kundër
Venezuelës më 23 mars.
Mediat argjentinase nuk
janë në gjendje të saktë-
sojnë nëse ai do të luajë
kundër Venezuelës në
Madrid, apo nëse do të
jetë i disponueshëm dhe
për miqësoren në Tangeri
kundër Marokut. Gjith-
sesi fakt është që Mauro
Ikardi mbetet jashtë Ko-
mbëtares, por është
grumbulluar shoku i tij
tek Interi, Lautaro Mar-
tinez, ndërsa do të jetë
dhe Paolo Dibala.

Dridhet Mançester
Siti, UEFA nis

hetimin ndaj klubit
anglez

PRESIDENTI I KAMZËS

Qarri: I kërkova ndjesë
Hamitit, mendoni për lojtarëtPresidenti i Kamzës,

Naim Qarri, ka
kërkuar ndjesë për
dhunën që ka ushtruar
ndaj gjyqtarit Eldorian
Hamiti në përfundimin e
ndeshjes Kamza-Laçi. Ai
ka kërkuar ndjesë në një
prononcim për "Top Chan-
nel", ku rrëfen se ka tele-
fonuar Hamitin dhe i
kërkon federatës të rish-

ikojë dënimin për Kamzën
në emër të familjeve të
lojtarëve. "Ndihem shumë
keq për ngjarjen që ndod-
hen. Unë nuk jam për
dhunë. I kërkoj falje të gjithë
familjarëve dhe ata që ishin
aty. Telefonatën e parë ia kam
bërë Hamitit dhe i kam
kërkuar falje. Do t'iu lutesha

të gjithë mediave, ta heqin
atë pjesë e dhunës, sepse
është bërë si film. Shpresoj
që të merren një vendim
më i lehtë. Të paktën të
mendojnë për ata futbol-
listët, se kanë familje. Unë
i bëj thirrje Federatës që ta
shikojnë edhe njëherë atë
vendim", u shpreh Qarri.

"PIBE DE ORO"

Maradona: Përse FIFA lejon të
luhet për Kombëtare të tjera?

Maradona kundër të
gjithëve, sidomos

kundër Infantinos. Por e ka
dhe më bashkëkombasit e tij
që veshin fanella të vendeve
të tjera. "Pide de Oro" nuk
humbet rastin për të
lëshuar silurë nga të gjitha
anët. Pas barazimit me Leo-
nes Negros, Diegito ka
lëshuar artilierinë e rëndë
kundrejt argjentinasve të
natyralizuar, sidomos për ata
që kanë pranuar të luajnë
për Meksikën, vend në të ci-

lin ai sot punon. "Jam argjen-
tinas dhe nuk do të kisha luaj-
tur kurrë për asnjë vend tjetër.
Nëse këtyre djemve u ofrohet
një mundësi për të fituar
Botërorin dhe kjo cilësohet e
kënaqshme, unë mendoj se të
përfaqësosh një cohë dhe të
luash për zemrën, është një
hendek i madh shumë". Po In-

fantino ç'hyn këtu? Hyn që
çke me të sepse Maradona për
këtë problem ka folur dhe me
të. "Më pati thënë se gjërat do
të ndryshonin, por në fakt
kanë mbetur njësoj. Infanti-
no nuk di t'i vendosë gjërat në
vend, duhuet të konsultohet
me ne lojtarët që kemi luaj-
tur në Botërorë".

MBROJTËSI I BAJERNIT

Lëv e hoqi nga Kombëtarja,
reagon Humels: S'është e drejtë!

TAKIMI NË KRYEMINISTRI

Rama takon Dukën, pritet
zgjidhje për futbollin

Futbolli i bllokuar nuk i interesin askujt, ndaj është
normale që të kërko-

het një zgjidhje sa më e
shpejtë. Pas bojkotit të ar-
bitrave, që nuk do të rik-
thehen të gjykojnë nëse
policia nuk do të jetë
prezente në stadiume për
të garantuar jetën e tyre,
edhe Federata Shqiptare
e Futbollit mbështeti ven-
dimin e Shoqatës së Arbi-
trave. Në këto kushte, në
kryeministri është zhvil-
luar një takim mes Edi
Ramës dhe Armando
Dukës. Se çfarë kanë
biseduar me njëri-tjetrin
kreu i qeverisë me kreun
e FSHF-së, ende nuk dihet, por sinjalet janë pozitive
dhe mund të kemi një zgjidhje të situatës.

