
(Në foto) Formulari-tip që duhet të plotësojnë 7 mijë pronarët

Fleckenstein: Djegia e mandateve, sinjal i keq 

Basha: Zgjidhja nuk vjen me arrestime Basha: Zgjidhja nuk vjen me arrestime 
fasadë. Kryemadhi: Opozita nuk tërhiqetfasadë. Kryemadhi: Opozita nuk tërhiqet

Eurodeputetët vijnë 
në Tiranë: Pajtohuni! 
Basha: S’do ketë një 

2017 tjetër me Ramën 

Landfilli në Sharrë 
“gllabëron” para, 

edhe bashkia 
paguan 2 tarifa 
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Nga MIRON ÇAKO 

KERKESA NE AGJENCI, SI BEHET TERHEQJA E DOSJES PER TA ÇUAR NE GJYQ

7 MIJE DOSJE PRONASH NE 
ATP, FORMULARI I APLIKIMIT 

Pesë mite të Rilindjes 
për djegien e mandateve

Opinioni
 Ditësi

Pronarët që s’kanë marrë përgjigje për kërkesën e kompensimit, duhet të tërheqin 
dosjen dhe ta dorëzojnë në gjykatë. Zbardhet procedura dhe dokumentet që duhen 

Parlamenti Europian është i gatshëm të ndërmjetësojë 
për zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri. Një del-

egacion i Parlamentit Europian vizitoi dje Tiranën, në 
përpjekje për të ulur palët në bisedime pas djegies në bllok 
të mandateve nga opozita. Eurodeputetët...

Nga ANDI BUSHATI 

Mos na ka mallkuar Zoti që nuk po 
bëhemi një vend si gjithë Europa?

Ashtu si në periudhën e protestës 
studentore, shumicës parlamentare 

edhe këtë radhë i ka vdekur arma e saj 
më e fortë, propaganda. Të përkundur 
nga siguria e liderit...

Që nga protestat në dhjetorin e vitit 
1991 deri tek ato të fundit në shkurt 

2019,  shqiptarët kanë protestuar duke 
aspiruar: “E duam Shqipërinë si gjithë 
Europa” por, me sa...

 i
Opinioni

Ditës

Në faqet 10-11

Anesti Kondili: 
Ju tregoj se si 

mund të shërohet 
mjekësia jonë 

 DEMSHPERBLIMI 

INTERVISTA 

Të përndjekurit, 
lista emërore 

dhe dokumentet që 
mungojnë në dosje 

 

Braçe fyen Lalën, 
“News 24” dënon 

arrogancën e 
pushtetarëve 

GAZETARJA E NJOHUR 

Në faqen 4

 

Dokle: Flutura 
jote, Dritëro, 

s’e përballoi dot 
dimrin e ftohtë 

IKJA E SADIJE AGOLLIT 

Në faqen 18Në faqen 5

Policia e Shtetit do të re-
krutojë në radhët e saj 

100 ushtarakët e parë. Ata do 
të jenë nga radhët e forcave 
komando të ushtrisë dhe do 
të punësohen në Policinë 
e Shtetit për të ndihmuar 
uniformat blu ndoshta në një 
nga sektorët e saj më të rëndë-
sishëm siç janë forcat spe-

Udhëzimi i Sandër Lleshajt, ushtarakët do të konkurrojnë për t’u veshur policë 

Policia rekruton 100 komando të ushtrisë 
Testi, forcat speciale do të pyeten si i kanë përballuar situatat e dhimbshme

ciale. Ministri i Brendshëm, 
Sandër Lleshaj ka nxjerrë 
një udhëzim ku përcakton 
kriteret dhe procedurat  e pra-
nimit në Policinë e Shtetit 
të ushtarakëve të Forcave të 
Armatosura. Në pikën 1 të 
këtij udhëzimi përcaktohet 
se përzgjedhja...

Vijon në faqen 21Vijon në faqen 20

Në faqet 12-13

Në faqen 8Në faqet 2-3
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KRIZA POLITIKE
NEGOCIATAT

Opozita e bashkuar, e
kryesuar nga Lulzim
Basha informoi dje

nga afër delegacionin e eu-
rodeputetëve të Parlamentit
Evropian për krizën politike,
që sipas tyre zgjidhet vetëm
me largimin e Edi Ramës nga
qeveria. Në krah të aleatëve,
kreu i PD-së, Lulzim Basha,
në një dalje për mediat pas
takimit me delegacionin e
Parlamentit Europian u
shpreh se u ka shpjeguar aty-
re se kryeministri Rama ka
shkatërruar demokracinë.
"Dua të falënderoj eurode-
putetët për mundësinë që i
dhanë opozitës së bashkuar
për të prezantuar gjendjen
kritike ku ndodhet demokra-
cia shqiptare, ku në Shqipëri
nuk ka një qeveri që punon
për popullin, por për krimin.
Një nga problemet e mëdha
është dezinformimi që Edi
Rama me paratë e drogës bën.
Shqipëria ndodhet në një sit-
uatë të rëndë dhe mund të
zgjidhet vetëm me një qeveri
transitore dhe zgjedhje të
lira. Zgjidhja e kësaj situate
nuk vjen me arrestimin fasa-
dë të Vangjush Dakos, sa për
sy e faqe. Kjo zgjidhjen vjen
vetëm me një qeverisje tran-
sitore dhe zgjedhje të lira

Detyra jonë është të shpje-
gojmë realitetin që shqiptarët
e vuajnë përditë. Në këtë fazë
ku ndodhet vendi, ku synon
të hapen negociatat me BE-
në, duhet të sqarojmë se Edi
Rama me veprimet e tij ka sh-
katërruar stabilitetin e ven-
dit", u shpreh Basha. Kreu i
PD shkoi më tej teksa dek-
laroi se Rama jo vetëm që ka
shkatërruar demokracinë në
Shqipëri, por edhe se ka fillu-
ar të ndërhyjë në çështje de-
likate në rajon si çështja e
ndryshimit të kufijve. "Rama
në emër të stabilitetit ka sh-
katërruar demokracinë.
Miqtë tanë, që duan të mirën
e Shqipërisë, hap pas hapi do
ta kuptojnë se fillimisht ësh-
të demokracia dhe më pas sta-
biliteti, gjë që Edi Rama e ka
shkatërruar. Rama nuk do të
mjaftohet me stabilitetin e
vendit që e ka bërë copë e çikë,
e më pas jep edhe mend për
stabilitetin në rajon, duke
dhënë ide për ndryshime
kufijsh. Kjo garë për të zbu-
luar të vërtetën është në
rrugë fituese. Me durim dhe
me mirënjohje ndaj ndërko-
mbëtarëve", tha z.Basha. Ai
mohoi të ketë bisedime mes
tij dhe Ramës, pavarësisht
deklaratave nga delegacioni
i BE-së se do të negociojnë
mes palëve për të kaluar
krizën politike. Basha akuzoi
Ramën se atë marrëveshje,
Rama e përdori për të vjedhur
zgjedhjet. "Nuk do të ketë një
2017 tjetër me Edi Ramën. Edi
Rama e mori 2017-ën për të

"Dhuna nuk është përgjigje", kreu i PD i përgjigjet OSBE-së: Nuk më intereson fare

Basha takon delegacionin e PE:
Tri kushte për zgjidhjen e krizës
"S'do të ketë një 2017 të dytë me Ramën"

Valentina Madani

AKUZA
"Ne po e bëjmë këtë
betejë se ndajmë të
gjitha mendimet njësoj
me ndërkombëtarët.
Është një proces që po
vazhdon dhe opozita
bashkë me qytetarët do
e çojnë në fund. Sot në
Shqipëri nuk ka
demokraci dhe stabilitet,
Edi Rama po hedh në
erë fatin dhe ekonominë
e Shqipërisë dhe po
kështu po rrezikon
stabilitetin e rajonit",
theksoi z.Basha.

Kryetarja e LSI-së, Mon
ika Kryemadhi, dek-

laroi dje prerazi se opozita
nuk do të bëjë asnjë hap pas
dhe se rruga që po ndjek ësh-
të e ajo e duhura. Pas takim-
it me delegacionin e PE-së,
ajo deklaroi: "Unë di të
them se nuk ka asnjë hap
pas. Opozita nuk do të bëjë
asnjë hap pas. Shqiptarët
janë mandatet tona më të
pastra. Protesta e 16 shkur-
tit, protesta e 21 shkurtit
dhe protesta e djeshme
treguan edhe njëherë që
opozita është në rrugën e
duhur. Jam e bindur që të
gjithë ju gazetarët e terren-
it jeni në rrugën e duhur,

që e paraqisni opozitën në çdo
moment në aktivitetet e saj.
Faleminderit dhe na falni për
gazin helmues të djeshëm që
përdori Garda e Republikës
kundër qytetarëve dhe
kundër jush. Ju faleminderit

shumë!", u shpreh zj.Krye-
madhi. Po dje, LSI publikoi
letrën që ish- ministri i
Drejtësisë dhe ish-deputeti i
LSI, Petrit Vasili i ka dërguar
në vitin 2017 Ndihmëssekre-
tarit të Shtetit Amerikan,
William Brownfield. Letra
mban datën 15 shkurt 2017
dhe Vasili në cilësinë e min-
istrit të Drejtësisë u ka
kërkuar SHBA-ve zyrtar-
isht mbështetjen dhe an-
gazhimin e drejtpërdrejtë të
Departamentit Amerikan
të Shtetit për Byronë e
Hetimit dhe SPAK, që të
ngrihen sa më parë dhe me
asistencë e mbikëqyrje të
fortë amerikane.

shmangur konfliktin civil
dhe e ktheu në dosjen '339'.
Provon dhe është maja e ajs-
bergut se si Edi Rama dhe
vartësit e tij shkatërruan pro-
cesin zgjedhor bashkë me
krimin e organizuar që të
kapnin tepsinë, që sot është
në duart e Edi Ramës. E vet-
mja zgjidhje është një qeveri
tranzitore pa Edi Ramën dhe
që t'i zgjidhë duart prokuror-
isë që të gjithë këta që janë
kapur nga Vangjush Dako,
tek Damian Gjiknuri, nga

Safet Gjici tek Taulant Balla,
që janë kapur duke bash-
këpunuar me krimin e orga-
nizuar për të vjedhur votat të
shkojnë para drejtësisë", tha
z.Basha. Pas takimit me eu-
rodeputetët, kryetari i PD-së
u pyet nga gazetarët edhe për
deklaratën e OSBE-së, e cila
dënoi dhunën në protestën e
opozitës, teksa u shpreh se ajo
u nxit nga politika. "Unë kur-
rë nuk do të komentoj dek-
laratat e askujt, sepse kam
një punë shumë më të rëndë-

sishme për qytetarët sh-
qiptarë. Nuk më intereson
fare se çfarë kuptohet mes
rreshtave, poshtë dhe sipër
tavolinës. Edhe një herë, unë
nuk merrem me komente dhe
deklarata të misioneve të
huaja. Me durim do t'iu shpje-
gojmë se përqasja stabilitet
mbi demokracinë ka dështu-
ar se sot në Shqipëri nuk ka
as demokraci dhe as stabilitet
dhe se kjo ka vendosur një
autoktrat të lidhur me Niçet
e krimit", theksoi z.Basha.

Parlamenti
Europian

'SPAK', LSI publikon letrën që u dërgoi SHBA-ve në 2017

Kryemadhi: Opozita s'tërhiqet, së
shpejti do të vijnë gjëra të bukura

SHKURTE

Mungesa e seancave plenare, PD
anulon protestën para Kuvendit

Në mungesë të seancës plenare, opozita anuloi dje
protestën e paralajmëruar për sot para godinës së Ku-

vendit. 24 orë para tubimit, Partia Demokratike njoftoi struk-
turat se protesta nuk do të mbahej, ndërsa e radhës do të
zhvillohet në varësi të seancës plenare. Protestat e opozitës
zhvendosën dy herë mbledhjen e parlamentit. Një javë më
parë, kryetari i Kuvendit u detyrua të anulojë seancën plena-
re, i shqetësuar për situatën e krijuar, në një kohë që opozita
kishte lajmëruar rrethimin e parlamentit dhe djegien e
mandateve në bllok. Opozitarët nuk bënë asnjë hap pas, u
mblodhën para parlamentit edhe pse nuk kishte deputetë,
ndërsa protesta rezultoi e qetë, pas një presioni shumë të
fortë ndërkombëtar për shmangien e dhunës. Seanca e sh-
tyrë e 21 shkurtit u zëvendësua në mënyrë të papritur këtë
të martë, por opozitarët u mobilizuan shpejt.

Policia e Tiranës procedoi dje penalisht 8 persona,
pjesëmarrës në protestën e opozitës, pasi çanë me forcë

kordonin e policisë dhe i goditën me sende të forta, ku si
pasojë 2 punonjës policie mbetën të plagosur. Procedimi pe-
nal ndaj tyre sqaron më tej policia nisi pasi në rrugën
"George W.Bush", në hyrje të parlamentit kanë shtyrë e
çarë me forcë kordonin e policisë në shërbim, duke i goditur
me sende të forta. Janë identifikuar dhe po punohet gjith-
ashtu për kapjen e 12 personave të tjerë, të cilët kanë kundër-
shtuar punonjësit e policisë. Po ashtu, nga protesta kanë
marrë mjekim nga gazi lotsjellës 8 shtetas. Vendimi ndaj
tyre është marrë pasi është kryer analizimi i pamjeve film-
ike dhe provave të mbledhura nga ekspertët. Në këto raste
Kodi Penal parashikon gjobë, deri në 9 vite burgim. Gazi
lotsjellës i përdorur nga policia për të shpërndarë protes-
tuesit është i tipit "MN-01 Muzzle blast", ku nga një kërkim
në internet mësohet se është një fishek kimik neutralizues,
i destinuar për paralizuar përkohësisht turmën.

Çanë kordonin e policisë,
procedohen 8 persona, 12 në kërkim

Kreu i opozitës, Lulzim Basha
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Parlamenti Europian
është i gatshëm të
ndërmjetësojë për zgji-

dhjen e krizës politike në Sh-
qipëri. Një delegacion i Parla-
mentit Europian vizitoi dje
Tiranën, në përpjekje për të
ulur palët në bisedime pas dje-
gies në bllok të mandateve nga
opozita. Eurodeputetët vijnë
para vendimit për hapjen ose
jo të bisedimeve për anëtarë-
simin e Shqipërisë në Bash-
kimin Europian. Në mbërritje,
shefi i misionit, eurodeputeti
Tunne Kelam, i tha 'TCH' se
Parlamenti Europian është i
gatshëm të ndërmjetësojë për
zgjidhjen e krizës politike në
Shqipëri. "Sigurisht, është në
interesin tonë të përbashkët
që Shqipëria të marrë ftesën
për hapjen e bisedimeve të
anëtarësimit", deklaroi z.Ke-
lam. Pyetjes nëse kriza mund
të zgjidhet, ai u përgjigj:
"Shpresoj që po. Nuk ka rrugë
tjetër! Ky do të jetë dhe me-
sazhi ynë, që kjo është detyra
juaj dhe e askujt tjetër, të arri-
ni një pajtim kombëtar në in-
teres të shqiptarëve dhe Sh-
qipërisë". Delegacioni i Parla-
mentit Europian në Shqipëri
zhvilloi një takim me kreun e
PD-së, Basha dhe kryetaren e
LSI-së, Kryemadhi për të dis-
kutuar mbi vendimin e
opozitës për djegien e mandat-
eve dhe kërkesat për rrëzimin
e qeverisë dhe për zgjedhje të
parakohshme, pas përfun-
dimit të së cilit krerët e
opozitës theksuan edhe
njëherë kërkesat e tyre. Pas
këtij takimi, ata pritën në
zyrat e BE në Tiranë, minis-
trin e Brendshëm, Sandër Lle-
shaj. Por, pas përfundimit të
takimit ministri zgjodhi të
mos bëjë asnjë koment,
ndonëse vëmendja e media për
të mësuar rreth asaj që ishte
folur ishte e madhe. Po ashtu,
takimi i delegacionit të PE-së
vijoi me kryeministrin Rama
dhe ministrin e Jashtëm në
detyrë, Gent Cakaj. Ankimet
do të zhvillojnë edhe gjatë së
enjtes me kryeparlamentarin
Gramoz Ruçi e më pas me për-
faqësues të shoqërisë civile.
Grupimi i partive popullore
përfaqësohet nga Cristian
Dan Preda dhe Tunne Kellam.
Grupimi i socialistëve dhe
demokratëve në këtë delega-
cion përfaqësohet nga rapor-
tuesi për Shqipërinë, Knut
Fleckenstein dhe Juan
Fernando Lopez Aguilar. Pak
ditë më parë raportuesi për
Shqipërinë, Knut Flecken-
stein deklaroi se vendimi i
opozitës për heqjen dorë nga



Meta në Egjipt: Shqipëria, portë
hyrëse në Ballkan për investimet
Gjatë vizitës në Egjipt, Presidenti Ilir Meta zhvilloi

një takim me homologun egjiptian, Abdel Fattah
El-Sisi. Duke iu referuar sfidave dhe interesave të për-
bashkëta në rajonin e Mesdheut, Presidenti Meta shpre-
hu vullnetin për ta shfrytëzuar këtë vizitë, për hapjen e
një kapitulli të ri në marrëdhëniet midis vendeve tona.
Të dy presidentët ndanë mendimin se mundësitë e bash-
këpunimit ekonomik janë shumë më të mëdha se rezul-
tatet aktuale dhe kuadri ligjor në fuqi është stimulues
në këtë drejtim. Presidenti Meta e siguroi homologun
El-Sisi se investimet egjiptiane janë të mirëpritura në
Shqipëri. "Shqipëria mund të jetë një portë hyrëse në
rajonin e Ballkanit për sipërmarrjet egjiptiane", - nën-
vizoi Meta. Kreu i shtetit shqiptar dhe Presidenti El-
Sisi shprehën mbështetjen e tyre për një shfrytëzim
më të mirë të këtyre mundësive dhe mbledhjen sa më
parë të Komisionit të Përbashkët Ndërshtetëror, që do
të identifikojë të gjitha fushat e mundshme të bash-
këpunimit. Një vëmendje të veçantë të dy bashkëbise-
duesit ua kushtuan edhe zhvillimeve në rajonet res-
pektive. Presidenti Meta dhe Presidenti El-Sisi ndanë
mendimin se bashkëpunimi e solidariteti në luftën
kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm
është i domosdoshëm për një rajon mesdhetar që zh-
villohet në paqe dhe begati. Presidenti Meta vlerësoi
gjithashtu rolin e Egjiptit në arenën ndërkombëtare,
duke e konsideruar aktor dhe partner qendror në ra-
jonin e Lindjes së Mesme. Në fund, Presidenti Meta e
ftoi Presidentin El-Sisi për një vizitë zyrtare në Sh-
qipëri, ftesë që u pranua me kënaqësi.

mandatet është një pengesë
serioze në funksionimin e
demokracisë në Shqipëri, se ai
është kundërproduktiv dhe
minon progresin që vendi ka
bërë në rrugën drejt Bashkim-
it Europian. Pjesë e delegacion-
it janë edhe eurodeputetët të
grupimit liberal e demokratë
që përfaqësohen nga Ilhan
Kuçuk, grupimi i gjelbër nga
Tamas Mezcerics. Grupimi i
konservatorëve dhe reform-
istëve (ECR) do të përfaqëso-
het nga Bas Belder dhe grupi-
mi i Europës së Kombeve dhe
Lirive (ENF) Jean-Luc Schaff-
hausser. Në përfundim të taki-
meve delegacioni i Parla-
mentit Europian do të ketë sot
një deklaratë për mediat.
DEKLARADEKLARADEKLARADEKLARADEKLARATTTTTAAAAA

Raportuesi për Shqipërinë
në PE, eurodeputeti Knut
Fleckenstein deklaroi dje për
ATSH-në se, "heqja dorë nga
mandatet në parlament ësh-
të një sinjal i keq ndaj sh-

teteve anëtare të BE-së". Në
një intervistë për ATSH pak
orë përpara mbërritjes në Ti-
ranë, Fleckenstein thekson se,
"ajo që ndodhi ditët e fundit
në Tiranë, kur opozita hoqi
dorë nga mandatet në parla-
ment nuk ndihmon askënd".
Eurodeputeti apelon që të mos
keqpërdoret liria për të demon-
struar akte në mënyrë të dhun-
shme. Ai përmendi se "politi-
kanët që u kërkojnë njerëzve
të bëjnë protesta të dhunshme
nuk janë produktive në këtë
drejtim. Mendoj se gjëja më e
rëndësishme është që asgjë
nuk duhet ta pengojë Sh-
qipërinë në rrugën e saj për
hapjen e bisedimeve të
anëtarësimit. Për këtë them
se protestat janë të rëndë-
sishme dhe një element thel-
bësor i shoqërisë demokra-
tike, por ato duhet të jenë paqë-
sore. Dhe politikanët që u
kërkojnë njerëzve të bëjnë
protesta të dhunshme nuk

janë produktivë në këtë
drejtim. Duhet të ketë një dia-
log konstruktiv mes njerëzve,
opozitës dhe qeverisë, kështu
që Bashkimi Europian kup-
ton se Shqipëria është gati dhe
e maturuar si duhet për t'u
përballuar me pritshmëritë e
mëdha dhe kushtet në proces-
in e anëtarësimit. Këshillat e
mia janë pra të thjeshta: 1.
Vazhdoni me reformat. 2. Për
parlamentin, ktheju punës! 3.
Mos keqpërdorni lirinë për të
demonstruar duke kryer akte
të dhunshme dhe as mos i
merrni në konsideratë raste
të tilla", deklaroi ai. "Si një për-
faqësues i zgjedhur - thekson
Fleckenstein - parlamenti ësh-
të vendi ku duhet të punoni
për të ndryshuar jetën e
njerëzve për të mirë. Dhe
natyrisht është gjithashtu një
sinjal i keq ndaj shteteve
anëtare të BE-së përpara
takimit vendimtar të Këshil-
lit në qershor 2019".

Fleckenstein: Djegia e mandateve, sinjal i keq për BE. Jo protesta të dhunshme

Kriza, eurodeputetët në Tiranë:
Ndërmjetësojmë për krizën

"Arrini një pajtim kombëtar, në interes të shqiptarëve"
Valentina Madani

KNUT FLECKENSTEIN
"Këshillat e mia janë të thjeshta: 1. Vazhdoni
me reformat. 2. Për parlamentin, ktheju punës.
3. Mos keqpërdorni lirinë për të demonstruar
duke kryer akte të dhunshme dhe as mos i
merrni në konsideratë raste të tilla", deklaroi
eurodeputeti Fleckenstein.