Joakim Lëv hoqi nga
skuadra përfaqësuese

e Gjermanisë tre lojtarë
të Bajernit të Mynihut,
duke u thënë se nuk do të
grumbullohen më me
"pancerat", pasi ekipi ko-
mbëtar do të nisë fazën e
rinovimit. Mats Humels,
Zherom Boateng dhe To-
mas Myler ishin lojtarët
që Lëv vendosi t'i largojë
nga përfaqësuesja, ndërsa
Humels ka reaguar: "Unë
dua të komentoj vendimin
e trajnerit të kombëtares.
Mendoj që ka qenë një
vendim shumë i vështirë
(të cilin e respektoj, natyr-
isht), por mënyra se si e
kam marrë është e pakup-
tueshme. Sipas mendimit
tim, gjithmonë kam pasur

një marrëdhënie të mirë me
njerëzit e përfshirë në
skuadrën tonë dhe ne gjith-
monë e kemi trajtuar njëri-
tjetrin në mënyrë të drejtë.
Tomas, Zherome dhe unë
kemi dhënë gjithçka për

ekipin kombëtar për vite
me radhë dhe për mendi-
min tim ky vendim nuk
është i drejtë ndaj asaj që
kemi arritur. Mund të them
se ata ishin vite të mrekul-
lueshme, 70 ndeshje
ndërkombëtare që te-
jkalojnë gjithçka që kisha
ëndërruar si fëmijë. Një to-
tal prej katër turneve të
mëdha ku mu lejua të mer-
rja pjesë, ku kurorëzuam
edhe fitimin Kupën e Botës
2014. Unë do ta mbaj atë nd-
jenjë përgjithmonë dhe
unë me të vërtetë do të doja
të bëja gjithçka për të
përsëritur diçka të ngjas-
hme" shkruan Humels në
profilin e tij.
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- I vetmi person që mund të
kontrollosh në një marrëdhënie,
është vetëvetja.

- Gjëja më e mirë që ka për të
bërë dikush që nuk është i sigurtë
në vetveten e tij, është të heshti.

- Për të kërkuar arsyen se pse
një dashuri mbaroi, është sikur të
kërkosh arsyen se pse ajo filloi !!!

- Nëna është si qiriu, që djeg
veten për të ndriçuar jetën tonë !!!

- Për gjërat që nuk mund të
flasësh, duhet të heshtësh.

- Heshtja është flori, kur nuk
mund të mendosh një përgjigje të
mirë.
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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. E bardhë ajo Moby Dick.
5. Fillojnë amplifikimin.
7. Eshtë vit që parashikohet.
10. Mbyllin pamjen.
11. U printe jeniçerëve.
13. Thurman aktore.
14. Një reaksion në provëz.
16. Një sport me brez të zi.
19. Në fund të fundit.
20. Janë në gjyq.
23. I është hequr të dënuarit.
24. Eshtë shahu i fundit
25. Janë fletë trëndafili.
27. Kufizojë një metër.
28. Tregojnë pallate në miniaturë.
29. Një fjalë pa shkak.
30. Janë përllogaritje.
32. Mbyllin një dritare.
33. Të parat në muzg.
34. Me të nxjerrin një letër.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

HORIZONTAL
1. Niven që qe aktor.
5. Little... kryeqyteti i Arkansas.
7. Janë tek në lakër.
10. Nuk ka akoma një bebe.
11. Kufizojnë katete.
12. Penn aktor.
13. Hector që shkroi Pa familje.
15. Thahen me bonifikime.
18. Mbyllin takimin.
19. Ndërmarrje Industriale Mat.
21. Mbyllen me epilog.
23. Tregohen indiferentë dhe aspak të gjallë.
25. Ishin sandalet e lëkurëkuqve.
27. Njëlloj për latinët.
30. Eshtë vend si Katari.
31. Pupi regjisor.
32. Janë strehat e çobanëve.
33. Eshtë centrali si Chernobyl.
35. Fillojnë një argument.
36. Të parat në stadium

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

35. Janë me ngjyra të tilla si tunxhi.
37. Toromani balerinë.
39. Inicialet e Reitman regjisor.
40. Fillojnë politikën.
42. Një piktor si Antonio Ligabue.
44. Diftong në dietë.
46. Një lind në kokë.
48. Kush ka... do të pijë.
49. Punojnë në galeri.
52. Fillojnë titrat.
53. Mund të jetë ekspres.
54. Mund të skadojë.

VERTIKAL

1. Ishte titulli i Hiro Hitos.
2. Ekberg aktore.
3. Eshtë skuadra.
4. Dy asa.
5. Binjaket në klasa.
6. Qe duhet sajdisur.

7. Nuk i bihet me kokë.
8. Sharif aktor.
9. Janë organet e taksave.
12. Me Haensel në përrallat e vëllezërve Grimm.
15. Vihen për të mbyllur.
17. Janë vegla.
18. Eshtë medalja e të parit.
21. I dhimbset frikacakut.
22. Mund të jetë mbi xhiro.
26. Eshtë llahtar.
28. Janë inate të akumuluara
30. Eshtë vëlla i gruas.
31. Një tip për të këcyer.
33. Edoard piktor.
36. Lumë në Francë.
38. Janë djemtë e... nënës.
41. Lindi Akilin.
43. Kodi i celularit.
45. Mbledh baskët separatistë
47. Një ështrë edhe Egjeu.
49. Fillojnë një metodë.
50. Dy anët e një neni.
51. Fillojnë ofensivën.
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- Problemi më i madh i komunikimit, është se, nuk
dëgjojmë për të kuptuar, por për t'u përgjigjur.

- Ato që nuk duhet të bëjmë, nuk duhet as t'i
mendojmë.

- Ndonjëherë thjesht duhet të shikoni prapa në të

kaluarën dhe të buzëqeshni për sesa larg keni shkuar.

- Vetëm kur të fillojmë të jemi zgjuar, kuptojmë sesa të
fjetur ishim.

- Në përpjekje për të bërë të tjerët të lumtur, kam
harruar veten time !!!

37. Mund të sjellin shi.
38. Kështu fillon Odisea.
39. Një mund të jetë emërore.
42. Thirrej edhe kështu Persefo-
ni.
44. Ai dhe ajo.
45. E ka lënë atë që s'ka fuqi
48. Para es Salaam.
49. Ylli i Londrës.
50. Eshtë syzë... në komo.

VERTIKALI
1. Hyskja aktor.
2. Kush e thotë lutet.
3. Një tis mjegulle.
4. Maiden që këndojnë.
5. Gjysmë rekord.
6. Antonio skulptor i famshëm.
7. David regjisor.
8. Janë brinjë në skuadër.

9. Ruan në kufij.
12. Mban mikrofonin.
14. Janë edhe ato të fytyrës.
16. Quheshin edhe Eumenide.
17. Demek pa kufij.
20. Mund të jetë atomike.
22. Qyteti i përjetshëm.
24. Kitara e Ravi Shankar.
25. Janë katrore në sipërfaqe.
26. Një fjalë si gjoja.
28. Pak daktilografi
29. Eshtë si divan.
31. Një pjesv e amerikanëve.
32. Bernhardt që qe aktore.
34. Eshtë infeksion në veshë.
38. Një mund të jetë unik
40. Gjysma e sasisë.
41. Pak marramendëse.
43. Eshtë dhomë.
45. Fillojnë takimin.
46. Në fund majtas.
47. Të fundit në manastir.
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