Zëdhënësi i CDU/CSU: Bojkoti i
opozitës i gabuar, hap i madh prapa

Zëdhënësi i grupit parlamentar CDU/CSU në Bunde
stag, Florian Hahn këshillon opozitën që nuk duhet

të bojkotojë parlamentin. Hahn deklaroi për 'DW', se nuk
ka asgjë kundër protestave, por parlamenti, si bërthama
qenësore e demokracisë, nuk duhet bojkotuar. "Unë kam
mirëkuptim për demonstrata paqësore, për protesta paqë-
sore, por është e gabuar të bojkotohet pikërisht ai vend
ku duhet të zhvillohet debati politik në një demokraci,
pra parlamenti. Më kujtohet fare
mirë kur PD ishte në pushtet dhe
socialistët bojkotonin parlamen-
tin. Unë e kam kritikuar atëherë
këtë në të njëjtën mënyrë. Nuk kam
asgjë kundër protestave, por par-
lamenti, si bërthama qenësore e
demokracisë nuk duhet bojkotuar
kurrsesi. Kam pasur këshillën që
të mos bojkotohet parlamenti dhe
kam këshillën që mundësisht të
braktiset kjo rrugë e nisur, në mënyrë që sërish të kr-
ijohet një bashkëpunim normal me njëri-tjetrin, ose
edhe kundër njëri-tjetrit, por në kuadër të parlamentit,
ashtu siç e parasheh demokracia", tha z.Hahn. Referu-
ar progresit të bërë nga Shqipëria për anëtarësimin në
BE, Hahn theksoi se janë bërë disa përparime, por
bojkoti i fundit është hap i madh prapa.

Ambasadori i Zvicrës:
Dialogu politik të

bëhet në parlament

Ambasadori i Zvicrës
në Shqipëri, Adrian

Maitre, i bëri dje apel
klasës politike që dialogu
të bëhet në parlament,
pasi kjo ndihmon edhe në
imazhin pozitiv të vendit.
"Imazhi i Shqipërisë do
përmirësohej nëse forcat
politike do bashkëpuno-
nin me njëri-tjetrin.
Imazhi i Shqipërisë nuk
korrespondon me realite-
tin. Ky vend është i sigurt,
mikpritës dhe interesant.
Aktorët politikë duhet të
influencojnë në krijimin
e një reputacioni të mirë
për Shqipërinë. Dialogu
në parlament ndihmon
për të pasur një imazh
pozitiv të vendit", dek-
laroi z. Maitre.

Eurodeputeti Tunne Kelam dhe raportuesi
për Shqipërinë, Knut Fleckenstein
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KANDIDATËT
MANDATET

KQZ u nisi dje formularin e dekriminalizimit 57 kandidatëve nga listat e PD dhe LSI

Lista zyrtare/ Ja kandidatët që
marrin mandatin, 34 prej tyre femra
Ligji i barazisë gjinore ka favorizuar kandidatet femra

Tërhiqet Qazim Sejdini: Nuk
kandidoj për një mandat të katërtQazim Sejdini, prej afro

12 vitesh në krye të
Bashkisë së Elbasanit, ka
vendosur të heqë dorë nga
rikandidimi për një man-
dat të katërt. Është vetë Se-
jdini, ai që e konfirmon
këtë për "Gazeta Sh-
qiptare". Interesit të
gazetës për ta intervistuar,
ai iu përgjigj me fjalët se,
"kam vendosur të mos kan-
didoj më dhe s'kam ç'të
flas". Kjo është hera e parë
që Sejdini pranon
tërheqjen nga kandidimi,
duke i hapur kështu rrugë
një figure të re socialiste
për të marrë drejtimin e
një prej bashkive më të
rëndësishme në vend.
Ndonëse ende jo zyrtar-
isht, socialistët duket se e
kanë gjetur zëvendësuesin

e Sejdinit në krye të kësaj
bashkie dhe ai është prefek-
ti i qarkut Elbasan, Gledian
Llatja. Llatja ka qenë deri
para pak kohësh shefi i kabi-
netit të ish-ministrit të
Transporteve, Damian Gjik-

nuri dhe me vendim qeverie
në fillim të këtij viti u emërua
prefekt i Elbasanit. Një
emërim që duket se lidhet
pikërisht me garën e ardhs-
hme vendore. Taulant Balla,
drejtuesi politik i këtij qarku,

pak kohë më parë e vlerësoi
kandidaturën e Llatjas, duke
theksuar se kandidimi ishte
në dorën e tij. Qazim Sejdini
ka mundur të fitojë 3 man-
date radhazi si kryetar i Bash-
kisë së Elbasanit, duke mun-
dur disa kandidatura të forta
nga ana e demokratëve.
Ndonëse për socialistët ai kri-
joi një bastion të majtë në
këtë qytet duke dhënë rezul-
tate pozitive jo vetëm në
zgjedhjet vendore, por edhe
ato parlamentare, ai shpesh-
herë ka qenë vënë në qendër
të akuzave nga ana e opozitës
për lidhje dhe favorizim të gru-
peve kriminale të këtij qyte-
ti.

Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve pas ad
ministrimit të listës

së vakancave të përcjellë
nga Kuvendi, ka nisur
punën për zëvendësimin e
deputetëve që kanë dorëzuar
mandatet. Në zbatim të
detyrimit ligjor, KQZ-ja ka
bërë së pari verifikimin nëse
partitë që u përkasin man-
datet kanë zbatuar dety-
rimet e barazisë gjinore në
listat shumemërore dhe për
t'i dhënë të drejtën gjinisë
më pak të përfaqësuar të
marrë mandatet deri në
plotësimin e këtij kriteri.
Ligji përcakton se 1 në 3 kan-
didatët e parë të një liste
dhe 30 për qind e listës totale
duhet të jetë me përfaqësim
nga secila gjini. Dhe për çdo
mosrespektim të këtij detyr-
imi çdo plotësim vakance
bëhet me kandidatë nga gjin-
ia më pak e përfaqësuar. Nga
ky verifikim ka rezultuar se
si PD, ashtu edhe LSI në
shumicën e listave
shumemërore nuk e kanë
zbatuar këtë detyrim, ndaj
shumica e kandidatëve që u
është dhënë mundësia nga
KQZ-ja të marrin mandatet
e lëna nga deputetët opozi-
tarë janë vajza dhe gra. Në
total nga 57 kandidatë që ka
kontaktuar KQZ-ja për t'i

dërguar formularin e
vetëdeklarimit të dekrimi-
nalizimit, 34 prej tyre janë
të gjinisë femërore. Dhe re-
kordin e thyen Tirana, ku
nga 15 kandidatë gjithsej, 10
prej tyre janë të gjinisë
femërore. Ndërkohë që sa i
përket përfaqësimit të par-
tive, 40 kandidatë janë nga
listat e PD dhe 17 nga listat
e LSI-së. Në Berat bie në sy
emri i Lefter Maliqit, i cili
konsiderohet si një kandi-

datët që do ta pranojë ta
marrë mandatin e deputetit
që i ofrohet, kjo edhe për sh-
kak se që gjatë kohës së
zgjedhjeve të 2017 ai u dis-
tancua nga PD dhe u bash-
kua me PS-në, ndonëse ish-
te pjesë e listës së kandi-
datëve demokratë. Gjatë
kësaj kohe ai ka qenë drej-
tues i lartë i administratës së
burgjeve. Në Korçë i jepet
mundësia për të marrë man-
datin kreut të PD-së së këtij

qyteti, Andrea Manos dhe
ish-deputetit të PBDNJ-së,
Ligoraq Karamelo. Ndërkohë
që në Vlorë pjesë e listës së
kandidatëve që janë kontak-
tuar nga PD janë edhe ish-de-
putetët, Arben Ristani dhe
Dashamir Tahiri i PDIU-së.
Në qarkun Durrës i jepet
mundësia ish-drejtorit të Pol-
icisë Bashkiake të Tiranës,
Vullnet Topallit dhe kreut të
PAA-së, Agron Duka. Në Sh-
kodër bien në sy emrat e
Gjokë Uldedajt dhe Dritan
Yllit, ndërsa në Lezhë emri i
Preç Zogajt. Ndërsa në Tiranë
pjesë e kësaj liste janë edhe
Gerti Bogdani, Ardit Çela apo
edhe Ralf Gjoni. Natyrisht që
procesi i plotësimit dhe dorë-
zimit të formularëve të dek-
larimit do të tregojë se cili prej
këtyre kandidatëve do të pra-
nojë të marrë mandatin e de-
putetit. Ndonëse shumica
prej tyre janë përfaqësues
politikë të këtyre dy forcave
kryesore opozitare, nuk për-
jashtohet mundësia që mes
tyre të ketë edhe individë që
do shikojnë interesin e tyre
personal dhe jo atë politik të
forcës që përfaqësojnë apo i ka
kandiduar. Deri më tani nga
radhët e opozitës 2 deputetë
nuk pranuan ta dorëzonin
mandatin, ndërkohë që nuk
kanë vendosur ende Nard
Ndoka dhe Rudina Hajdari.

KANDIDATET
Qarku BeratQarku BeratQarku BeratQarku BeratQarku Berat
Lefter Maliqi
Llambriolla Misto
Rexhina Limja

Qarku KorçëQarku KorçëQarku KorçëQarku KorçëQarku Korçë
Andrea Mano
Ligoraq Karamelo
Suela Myrtollari
Marta Male
Pirro Kapurani

Qarku VlorëQarku VlorëQarku VlorëQarku VlorëQarku Vlorë
Arben Ristani
Dashamir Tahiri
Matilda Qurku
Sokol Dervishaj

Qarku GjirokastërQarku GjirokastërQarku GjirokastërQarku GjirokastërQarku Gjirokastër
Mimoza Çomo
Erjola Braha

Qarku ElbasanQarku ElbasanQarku ElbasanQarku ElbasanQarku Elbasan
Taulant Zeneli
Nada Tapija
Sindi Daiu

Enver Roshi
Rudina Mita
Qarku FierQarku FierQarku FierQarku FierQarku Fier
Luljeta Sejko
Aurora Koroveshi
Elizabeta Kurti Erisa
Xhixho

Qarku DibërQarku DibërQarku DibërQarku DibërQarku Dibër
Edmond Isaku
Denisa Vata
Aurora Mara

Qarku DurrësQarku DurrësQarku DurrësQarku DurrësQarku Durrës
Agron Duka
Vullnet Topalli
Dejana Burgjia
Helenida Sava
Edlira Hysen

Qarku ShkodërQarku ShkodërQarku ShkodërQarku ShkodërQarku Shkodër
Gjokë Uldedaj
Bednardeta Syku
Denisa Meci
Orjeta Shkambi
Dritan Hylli

Qarku LezhëQarku LezhëQarku LezhëQarku LezhëQarku Lezhë
Preç Zogaj
Martin Biba
Enkelejda Rica
Elda Hoti

Qarku TiranëQarku TiranëQarku TiranëQarku TiranëQarku Tiranë
Gerti Bogdani
Mirela Tabaku
Barbara Doda
Enkelejda Sallaku
Besmira Petriti
Ana Kadillari
Ina Haxhija
Orjona Kurtesi
Majlinda Halilaj
Zana Prela
Kevi Pojana
Ardit Cela
Ylli Shehu
Edmond Rrushaj
Ralf Gjoni

QarQarQarQarQarku Kku Kku Kku Kku Kukësukësukësukësukës
Alban Zeneli
Miftar Dauti

Në fund të seancës së djeshme parlamentare, zëv
endëskryeministri Erjon

Braçe, duke folur për gratë de-
putete, të intimiduara nga pro-
testuesit, jep përgjigje arro-
gante, intimiduese, dhe tallëse
për një gazetare grua, që si
gjithë kolegët ka qëndruar për
orë të tera mes gazit lotsjellës
dhe gurëve të protestës.
Për të shmangur pyetjet e
gazetares së “News 24” Klodiana Lala, Braçe i dha
një përgjigje fyese duke i thënë se e ka mendjen tek
ish-kryeprokurori Adriatik Llalla. Gazetarja i kerkoi
shpjegime për deklaratën e tij, por Braçe përshkalle-
zoi qendrimin arrogant, duke iu kërkuar truprojave
ta largonin. Sjellja e tij bëhet edhe më e rëndë, pasi
gazetarja ishte duke bërë punën e saj.
“News 24” denoncon këtë qasje që një zyrtar i lartë i
shtetit demonstron para gazetarëve.

Braçe fyen Klodi Lalën, "News 24"
dënon arrogancën e pushtetarëve
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Ushtarakët që do të bëhen pjesë e policisë, duhet t'i nënshtrohen konkurrimit

Policia rekruton në radhët e saj
100 forca komando ushtarake
Ushtarakët do pyeten si i kanë përballuar situatat e dhimbshme

Policia e Shtetit do të
rekrutojë në radhët
e saja 100 ushtarakët

e parë. Ata do të jenë nga
radhët e forcave komando
të ushtrisë dhe do të punë-
sohen në Policinë e Shtetit
për të ndihmuar uniformat
blu ndoshta në një nga sek-
torët e saj më të rëndë-
sishëm siç janë forcat spe-
ciale.  Ministri  i
Brendshëm Sandër Lleshaj
ka nxjerrë një udhëzim ku
përcakton kriteret dhe pro-
cedurat  e pranimit në Po-
licinë e Shtetit të ushtar-
akëve të Forcave të Arma-
tosura. Në pikën 1 të këtij
udhëzimi përcaktohet se
përzgjedhja e ushtarakëve
të Forcave të Armatosura
për pranim në strukturat e
veçanta të Policisë së Sh-
tetit do të bëhet në batal-
ionin "Komando", sikurse
përcaktohet në nenin 5, të
marrëveshjes ndër mjet
Ministrisë së Brendshme
dhe Ministrisë së
Mbrojtjes. Kriteret e pra-
nimit të ushtarakëve ak-
tivë të Forcave të Armato-
sura të Republikës së Sh-
qipërisë, për plotësimin e
nevojave të veçanta në Po-
licinë e Shtetit, në rolin
zbatues, janë ato të përcak-
tuara në nenin 38 të ligjit
"Për Policinë e Shtetit",
ndërsa ky udhëzim përcak-
ton edhe disa kritere të
veçanta. Më konkretisht
ushtaraku duhet të jetë i
moshës deri 32 vjeç, të ketë
gjatësi trupore mbi 175 cm,
të ketë kualifikime e trajn-
ime të posaçme që lidhen
me funksionin dhe të ketë
vlerësime të nivelit  sh-
këlqyer ose shumë mirë,
për 2 vitet e fundit të shër-
bimit në Forcat e Armato-
sura. Ndërkohë që funksio-
net policore që do të plotë-
sohen nga ushtarakët e
përzgjedhur nga Forcat e
Armatosura do të përcakto-
hen nga drejtori i
përgjithshëm i Policisë së
Shtetit, mbi bazën e nevo-
jave në strukturat e veçan-
ta të Policisë së Shtetit.
Gjithsesi pranimi i ushtar-
akëve të Forcave të Arma-
tosura të Republikës së
Shqipërisë, për plotësimin
e nevojave të veçanta, në
Policinë e Shtetit, do reali-
zohet nëpërmjet një proce-
si konkurrimi, i cili shpal-
let me urdhër të drejtorit

të përgjithshëm të Policisë
së Shtetit. Konkurrimi zh-
villohet në dy faza: a) veri-
fikimi paraprak, i cili ka
për qëllim të verifikojë
nëse kandidatët plotësojnë
kriteret e përgjithshme
dhe ato të veçanta;

b) vlerësimi i kandi-
datëve. Në vlerësimin e
kandidatëve përfshihet
vlerësimi i dokumentacion-
it të çdo kandidati,  me
qëllim vlerësimin e ar-
simimit, trajnimeve e kual-
ifikimeve, arritjet konkrete
dhe përvojën e shërbimit
në Forcat e Armatosura, si
dhe vlerësimet individuale

të punës. Gjithashtu, zhvil-
lohet edhe intervista e
strukturuar, me qëllim për
të vlerësuar logjikën, sak-
tësinë dhe rrjedhshmërinë
e të folurit, aftësinë e orien-
timit e të reagimit për situ-
ata të ndryshme, ndjesh-
mërinë njerëzore për prob-
lematikat sociale, kuptimin
e rrezikut dhe si i ka për-
balluar ngarkesat
psikologjike në çastet më të
dhimbshme të jetës së tij
apo në situata kritike. Gjith-
ashtu, ushtarakët i nënsh-
trohen edhe një testi fizik
si dhe atij të qitjes me
armë. Në përfundim të pro-

cesit të verifikimit përfun-
dimtar të kandidatit, ba-
zuar në relacionin e Drej-
torisë së Burimeve Njerë-
zore, drejtori i përgjiths-
hëm i Policisë së Shtetit
nxjerr urdhrin për pran-
imin në Policinë e Shtetit,
emërimin në detyrë dhe
dhënien e gradës policore
në përputhje me vendimin
nr. 79, datë 20.2.2019, të
Këshillit të Ministrave "Për
ekuivalentimin e gradave
të Forcave të Armatosura
të Republikës së Shqipërisë
me gradat e Policisë së Sh-
tetit" dhe funksionit ku
emërohet.

Grada "Kolonel" në ushtri barazohet me gradën "Drejtues i parë"
Vendimi, ja si ekuivalentohen

gradat ushtarake me ato të policisë
Pak ditë më parë Këshil

li i Ministrave miratoi
vendimin për ekuivalen-
timin e gradave ushtarake
me ato në Policinë e Sh-
tetit. Bëhet fjalë për një
vendim që ka vlerë vetëm
për rastin e rekrutimit të
ushtarakëve në radhët e
policisë, në mënyrë që ata
të gëzojnë të njëjtat grada
dhe të mos humbasin kar-
rierën e tyre ushtarake. Si-
pas këtij vendimi grada
"Kolonel" në ushtri ekuiv-
alentohet  me gradën
"Drejtues i parë" në polici,
grada "Nënkolonel" ekuiv-
alentohet me gradën "Drej-
tues" në polici, grada "Ma-
jor" me gradën "Kryeko-
misar", grada "Kapiten" me

INTERVISTA
Zhvillohet edhe
intervista e
strukturuar, me qëllim
për të vlerësuar
logjikën, saktësinë
dhe rrjedhshmërinë e
të folurit, aftësinë e
orientimit e të
reagimit për situata
të ndryshme,
ndjeshmërinë
njerëzore për
problematikat
sociale, kuptimin e
rrezikut dhe si i ka
përballuar ngarkesat
psikologjike në çastet
më të dhimbshme të
jetës së tij apo në
situata kritike.

Pavarësisht klimës politike dhe akteve të për
plasjes së dhunshme mes protestuesve dhe

policisë, qeveria pret që këtë vit të risë numrin
e turistëve që mund të vizitojnë vendin tonë. Për
këtë qëllim Këshilli i Ministrave ka miratuar dje
një vendim të veçantë ku ka shtuar listën e
vendeve, shtetasit e të cilave mund të hyjnë pa
viza në Shqipëri kryesisht për periudhën e se-
zonit turistik veror. Dhe natyrisht që pritshmëria
më e madhe është nga ato shtete që kanë edhe
një numër më të madh banorësh dhe që përbëjnë
një potencial të madh shtetasish që mund të viz-
itojnë vendin tonë, përfshi Kinën dhe Rusinë.
Kështu sipas vendimit të qeverisë lista e sh-
teteve, shtetasit e të cilëve hyjnë pa viza në ven-
din tonë shtohet me Rusinë, Arabinë Saudite,
Bjellorusinë, katarin, Tailandën, Bahrejnin dhe
Kinën. Shtetasit e këtyre shteteve mund të hyjnë
në Shqipëri vetëm me pasaportë dhe jo përgjith-
monë, por vetëm gjatë një periudhe të caktuar
disa mujore. Sipas këtij vendimi bëhet fjalë për
periudhën nga 1 Prilli deri në 31 tetor 2019. Për-
jashtim bëjnë shtetasit kinez, të cilët mund të
hyjnë pa viza në Shqipëri që sot e deri në 31 tetor.
Ndërkohë që po gjatë mbledhjes së djeshme
qeveria miratoi në parim një memorandum me
Arabinë Saudite, i cili parashikon shumë shpjet
lëvizje të lirë dhe pa viza të qytetarëve të të dyja
vendeve.

Nga kinezët te rusët, ja të huajt që
mund të hyjnë pa viza në Shqipëri

gradën "Komisar" dhe grada
"Toger" me gradën "Nënko-
misar". Kjo sa i përket gra-
dave drejtuese. Ndërkohë që
sa i përket gradave të nivelit
zbatues grada "Kryekapter"

dhe "Kapter" me gradën "In-
spektor i parë", grada
"Rreshter", "Tetar" dhe
"Nëntetar" me gradën "Ins-
pektor i dytë" dhe "Ushtar"
barazohet me "Inspektor".
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Sekuestrohen 100 kg kanabis, arrestohen
këshilltari i Vaut të dejës dhe tre të tjerë

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Katër perso-
na janë prangosur nga
policia e Shkodrës, pasi u
janë gjetur sekuestruar
100 kg kanabis sativa.
Njëri nga të arrestuarit
gjatë operacionit të kodu-
ar "Rruga e Hapur" është
Dod Dodani, anëtar i
Këshillit Bashkiak të
Vaut të Dejës, i zgjedhur
nga Aleanca Demokris-
tiane. Burime zyrtare nga
policia bënë me dije se sh-
tetasit Nardi Malaj, Dod
Dodani, Jozef Ndoci dhe
Aurel Tanushi u arrestu-

Reagon deputeti socialist: Bëhu gati Zen, halle të mëdha të presin

Përballja në gjyq për dosjen e CEZ,
Shkëlzen Berisha depoziton provat për shpifje
"Taulant Balla nuk erdhi, pasi s'do të japë shpjegime

për 30 udhëtimet me trafikantin e drogës"

an në rrugën kombëtare
Lezhë-Shkodër në dt.26 sh-
kurt 2019, për trafikim të
lëndëve narkotike. Mësohet
se gjatë kontrollit në pjesën
e prapme të makinës së tyre
"Audi", të parkuar në një pikë
karburanti jofunksionale u
gjetën 100 kg lëndë e dyshuar
marijuanë në 7 thasë të zinj
plastikë, të mbuluara me

çarçafë. Po ashtu, në makinë
u gjetën edhe dy mostra
lënde të dyshuar marijuanë,
rreth 67 gr. Ndërsa, në sh-
tëpinë e këshilltarit Dodani
u gjet lëndë e dyshuar narko-
tike 42,2 gramë, si dhe fara
gjithashtu të dyshuara të
bimëve narkotike, 179,8
gramë. Në cilësinë e provës
materiale u sekuestrua e tërë

lënda e gjetur, dy automjete
"Audi" dhe "Merzedes" si dhe
katër telefona celularë. Ma-
terialet procedurale i kalu-
an Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Shkodër për he-
time të mëtejshme. Pritet që
gjykata e këtij rrethi të ven-
dosë masën e sigurisë ndaj
katër të arrestuarve për
trafik droge.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Në Gjykatën e Tiranës
është zhvilluar dje
seanca e radhës

gjyqësore mes kreut të
grupit parlamentar të PS-së,
Taulant Balla, si dhe djalit
të ish-kryeministrit Sali Ber-
isha, Shkëlzen Berisha, i cili
e akuzon Ballën për shpifje.
Sipas Shkëlzen Berishës,
Balla, i cili ishte dhe kreu i
komisionit parlamentar he-
timor për privatizimin e
OSHE tek CEZ ka gënjyer
duke thënë se Berisha nuk
ka paguar asnjë tatim ndër
vite. I pranishëm në seancën
gjyqësore ka qenë vetëm Sh-
këlzen Berisha, ndërsa mu-
ngonte Balla. Deputetit so-
cialist u përfaqësua nga
avokati Gentjan Rumano.
Sipas Rumanos, Balla nuk
ka shpifur dhe se nuk mund
të ishte në gjyq për shkak të
angazhimeve politike. Në
përfundim të seancës ku
gjykata administroi si provë
edhe një vendim ku Balla
është i dënuar më parë për
shpifje ndaj Shkëlzen Ber-
ishës, ky i fundit deklaroi se
ka paguar 1.6 mln lekë ta-
time. Pas përfundimit të se-
ancës, Shkëlzen Berisha tha
se Balla nuk ishte dje i pran-
ishëm në seancë, sepse nuk
jep dot shpjegime për udhë-
timet jashtë Shqipërisë me
trafikantin e drogës, Ed-
mond Bego. I menjëhershëm
ka qenë reagimi i Taulant
Ballës, i cili paralajmëron
Shkëlzen Berishën se nuk do
të shpëtojë pa u ndëshkuar
në dosjen CEZ.
DEKLARADEKLARADEKLARADEKLARADEKLARATTTTTA EA EA EA EA E
SHKËLZEN BERISHËSSHKËLZEN BERISHËSSHKËLZEN BERISHËSSHKËLZEN BERISHËSSHKËLZEN BERISHËS

"E rëndësishmja në këtë
seancë është fakti që vetë do-
kumentacioni që ka sjellë
para gjykatës i akuzuari, të
cilin e ka marrë gjatë komi-
sionit parlamentar vërteton
që unë kam paguar 16 mln
lekë taksa dhe i akuzuari ka
qenë në dijeni të kësaj pag-
ese në momentin kur ka
kryer shpifjen. Kjo është e
rëndësishme, sepse kjo pro-
von që shpifja ka kon-
sumuar veprën penale me
shpifje në fjalë sepse ka qenë
në dijeni të faktit që po bën
një deklaratë të rreme. Pre-
tendimet e palës tjetër ishin
që ne nuk kemi qenë në dije-
ni të këtyre taksave. Kemi

Atentati, breshëri
plumbash në drejtim të
makinës së dy zyrtarëve
LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Një automjet në
të cilin udhëtonin dy per-
sona në Lezhë është qëllu-
ar paraditen e djeshme me
breshëri plumbash. Mëso-
het se persona ende të pan-
johur, në aksin rrugor
Milot-Lezhë (në afërsi të fs-
hatit Tresh) kanë qëlluar
nga një makinë me armë
zjarri në drejtim të një mje-
ti tip "Ford Focus", që po
lëvizte nga Lezha në
drejtim të Tiranës. Mësohet
se në mjetin e sulmuar
ndodheshin Mirel Ndoka,
punonjës i INUV dhe Ed-
mond Mhilli ish-punonjës i
njësisë administrative Zej-
men. Në momentin që janë
qëlluar, dy personat në fjalë
mësohet të kenë parakalu-
ar mjetin nga ku erdhën
plumbat. Ata thanë se mje-
ti është qëlluar në pjesën e
poshtme, tek gomat. Për
t'ju shpëtuar të shtënave,
"Ford Focus" ka devijuar
nga rruga dhe ka hyrë në
një pikë karburanti. Men-
jëherë pas sinjalizimit për
ngjarjen, policia ka nisur
hetimet, ndërsa ka sekues-
truar edhe kamerat e sig-
urisë së karburantit me
shpresën se ata kanë mun-
dur të fiksojnë automjetin
nga ku hapën zjarr agre-
sorët. Ndërkaq, pas ng-
jarjes ka reaguar Bashkia
e Lezhës, e cila e ka dënuar
këtë ngjarje, ndërsa kërkon
vënien para përgjegjësisë
ligjore të autorëve. "Bash-
kia Lezhë dënon ngjarjen e
ndodhur në fshatin Tresh,
ku është qëlluar me armë
zjarri ndaj automjetit, në të
cilin lëvizte punonjësi i
bashkisë, inspektori i
INUV-it, së bashku me një
shtetas që nuk është
punonjës bashkie. Kjo ng-
jarje nuk ka lidhje me
punën e inspektorit tonë në
bashki apo rrethana të
tjera të kësaj natyre, siç po-
hon edhe ai vetë. Bashkia
Lezhë i bën thirrje Policisë
së Shtetit të vërë para
përgjegjësisë ligjore au-
torët e kësaj ngjarjeje që
cenon rendin dhe sigurinë
publike", thuhet në re-
agimin zyrtar të Bashkisë
së Lezhës.

pasur qëndrime të tjera, por
është e vështirë të kesh qën-
drime të palës kur pala mu-
ngon.

I pandehuri nuk është sot
në gjykatë. Kam dyshim se
arsyeja që nuk është në
gjykatë është se nuk ka

dashur të japë përgjigje për
mbi 20-30 udhëtime që ka
kryer me trafikantin e
drogës Edmond Bego në ven-

det e Evropës. Nuk ka
dashur të shpjegojë se pasi
është kthyer nga këto udhë-
time, zoti Bego ka fituar në
kundërshtim me ligjin mbi
6 mln dollarë para nga tak-
sat e shqiptarëve, ndërko-
hë që nuk duhet të lejohej
të merrte pjesë në garë dhe
jo më të fitonte. Pas përfun-
dimit të procesit penal, pat-
jetër që do të shoqërohet me
një tjetër padi civile. Vlera
do të përcaktohet pasi të
konsultohem me avokatin
tim, ekonomistin tim dhe
më pas do të dalë një vlerë e
qartë", - tha djali i ish-
kryeministrit Berisha.
REAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMI
I BALLËSI BALLËSI BALLËSI BALLËSI BALLËS

Kreu i grupit parlamen-
tar të PS, Taulant Balla, ka
replikuar në distancë me
djalin e ish-kryeministrit
Sali Berisha, Shkëlzen Ber-
isha. Përmes një postimi në
"Facebook", Balla tha se e
ka pasur të pamundur
pjesëmarrjen në seancën
gjyqësore, për shkak të an-
gazhimeve si deputet në
qarkun e Elbasanit. "Sh-
këlzen Sali Berisha! Paske
bilbilosur para gjykatës sot
në mungesën time dhe qen-
ke trimëruar mesa shoh
para gazetarëve, por mos
të të rrejë mendja se do
shpëtosh dot pa u ndësh-
kuar në dosjen CEZ! E
pata të pamundur të jem
sot aty përballë teje për
arsye angazhimi si de-
putet në qarkun e Elbasan-
it,  por herën tjetër do
marr masat që të mos mu-
ngoj. Tani që të iku edhe
babi nga parlamenti njëherë
e mirë, do të të përkushto-
hem me të gjithë seriozite-
tin që meriton një thëngjill
i zbuluar si ti. Bëhu gati
Zen, se halle të mëdha të pres-
in", shkruan Taulant Balla
në "Facebook".

Shkëlzen Berisha
Kreu i grupit parlamentar
të PS-së, Taulant Balla

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

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

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

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

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

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

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

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

Per cdo informacion te hollesishem mund te kontaktoni ne tel. 04 2256456.
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Prokuroria e Krimeve
të Rënda ka mbyllur
hetimet për ish-minis-

trin e Brendshëm, Saimir Ta-
hiri, lidhur me akuzat për
përfshirje në trafikun e
drogës me bandën "Habilaj"
dhe ka dërguar dje për
gjykim dosjen penale në
ngarkim të tij. Ish-zyrtari i
lartë është thirrur për t'u
paraqitur sot, më 28 shkurt,
ora 13:00 për t'u njohur me
akuzat zyrtare të prokuror-
isë. Pritet që të ketë edhe një
deklaratë nga vetë ai, për atë
që e ka cilësuar si "beteja e
jetës". Gjithashtu, të pande-
hur mësohet se do të jenë edhe
3 ish-zyrtarët e lartë të poli-
cisë së Vlorës Jaeld Çela,
Gjergji Kohila dhe Sokol
Bode, të cilët janë në arrati
prej 1 viti e gjysmë. Burime
për "Gazeta Shqiptare" thanë
se akuza e ngritur ndaj ish-
ministrit është ajo e trafikut
ndërkombëtar të narko-
tikëve. Më 11 shkurt, Gjyka-
ta e Krimeve të Rënda vendo-
si të pranojë kërkesën e tij
për moszgjatjen më të heti-
meve, duke iu lënë proku-
rorëve afat të përfundonin
hetimet deri më datë 10 mars.
Por, me sa duket, hetimet janë
mbyllur më herët. Më 17 jan-
ar të këtij viti, organi i akuzës
njoftoi se do të zgjasë edhe
me tre muaj afatet e hetimit.
Shkak për zgjatjen e heti-

Të pandehur edhe 3 ish-zyrtarët e policisë së Vlorës, Çela, Kohila dhe Bode

Prokuroria e Krimeve të Rënda mbyll
hetimet për ish-ministrin Saimir Tahiri
Dosja çohet në gjykatë për akuzat për trafik
ndërkombëtar droge dhe grup të strukturuar

meve është bërë letër-poro-
sia që autoritetet shqiptare i
kanë dërguar Malit të Zi dhe
Katanias. Përgjigja me sa
duket ka ardhur dhe dosja
është dërguar për gjykim.
Hetimet për ish-ministrin e
Brendshëm nisën nga pro-



I vodhën 510 mijë euro kompanisë
së huaj telefonike, arrestohen
9 punonjës të Call Center-it

HETIMET
Prokuroria e Krimeve
të Rënda i ka nisur
hetimet në tetor të vitit
2017 për ish-ministrin
Tahiri, me dyshimin sa
ka lidhje me grupin e
Habilajve, që trafikonte
drogë drejt Italisë. Në
të njëjtën kohë, të
pandehur do të jenë
edhe 3 ish-zyrtarët e
lartë të Policisë së
Vlorës, si të përfshirë
në grupin e Habiljave,
Jaeld Çela, Gjergji
Kohila dhe Sokol
Bode, të cilët janë në
kërkim.

DEKLARATA E TAHIRIT
Më 11 shkurt, Gjykata për Krime të Rënda pranoi kërkesën e Tahirit për moszgjatjen e
hetimeve edhe me tre muaj të tjerë, duke i vendosur kohë prokurorisë deri më 10 mars
për të vendosur përfundimisht nëse do kalojë në gjykim, apo do mbyllen hetimet. Pas

pranimit të kërkesës, Tahiri deklaroi për mediat se: "Mua më duket se kësaj maratone
po i vjen fundi. Dhe për mua, dhe për prokurorinë nisi numërimi mbrapsht. Kam pasur
durim dhe kam ende durim, pa u shqetësuar për asnjë çast, ashtu siç kam forcën për

t'u shpjeguar më në fund të gjithë qytetarëve, edhe atyre që më kanë besuar, edhe
atyre që ndoshta kanë dyshuar tek unë, të vërtetën time deri në germën e fundit".

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Policia e Tiranës ka vënë në pranga 9 persona,
pasi i kanë vjedhur një kompanie të huaj telefonike një
shumë prej 510 mijë eurosh. Mësohet se operacioni i koduar
"Centralisti" u finalizua pas një pune intensive hetimore 8-
mujore, në kuadër të procedimit penal të nisur në vitin 2018.
Ndërkohë, në lidhje me këtë ngjarje, 5 persona po hetohen
në gjendje të lirë, ndërsa 6 të tjerë janë shpallur në kërkim.
Burime zyrtare nga policia e kryeqytetit bënë me dije se
personat e arrestuar janë: J.F., 36 vjeç; E.K., 33 vjeç; F.A., 27
vjeç; S.B., 35 vjeç; A.D., 34 vjeç; O.S., 22 vjeç; A.G., 38 vjeç dhe
D.O., 25 vjeç, të  gjithë banues në Tiranë. Gjithashtu, është
vënë në pranga edhe 30-vjeçari A.V., banues në Fier. Sipas
burimeve të mësipërme, personat e mësipërm kryenin ak-
tivitetin e kundraligjshëm të rimbushjes dhe aktivizimit të
paketave promocionale të një kompanie telefonike celulari
(jashtë vendit) duke përdorur aplikacione dhe platforma të
kundërligjshme dhe kanë realizuar vjedhje duke shpërdoru-
ar detyrën në postet e tyre të punës që kanë në një kompani
'Call Centr' me adresë në qytetin e Tiranës, duke i shkaktu-
ar kompanisë telefonike një dëm prej 510 000 euro. Materia-
let procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Sh-
kallës së Parë Tiranë, në ngarkim të shtetasve të lartpër-
mendur, për veprën penale "Vjedhje duke shpërdoruar
detyrën" të parashikuar nga neni 135/2 i Kodit Penal".

kuroria e Katanias, që e aku-
zoi për trafik droge mbi ba-
zën e përgjimeve të grupit të
trafikantëve 'Habilaj', kush-
ërinj të largët me Tahirin. Në
përgjime flitej për 30 mijë euro
që grupi 'Habilaj' kishte për
t'i dhënë një personi me em-

rin Saimir si dhe bizhuteri
dhuratë bashkëshortes së tij.
Por, pas hetimeve prej më
shumë se një viti, prokuror-
ia italiane nuk gjeti prova që
implikojnë ish-ministrin sh-
qiptar duke kërkuar mbyll-
jen e çështjes.

Apeli ul dënimin, ish-gjyqtari
Shkëlqim Miri lirohet për 15 ditë

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Gjykata e Apelit ka ulur dënimin për ish-gjyq-
tarin Shkëlqim Miri, i cili u dënua me 2.8 vite burg për
korrupsion në favorizimin e një të
dënuari për veprën penale të vrasjes
me dashje dhe armëmbajtje pa leje,
kundrejt kërkimit dhe marrjes së
përfitimeve monetare të paligjshme.
Apeli e ka ulur dënimin nga 2.8 vite
burg në 2 vite. Mësohet se Mirit i ësh-
të llogaritur si paraburgim koha nga
arrestimi deri më sot, duke bërë që së
shpejti të dalë i lirë. Miri pritet të liro-
het përfundimisht brenda 15 ditësh.
Ndalimi i tij u krye në funksion të procedimit penal proak-
tiv të vitit 2017, për veprat penale të "Korrupsionit aktiv të
gjyqtarit, prokurorit dhe funksionarëve të tjerë të drejtë-
sisë", "Korrupsionit pasiv të gjyqtarëve, prokurorëve dhe
funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë".

Ish-ministri i Brendshëm,
Saimir Tahiri, në Gjykatën
e Krimeve të Rënda

United Nations Development Programme

TENDER ANNOUNCEMENT

Subject:  ITB for “CONSTRUCTION OF SEWAGE SYSTEM & REHABILITATION OF ROADS IN
ROMA QUARTER IN KULLE VILLAGE, DURRES MUNICIPALITY”

The United Nations Development Programme in Albania is seeking to receive offers from interested
companies who wish to be considered for the provision of the above mentioned services/works.

Companies will be selected in accordance with established UNDP procedures.  The offers must be
delivered within the deadline, set in a sealed envelope and with clearly marked “CONSTRUCTION OF
SEWAGE SYSTEM & REHABILITATION OF ROADS IN ROMA QUARTER IN KULLE VILLAGE, DURRES
MUNICIPALITY” to the address below.

For more details please refer to the link below:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=53571

Relevant Dates: All interested companies should provide their offer in the following address, not
later than 12 March 2019, at 14:00 hrs

Address for Communication and offers’ submission:

United Nations Development Programme Albania
Str. “Skënderbej”, Gurten Center, 2nd floor,
Tirana, Albania
Fax.No: + (355) 4 225 02 86
E-mail: procurement.al@undp.org

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

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

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

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

het të plotësojnë 7 mijë pr-
onarët, për të cilët agjencia
nuk ka marrë një vendim
për vlerësimin financiar dhe
kompensimin e tyre. Ish-pr-
onarët duhet të tërheqin
dosjen pranë ATP-së për të
ndjekur më pas rrugën
gjyqësore për të marrë ko-
mpensimin mbi pronën e
konfiskuar në vitin 1945.
PROCEDURAPROCEDURAPROCEDURAPROCEDURAPROCEDURA

Agjencia e Trajtimit të
Pronave bën të ditur se pr-
onarët duhet të plotësojnë
kërkesën tip për tërheqjen e
dokumentacionit të depozi-
tuar në Agjencinë e Trajtim-
it të Pronave. "Kjo kërkesë
mund të plotësohet pranë
sporteleve të ATP-së ose të
depozitohet e plotësuar
nëpërmjet shërbimit postar,
në adresën : Agjencia e Tra-
jtimit të Pronave, Rruga Mu-
hamed Gjollesha Nr.54. Ju
informojmë se pas plotësimit
të kërkesës do të njoftoheni
nëpërmjet numrit të tele-
fonit që keni shënuar për të
tërhequr dokumentacionin
e kërkuar"-thuhet në
njoftimin e ATP-së.
DOSJETDOSJETDOSJETDOSJETDOSJET

Agjencia e Trajtimit të
Pronave mbylli në 23 shkurt
të këtij viti  procesin e vlerë-
simit financiar të dosjeve të
ish-pronarëve, por mbetën
pa përfunduar procesin për
6 950 dosje. Me anë të një
njoftimi ATP u kërkon pr-
onarëve t'i drejtohen
gjykatës për të marrë vlerë-
simin dhe kompensimin e
pronave, pasi prej tre
vjetësh nuk ka mundur të
përfundojë shqyrtimin e
tyre. ATP kishte marrë për-
sipër të kryente vlerësimin
për 16 462 pronave brenda
tre viteve, por ky afat ska-
doi dje, në 23 shkurt. Pr-
onarët që presin të marrin
kompensimin për pronën
kanë aplikuar që në vitin
2015, por deri tani jo vetëm
që nuk kanë marrë kompen-
simin, por as nuk janë njo-
hur ende me vlerësimin fi-
nanciar.
KËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESATTTTT

Agjencia e Trajtimit të
Pronave u kërkon ish-pr-
onarëve t'i drejtohen
gjykatës së shkallës së
parë, për të kërkuar tra-
jtimin e kërkesës së tyre.
Agjencia do të njoftojë të
gjithë pronarët për dosjet
që nuk kanë një vlerësim
dhe më pas do t'ju vërë në
dispozicion të gjithë dosjet
e aplikimit. "Agjencia e Tra-
jtimit të Pronave, me anë të
këtij njoftimi informon të
gjithë subjektet, të cilëve
nuk i është trajtuar kërke-
sa, se mbështetur në nenin
34 të ligjit 133/2015, mund t'i
drejtohen gjykatës së sh-
kallës së parë, për të
kërkuar trajtimin e

Formulari-tip për tërheqjen e dosjes në Agjencinë e Trajtimit të Pronave

ATP për 7 mijë dosjet pa vlerësim:
Ja si të tërhiqni dokumentet

Kërkesa, në sportelet e Agjencisë, ose dorëzohet me postë

kërkesës së tyre. Gjithash-
tu, të gjithë subjektet ap-
likues (trashëgimtar ligjor/
përfaqësues me pro-kurë) do
të njoftohen nga Agjencia e
Trajtimit të Pronave idivid-
ualisht, të tërheqin doku-
mentacionin e depozituar
pranë sporteleve të institu-
cionit, në mënyrë që të fil-
lojnë me procedurat pranë
gjykatës së shkallës së

pare"-thuhet në njoftimin e
Agjencisë së Trajtimit të
Pronave, i cili mban firmën
e kreut të këtij institucioni
Jonida Baçi.  "Pranë Agjen-
cisë së Trajtimit të Pronave,
kanë qenë për t'u shqyrtu-
ar gjithsej 16.462 kërkesa të
patrajtuara për 12 qarqet e
Republikës së Shqipërisë, të
cilat përfaqësojnë kërkesat
për njohjen e së drejtës së

pronës, të bëra para hyrjes
në fuqi të ligjit 133/2015 si
dhe kërkesat e bëra brenda
afatit 90 ditor nga hyrja në
fuqi e ligjit. Në bazë të ko-
mpetencave që ligji i ka njo-
hur, Agjencia e Trajtimit të
Pronave, gjatë periudhës 3
vjeçare, ka trajtuar 9 512
kërkesa, për njohjen e së
drejtës së pronës"-thuhet në
njoftim.

Ligji i ri, emrat e pronarëve të kompanive
‘offshore’ në Shqipëri do të bëhen publikë

Ministria e Financave
po punon për harti-

min e një ligji të ri, që syn-
on të krijojë një regjistër,  i
cili do të zbardhë emrat e
pronarëve përfitues të ko-
mpanive të regjistruara në
parajsat fiskale (offshore)
me aktivitet në Shqipëri, në
linjë dhe me rekomandimet
e raportit të fundit të Mon-
eyval, mekanizmi i Komi-
sionit Europian, që bën
vlerësimin për masat
kundër pastrimit të parave
dhe financimit të terror-
izmit. Sipas draftit që po
harton Ministria e Finan-
cave mësohet se ligji synon
krijimin e një regjistri që do

të listojë pronarët përfitues
të kompanive të regjistruara
offshore, të cilët zotërojnë
mbi 25% të kapitalit filli-
misht dhe më pas, kufiri
mund të ulet në 10%. Pronë-
sia do të jetë publike, e akse-
sueshme përmes internetit,
ashtu siç është sot për ko-
mpanitë në Qendrën Ko-
mbëtare të Biznesit, ku cili-

do mund të hyjë në ekstrak-
tin e një subjekti dhe të
shikojë të gjitha të dhënat
mbi këtë subjekt, nga data e
krijimit, vendimet e ndry-
shme dhe deri tek bilancet
financiare. Ky regjistër do të
bëjë transparencë dhe mbi
origjinën e llogarive ban-
kare, por ky informacion do
të jetë konfidencial dhe i ak-

sesueshëm vetëm nga disa
institucione. Kjo nismë syn-
on të bëjë transparencë mbi
kompanitë e regjistruara në
parajsat fiskale, me pronësi
të panjohur, të cilat kanë sh-
kaktuar debate  të shumta
vitet e fundit. Shumë sipër-
marrje të regjistruara në
këto parajsa, kryesisht në

ishujt Cayman kanë fituar
koncesione dhe adminis-
trojnë burimet e naftës në
vend. Debati më i fundit lid-
hej me DH Albania, që fitoi
një pjesë të tenderit për un-
azën e madhe, tender që u
anulua kur rezultoi se ko-
mpania kishte falsifikuar
dokumentet.

Formulari TIP

Agjencia e
Trajtimit të

Pronave bën të
ditur se pronarët

duhet të plotësojnë
kërkesën tip për

tërheqjen e
dokumentacionit të

depozituar në
Agjencinë e
Trajtimit të

Pronave. Kjo
kërkesë mund të
plotësohet pranë

sporteleve të ATP-
së ose të

depozitohet e
plotësuar nëpërmjet

shërbimit postar.

ATP

Denaj: Qëllimi kryesor, shërbimi
ndaj bizneseve dhe qytetarëve

Administrata Doganore Shqiptare ka thjeshtuar
mjaft procedura dhe ka eliminuar barriera për

sipërmarrjet shqiptare dhe ato kosovare. Kjo, si pasojë
e reformave të ndërmarra vitet e fundit për thjeshtimin
e procedurave, të cilat kanë ndikuar në përmirësimin
e klimës dhe rritjen e besueshmërisë së biznesit në
vend. Ministrja Anila Denaj, gjatë një inspektimi në
Degën doganore të Durrësit, u shpreh se shërbimi ndaj
biznesit dhe qytetarëve është qëllimi kryesor, por i
rëndësishëm është dhe realizimi i objektivave tona në
luftën ndaj informalitetit. "Së bashku me drejtuesit
mendoj se ne duhet të rishikojmë, nëse ka nevojë, në
mënyrë periodike elementët e riskut, dhe për t'i dhënë
peshën e rëndësishme aspektit lokal, pasi është e
nevojshme të japim mesazhet e qarta dhe për subjek-
tet, jo me nevojën për të rritur inspektimet për një
subjekt, por për të qenë efektivë në inspektimin që
bëjmë dhe të jemi realist në daljen e përfundimeve të
këtyre inspektimeve" -tha Ministrja Denaj ndër të
tjera. Ndërsa Drejtoresha e Përgjithshme e Doganave,
Belinda Ikonomi, e cila e shoqëronte ministren, u
shpreh, se tashmë  po synohet drejt eliminimit sa më
shumë të kohës së qëndrimit dhe kontrolleve fizike të
bizneseve në Doganë. Sipas Ikonomit, kanali jeshil,
bëhet fjalë për subjekte që janë të sigurta, ndërsa kanali
blu do të thotë që janë subjekte për të cilat kërkohet të
bëhen kontroll dokumentar, por më pas largohen. Pra
nuk përbëjnë risk, është thjesht kontroll dokumen-
tar lidhur me mënyrën e vlerësimit.

LIGJI I RI
Në draftin që po harton Ministria e Financave
mësohet se ligji synon krijimin e një regjistri që do të
listojë pronarët përfitues të kompanive të regjistruara
‘offshore’, të cilët zotërojnë mbi 25% të kapitalit
fillimisht dhe më pas, kufiri mund të ulet në 10%.
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Qeveria vendosi të sh
tojë brena dy muajve
edhe 358 vende të

tjera pune në administratë.
Këshilli i Ministrave vendo-
si dje që numri i punonjësve
me kontratë të përkohshme,
nga 1335 punonjës që ishte
miratuar në fillim të vitit, të
shkojë në 1693 duke shtuar
kështu edhe 358 vende. Punë-
simi i tyre me afat nga dy
muaj deri në një vit do të jetë
nëpër institucione sh-
tetërore nga Kryeministria,
Kuvendi, ministritë deri te
agjencitë shtetërore.
VENDIMIVENDIMIVENDIMIVENDIMIVENDIMI

Këshilli i Ministrave mira-
toi dje disa ndryshime dhe
shtesa në vendimin nr.16,
datë 16.1.2019, "për punon-
jësit me kontratë të përkohs-
hme për vitin 2019 në njësitë
e qeverisjes qendrore". Në
pikën 1 të vendimit, përcak-
tohet se numri i punonjësve
me kontratë të përkohshme
bëhet 1 693 punonjës. Numri
i punonjësve do të shtohet
në Ministrinë e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë,  proku-
rori dhe gjykata. Shtesë të
numrit të punonjësve me
kontratë do të ketë edhe
Ministria e Infrastrukturës
dhe Energjisë, Ministria e
Financave dhe Ekonomisë,
Ministria e Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale, Min-
istria e Brendshme, Kolegji
i Posaçëm i Apelimit, Komi-
sioni i Pavarur i Kualifikim-
it dhe institucione të tjera
qeveritare. Për zbatimin e
vendimit janë ngarkuar
ministritë dhe institucionet,
të cilat do të kenë shtesë në
organikën e tyre. Ministritë
duhet të depozitojnë pranë
Ministrisë së Financave dhe

IMPORTI
Në fund të shtatorit 2018 kishte rreth 56 mijë
automjete stok në vend, që llogaritet si diferenca mes
mjeteve që janë importuar dhe atyre që janë
regjistruar, sipas të dhënave nga Doganat dhe Drejtoria
e Transportit Rrugor. Këtyre u shtohen edhe të paktën
rreth 10 mijë mjete të importuara në tetor-nëntor.



Qeveria është tërhequr
nga vendimi fillestar

numër 633,  i marrë tetorin
e shkuar, që vendoste kufi-
zime lidhur me importet e
makinave të përdorura me
vjetërsi mbi 10 vjet. Në një
dalje para mediave pas
mbledhjes se Këshillit të
Ministrave, ministrja e In-
frastrukturës dhe En-
ergjisë, Belinda Balluku
bëri me dije se janë ndry-
shuar afatet lidhur me
hyrjen në fuqi të ligjit duke
e kaluar atë nga 28 shkur-
tit 2019 në 31 dhjetor 2019.
"Kërkesat për këto ndry-
shime kanë ardhur nga
qytetaret në faqen e bash-
këqeverisjes dhe më pas në
një takim me grupet e in-
teresit. Ndryshimet e
miratuara sot në VKM
konsistojnë në shtyrjen e
afatit të hyrjes në fuqi të
kësaj vendimmarrje nga 28
shkurt 2019 që ishte, në 31

Importi i makinave të përdorura, tërhiqet
qeveria, shtyn afatin deri në 31 dhjetor 2019

dhjetor 2019. Zhdoganimi i au-
tomjeteve që kanë hyrë në ter-
ritorin e Shqipërisë deri në 31
dhjetor 2018. Standardizimi
sipas parametrave matës me
standardet e BE, për autom-
jetet e përdorura që futen në
territorin e Shqipërisë duhet
të përmbushin euro 4 ndër-
sa ato me kilometra euro 5
dhe 6", tha Balluku. Ministr-

ja nuk dha detaje nëse ka
ndryshim lidhur me  kriter-
in e vitit, pra që automjetet e
përdorura të regjistruara më
herët në një shtet tjetër du-
het të jenë me vjetërsi më pak
se 10 vjet nëse importohen në
vend, çka pritet të shihet
vetëm me zbardhjen e plotë
të VKM-së së ndryshuar.
Konkretisht, ndryshimet e

miratuara sot në mbledhjen
e qeverisë në VKM 633 kon-
sistojnë në: 1.Shtyrjen e
afatit të hyrjes në fuqi të
kësaj vendimmarrjeje. Nga
data 28 shkurt 2019 që ishte
në VKM 633, afati shkon në
datën 31 dhjetor 2019. Zh-
doganimin e automjeteve që
kanë hyrë në Shqipëri pas
hyrjes në fuqi të VKM 633. Me
ndryshimin e bërë sot
parashikohet që do të lejohet
zhdoganimi i të gjitha
mjeteve që kanë hyrë në ter-
ritorin e Shqipërisë deri në
datë 31 dhjetor 2018. Stan-
dardizimin sipas parame-
trave matës për emetimin e
gazrave me standardet e BE-
së. Automjetet e përdorura

që do të futen në territorin e
Republikës së Shqipërisë du-
het të përmbushin kushtet
teknike Euro 4, ndërkohë që
automjetet me kilometrazh 0
duhet të përmbushin kush-
tet Euro 5 dhe Euro 6. Im-
portet e automjeteve të vje-
tra u rritën ndjeshëm në nën-
tor, para hyrjes në fuqi të
ligjit. Ndërkohë, të dhënat

zyrtare tregojnë se në nën-
tor, tregtarët nxituan të im-
portonin automjete të për-
dorura tej nevojave të tregut,
teksa importi i tyre arriti në
7,731, nivel rekord. Edhe në
tetor, kur ishte dhënë tash-
më lajmi për masën që syn-
onte uljen e ndotjes në mje-
dis, u importuan gati 5 mijë
automjete të vjetra.

Qeveria shton brenda dy muajve edhe 358 vende të reja pune në ministri e agjenci

Administrata, shkon në 1693
numri i punonjësve me kontratë
VKM-ja: Kontratat, nga dy muaj deri në një vit

Ekonomisë detajimin e
numrit të punonjësve, kate-
gorinë përkatëse të pagës
dhe burimin e financimit të
tyre. Ndërkohë që vendimi
vendim hyn në fuqi men-
jëherë dhe botohet në Fle-
toren Zyrtare.
PPPPPAAAAAGAGAGAGAGATTTTT

Punonjësit me kontratë
në funksionin "specialist"
paguhen në përputhje me
kategorinë e pagës së funk-
sionit të ngjashëm organik,

të përcaktuar në struk-
turën e institucionit, por në
asnjë rast, kategoria e
pagës së tyre në institucio-
net e pavarura dhe aparatet
e ministrive nuk kalon nive-
lin IV-a dhe në institucionet
në varësi të institucioneve
qendrore, nivelin IV-b. Për-
jashtim bëjnë specialistët e
aparatit të Kryeministrisë,
të cilët paguhen në kate-
gorinë e pagës të nivelit III-
b. Sipas vendimit për

pranimet e reja të punon-
jësve me kontratë në funk-
sionet "specialist", që nuk
plotësohen me punonjës, të
cilët kanë lidhur kontratë
në vitin paraardhës dhe
puna e të cilëve është e pan-
dërprerë, zbatohen dis-
pozitat e vendimit nr. 812,
datë 26.12.2018, të Këshillit
të Ministrave. Efektet fi-
nanciare për zbatimin e
këtij vendimi fillojnë pas
hyrjes në fuqi të tij.

Reforma parashikon
 uljen me 74%, ja kostot

3-vjeçare në buxhet
Reforma në inspektorate, që parashikon grupimin e

strukturave ekzistuese në 6 inspektorate të mëd-
henj, synon uljen e numrit të inspektimeve pranë bi-
zneseve me 74%. Aktualisht pranë operatorëve të bi-
znesit ushtrohen rreth 185 mijë inspektime në vit,
ndërkohë që pas ndryshime strukturore ky numër
pritet të zbresë në rreth 48 mijë inspektime në vit.
Tashmë, Inspektorati Qendror ka nxjerrë për kon-
sultim publik draftin e propozuar, ku përveç objekti-
vave, bëhen me dije edhe kostot financiare, me të cilat
reforma do të shoqërohet për buxhetin e shtetit. Si-
pas parashikimeve, për vitin 2019 aplikimi i reformës
pritet të ketë një kosto prej rreth 774 milionë lekësh,
në 2020-ën, 1.2 mld lekë, ndërsa në vitin 2021, 360 mil-
ion lekë. Këto para parashikohet të shpenzohen për
zgjerimin e institucionit si dhe për ndërtimin e një
godine të re, që do të shërbejnë për grupimin e të gjitha
inspektorateve në një ndërtesë të përbashkët.
Ndërkaq, reforma parashikon të ketë ndikim
ekonomik pozitiv për bizneset, ku përfshihet krijimi
i një klime të favorshme për zhvillimin e konkurrencës
së ndershme, garantimin e rregullave të njëjta në treg,
rritjen e investimeve të huaja dhe zhvillimin e ekono-
misë në tërësi. Një nga ndryshimet e rëndësishme
strukturore është përfshirja e hetimit tatimor dhe
doganor në strukturat inspektuese, duke qenë se pro-
pozohet që këto struktura të jenë pjesë e Inspektoratit
Shtetëror të Ekonomisë.

Foto ilustruese

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 20.03.2019 ora 8ºº - 16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi
i II-të për shitjen e pasurisë së paluajtshme, Apartament me sipëfaqe totale
86.35 m², me numër pasurie 2/139/ND+1-13, volumi 71, faqe 142, zona kadastrale
8518, me adresë Lagja 13, Plazh, Hyrja 1, Ap.13 Durrës, në pronësi të Z.Çlirim
Sejfulla Xhafa dhe Znj.Bardha Xhemal Xhafa me vlerë fillestare në ankand
22,727.6 (Njëzet e dy mijë e shtatëqind e njëzet e shtatë pikë gjashtë) EURO.
Të interesuarit të kontaktojnë në nr. e telefonit 0672027580, +355 4 22 31 888.
email enuar.merko@gmai

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURIA NR. 111/1, LLOJI ‘ARË’, VOLUMI 3, FAQE 238, SIPËRFAQE 2.700
M2, ZONA KADASTRALE 2625, NË PRONËSI TË Z. ILIR ALLMETA.
ÇMIMI  10.000 EURO. Data e zhvillimit të ankandit do jetë 15.03.2019.

CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

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

1- "Pyll + Kullote" me sip. 180.000 m2, Nr. hipotekor 1741 date
29.05.2012, ZK 3028,  e ndodhur ne Poro, Vlore. Kjo pasuri eshte
hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me të cilin fillon
ankandi është 227.304 Euro . Ankandi zhvillohet datë 15.03.2019
ora 16.00 në adresen Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne
tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al
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Një jetë e gjatë pedagogjikeNjë jetë e gjatë pedagogjikeNjë jetë e gjatë pedagogjikeNjë jetë e gjatë pedagogjikeNjë jetë e gjatë pedagogjike
në fushën e mjekësisë dhenë fushën e mjekësisë dhenë fushën e mjekësisë dhenë fushën e mjekësisë dhenë fushën e mjekësisë dhe
organizator i subjekteve tëorganizator i subjekteve tëorganizator i subjekteve tëorganizator i subjekteve tëorganizator i subjekteve të
ndryshme që lidhen mendryshme që lidhen mendryshme që lidhen mendryshme që lidhen mendryshme që lidhen me
karkarkarkarkardiolodiolodiolodiolodiologjinë. Kgjinë. Kgjinë. Kgjinë. Kgjinë. Ku mendoniu mendoniu mendoniu mendoniu mendoni
se është më i spikatur rolise është më i spikatur rolise është më i spikatur rolise është më i spikatur rolise është më i spikatur roli
juaj?juaj?juaj?juaj?juaj?

Unë kam filluar aktivite-
tin tim në vitin 1965, në kat-
edrën e Propedeutikës duke
u marrë me procesin peda-
gogjik si dhe me atë
mjekues te të sëmurët me
sëmundje të brendshme (që
ka qenë një avantazh për të
ardhmen, sepse u angazho-
va në diagnostikimin dhe
mjekimin e të sëmurëve me
sëmundje të larmishme dhe
jo ngushtësisht të speciali-
tetit). Më pas, në vitet 1970 u
angazhova plotësisht në
fushën e kardiologjisë, duke
pasur si mësues të mi prof.
Nikolla Shurbanin e prof.
Ylli Popën. Në këtë vit u an-
gazhova edhe me studimet
hemodinamike së bashku
me kolegët të tjerë F.Meksi,
M.Vullkaj e S. Berisha, me
ndihmën e çmuar të një eki-
pi kinez kardiologësh e kar-
diokirurgësh, që drejtuan
një kurs njëvjeçar specializ-
imi në hemodinamikë. Pas
përfundimit të specializimit
në Paris për reanimacionin
e zemrës në vitin 1974 (në një
nga klinikat pararojë të
kësaj fushe nën drejtimin e
prof. Bouvrain), u angazho-
va në zbatimin e metodave
moderne të reanimacionit të
zemrës, si goditja e jashtme
elektrike e zemrës dhe stim-
ulimi elektrosistolik i saj në
të sëmurët me infarkt akut
të miokardit, duke krijuar
premisa për krijimin e qen-
drës së parë të reanimacion-
it kardiologjik në vitin 1976.
Pas këtij viti, i jam kushtu-
ar me te gjitha mundësitë
zgjerimit dhe modernizimit
të këtij shërbimi për dekada
deri sa dola në pension.

A mund të na thoni diç-A mund të na thoni diç-A mund të na thoni diç-A mund të na thoni diç-A mund të na thoni diç-
ka për familjen tuaj?ka për familjen tuaj?ka për familjen tuaj?ka për familjen tuaj?ka për familjen tuaj?

Ju faleminderit për py-
etjen, sepse me këtë rast
dëshiroj të kujtoj me shumë

respekt e mirënjohje
prindërit e mi. Nënën dhe
babain, të cilët më kanë
edukuar me ndjenjën e
punës, si dhe për sakrificat
që ata bënë për të rritur dhe
shkolluar tre fëmijë, mua,
motrën dhe vëllain, duke na
bërë krenarë për gjithçka
kemi arritur gjatë jetës sonë,
duke justifikuar kështu
sakrificat e tyre. Një vend të
veçantë zë ime shoqe, Ale-
ksandra, me të cilën para 1
viti festuam 50-vjetorin e
martesës dhe që vlerësoj se
pa ndihmën e saj të vazh-
dueshme dhe të pakursyer
ndër vite, nuk do të kisha
arritur qëllimet që i kisha
vënë vetes në fushën e vësh-
tirë profesionale. Unë jam i
lumtur që kam dy vajza, të
cilat kanë krijuar familjet e
tyre.

Vajza e madhe, Loreta, që
është mjeke specialiste gas-
troenterologe, profesore në
mjekësi, që aktualisht
punon pranë Istituto Supe-
riore di Sanita në Romë, me
rezultate inkurajuese, gjë
që me bën krenar. Ajo ka dy

fëmijë, Andrein dhe Ale-
ksandrën që uroj të ndjekin
rrugën e saj dhe të të shoqit.
Vajza e vogël, Etleva, e cila
më ka dhënë gjithmonë
kënaqësi, së bashku me të
shoqin, por sidomos me fëm-
ijët, Xhimin që studion për
mjekësi në Universitetin
"Zoja e Këshillit të Mirë" dhe
Kristin, i cili vazhdon stu-
dimet në vitin e parë të
Fakultetit të Stomatologjisë
tek UMT, që të dy me rezul-
tate të shkëlqyera.

Pse zgjodhët pikërishtPse zgjodhët pikërishtPse zgjodhët pikërishtPse zgjodhët pikërishtPse zgjodhët pikërisht
Mjekësinë për fMjekësinë për fMjekësinë për fMjekësinë për fMjekësinë për fororororormiminmiminmiminmiminmimin
tuaj?tuaj?tuaj?tuaj?tuaj?

Shkaku i kësaj zgjedhje-
je ka qenë sëmundja e rëndë
e zemrës së babait tim , i cili
vuajti shumë dhe vdiq në
moshë të re. Kështu, ven-
dosa të studioja mjekësi për
të ndihmuar sa më tepër
njerëzit me sëmundje të zem-
rës dhe më gjerë.

Si ishte niveli i mjekë-Si ishte niveli i mjekë-Si ishte niveli i mjekë-Si ishte niveli i mjekë-Si ishte niveli i mjekë-
sisë shqiptare në kohën esisë shqiptare në kohën esisë shqiptare në kohën esisë shqiptare në kohën esisë shqiptare në kohën e
shkollimit tuaj?shkollimit tuaj?shkollimit tuaj?shkollimit tuaj?shkollimit tuaj?

Është e kuptueshme që
mjekësia e asaj kohe ka qenë
me kufizime të shumta,

sikurse edhe në vendet e për-
paruara. Vetëm në vitet më
pas, me zhvillimin e shken-
cave të tjera, si elektronika,
kimia, fizika etj., mori zhvil-
lim të madh edhe shkenca
mjekësore,  sikurse në të
gjithë botën, ashtu edhe tek
ne. Megjithatë, në atë kohë,
kur kam filluar punën, ka
pasur mjekë të talentuar, si
të thuash kolosë të mjekë-
sisë sonë që me dijet, kul-
turën dhe përpjekjet e tyre
kompensonin mungesat e
zhvillimit teknologjik. Kësh-
tu, mund të përmenden pro-
fesorët e parë Petro Cani, që
ka realizuar të gjitha llojet
e operacioneve; Fejzi Hoxha,
që studioi strumën en-
demike. Selaudin Bekteshi i
Pediatrisë, Koço Gliozheni i
Obstetrikë Gjinekologjisë,
Xhavit Gjata, Besim Zyma,
Kristo Kristidhi, Nikolla
Dyshniku, Kadri Kërçiku,
Nikolla Shurbani, Ylli Popa,
Josif Adhami, Bajram Pre-
za, Ylvi Vehbiu, Përparim
Tepelena, Pëllumb Bitri e
shumë profesorë të tjerë të
nderuar, të cilët drejtuan
katedrat e Fakultetit të
Mjekësisë, që u hap 7 deka-
da më parë, për të plotësuar
nevojat që kishte vendi për
kuadro mjekësorë.

Si ka qenë përballja eSi ka qenë përballja eSi ka qenë përballja eSi ka qenë përballja eSi ka qenë përballja e
parë me punën?parë me punën?parë me punën?parë me punën?parë me punën?

Punë e palodhur, pa orar,
me shumë dashuri dhe me
shumë ndihmë nga konsul-
tat me kolegët, që kanë qenë
të pakursyera, me një devot-
shmëri të paparë që të im-
ponon nostalgji.

Si ishte organizimi iSi ishte organizimi iSi ishte organizimi iSi ishte organizimi iSi ishte organizimi i
mjekësisë tonë në vitet '60?mjekësisë tonë në vitet '60?mjekësisë tonë në vitet '60?mjekësisë tonë në vitet '60?mjekësisë tonë në vitet '60?
A kishin ndonjë model tëA kishin ndonjë model tëA kishin ndonjë model tëA kishin ndonjë model tëA kishin ndonjë model të
caktuar organizatorët ecaktuar organizatorët ecaktuar organizatorët ecaktuar organizatorët ecaktuar organizatorët e
saj?saj?saj?saj?saj?

Në vitet '60 organizimi i
shkollës ka qenë ai i modelit
rus (në fillim ka pasur në
çdo katedër konsulentë
rusë). Megjithatë, për shkak
se shumë drejtues departa-
mentesh kishin studiuar
dhe ishin formuar në perën-
dim (Itali, Francë, Austri,

etj.), ata kanë rrezatuar edhe
kulturë perëndimore. (Mjaf-
ton të shohësh fotot e asaj
kohe, do të vëresh paraqitje
moderne të këtyre person-
aliteteve).

Ju vetë keni ngriturJu vetë keni ngriturJu vetë keni ngriturJu vetë keni ngriturJu vetë keni ngritur
Njësinë (Shërbimin) Koro-Njësinë (Shërbimin) Koro-Njësinë (Shërbimin) Koro-Njësinë (Shërbimin) Koro-Njësinë (Shërbimin) Koro-
nar Intensiv të Departa-nar Intensiv të Departa-nar Intensiv të Departa-nar Intensiv të Departa-nar Intensiv të Departa-
mentit të Kardiologjisë.mentit të Kardiologjisë.mentit të Kardiologjisë.mentit të Kardiologjisë.mentit të Kardiologjisë.
Çfarë infrastrukture kish-Çfarë infrastrukture kish-Çfarë infrastrukture kish-Çfarë infrastrukture kish-Çfarë infrastrukture kish-
te deri atëherë për këtëte deri atëherë për këtëte deri atëherë për këtëte deri atëherë për këtëte deri atëherë për këtë
qëllim në vendin tonë?qëllim në vendin tonë?qëllim në vendin tonë?qëllim në vendin tonë?qëllim në vendin tonë?

Një pyetje që më ngjall
shumë emocione, sepse puna
ime mjekësore ka qenë e
lidhur ngushtësisht me or-
ganizimin e reanimacionit
të kardiologjisë. Ajo filloi në
kuadër të klinikës së parë të
kardiologjisë, ku u ndanë 3
dhoma për këta të sëmurë,
në vitin 1976, duke përdorur
një monitor kompleks të
dhuruar nga dr. Adem Harx-
hi, drejtor i spitalit të
Gjirokastrës dhe më pas me
organizimin e qendrës mod-
erne të reanimacionit me 8
shtretër në vitin 1980 dhe me
rikonstruksionin edhe
zgjerimin e saj disa herë në
vitet në vazhdim. Përpara
vitit 1976, shërbimi i kardi-
ologjisë kishte vetëm pavi-
onë ku mjekoheshin të
sëmuret me medikamente
dhe sipas indikacioneve me
ndërhyrje kirurgjikale.
Vetëm në vitin 1974, pasi u
ktheva nga specializimi në
Paris, arrita të zbatoj
goditjen e jashtme elektrike
të zemrës, stimulimin e
përkohshëm dhe definitiv të
zemrës me pacemaker si dhe
zbatimin e protokolleve
moderne të mjekimit të arit-
mive dhe të sëmundjes
ishemike të zemrës.

Në vitet pas Luftës sëNë vitet pas Luftës sëNë vitet pas Luftës sëNë vitet pas Luftës sëNë vitet pas Luftës së
Dytë Botërore, ShqipëriaDytë Botërore, ShqipëriaDytë Botërore, ShqipëriaDytë Botërore, ShqipëriaDytë Botërore, Shqipëria

bëri hapa të mëdhenj për tëbëri hapa të mëdhenj për tëbëri hapa të mëdhenj për tëbëri hapa të mëdhenj për tëbëri hapa të mëdhenj për të
zhdukur disa sëmundje qëzhdukur disa sëmundje qëzhdukur disa sëmundje qëzhdukur disa sëmundje qëzhdukur disa sëmundje që
ishin të  rrënjosura.  Aishin të  rrënjosura.  Aishin të  rrënjosura.  Aishin të  rrënjosura.  Aishin të  rrënjosura.  A
mund të na thoni diçkamund të na thoni diçkamund të na thoni diçkamund të na thoni diçkamund të na thoni diçka
lidhur me këto përpjekje?lidhur me këto përpjekje?lidhur me këto përpjekje?lidhur me këto përpjekje?lidhur me këto përpjekje?

Pas Luftës së Dytë
Botërore janë bërë përpjekje
të mëdha për të luftuar
sëmundjet problematike të
kohës, duke arritur rezul-
tate shumë inkurajuese si
psh. në luftën kundër malar-
ies, kundër sëmundjeve ven-
eriane, sëmundjeve infek-
tive nëpërmjet vaksinimeve
të rregullta, kundër for-
mave të renda të tuberkuloz-
it, kundër strumës en-
demike, kundër luksacion-
eve koksofemorale etj..

Ju vetë keni një jetë ak-Ju vetë keni një jetë ak-Ju vetë keni një jetë ak-Ju vetë keni një jetë ak-Ju vetë keni një jetë ak-
ademike të gjatë dhe të pa-ademike të gjatë dhe të pa-ademike të gjatë dhe të pa-ademike të gjatë dhe të pa-ademike të gjatë dhe të pa-
sursursursursur, që është e cer, që është e cer, që është e cer, që është e cer, që është e certifikuartifikuartifikuartifikuartifikuar
me të gjitha njohjet. Si eme të gjitha njohjet. Si eme të gjitha njohjet. Si eme të gjitha njohjet. Si eme të gjitha njohjet. Si e
keni ndarë jetën meskeni ndarë jetën meskeni ndarë jetën meskeni ndarë jetën meskeni ndarë jetën mes
mësimdhënies dhe aktivi-mësimdhënies dhe aktivi-mësimdhënies dhe aktivi-mësimdhënies dhe aktivi-mësimdhënies dhe aktivi-
tetit direkt me të sëmurët?tetit direkt me të sëmurët?tetit direkt me të sëmurët?tetit direkt me të sëmurët?tetit direkt me të sëmurët?

Unë kam një aktivitet
pune mbi 50-vjeçare, i
ndërthur ngushtësisht aspe-
kti pedagogjik (pedagog nga
viti 1965) me atë mjekues të
të sëmurëve, duke ndikuar
pozitivisht te njeri-tjetri.

Në konceptin tuaj, a e kaNë konceptin tuaj, a e kaNë konceptin tuaj, a e kaNë konceptin tuaj, a e kaNë konceptin tuaj, a e ka
përpërpërpërpërmbmbmbmbmbushur Uniushur Uniushur Uniushur Uniushur Univvvvversiteti iersiteti iersiteti iersiteti iersiteti i
Mjekësisë si duhet ndarjenMjekësisë si duhet ndarjenMjekësisë si duhet ndarjenMjekësisë si duhet ndarjenMjekësisë si duhet ndarjen
nga Universiteti i Tiranës.nga Universiteti i Tiranës.nga Universiteti i Tiranës.nga Universiteti i Tiranës.nga Universiteti i Tiranës.
A mundet tashmë që proce-A mundet tashmë që proce-A mundet tashmë që proce-A mundet tashmë që proce-A mundet tashmë që proce-
si mësimor dhe vetë peda-si mësimor dhe vetë peda-si mësimor dhe vetë peda-si mësimor dhe vetë peda-si mësimor dhe vetë peda-
gogët të kenë hapësira mëgogët të kenë hapësira mëgogët të kenë hapësira mëgogët të kenë hapësira mëgogët të kenë hapësira më
të mëdha?të mëdha?të mëdha?të mëdha?të mëdha?

Nuk mund të jap një men-
dim të saktë për këtë pyetje,
sepse kur u bë kjo ndarje,
unë i kisha shkëputur mar-
rëdhëniet me Fakultetin e
Mjekësisë për shkak të pen-
sionit, por shpresoj që të
ketë qenë me ndikim pozitiv.

A ishte norA ishte norA ishte norA ishte norA ishte nor malmalmalmalmal
largimi juaj,  pas tëlargimi juaj,  pas tëlargimi juaj,  pas tëlargimi juaj,  pas tëlargimi juaj,  pas të

Ju tregoj se si
mund të shërohet

mjekësia jonë

INTERVISTA

Kondili
Anesti

Intervistoi Ben Andoni

Një nga mjekët më të
njohur sa i përket
kontributit të shën-

detësisë shqiptare rrëfen për
jetën e tij, rrugën e vështirë
të mjekësisë së vendit tonë
dhe përballjen e vështirë me
emigrimin...



Foto ilustruese

Mjeku Anesti Kondili
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gjithë asaj përvoje tëgjithë asaj përvoje tëgjithë asaj përvoje tëgjithë asaj përvoje tëgjithë asaj përvoje të
gjatë?gjatë?gjatë?gjatë?gjatë?

Kjo është një pyetje që ia
kam bërë shpesh edhe vetes
dhe më vjen keq që të pohoj
se shkëputja ime nga qendra
spitalore besoj se ka ndikuar
jo për mirë si në aspektin ped-
agogjik, edhe në atë mjekë-
sor. Është mëkat që përvojën
50-vjeçare në frontin më të
vështirë të urgjencave të
zemrës, që zënë vendin e parë
në vdekshmëri, ta largosh
nga kontributi konkret
duke e arkivuar atë. Kjo sig-
urish ka ndikuar edhe në
mostransmetimin e kësaj
përvoje të pasur te studentët
dhe mjekët e rinj, sidomos
kardiologë, të cilët kanë
gjithmonë nevojë për këtë.
Megjithatë, unë jam për-
pjekur ta transmetoj për-
vojën time me anën e boti-
meve, që shpresoj të kenë
qenë të dobishme për stu-
dentët dhe stafin mjekësor.

Jeni akademik dhe njëJeni akademik dhe njëJeni akademik dhe njëJeni akademik dhe njëJeni akademik dhe një
nga njerëzit që jeni marrënga njerëzit që jeni marrënga njerëzit që jeni marrënga njerëzit që jeni marrënga njerëzit që jeni marrë
me prme prme prme prme procesin e rocesin e rocesin e rocesin e rocesin e refefefefefororororormimitmimitmimitmimitmimit
të Akademisë së Shken-të Akademisë së Shken-të Akademisë së Shken-të Akademisë së Shken-të Akademisë së Shken-
cacacacacavvvvveeeee. Si mund të r. Si mund të r. Si mund të r. Si mund të r. Si mund të refefefefefororororormo-mo-mo-mo-mo-
het Akademia në koncep-het Akademia në koncep-het Akademia në koncep-het Akademia në koncep-het Akademia në koncep-
tin tuaj?tin tuaj?tin tuaj?tin tuaj?tin tuaj?

Pas shkëputjes së Insti-
tuteve nga Akademia, kup-
tohet që aktiviteti i saj u lim-
itua, duke kontribuar krye-
sisht me botime dinjitoze të
anëtarëve të saj të nderuar
ndër vite. Mendoj se në kush-
tet e reformimit të Akade-
misë, roli i anëtarëve të saj
duhet të shtrihet nëpërmjet
konsulencës së tyre pranë
dikastereve përkatëse, të
cilat drejtohen nga kuadro
relativisht të rinj, që në
mënyrë të kuptueshme kanë
nevojë për përvojën dhe men-
dimet e personaliteteve që

janë thinjur duke punuar në
ato fusha, si në mjekësi,
hidroenergjitikë, bujqësi, in-
xhinieri, albanologji, etj.

Zakonisht staturat nëZakonisht staturat nëZakonisht staturat nëZakonisht staturat nëZakonisht staturat në
profesionet e ndryshme lid-profesionet e ndryshme lid-profesionet e ndryshme lid-profesionet e ndryshme lid-profesionet e ndryshme lid-
hen edhe me kontribute so-hen edhe me kontribute so-hen edhe me kontribute so-hen edhe me kontribute so-hen edhe me kontribute so-
ciale. Juve jeni një mësuesciale. Juve jeni një mësuesciale. Juve jeni një mësuesciale. Juve jeni një mësuesciale. Juve jeni një mësues
i mirë, profesionist dhe ak-i mirë, profesionist dhe ak-i mirë, profesionist dhe ak-i mirë, profesionist dhe ak-i mirë, profesionist dhe ak-
tititititivist social i shquarvist social i shquarvist social i shquarvist social i shquarvist social i shquar. Për. Për. Për. Për. Për
publikun shqiptar nuk do tëpublikun shqiptar nuk do tëpublikun shqiptar nuk do tëpublikun shqiptar nuk do tëpublikun shqiptar nuk do të
harrohet kurrë mesazhiharrohet kurrë mesazhiharrohet kurrë mesazhiharrohet kurrë mesazhiharrohet kurrë mesazhi
kurajoz publik që dhatë nëkurajoz publik që dhatë nëkurajoz publik që dhatë nëkurajoz publik që dhatë nëkurajoz publik që dhatë në
ngjarjet e vitit 1997 për qetë-ngjarjet e vitit 1997 për qetë-ngjarjet e vitit 1997 për qetë-ngjarjet e vitit 1997 për qetë-ngjarjet e vitit 1997 për qetë-
simin e njerëzve dhesimin e njerëzve dhesimin e njerëzve dhesimin e njerëzve dhesimin e njerëzve dhe
kthimin e norkthimin e norkthimin e norkthimin e norkthimin e normalitetit. Amalitetit. Amalitetit. Amalitetit. Amalitetit. A
e risillni shpesh këtë nëe risillni shpesh këtë nëe risillni shpesh këtë nëe risillni shpesh këtë nëe risillni shpesh këtë në
mendje?mendje?mendje?mendje?mendje?

E kam për nder që në një
moment të veçantë të jetës së
popullit tonë, në një moment
tejet të vështirë, munda të jap
kontributin tim nëpërmjet
TVSH-së për të qetësuar sit-
uatën, gjë që pati një impakt
pozitiv. Kjo thirrje u bë për
motive shoqërore dhe jo poli-
tike, sepse pas saj, unë i jam
rikthyer plotësisht punës
sime pedagogjike e mjekuese.
Këtë moment e kujtoj jo
rrallë, por më shpesh ma kuj-
tojnë dhe vlerësojnë shumë
njerëz deri në ditët e sotme,
gjë që më jep kënaqësi të
veçantë.

Ju keni edhe shumë bot-Ju keni edhe shumë bot-Ju keni edhe shumë bot-Ju keni edhe shumë bot-Ju keni edhe shumë bot-
ime profesionale, që meime profesionale, që meime profesionale, që meime profesionale, që meime profesionale, që me
kohë kanë shërbyer përkohë kanë shërbyer përkohë kanë shërbyer përkohë kanë shërbyer përkohë kanë shërbyer për
edukimin edukimin edukimin edukimin edukimin e bre bre bre bre breeeeezazazazazavvvvve të tërë.e të tërë.e të tërë.e të tërë.e të tërë.
A mendoni se i keni plotë-A mendoni se i keni plotë-A mendoni se i keni plotë-A mendoni se i keni plotë-A mendoni se i keni plotë-
suar pritshmëritë tuaja?suar pritshmëritë tuaja?suar pritshmëritë tuaja?suar pritshmëritë tuaja?suar pritshmëritë tuaja?

Aktiviteti im pedagogjik
dhe mjekues që në fillimet e
tij është pasqyruar në bot-
ime shkencore, artikuj e
punime të publikuara bren-
da e jashtë vendit. Ndër të
tjera, jam autor e bashkau-
tor i disa teksteve mësimo-
re, si edhe i katër
monografive, që i kam

shumë për zemër, sepse janë
pjesë e aktivitetit shkencor
të bazuar në materialet dhe
përvojën tonë. Një ekstrakt
i punimit tim për fibrilacio-
nin atrial u pranua për t'u
paraqitur në Kongresin
Amerikan të Kardiologjisë
në vitin 1995, ku edhe u vlerë-
sua pozitivisht si aty, ashtu
edhe më vonë. Aktiviteti im
shkencor dhe pedagogjik
numëron rreth 388 referen-
ca, të cilat sigurisht që
ndikojnë për mirë në ng-
ritjen profesionale të
brezave të rinj të studentëve,
mjekëve internistë dhe aty-
re kardiologë. Jam i
kënaqur me këtë aktivitet,
por kuptohet që dëshira ësh-
të për më shumë, gjë që para-
qitet edhe si një sfidë për
vitet në vazhdim.

Jeni një profesionist, qëJeni një profesionist, qëJeni një profesionist, qëJeni një profesionist, qëJeni një profesionist, që
jeni integruar me zhvilli-jeni integruar me zhvilli-jeni integruar me zhvilli-jeni integruar me zhvilli-jeni integruar me zhvilli-
met më të larta profesion-met më të larta profesion-met më të larta profesion-met më të larta profesion-met më të larta profesion-
ale në botë, pasi jeni anëtarale në botë, pasi jeni anëtarale në botë, pasi jeni anëtarale në botë, pasi jeni anëtarale në botë, pasi jeni anëtar
i  shumë forumeve dhei  shumë forumeve dhei  shumë forumeve dhei  shumë forumeve dhei  shumë forumeve dhe
strstrstrstrstrukturaukturaukturaukturaukturavvvvveeeee, bashkë me, bashkë me, bashkë me, bashkë me, bashkë me

titujt respektivë. Çfarë dotitujt respektivë. Çfarë dotitujt respektivë. Çfarë dotitujt respektivë. Çfarë dotitujt respektivë. Çfarë do
të thotë kjo për ju vetë edhetë thotë kjo për ju vetë edhetë thotë kjo për ju vetë edhetë thotë kjo për ju vetë edhetë thotë kjo për ju vetë edhe
mjekësinë tonë?mjekësinë tonë?mjekësinë tonë?mjekësinë tonë?mjekësinë tonë?

Gjatë jetës sime profesio-
nale jam bërë pjesë e orga-
nizmave të ndryshme
ndërkombëtare, që nga sho-
qata europiane e kardi-
ologjisë, shoqata amerikane
e kardiologjisë, shoqata eu-
roaziatike dhe më gjerë, të
cilat sigurisht kanë qenë një
nder për mua e rrjedhimisht
për mjekësinë tonë.

Nga çfarë vuan sotNga çfarë vuan sotNga çfarë vuan sotNga çfarë vuan sotNga çfarë vuan sot
sistemi mjekësor sh-sistemi mjekësor sh-sistemi mjekësor sh-sistemi mjekësor sh-sistemi mjekësor sh-
qiptar?qiptar?qiptar?qiptar?qiptar?

Mendoj se duhet bërë një
punë më e mirë për paran-
dalimin e sëmundjeve, për
futjen e metodave moderne
të mjekimit dhe shtrirja e
tyre në qytetet kryesore të
vendit, si dhe plotësimi me
kuadro mjekësore i të gjitha
rretheve të vendit. Është e
nevojshme një koordinim
më i mirë i aktivitetit të in-
stitucioneve publike shën-
detësore me ato private, e si-

domos në angazhimin e
kuadrit të lartë, për të mos
abuzuar në këtë drejtim, për
më tepër tani që është i pran-
ishëm edhe fenomeni i emi-
grimit të kuadrit të lartë dhe
të mesëm mjekësor.

A ju duket e tepruar pro-A ju duket e tepruar pro-A ju duket e tepruar pro-A ju duket e tepruar pro-A ju duket e tepruar pro-
paganda që bëhet në ditët epaganda që bëhet në ditët epaganda që bëhet në ditët epaganda që bëhet në ditët epaganda që bëhet në ditët e
sotme me mjekësinë?sotme me mjekësinë?sotme me mjekësinë?sotme me mjekësinë?sotme me mjekësinë?

Propaganda mjekësore në
ditët e sotme, mendoj se nuk
duhet fokusuar kryesisht
tek aktivitetet e spitaleve
private, por duhet të jetë më
i pranishëm informacioni,
me të cilin duhet të pajiset
popullsia e të gjithë vendit,
në radhë të parë në drejtimin
profilaktik të sëmundjeve.

A bëni dot një identikitA bëni dot një identikitA bëni dot një identikitA bëni dot një identikitA bëni dot një identikit
mjekësor të homos albani-mjekësor të homos albani-mjekësor të homos albani-mjekësor të homos albani-mjekësor të homos albani-
cus?cus?cus?cus?cus?

Për të përshkruar njeri-
un shqiptar, besoj se është e
mjaftueshme të përmendim
që një popullsi modeste në
rrafshin evropian dhe
botëror ka nxjerrë nobelistë,
si Ferit Muratin, Nënë

Thellohet skandali në
landfillin e Sharrës.
Prej disa ditësh, ko-

mpani të ndërtimit dhe sho-
qata të biznesit po denon-
cojnë një tarifë, që prej më
se 7 muajsh i paguajnë kon-
cesionarit për të depozituar
në landfill dherat e pakon-
taminuar. 480 lekë për ton
paguhen për llogari të ko-
mpanisë "Integrated Energy
B.V" me miratimin e Bash-
kisë Tiranë dhe Ministrisë
së Mjedisit. Por, "News 24" ka
zbuluar se tarifën shtesë e
paguan edhe vetë Bashkia e
Tiranës. Sipas kontratës që
Ministria e Mjedisit ka
lidhur me kompaninë konc-
esionare, Bashkia e Tiranës
detyrohet të paguajë një
shumë prej 29 eurosh për çdo
ton mbetje organike që prod-
hojnë kryeqytetasit. Por,
edhe bashkinë, njësoj si bi-
znesin privat e kanë detyru-
ar të paguajë edhe tarifën
tjetër prej 480 lekësh për çdo
ton dherash që dërgon me
mjetet e saj në landfill. Ky
vendim absurd shton të
ardhurat e kompanisë "Inte-
grated Energy B.V.", që fut
sërish duart në xhepat e tak-
sapaguesve kryeqytetas.
"News 24" fokusoi me kam-
era momentet kur kamion-
ët me inerte të ndërmarrjeve
të pastrim gjelbërimit të
Bashkisë së Tiranës dhe
Agjencisë së Parqeve dhe
Rekreacionit hynin në land-
fillin e Sharrës.

Gjatë ditëve të vëzhgimit
në landfill, u konstatua një
numër i madh i mjeteve të
bashkisë që transportonin

dhera dhe inerte dhe për të
cilat duhej paguar tarifa sh-
tesë. Pasi kryenin peshimin
dhe pagesën e kamionit në
dalje të landfillit, tregonin
faturën për veprimet që kish-
in kryer brenda tij. Gjatë pro-
cesit të shkarkimit të dher-
ave, koncesionari i incener-
atorit të zonës së trajtimit të
mbetjeve "Integrated Ener-

gy B.V" ushtron kontrolle të
imtësishme për personat të
cilët çojnë kamionët në land-
fill. Çdo kamion qoftë i bash-
kisë apo i ndonjë firme
ndërtimi, i cili derdh dherat
dhe inertet në landfillin e
Sharrës është i detyruar që
në hyrjen e landfillit, perso-
ni i cili transporton këto
dhera të dorëzojë kartën e

identitetit për t'u regjis-
truar si person i cili është
duke shkarkuar dhera në
landfillin e Sharrës. Për-
caktimi nga koncesionari
i Sharrës dhe Ministria e
Mjedisit i tarifës shtesë
dhe pranimi i saj nga Bash-
kia e Tiranës është cilë-
suar nga përfaqësues të
bizneseve në vend si një
vendim skandaloz, me
natyrë klienteliste dhe ko-
rruptive. Disa nga ndër-
tuesit treguan për "News
24", se pasi detyrohen të
dërgojë dherat në landfill
kundrejt pagesës, në rast
se do t'u duhet një sasi
dheu për një biznes bujqë-
sor apo ndërtim lulishtesh
përreth objekteve që ndër-
tojnë, duhet ta blejnë atë
sërish në landfill.

Koncesionari i inceneratorit të zonës ka caktuar një tarifë 480 lekë/ton

Landfilli në Sharrë "gllabëron" para,
edhe Bashkia e Tiranës paguan 2 tarifa

Terezën, Ismail Kadarenë
dhe dhjetëra personalitete
botërore të artit, kulturës
dhe më gjerë, të cilët na
bëjnë krenarë dhe dësh-
mojnë për kapacitetet poten-
ciale që përmban gjeni sh-
qiptar i përhapur në të gjithë
botën.

Si është një dita juaj e za-Si është një dita juaj e za-Si është një dita juaj e za-Si është një dita juaj e za-Si është një dita juaj e za-
konshme?konshme?konshme?konshme?konshme?

Mëngjesi me aktivitetin
pedagogjik pranë "Albanian
University", ndërsa pasdite,
pranë kabinetit tim kardi-
ologjik për konsultime të
pacientëve me sëmundje të
zemrës.

Çfarë do të donit të bënitÇfarë do të donit të bënitÇfarë do të donit të bënitÇfarë do të donit të bënitÇfarë do të donit të bënit
më shumë?më shumë?më shumë?më shumë?më shumë?

Dëshirat janë pa fund,
por do të kënaqesha nëse do
të shkruaja një libër prak-
tik për urgjencën kardio-
vaskulare, që do t'u shër-
bente si studentëve të viteve
të larta të Fakultetit të
Mjekësisë, ashtu edhe
mjekëve të familjes dhe të
shërbimit të urgjencës.



ALARMI I NDERTUESVE

Ndërtuesit vazhdojnë ta cilësojnë një
vendim korruptiv, skandaloz dhe të

padrejtë, vendimin për tarifën që duhet
t'i paguajnë koncesionarit "Integrated

Energy B. V." në landfillin e Sharrës për
çdo ton dhe, që janë të detyruar të

shkarkojnë në të.

“
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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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HAMDI V V
HAMDI V

QEUTHERE GERÇARI V V V
BRAHIM V V
BRAHIM V V
BRAHIM V V
BRAHIM V V
BRAHIM V V

MUHAMET ELEZI V V V
MUHAMET V V

SHYQYRI ELEZI V V V
SHYQYRI V V V
SHYQYRI P

QEMAL ELEZI V V
RUZHDI ELEZI V V
BAHRIJE BIZI V V V

MUSA V V
V V V

ROZINA CEPI V V V
KARMELINA CEPI V V

MIKEL CEPI V V
TONIN CEPI V V

V V V
ILIA QIRICI V v

KSANTHIPI PRIFTI V v
JERASIMO QIRICI V V V

JERASIMO V X
JERASIMO V X
JERASIMO V X
JERASIMO V X
JERASIMO V X
JERASIMO V X

V V V
DRANDE CURAJ V V V

LEK CURAJ V V X
GJETO CURAJ V V V

GJETO X X
GJETO V P
GJETO V V V
GJETO V V

ZEF CURAJ V V V
ZEF V X
ZEF V V
ZEF V V
ZEF V V

TEREZE KALAJ V V
NIK CURAJ V V V

NIK V V V1
NIK V P1
NIK V P1
NIK V P1
NIK V P1
NIK V P1

V V V
ISMAIL KASEMI

ISMAIL V V
ISMAIL V V
ISMAIL V V
ISMAIL V V

SHEMSI KASEMI V V V
SHEMSI V V
SHEMSI V V
SHEMSI V V
SHEMSI V V
SHEMSI V V

V V V
HIKE SHEHI V V V
HAKI SHEHU V V V

HAKI V V
HAKI V V
HAKI V V
HAKI V V

HAKI V V
FADIL SHEHI V V

ZEMRIE SPAHIU X X
XHEVRIE BAJRAKTARI V V

LIRIE KOLA V V
V V V

GJETO DEKAJ V V
PALOK DEKAJ X P1
DODÉ DEKAJ V
DIELLÉ PEPAJ X X

MRI PEPAJ V X
LULÉ LEKNIKAJ X X
ZEF DEKAJ V V V

ZEF V V V
ZEF V P
ZEF V P
ZEF V P
ZEF V P
ZEF V P
ZEF V P
ZEF V P

NDOSH DEKAJ V V V1
V V V

ALEKSANDRA DHIMOLEKSI V V V
SPIRO DHIMOLEKSI V V X
AMALI BOLLANO V V
KOSTA DHIMOLEKSI V X X

V V V
PRENG GJERGJI X X X
MARK NIKOLLI V X

V V V
HASAN TROTA V V V

HASAN V P
HASAN V P

SHERIF TROTA V V V
SHERIF V P
SHERIF V P
SHERIF V P
SHERIF V V V
SHERIF V P
SHERIF V P
SHERIF V P

V V V
EMIN  VLESHA

EMIN V X
EMIN V

ALLAMAN X V X
V V V

LLESH KOLA V V V
LLESH V V
LLESH V V
LLESH V V
LLESH V V

V V V
MARE GJOKA V V V
ZEF GJOKA V V X

MARTE VLASHI V P
GJON GJOKA V P1

PRENG V V V
GJON V V V1

V V V
DILA GJINI V V V

PJETER GJINI V P
MARTE GJINI V P

MARTIN GJINI V P
V V V

ARISTULLA  PAPAVANGJELI V V V
FIGALI  PAPAVANGJELI V V V

SOFOKLI  PAPAVANGJELI V V V
KATERINA PAPPA V V

V V V
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(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)

JULIA FRANGO V V V
ANDROMAHI QIRO V V
ANASTASIA ALEKSI V V
ELEFTERIA XHUBA V V

JANI FRANGO V V
JORGO FRANGO V V

V V V
PRENDA VINJOLLI V V V

GJOVALIN VINJOLLI V V
V V V

ENVER BALANI V V
ADEM BALANI V V V

ADEM V V
ADEM V V
ADEM V V

V V V
HATIXHE KAVAZI V v
PELLUMB NEZIRI X v
XHEVAIRE TOPUZI V v

V V V
MARI(J)E MARKU V V V

GJELA NDOJ V V
V V V

MRIKA RADAÇI V V V
LIZA PERKEQI V V V

PRENG V V
PRENG V V
PRENG V V
PRENG V V
PRENG V V

DOD RADAÇI V V V
DOD V V
DOD V V
DOD V V
DOD V V

V V V
VAIT MUÇKA V V V

VAIT V V REV
VAIT V X REV
VAIT V P2

KIBE DIKELLARI V V V
GJYLADIN V P
GJYLADIN V P
GJYLADIN V P
GJYLADIN V V

HARREM(MUHAR MUÇKA V V V
MUHAREM V P1
MUHAREM V P1
MUHAREM V P1
MUHAREM V P1
MUHAREM V P1
MUHAREM V P1
MUHAREM V V V1

MALIQ MUÇKA V V V
MALIQ V P2
MALIQ V V V2
MALIQ V P2
MALIQ V P2

MUAREM V V V
V V V

BUJAN POJANI V V
GJERGJI POJANI V V
FATOS POJANI V V

LILA POJANI V V
V V V

SERVETE VATHI V V V
EDMIRA MATA V X
MIMOZA MUKA V V X
LILJANA GJOZENELI V X

V V V
GJON TUCI V V
ZEF TUCI V V

V V V
DEDE DAKAJ V V

V X V
FRROK KOLA

FRROK V V
FRROK V P

NDUE V V V
V V V

QAMILE ALETI V V V
HATIXHE PERVIZI V P

QAMIL ALETI V P
NADIRE MAHMUTI V V V

V V V
NDREC LOGA X P

LEK LOGA X P
NIKOLL LOGA X P

PASHK LALA V V V
V V V

NDREC LOGA X P
LEK LOGA X P

NIKOLL LOGA X P

PASHK LALA V V V
V V V

ALBA DAJA V V
V V V

MARTE LUSHI V V
V V V

PRENA KOLA V P
DILA LLESHI V V V

ZEF V X
ZEF V V
ZEF V V
ZEF V X
ZEF V X
ZEF V V

MRIKA KOLA V V V
NDUE V V
NDUE V V
NDUE V X
NDUE V V
NDUE V V
NDUE V V

GJON KOLA V V V
V V V

NDREC GJONI V V V
NDREC V V V
NDREC V P

V V V
LIZE GEGA V V

MARK TUCI V V V
MARK V V V
MARK V P
MARK V P
MARK V P

V V V
AISHE KEQI V V V
FERIDE DAMA V P
HAVE KUSI V V V

QAMIL V P1
QAMIL V V V1
QAMIL V P1

GEZIM DAMA V V V
V V V

ASIE XHAFA V V V
BRAHIM V V
BRAHIM V V
BRAHIM V V

MAMIE MAHMUTAJ V V
BARJAM LAZAJ V V
MINUSH LAZAJ V V V

MINUSH V P
MINUSH V V
MINUSH V V
MINUSH V V V

ANDRONIKA PASHAJ V V
PARTIZAN LAZAJ V V V

V V V
ZYRA SADIKLLARI V V

RUBIJE BIBAJ V V
HYSEN SADIKLLARI X V
ZANA RUSITOVSKI X V
ILIR SADIKLLARI V V

V V V
NDUE TONAJ V P
DILE QOKAJ(TONAJ)

MARK V P
MARK V P
MARK V P
MARK V P

PREKÉ TONAJ V V V
V V V

BAHTJAR XHINDI V V V
FEJZI XHINDI V V V

FEJZI V V
FEJZI V
FEJZI V V
FEJZI V V
FEJZI V V
FEJZI V V
FEJZI V V

ZINETE SHARRA V V V
MITAT V V
MITAT V V

MURAT XHINDI V V V
MURAT V V
MURAT V V

VITE USTEMAJ(OSMENAJ) V V V
MEHMET V V
MEHMET V

SANIJE BONJAKU V V V
ISMAIL V V
ISMAIL V V V
ISMAIL V
ISMAIL V V
ISMAIL V V
ISMAIL V V

V V X

ISMAIL X P
ISMAIL V
ISMAIL X P

SKENDER V V V
V V V V

LULE KAPLLAJ X do merren nga inren nga in V
GJOK RANZBURGAJ X X
LEKE RANZBURGAJ X X
DILE EFI  (RANZBURGAJ V V

PASHKE RANZBURGAJ X X
PRENDE KAPLLAJ X do merren nga inren nga in V

GJELOSH BUNJAJ V V
MARTIN BUNJAJ X X

TOM BUNJAJ V V
LULASH BUNJAJ X X
PASHKE  GJELAJ  (BUNJAJ) V V
MARE FRANGAJ  (BUNJAJ V V

GJETO KAPLLAJ V V p
NDUE KAPLLAJ V V p

TOM KAPLLAJ V V

x X V
Çile Curri X X

Pjeter Curri X X
Leze Hila  (Curri) X X
Tone Hila  Curri V V

Tish Pjetri,(,Curri) X X
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Zhvendosja e Albi Nakos në
Itali bëri shumë bujë në

shtypin rozë, duke aluduar në
një ribashkim të tij me ish-
bashkëshorten, Klaudia Pepa.
Duket se këto hipoteza paska
qenë të gabuara dhe koreografi
i njohur në një intervistë për
revistën "Class" ka shpjeguar
gjithçka, për këtë hap të ri në karrierën e tij: "Njeriu është i lirë që të bëjë
zgjedhje në jetë dhe të mos qëndrojë në një vend. Jam në një tentativë
projekti brenda ‘Rai’-t që ka lidhje me baletin, sigurisht. Nuk jam shkëpu-
tur nga televizioni ‘Klan’, sepse unë aty kalova 20 vite të karrierës dhe
arritjeve të mia profesionale. Për sa kohë do të ketë projekte të reja, unë
jam i gatshëm të bashkëpunoj. Sa i takon Rai-t jam 80% afër realizmit të
këtij projekti të madh", - tregoi Albi. I pyetur nëse projekti i tij kishte
lidhje me ish-partneren, Klaudia Pepën, Albi i mohoi këto fjalë.

Armina i bën urimin e veçantë
Shkëlzenit, ja fjalët prekëse

Ata janë ndër çiftet më të dashur të ekranit. Ajo nuk ka reshtur
së treguari sa e do të fejuarin e saj e nuk kishte dhe si të

ndodhte ndryshe edhe këtë herë. Armina Mevlani nuk është kursyer
aspak për ta shprehur në mënyrën më romantike të mundshme
urimin e ditëlindjes për partnerin e saj, Shkëlzen Berisha. Ata u
bënë 5 vite në krahët e njëri-tjetrit, por duket se dashuria e tyre
vazhdon me të njëjtin intensivitet si dita e parë. Me një foto që
kthehet pas në kohën e fejesës së çiftit, Armina ka shkruar një
dedikim plot ëmbëlsi për partnerin e saj: "Gëzuar Ditëlindjen zemra
ime Zeni Berisha! Qofshin të gjitha ditët e tua të qeshura, siç ti je
gjithmonë, qofshin të bardha, siç ti e ke zemrën dhe, siç ti sjell
dritë sa herë të kam afër. Të uroj me shpirt lumturi dhe qofshim në
çdo ditëlindje bashkë përgjithmonë".

Luana publikon foto hot nga Maldive,
mësoni çfarë i ka thënë missi botëror

Pas punës intensive në emision
dhe pas publikimit të këngës më

të fundit shoqëruar me klip duheshin
disa ditë relaksi. Moderatorja Luana
Vjollca po shijon rrezet e nxehta të
diellit në Maldive, nga ku nuk kanë
munguar edhe fotot e videot e
mrekullueshme në 'Instagram'. Luana
ka qenë shumë aktive në rrjetet
sociale duke ndarë me fansat imazhe
të ndryshme dhe video, në të cilat
duket tejet e lumtur. Edhe kur nxjerr
një foto të thjeshtë, krejt normale
fansat "çmenden" për të, imagjino
ç'bëhet kur Luana publikon foto me
bikini. Mirëpo siç duket, jo vetëm fansat e saj janë të impresionuara nga mod-
eratorja shqiptare, por edhe Miss Brazil 2016. Në një foto të Luanës, Camilla
Gimenez ka shkruar "e mrekullueshme" dhe Luana ia ktheu "dashuri", mirëpo
ne po vrasim mendjen se ku janë njohur ato.

Pas këngës dhe filmit, Ermal Mamaqi
zbulon surprizën e Elvanës për fansat

Elvana Gjata ka lançuar mbrëmjen e djeshme këngën e saj të radhës.
Pas gati një vit nga albumi i fundit, këngëtarja ka vendosur të rikthe-

het me një baladë. "Tavolina e mërzisë" titullohet kënga e cila po pritej
me padurim nga publiku dhe të gjithë u dashuruan me të që në dëgjim
të parë. Përpos suksesit të këngës që me siguri do të kthehet në hitin e
këtyre muajve, Ermal Mamaqi ka zbuluar surprizën e re që pritet të na
sjellë këngëtarja. Shumë shpejt do të dalë kolona zanore e filmit "2 gisht
mjaltë" që me siguri do të bëjë namin në kinematë shqiptare. Elvana do
të jetë jo vetëm këngëtarja e kolonës zanore, por do të ketë edhe njërin
ndër rolet kryesore të këtij filmi. "Mesa duket shkurti është muaji i
Elvanës. Pas kësaj kënge, del kënga e kolonës zanore të filmit "2 gisht
mjaltë". Qëndroni me ne."- shkruan Ermali krahas postimit.

E "akuzuan" se shkoi pas
Klaudias, Albi sqaron të vërtetën
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Shembulli i këshillit
bashkiak duhet ndjekur në
të gjitha nivelet e qeverisjes

Egla Xhemali

"Nuk e ngatërroj rolin e gruas dhe të
nënës, në familje nuk ka drejtoreshë"

MMMMMe Dorina Ke Dorina Ke Dorina Ke Dorina Ke Dorina Kukënukënukënukënukën
takohemi në tritakohemi në tritakohemi në tritakohemi në tritakohemi në tri
ambiente,  në tëambiente,  në tëambiente,  në tëambiente,  në tëambiente,  në të

cilat bie në sy një frymëcilat bie në sy një frymëcilat bie në sy një frymëcilat bie në sy një frymëcilat bie në sy një frymë
ndryshe që mban aromën endryshe që mban aromën endryshe që mban aromën endryshe që mban aromën endryshe që mban aromën e
një gruaje të suksesshme.një gruaje të suksesshme.një gruaje të suksesshme.një gruaje të suksesshme.një gruaje të suksesshme.
E zgjedhur në dhjetor siE zgjedhur në dhjetor siE zgjedhur në dhjetor siE zgjedhur në dhjetor siE zgjedhur në dhjetor si
kryetare "Aleancës sëkryetare "Aleancës sëkryetare "Aleancës sëkryetare "Aleancës sëkryetare "Aleancës së
gggggrararararavvvvve këshilltare këshilltare këshilltare këshilltare këshilltare", Ke", Ke", Ke", Ke", Kukaukaukaukauka
duket se është motivim përduket se është motivim përduket se është motivim përduket se është motivim përduket se është motivim për
çdokënd që ka fatin tëçdokënd që ka fatin tëçdokënd që ka fatin tëçdokënd që ka fatin tëçdokënd që ka fatin të
punojë me të. Për "Gazetapunojë me të. Për "Gazetapunojë me të. Për "Gazetapunojë me të. Për "Gazetapunojë me të. Për "Gazeta
shqiptarshqiptarshqiptarshqiptarshqiptare", Dorina Ke", Dorina Ke", Dorina Ke", Dorina Ke", Dorina Kukaukaukaukauka
rrëfen veprimtarinë nërrëfen veprimtarinë nërrëfen veprimtarinë nërrëfen veprimtarinë nërrëfen veprimtarinë në
këshillin bashkiak të Ti-këshillin bashkiak të Ti-këshillin bashkiak të Ti-këshillin bashkiak të Ti-këshillin bashkiak të Ti-
ranës, ku gruaja ka për-ranës, ku gruaja ka për-ranës, ku gruaja ka për-ranës, ku gruaja ka për-ranës, ku gruaja ka për-
faqësi 50 % në vendimmar-faqësi 50 % në vendimmar-faqësi 50 % në vendimmar-faqësi 50 % në vendimmar-faqësi 50 % në vendimmar-
rje, mënyrën se si Erionrje, mënyrën se si Erionrje, mënyrën se si Erionrje, mënyrën se si Erionrje, mënyrën se si Erion
VVVVVeliaj sillet me geliaj sillet me geliaj sillet me geliaj sillet me geliaj sillet me grararararatë e tëtë e tëtë e tëtë e tëtë e të
gjitha kaheve politike,gjitha kaheve politike,gjitha kaheve politike,gjitha kaheve politike,gjitha kaheve politike,
modelet që ndjek, këshillatmodelet që ndjek, këshillatmodelet që ndjek, këshillatmodelet që ndjek, këshillatmodelet që ndjek, këshillat
për mësuesit dhe nxënësitpër mësuesit dhe nxënësitpër mësuesit dhe nxënësitpër mësuesit dhe nxënësitpër mësuesit dhe nxënësit
e mënyrën se si e përballone mënyrën se si e përballone mënyrën se si e përballone mënyrën se si e përballone mënyrën se si e përballon
gjithë këtë ngarkesë egjithë këtë ngarkesë egjithë këtë ngarkesë egjithë këtë ngarkesë egjithë këtë ngarkesë e
përtej punës "drejtoreshën"përtej punës "drejtoreshën"përtej punës "drejtoreshën"përtej punës "drejtoreshën"përtej punës "drejtoreshën"
që zhvishet nga petku iqë zhvishet nga petku iqë zhvishet nga petku iqë zhvishet nga petku iqë zhvishet nga petku i
detyrës kur është në famil-detyrës kur është në famil-detyrës kur është në famil-detyrës kur është në famil-detyrës kur është në famil-
je. Të jesh lidere nuk ështëje. Të jesh lidere nuk ështëje. Të jesh lidere nuk ështëje. Të jesh lidere nuk ështëje. Të jesh lidere nuk është
e thjeshtë. Ata që drejtojnëe thjeshtë. Ata që drejtojnëe thjeshtë. Ata që drejtojnëe thjeshtë. Ata që drejtojnëe thjeshtë. Ata që drejtojnë
mbi të gjitha duhet ta kenëmbi të gjitha duhet ta kenëmbi të gjitha duhet ta kenëmbi të gjitha duhet ta kenëmbi të gjitha duhet ta kenë
shpirshpirshpirshpirshpirtin plot për të përtin plot për të përtin plot për të përtin plot për të përtin plot për të përm-m-m-m-m-
bushur detyrat që u janëbushur detyrat që u janëbushur detyrat që u janëbushur detyrat që u janëbushur detyrat që u janë
ngngngngngarararararkuarkuarkuarkuarkuar. P. P. P. P. Parimi i saj ësh-arimi i saj ësh-arimi i saj ësh-arimi i saj ësh-arimi i saj ësh-
të të realizojë sa më shumëtë të realizojë sa më shumëtë të realizojë sa më shumëtë të realizojë sa më shumëtë të realizojë sa më shumë
punë të mira, që të thotëpunë të mira, që të thotëpunë të mira, që të thotëpunë të mira, që të thotëpunë të mira, që të thotë
me gojën plot: Po! E meri-me gojën plot: Po! E meri-me gojën plot: Po! E meri-me gojën plot: Po! E meri-me gojën plot: Po! E meri-
tova të jem në këshillintova të jem në këshillintova të jem në këshillintova të jem në këshillintova të jem në këshillin
bashkiak,  të  jem drej -bashkiak,  të  jem drej -bashkiak,  të  jem drej -bashkiak,  të  jem drej -bashkiak,  të  jem drej -
toreshë dhe pedagoge. Sitoreshë dhe pedagoge. Sitoreshë dhe pedagoge. Sitoreshë dhe pedagoge. Sitoreshë dhe pedagoge. Si
drejtoreshë e Ali Demit,drejtoreshë e Ali Demit,drejtoreshë e Ali Demit,drejtoreshë e Ali Demit,drejtoreshë e Ali Demit,
Dorina gëzon respekt ngaDorina gëzon respekt ngaDorina gëzon respekt ngaDorina gëzon respekt ngaDorina gëzon respekt nga
mësuesit e shkollës dhemësuesit e shkollës dhemësuesit e shkollës dhemësuesit e shkollës dhemësuesit e shkollës dhe
dashurinë nga nxënësit.dashurinë nga nxënësit.dashurinë nga nxënësit.dashurinë nga nxënësit.dashurinë nga nxënësit.

Nën drejtimin e saj janëNën drejtimin e saj janëNën drejtimin e saj janëNën drejtimin e saj janëNën drejtimin e saj janë
realizuar një sërë aktiv-realizuar një sërë aktiv-realizuar një sërë aktiv-realizuar një sërë aktiv-realizuar një sërë aktiv-
itetesh në ndihmë të fëm-itetesh në ndihmë të fëm-itetesh në ndihmë të fëm-itetesh në ndihmë të fëm-itetesh në ndihmë të fëm-
ijëve në nevojë dhe nëijëve në nevojë dhe nëijëve në nevojë dhe nëijëve në nevojë dhe nëijëve në nevojë dhe në
mbështetje  të  atyrembështetje  të  atyrembështetje  të  atyrembështetje  të  atyrembështetje  të  atyre
nxënësve që kanë talente tënxënësve që kanë talente tënxënësve që kanë talente tënxënësve që kanë talente tënxënësve që kanë talente të
veçanta. Një mikeshë e ku-veçanta. Një mikeshë e ku-veçanta. Një mikeshë e ku-veçanta. Një mikeshë e ku-veçanta. Një mikeshë e ku-
dogjendur për mësuesitdogjendur për mësuesitdogjendur për mësuesitdogjendur për mësuesitdogjendur për mësuesit
dhe një figurë e dashur përdhe një figurë e dashur përdhe një figurë e dashur përdhe një figurë e dashur përdhe një figurë e dashur për
nxënësit. Përpos punës in-nxënësit. Përpos punës in-nxënësit. Përpos punës in-nxënësit. Përpos punës in-nxënësit. Përpos punës in-
tensitensitensitensitensivvvvve në shke në shke në shke në shke në shkollë, Kollë, Kollë, Kollë, Kollë, Kukënukënukënukënukën
e take take take take takojmë dhe në auditorojmë dhe në auditorojmë dhe në auditorojmë dhe në auditorojmë dhe në auditor,,,,,
ku studentët gëzojnë sim-ku studentët gëzojnë sim-ku studentët gëzojnë sim-ku studentët gëzojnë sim-ku studentët gëzojnë sim-
pati të veçantë për profe-pati të veçantë për profe-pati të veçantë për profe-pati të veçantë për profe-pati të veçantë për profe-
soreshën e tyre. Modelet qësoreshën e tyre. Modelet qësoreshën e tyre. Modelet qësoreshën e tyre. Modelet qësoreshën e tyre. Modelet që
ndjek në politikë janë disandjek në politikë janë disandjek në politikë janë disandjek në politikë janë disandjek në politikë janë disa
megjithatë Dorina veçonmegjithatë Dorina veçonmegjithatë Dorina veçonmegjithatë Dorina veçonmegjithatë Dorina veçon
Lindita Nikollën. Për tëLindita Nikollën. Për tëLindita Nikollën. Për tëLindita Nikollën. Për tëLindita Nikollën. Për të
Nikolla është frymëzim.Nikolla është frymëzim.Nikolla është frymëzim.Nikolla është frymëzim.Nikolla është frymëzim.
Nënë e dy djemve, që di tëNënë e dy djemve, që di tëNënë e dy djemve, që di tëNënë e dy djemve, që di tëNënë e dy djemve, që di të
jetë edhe shoqja e tyre. Për-jetë edhe shoqja e tyre. Për-jetë edhe shoqja e tyre. Për-jetë edhe shoqja e tyre. Për-jetë edhe shoqja e tyre. Për-
pos angazhimeve të shum-pos angazhimeve të shum-pos angazhimeve të shum-pos angazhimeve të shum-pos angazhimeve të shum-
ta Dorina nuk harron tëta Dorina nuk harron tëta Dorina nuk harron tëta Dorina nuk harron tëta Dorina nuk harron të
jetë një bashkëshorte dhejetë një bashkëshorte dhejetë një bashkëshorte dhejetë një bashkëshorte dhejetë një bashkëshorte dhe
kujdestarja më e mirë ekujdestarja më e mirë ekujdestarja më e mirë ekujdestarja më e mirë ekujdestarja më e mirë e
fëmijëve.  Suksesi  ifëmijëve.  Suksesi  ifëmijëve.  Suksesi  ifëmijëve.  Suksesi  ifëmijëve.  Suksesi  i
gjithçkaje është komuniki-gjithçkaje është komuniki-gjithçkaje është komuniki-gjithçkaje është komuniki-gjithçkaje është komuniki-
mi dhe puna në gmi dhe puna në gmi dhe puna në gmi dhe puna në gmi dhe puna në grrrrrupupupupup. Në. Në. Në. Në. Në
këtë rrugë plot  arritjekëtë rrugë plot  arritjekëtë rrugë plot  arritjekëtë rrugë plot  arritjekëtë rrugë plot  arritje
duket se do eci për shumëduket se do eci për shumëduket se do eci për shumëduket se do eci për shumëduket se do eci për shumë
vite Dorina Kvite Dorina Kvite Dorina Kvite Dorina Kvite Dorina Kuka.uka.uka.uka.uka.

Si kryetare e "Aleancës"Si kryetare e "Aleancës"Si kryetare e "Aleancës"Si kryetare e "Aleancës"Si kryetare e "Aleancës"
së Tiranës, çfarë mendimisë Tiranës, çfarë mendimisë Tiranës, çfarë mendimisë Tiranës, çfarë mendimisë Tiranës, çfarë mendimi
kkkkkeni për reni për reni për reni për reni për rolin e golin e golin e golin e golin e grararararavvvvve nëe nëe nëe nëe në
qeverisje?qeverisje?qeverisje?qeverisje?qeverisje?

Do ta nisja me shprehjen
e Margaret Thatcher: "In
politics, if you want any-

të komunikimi, puna në ekip
dhe vizioni për të ardhmen.
Asgjë nuk arrihet nëse nuk
ke frymën e bashkëpunimit.
Në çdo veprimtari që kam
ndërmarrë i kam kushtuar
vëmendje maksimale çdo
bashkëpunëtori. Punët në
grup kanë rezultuar gjith-
monë të suksesshme.

Këshilla që ju jepni vazh-Këshilla që ju jepni vazh-Këshilla që ju jepni vazh-Këshilla që ju jepni vazh-Këshilla që ju jepni vazh-
dimisht nxënësve? Po më-dimisht nxënësve? Po më-dimisht nxënësve? Po më-dimisht nxënësve? Po më-dimisht nxënësve? Po më-
suesve?suesve?suesve?suesve?suesve?

Nxënësve nuk resht së
thëni të bëhen qytetarë të
denjë të këtij vendi e të in-
vestojnë për të ardhmen.
Mësuesve u sugjeroj ta duan
profesionin e tyre dhe dijet
t'i përçojnë me pasion te
nxënësit.

Cila është këshilla që uCila është këshilla që uCila është këshilla që uCila është këshilla që uCila është këshilla që u
jejejejejepni gpni gpni gpni gpni grararararavvvvveeeee, të cila, të cila, të cila, të cila, të cilat janë nët janë nët janë nët janë nët janë në
hapat e para të punës dhehapat e para të punës dhehapat e para të punës dhehapat e para të punës dhehapat e para të punës dhe
karrierës?karrierës?karrierës?karrierës?karrierës?

Këshilla që do t'iu jepja
është të mos ndalojnë kurrë
së qeni vetvetja dhe të nd-
jekin me pasion deri në fund
qëllimin që i kanë vënë vetes
pavarësisht pengesave që
mund t'ju dalin përpara.

Sa drejtoreshë jeni nëSa drejtoreshë jeni nëSa drejtoreshë jeni nëSa drejtoreshë jeni nëSa drejtoreshë jeni në
familje?familje?familje?familje?familje?

Në fakt, asnjëherë nuk e
ngatërroj rolin e bash-
këshortes dhe të nënës, si
nënë e dy djemve dhe pozi-
cionin në familje me pozicio-
nin tim në punë! Në familje
nuk ka drejtoreshë, por një
grua që kujdeset për bash-
këshortin dhe fëmijët ashtu
si bën çdo grua tjetër, e cila
mund të jetë në një pozicion
drejtimi ashtu si jam unë në
këto momente apo në një
pozicion tjetër pune.

Erion VErion VErion VErion VErion Veliaj me stafin eeliaj me stafin eeliaj me stafin eeliaj me stafin eeliaj me stafin e
gggggrararararavvvvve në këshillin bashki-e në këshillin bashki-e në këshillin bashki-e në këshillin bashki-e në këshillin bashki-
ak?ak?ak?ak?ak?

Kryebashkiaku Veliaj nji-
het si një njeri që vlerëson
rolin e gruas në shoqëri dhe
në politikë. Edhe në këshill
bashkiak ai ka dhënë gjith-
një përkrahje pa kushte për
gratë dhe vajzat e këshillit.
Kryebashkiaku Veliaj i
kushton vëmendje maksi-
male grave dhe vajzave në
këshill ashtu sikurse i kush-
ton vëmendje maksimale çdo
pune që bënë për kryeqyte-
tin tonë.

Cila është pjesa më eCila është pjesa më eCila është pjesa më eCila është pjesa më eCila është pjesa më e
vështirë e raportit  mesvështirë e raportit  mesvështirë e raportit  mesvështirë e raportit  mesvështirë e raportit  mes
gggggrararararavvvvve opoe opoe opoe opoe opozitarzitarzitarzitarzitare në këshil-e në këshil-e në këshil-e në këshil-e në këshil-
lin bashkiak?lin bashkiak?lin bashkiak?lin bashkiak?lin bashkiak?

Duhet të kenë më shumë
bashkëpunim, duhet të vënë
interesat qytetare mbi ato
politike.

Cili është modeli juajCili është modeli juajCili është modeli juajCili është modeli juajCili është modeli juaj
frymëzues në politikë?frymëzues në politikë?frymëzues në politikë?frymëzues në politikë?frymëzues në politikë?

Modele të spikatura zon-
jash në politikën shqiptare
ka disa, pasi partia socialiste
është partia me potenciale të
mëdha intelektuale, por sig-
urisht një shembull për t'u
ndjekur për mua është grua-
ja e hekurt Lindita Nikolla,
të cilën e admiroj!

Gjëja e parë që bëni sapoGjëja e parë që bëni sapoGjëja e parë që bëni sapoGjëja e parë që bëni sapoGjëja e parë që bëni sapo
hyni në zyrën tuaj?hyni në zyrën tuaj?hyni në zyrën tuaj?hyni në zyrën tuaj?hyni në zyrën tuaj?

Gjëja e parë që bëj është
vëzhgimi mbi orët e mësimit
që do të zhvillohen, munge-
sat apo orët që duhen zëv-
endësuar, si dhe planet për
aktivitetet e ditës.

Cili është çelësi i sukses-Cili është çelësi i sukses-Cili është çelësi i sukses-Cili është çelësi i sukses-Cili është çelësi i sukses-
it tuaj?it tuaj?it tuaj?it tuaj?it tuaj?

Ma bëjnë shpesh këtë py-
etje. Çelësi i suksesit tim ësh-

thing said, ask a man; if you
want anything done, ask a
woman", që do të thotë: "Në
politikë, nëse doni diçka të
thënë, kërkoni një burrë,
nëse doni diçka të bërë,
kërkoni një grua". Në
këshillin bashkiak ne kemi

50 % gra dhe vajza është
koha për përfaqësimin e 50
% të grave në parlament.
Shembulli i këshillit bashki-
ak duhet ndjekur në të
gjitha nivelet e qeverisjes.
Gratë të mbështesin gratë!

Si sillet KryebashkiakuSi sillet KryebashkiakuSi sillet KryebashkiakuSi sillet KryebashkiakuSi sillet Kryebashkiaku

Kryetare e Aleancës së Tiranës, suksesi dhe sfidat, ja modeli që ndjek në politikë

DORINA KUKA:
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Kryeministri  dhe kreu i  BDI mohojnë krizën brenda koalic ionit  qeverisës

Zaev e Ahmeti bien dakord për një kandidat
të përbashkët në zgjedhjet presidenciale

Brnabiç, thirrje Prishtinës: Hiqni barrierat që t'i kthehemi dialogut

Kryeministrja serbe: S'ka bashkim
të Preshevës me Kosovën

Largimi i serbëve, Vuçiç: Prisni edhe 45 ditë

Pas deklaratave të Presi
dentit të Kosovës, Hash
im Thaçi që përmes kor-

rigjimit të kufijve Lugina e Pre-
shevës do t'i bashkohet terri-
torit të Republikës së Kosovës,
sipas kryeministres serbe,
Ana Brnabiç, nuk kanë të
bëjnë me realitetin. Kryemi-
nistrja e Serbisë, Ana Brnabiç
ka ftuar institucionet e Kos-
ovës që t'i heqin barrierat dhe
t'i kthehen dialogut të Bruk-
selit. "Në Prishtinë është më
mirë t'i kthehen realitetit. Le
t'i kthehemi dialogut dhe
bashkëpunimit, dhe mos t'i
rrisim pengesat",-ka thënë
Brnabiç, e pyetur nga
gazetarët rreth asaj se Prishti-
na po kërkon të marrë tri ko-
muna të Serbisë, shkruan 'No-
vosti'. Në diskutimet për kor-
rigjim të kufijve dhe shkëm-
bim të territoreve, presidenti
Thaçi vazhdimisht ka dek-
laruar se do të marrë Luginën
e Preshevës pa dhënë asgjë në
këmbim për Serbinë. Megjith-
atë është thënë se tri komunat
në pjesën veriore, Leposaviçi,
Zveçani dhe Zubin Potoku, do
t'i jepen Serbisë në këmbim të
Luginës. Ndërkaq, pas bisedi-
meve me 139 përfaqësuesit e
serbëve të Kosovës, presiden-
ti serb Aleksandër Vuçiç ka
deklaruar se serbët që jetojnë
në Kosovë po kërkojnë të lar-
gohen nga të gjitha institucio-
net. Ai u shpreh se vendimi
për këtë lëvizje do të merret
përfundimisht pas konsultave
me partnerët e Serbisë në Eu-
ropë dhe botë, përfshirë edhe
Kinën. "Kërkuan qëndrimin e
shtetit dhe nga unë si presi-
dent që të bisedojë me Qever-
inë e Serbisë. Kanë kërkuar
tërheqjen nga të gjitha insti-
tucionet e Kosovës, nga parla-
menti, nga policia në veri, nga
gjykatat dhe nga i tërë sistemi
i drejtësisë. Unë i kam lutur
dhe u kam thënë se dje nuk u
jap përgjigje deri në takimin e
radhës me përfaqësuesit e
Kinës", ka thënë Vuçiç. I pari
i Serbisë ka pohuar se serbët
do të marrin një përgjigje për-
fundimtare brenda harkut ko-
hor prej 45 ditësh, pasi i duhet
kohë të konsultohet me part-
nerët. "Iu kërkova përfaqë-
suesve të mos përgjigjen dje
dhe të presin për qëndrimin e
Serbisë për 45 ditë, sepse dua
të takohem me presidentin e
Kinës, të bisedoj në telefon ose
drejtpërdrejt edhe me liderët
botërorë. Nga ana tjetër, lidhur
me dialogun me Serbinë
kryeministri i Kosovës, Ra-
mush Haradinaj ka thënë pas
mbledhjes së qeverisë së Kos-
ovës se hapja e çështjes së
kufijve dhe territoreve në
Ballkan është axhendë e pres-
identit rus, Vladimir Putin. Si-

Zoran Zaev, kryeministri
i Maqedonisë së Veriut

dhe kryetari i BDI-së, Ali
Ahmeti, të mërkurën, do të
bisedojnë për kandidatin
konsensual për president
të shtetit ndërsa kanë për-
jashtuar mundësinë e një
përkeqësimi të raporteve
brenda koalicionit qever-
isës pas dështimit të Kuv-
endit për t'i hequr imuni-
tetin ish kryeparlamen-
tarit, Trajko Veljanovski.
"Jam i mendimit që kjo
çështje do të marrë epilog",
ka deklaruar kryetari i BDI-
së, Ali Ahmeti, pas takimit

pas tij, Kosovës i duhet një ga-
ranci e fortë ndërkombëtare
për njohje të shtetësisë së Ko-
sovës nga ana e Serbisë si dhe
përjashtim i mundësisë së
ndryshimit të kufijve në Ball-
kan. "Hapja e çështjes së
kufijve dhe territoreve në
Ballkan është pikërisht ajo që
ne e dimë që është axhendë e
Vladimir Putinit, pra për të
mbajtur Ballkanin hapur,
sepse askush nuk garanton
kur hapet një kufi çka do të
ndodhë me të pastaj", është
shprehur ai. Sa i përket taksës
prej 100 për qind që qeveria e
Kosovës ka vënë në produktet
me origjinë nga Serbia dhe
Bosnje e Hercegovina, Haradi-
naj ka thënë se Kosovës i du-
het një kontratë. "E kemi
thënë edhe ne disa herë që
edhe ne shpresojmë sa më
shpejt të vijë dita kur do të an-
ulohet taksa dhe hyn ne fuqi
marrëveshja e tregtisë së lirë
mes Kosovës dhe Serbisë, por
për këtë nevojitet kontrata,
kontrata pra me të gjithë ka-
pitujt e vet për njohjen re-
ciproke. Një kontratë që nuk
bazohet në ndryshim të

kufijve dhe të territoreve edhe
që nuk merr për bazë një re-
publikë Serbe apo një pushtet
të tretë, Dodik Republikë, si
jemi mësuar t'i themi", ka de-
klaruar ai. Bashkimi Evropian
ka kundërshtuar vendosjen e
kësaj mase në importet e Ser-
bisë dhe Bosnjës, derisa Shte-
tet e Bashkuara kanë thënë se
mospezullimi i tarifës prej 100
për qind përbën qëndrim
kundër interesave të SHBA-
së. Së fundmi, si pasojë e
mbajtjes së taksës, autoritetet
amerikane kanë anuluar fte-
sat për 14 pjesëmarrës nga Ko-
sova në tetë programe të Qen-
drës Evropiane për Studime të
Sigurisë "George Marshall".
Tarifa është bërë pengesë e
vazhdimit të dialogut për nor-
malizimin e raporteve ndërm-
jet Kosovës dhe Serbisë, pasi
presidenti serb, Aleksandar
Vuçiç ka thënë se ky proces
nuk vazhdon pa heqjen e tak-
sës në importet e Serbisë. Tari-
fa prej 100 për qind për
produktet me origjinë nga Ser-
bia dhe Bosnje Hercegovina
është vendosur në nëntor të
vitit të kaluar.

Cakaj. Duke komentuar de-
klarimet e zyrtarëve të
LSDM-së se qeveria mund të
funksionojë edhe pa BDI-në
si pjesë e ekzekutivit, Ahme-
ti ka thënë se nuk beson se
një qëndrim i tillë është edhe
kësaj partie ndërsa ka thek-
suar se Maqedonia e Veriut
ndodhet para sfidave të
rëndësishme andaj edhe
nuk ka nevojë për kriza të
reja. Ndërkohë, kryeministri

Zoran Zaev, njëherit kryetar
i LSDM-së, para mbledhjes
së kryesisë së partisë të mar-
tën në mbrëmje ka thënë se
beson në kapërcimin e
gjendjes së krijuar me imu-
nitetin e Veljanovskit, por ka
kërkuar përgjegjësi për mos
heqjen e mandatit. Zaev
gjithashtu ka thekuar se
BDI-ja do të jetë pjesë e
qeverisë pasi pa këtë parti
shumica parlamentare nuk

ka numrin e nevojshme të
votave për mbijetesën e
qeverisë. Përplasjet mes
LSDM-së dhe BDI-së pasuan
vendimin e kryetarit të Ku-
vendit, Talat Xhaferi për të
mos vënë në votim heqjen e
imunitetit të Veljanovskit i
cili së bashku me katër zyr-
tarë të tjerë, përfshirë edhe
ish- kryeministrin, Nikolla
Gruevski dyshohen si orga-
nizator të ngjarjeve të dhun-
shme në Kuvend, më 27 prill
2018. Nga ana tjetër, kryemi-
nistri maqedonas Zoran
Zaev dhe kryetari i BDI-së në
Maqedoninë e Veriut, Ali
Ahmeti kanë arritur dako-
rdësi për të përzgjedhur një
kandidat të përbashkët për

president të vendit. Lajmi
është bërë i ditur nga vetë
kryetari i BDI-së Ali Ahme-
ti, i cili përmes një postim
në 'Facebook' shkruan se
dy partitë do të mbështes-
in një kandidat, por nuk ka
bërë të ditur asnjë emër.
"Sapo përfundova takimin
me Zoranin, Kryetarin e
LSDM-së, me të cilin ar-
ritëm dakordësi për ta
mbështetur një kandidat të
përbashkët për President
të Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut. Shpreh
bindjen që ky koncept do të
gjej mbështetjen e shu-
micës dërmuese të qyteta-
rëve tanë",- thotë Ali Ah-
meti në Facebook.

Maqedoni e Veriut, ministri Cakaj takim me Zaev

Marrëveshja e Prespës, Gent Cakaj:
Miratimi i ligjit të gjuhëve, arritje historike
Gent Cakaj, ministri në detyrë për Evropën dhe

Punët e Jashtme, në vizitën e tij në Republikën e
Maqedonisë së Veriut zhvilloi dje një takim me kryemi-
nistrin Zaev. Biseda u përqendrua në marrëveshjen e
Prespës dhe Miratimin e ligjit të gjuhëve si arritje his-
torike të cilat e orientojnë vendin drejt qëllimeve
strategjike për evropianizim tërësor, në paqe, siguri e
prosperitet. Një vëmendje e veçantë iu dedikua thellimit
të marrëdhënieve dypalëshe, në kuadër të mekanizmit
të G2G-ve dhe angazhimeve të ndërmarra në lidhje me
bashkëpunimin rajonal. Ministri Cakaj në fjalën e tij
shprehu gatishmërinë dhe mbështetjen e Shqipërisë për
të thelluar dhe zgjeruar bashkëpunimin dypalësh, mbi
të gjitha mbështetjen në finalizimin e anëtarësimit të
plotë në NATO dhe më tej në Bashkimin Evropian. Min-
istri Cakaj, zhvilloi një takim edhe me Zëvendëskryem-
inistrin për Çështjet Evropiane, Bujar Osmani. Biseda
u përqendrua kryesisht tek perspektiva e përbashkët
evropiane e Shqipërisë dhe Maqedonisë se Veriut, si dhe
tek shkëmbimi i eksperiencave në fazën përgatitore të
negociatave të anëtarësimit në BE. Në takim u disku-
tua edhe për projekte të përbashkëta dypalëshe apo ra-
jonale në kuadër të integrimit, si mënyra më e mirë për
të përshpejtuar perspektivën e përbashkët evropiane.
Gjithashtu, Cakaj zhvilloi një konferencë të përbashkët
me homologun e tij maqedonas, Nikola Dimitrov. Në
fjalën e tij, Cakaj tha se  miratimin e ligjit të Gjuhëve
dhe Marrëveshja e Prespës është një arritje historike,
për shtetin fqinj. "Miratimi i Ligjit të Gjuhëve dhe Mar-
rëveshja në Prespë është arritje historike. Vendi është i
orientuar drejt qëllimeve të veta strategjike në paqe,
siguri dhe prosperitet. Forcimi i dialogut politik dhe
thellimi i bashkëpunimit ekonomik, interes i përbash-
kët. Mbështetja e Shqipërisë për anëtarësimin e Maqe-
donisë së Veriut në NATO është më e fortë se kurrë.
Anëtarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO, fitore dy-
palëshe. Vlerësim për arritjet e Maqedonisë së Veriut
në forcimin e bashkëpunimit rajonal. Shqiptarët e
Maqedonisë së Veriut, rol kyç në arritjet e demokratiz-
imit të shoqërisë së vendit. Projektet e përbashkëta dy-
palëshe, mënyra më e mirë për perspektivën e përbash-
kët evropiane.", -tha Cakaj.

që kishte në Shkup me
zëvëndësministrin e Jash-
tëm të Shqipërisë, Genti

Haradinaj: Kemi ende
nevojë për shqiptarët

e Amerikës

Kryeministri i Kos
ovës, Ramush Hara-

dinaj, ka pritur një dele-
gacion shqiptaro-ameri-
kan, si dhe anëtarin e
Këshillit Bashkiak në
qytetin e Nju Jorkut,
Mark Gjonaj. Pas takim-
it, kryeministri Haradi-
naj tha se Kosova është
zotuar që të forcohet
lidhja mes shqiptarëve
dhe miqësia e përher-
shme me aleatët ndërko-
mbëtarë. "Në një bash-
këbisedim të hapur për
zhvillimet në Kosovë,
pozitën dhe rolin e fak-
torit shqiptar në gjeo-
politikën ballkanike, u
pajtuam se ruajtja e uni-
tetit për të drejtën dhe
të vërtetën tonë garan-
ton avancimin e intere-
save tona në rajon dhe
më gjerë. Shqiptarët, si
pjesë e vizionit euro-at-
lantik, janë jetësisht të
angazhuar për stabilitet
dhe paqe të përhershme.
Kosova është zotuar që
lidhja dhe dashuria e
ndërsjellë e shqiptarëve
të forcohet dhe miqësia
e përhershme me aleatët
të ruhet si pasuri e jona
më e çmuar. Për lartë-
simin e vlerave sh-
qiptare kudo në botë, z.
Mark Gjonaj i dhurova
Medaljen e Gjergj Kas-
triotit-Skënderbeut",-u
shpreh Haradinaj.

Kryeministrja serbe,
Ana Brnabiç
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Traktati i Ahenit, lëvizja e fundit për rindërtimin e besimit europian

Marrëveshja e Francës me
Gjermaninë dhe siguria evropiane
“Ushtria europiane”, mungesat që lë pas largimi i Britanisë

Nënshkrimi i Traktatit
të Ahenit, nga presi
denti francez Eman-

uel Makron dhe Kancelarja
gjermane Angela Merkel, u
përshëndet si lëvizja e fundit
për të afruar më tepër me
njëri-tjetrin Francën dhe
Gjermaninë, duke nisur
fazën e rilindjes së besimit
evropian pas viteve të stan-
jacionit. Donald Tusk, krye-
tari i Këshillit Evropian, de-
klaroi: "Sot Evropa ka nevojë
për ringjallje të besimit, në
kuptimin e solidaritetit dhe
unitetit, dhe unë dua të be-
soj se bashkëpunimi i zgjeru-
ar franko-gjerman, do t'i shër-
bejë këtij objektivi". Franca
dhe Gjermania, besojnë se
janë udhëheqëset natyrale të
Bashkimit Evropian, një be-
sim që ka gjasa të rritet pasi
nga unioni të largohet
Mbretëria e Bashkuar, dhe
ndërsa Shtetet e Bashkuara
po përqendrohen më shumë
në Azinë Lindore. Në fakt,
Angela Merkel tashmë ka
deklaruar se Britania dhe
Amerika janë aleate të pasig-
urta, dhe se evropianët nuk
mund të "varen më plotë-
sisht" prej tyre. Për pasojë,
ajo dhe presidenti francez
kanë argumentuar se është
koha e duhur për krijimin e
një "ushtrie evropiane". Si-
doqoftë, ide të tilla duhet të
merren me një farë rezerve.
Dhe kjo pasi krijimi i forcave
të armatosura, me fuqi të
mjaftueshme për të projektu-
ar fuqi përtej kufijve të kon-
tinentit evropian (pa ndih-
mën e britanikëve apo ameri-
kanëve), do të kërkonte një
rritje të konsiderueshme të
shpenzimeve ushtarake nga
Parisi dhe Berlini. Si Gjerma-
nia ashtu edhe Franca, kanë
të ngjarë të dështojnë në
përmbushjen e angazhimit të
tyre në samitin e NATO-s në
vitin 2014, për të rritur
shpenzimet për mbrojtjen në
nivelin 2 për qind të PBB-së
deri në vitin 2024. Sipas
parashikimeve aktuale, Gjer-
mania nuk do të arrijë deri
atëherë as 1.5 për qind të
PBB-së, ndërsa Franca do ta
përmbushë këtë angazhim
vetëm në vitin 2025, dhe
vetëm nëse qeveria e ardhs-
hme do t'i qëndrojë angazhi-
meve të asaj ekzistuese.
Prandaj nuk është ndonjë
befasi që ushtria gjermane,
Bundeswehr, është prekur
vitet e fundit nga probleme
të shumta. Një raport i ko-

hëve të fundit i një komisio-
ni parlamentar gjerman,
theksoi se në vitin 2018 ven-
di nuk kishte nëndetëse apo
avionë transporti për zhven-
dosjen e trupave, dhe se
shpenzimet e mbrojtjes ish-
in vetëm 1.2 për qind të PBB-
së -të pamjaftueshme edhe
për të ruajtur asetet ekzis-
tuese. Ndërkohë që Franca
për krahasim, ka bërë disi më
mirë në këtë drejtim, edhe
ajo ka qenë e shqetësuar nga
një sërë problemesh. Një
raport i vitit 2017, arriti në
përfundimin se më shumë se
gjysma e avionëve ushtarakë
francezë nuk ishin në gjend-
je të fluturonin, një problem
i theksuar nga kërkesa
franceze ndaj Mbretërisë së
Bashkuar, për të çuar 3 he-
likopterë transportues "Chi-
nook" dhe një personel prej
90 trupash në korrikun e
vitit të kaluar, në mbështetje
të misionit të saj paqeruajtës
në Mali. Ndërkohë, shpenz-
imet e mbrojtjes në
Mbretërinë e Bashkuar, ven-
di i dytë më i madh i NATO-
s, janë mbajtur vazhdimisht
mbi 2 për qind të pragut të
përcaktuar të PBB-së. Brita-
nia është gjithashtu kontri-

SHKURT

Trump takohet për
herë të dytë me

Kim Jong-Un

Nisi me një shtrëngim
duarsh takimi i dytë

historik mes Donald
Trump-it dhe Kim Jong-
Unit. Presidenti amerikan
dhe udhëheqësi komunist
koreano-verior biseduan
në kryeqytetin e Vietnam-
it për ecurinë e mar-
rëdhënieve dypalëshe pas
takimit të 12 Qershorit të
vitit të kaluar. "Samiti i
parë ishte një sukses i
madh. Shpresoj që edhe ky
të jetë po aq ose më shumë
i suksesshëm se i pari".
Donald Trump i shpjegoi
Kim Jong-unit se çfarë be-
gatie e pret vendin e izolu-
ar komunist nëse heq dorë
nga programi bërthamor.
"Mendoj se vendi juaj ka
një potencial ekonomik të
pamasë, të pakufishëm.
Vendi juaj do të ketë një të
ardhme të begatë, jeni një
udhëheqës madhështor. Ne
do t'ju ndihmojmë për
këtë". Pasi shkëmbyen
vështrime depërtuese dhe
shtrënguan sërish duart,
liderët u shtruan në një
drekë ku të pranishëm ish-
in sekretari Pompeo dhe
kryeministri vietnamez.
Trump synon të bindë Kim
Jong-Unin në denukleari-
zimin e plotë në këmbim të
investimeve të huaja, që
siç tha shefi i Shtëpisë së
Bardhë do ta bërë Korenë
e Veriut, po aq të begatë sa
Vietnami. Por Kim Jong-
Un është kundër
denuklearizimit të men-
jëhershëm dhe kërkon së
pari, nga amerikanët të
heqin sanksionet,  si
shenjë e vullnetit për
bashkëpunim.

Rrëzohet helikopteri
në Nepal, ministri në
mesin e 7 viktimave

Ministri i Turizmit në
Nepal, Rabindra

Adhikari, është konfir-
muar si një prej 7 të vde-
kurve nga rrëzimi i një
helikopteri këtë të
mërkurë. Helikopteri po
udhëtonte nga distrikti lin-
dor i Taplejung për në Ter-
athum kur u rrëzua në një
pyll pasdreken e së
mërkurës. Media lokale
raportoi se Rabindra
Adhikari po inspektonte
ndërtimin e një aeroporti në
Taplejung. Zëdhënësi i poli-
cisë Uttam Raj Subedi tha se
helikopteri shpërtheu në
flakë pas rrëzimit. Rezi-
dentët lokalë informuan po-
licinë për flakët e mëdha në
vendin e rrëzimit të heliko-
pterit pak momente pasi
mjeti fluturues u raportua i
zhdukur. Aksidente të tilla
ajrore nuk janë të radha në
Nepal. Kompanive ajrore me
bazë në Nepal u ndalohet
fluturimi në hapësirën
ajrore të Bashkimit Europi-
an si pasojë e mosplotësimit
të kritereve të sigurisë.

buesja kryesore në Praninë e
Përforcuar të Forcave të
NATO-s në Evropën Lindore,
dhe e vetmja fuqi evropiane
që zotëron një sërë pikash
potenciale kontrolli në Lind-
jen e Mesme. Forcat e Arma-
tosura Britanike, kanë bazat

e saj në Qipro, të cilat përf-
shijnë një kontingjent të
madh të flotës ajrore, RAF,
përveç një garnizoni këmbë-
sorie, me baza të tjera në
Minhad të Emirateve të
Bashkuara Arabe, Xhufair
në Bahrein dhe Dukm në
Oman. Duke formuar efek-
tivisht një prani ushtarake
trekëndore Perëndim-Lind-
je-Jug në Gadishullin Ara-
bik, këto baza i japin
Marinës Mbretërore dhe
Forcave Ajrore Mbretërore
një shtrirje të veçantë gjeo-
strategjike. Kjo aftësi u për-
dor kohët e fundit nga Forcat
e Armatosura Britanike në
Oman gjatë stërvitjes "Saif
Sareea 3", stërvitja më e mad-
he ushtarake në rajon në 17
vitet e fundit, duke treguar
një nivel të ndërveprimit me
një aleat rajonal, me të cilin
Franca apo Gjermania
thjesht nuk mund të kraha-
sohen. Është ky projeksion i
fuqisë, që e tregon Britaninë
e Madhe si një fuqi ushtar-
ake globale, lë pas ato në

Salvini: Të luftojmë Sorosin si Skënderbeu turqit

Kryeministri italian: Kur popujt zgjohen
dhe kuptojnë që janë në rrezik, reagojnë

Një deklaratë e dy viteve
më parë e Mateo Salvin-

it rikthehet bujshëm në
qendër të vëmendjes në rr-
jetet sociale. Në atë kohë kan-
didat për zv/kryeministër,
Salvini përdor figurën e
heroit kombëtar të sh-
qiptarëve Gjergj Kastriotin,
si shembull në luftën kundër
ndikimit që miliarderi me
origjinë hungareze Xhorxh

Soros përpiqet të ushtrojë në
politikën botërore. "Fola për
një prej heronjve të popullit
shqiptar, Gjergj Kastriotin. Në
vitet 1400, ai u bëri rezistencë
dhjetëra rrethimeve islamike.
Kur e shihnin që ishin në rrez-

ik, mbylleshin në kështjellë
dhe më pas dilnin bashkonin
forcat dhe mundnin një ush-
tri që ishte më e madhe, më e
pasur, e mirëorganizuar dhe
më e fortë se ata." Skënderbe-
un dhe shqiptarët, Salvini i

merr si shembull të besimit që
popujt e shtypur i japin një
udhëheqësi, i cili më pas i prin
drejt fitoreve kundër push-
tuesve. "Fondacioni për një
Shoqëri të Hapur i Xhorxh
Soros shpenzon 900 milionë

euro në vit në shoqata të
ndryshme. Janë shumë të
pasur, por ne do t'ia dalim,
sepse kur popujt zgjohen dhe
kuptojnë që janë në rrezik ata
reagojnë". Deklaratën, kreu i
Lega Nord e ka bërë në një
forum politik që mban datën
17 dhjetor 2017, pak muaj
para zgjedhjeve të marsit
2018 prej të cilave mori pos-
tin e ministrit të Brendshëm.

Kryeministrja britanike, Theresa May, ka anashkaluar
për pak kohë politikën, ndërsa ka sfiduar në një lojë
bilardoje homologun italian, Giuseppe Conte. Ajo ka

treguar se nuk di të luajë, por i ka kërkuar
kryeministrit italian që ta ndihmojë. "E di se do të më
ndihmoni shumë, por prapë se prapë nuk do të di të

luaj. Më tregoni si duhet ta bëj".

Evropë (dhe vetë Britani), që
kanë promovuar narrativën
e "rënies britanike" gjatë
viteve të fundit. Pra, pa
mbështetjen e Britanisë, çdo
përpjekje evropiane për të
krijuar aftësi ushtarake, ka
gjasa të dështojë. Dhe pa një
rritje të mëtejshme të
shpenzimeve, çdo thirrje për
një "ushtri evropiane", ësh-
të pak më shumë se sa një
taktikë manovrimi nga
francezët dhe gjermanët, për
të tërhequr vëmendjen nga
fakti se as nuk janë të gat-
shëm të përmbushin an-
gazhimet e tyre për shpenz-
imet e NATO-s. Rrjedhi-
misht, nëse duan të rrisin
kapacitetin strategjik evro-
pian, udhëheqësit e Francës
dhe Gjermanisë, do të bënin
mirë t'i japin fund proble-
meve të tyre strategjike, të
bashkëpunojnë me
Mbretërinë e Bashkuar, të
nderojnë angazhimet e tyre,
dhe të shpenzojnë më
shumë për mbrojtjen.
Marrë nga Bota.al

E TMERRSHME NË RUSI, MAKINA MERR PËRPARA KALIMTARËT
Pak ditë më parë,
një skenë
"horror" është
filmuar nga
kamerat e
sigurisë në Rusi.
Në pamjet  e
publikuara nga
mediat ruse
duket qartë se si
një makinë futet
në trotuar dhe
merr përpara një
numër të madh
kalimtarësh. Nga
kjo përplasje dy
persona
ndërruan jetë,
ndërsa mbetën
të plagosur disa
të tjerë.

 Nga James Rogers dhe
Robert Clark "CapX"

FOTO
LAJM

Presidenti francez, Emanuel Makron dhe
kancelarja gjermane, Angela Merkel
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Përcillet për në banesën e fundit
bashkëshortja e Dritëro Agollit

Dokle: Flutura jote, i
dashur Dritëro, nuk e

duroi dot dimrin e ftohtë
Fatmira Nikolli

LAMTUMIRE SADIJE AGOLLI

Ceremonia e përcjelljes për në
banesën e fundit të Sadije Agollit

Ne i dhamë njëri-tjetrit
shqetësime dhe gëzime,
vuajtje dhe dashuri, psh-

erëtima dhe lot, por edhe të qeshu-
ra me shpirt, me zë të lartë, ndarje
dhe afrime njësh, pra i dhamë
njëri-tjetrit çdo gjë. Unë pata priv-
ilegjin, që u rrita qysh në moshën
22-vjeçare me Dritëroin, që u
maturova, u poqa, u mplaka së
bashku me Atë. Pata fatin e madh
që atij ia pasurova Muzën për të
shkruar një libër me 238 faqe poezi
dashurie, përveç personazheve në
romane, tregime, drama, komedi...
E ndjej veten të plotësuar në jetën
time me Atë...

Sadija e mbante mend kështu të
shoqin. Ajo dukej se jetonte për të.
Ishte dora e tij e djathtë dhe mend-
ja e tij e dytë. I shihje bashkë gjith-
një, vite më parë nëpër rrugët e Ti-
ranës ishin përdore në shëtitjet e
mbrëmjes, e vitet e fundit, në të njëj-
tin divan te salloni i drunjtë. Ajo,
ishte gruaja me sytë nga dera, që
priste e përcillte këdo që vinte për
të takuar të shoqin. Plotësonte
frazat që ai linte përgjysmë, i kuj-
tonte historitë që ai diku ua humb-
te vazhdimin, i kujtonte mendimet
që diku i shkëputeshin. Në telefon
ishte zëri i saj që përgjigjej, për
shëndetin e tij, për intervistat e tij,
për takimet me miqtë e tij. E kur ai
iku, iu duk se te dera askush nuk
trokiste më. Iu duk, se të gjithë
heshtën. Atëherë u ndje më vetëm,
atëherë më ndjeu më shumë mall.
Ajo e dinte se secili lë pas dhimb-
jen, një plagë të hapur, që ngacmo-
het vazhdimisht nga kujtimet,
mbresat, nostalgjitë. Ajo e ndjente
se me vdekjen asnjëri nuk mësohet.
"Edhe unë nuk po mësohem dot.
Nuk kam dëshirë të dal, të pres dhe
të përcjell njerëz, e ndiej veten më
mirë në vetminë time, të hedh shën-
ime, të shfletoj dosjen e letërkëm-
bimit, librin me poezi "E bukura,
lozonjarja, tokësorja grua" dhe çdo
gjë që ka lidhje me Dritëroin",
thoshte ajo. Shprehej edhe se, nëse
do kish vdekur ajo e para, e dinte si
do ta përjetonte Dritëroi vdekjen e
saj. "E di, se megjithëse i dobët fiz-
ikisht do të shkruante poezi të
bukura për jetën dhe vdekjen, për
lindjen dhe ngrysjen e ditës, për
zogjtë dhe lulet, për fluturat. Do të
shkruante, megjithëse gishtërinjtë
i kishte të shtrembëruar nga stër-
mundimi i një jete të tërë".

Në 50 vite, ata qëndruan vetëm

dy vite larg, dy vitet që Dritëroi e
la vetëm dhe të martën ata u bash-
kuan në botën e përtejme.

"DRITERO I DASHUR! Erdhëm
përsëri pranë teje. Por kësaj radhe
me një dhimbje dhe trishtim të dy-
fishtë; të kemi sjellë SADIJEN
tënde të dashur, SADIJEN tonë të
shtrenjtë...", shkroi shkrimtari
Namik Dokle dje.

"Të dua si jetën time,- i pate sh-
kruar pesë vjet me parë,- madje
edhe më shumë; unë dëshiroj sin-
qerisht që unë të vdes dhe ti të je-
tosh. Unë edhe i vdekur, do të nd-
jek për të të parë buzëqeshjen
tënde, megjithëse kjo buzëqeshje,
brenda errësirës së varrit nuk
duket, por unë do të bëj të pamun-
durën, qoftë edhe me anën e një flu-
ture, që do të dalë nga kockat e
mia", citonte Dokle. Duke iu drej-
tuar Dritëroi ai shënoi dje se "Flu-

tura jote, i dashur Dritëro, nuk e
duroi dot dimrin e ftohtë, nuk
mundi të fluturojë larg pa ty, e
humbi udhën në terrin e acartë të
vdekjes dhe ti, bashkë me të, nd-
jeve cegmë dhe trishtim, ndaj e
thirre Sadijen dhe ajo erdhi pranë
teje...  E thirre shpejt, Dritëro! Por
ne nuk zemërohemi me ty. Ne kur-
rë nuk mund të zemërohemi me ty,
sepse ti e deshe Sadijen si

rrallëkush tjetër, në botën e këte-
jme dhe të përtejme... Me siguri, ti
tani i pëshpërit: 'Në çast më push-
ton një ndjenjë fajësie dhe malli,

Para saj i vetëm, para saj i pag-
jumë, Dhe mbulohet me rrudha të
dendura balli Dhe them me vete:
grua e dashur, të kam lodhur
shumë... Fli e vuajtura ime!"
PËRCJELLJAPËRCJELLJAPËRCJELLJAPËRCJELLJAPËRCJELLJA

Vajza Elona e djali Artani, nipi
e mbesat, familjarë dhe miq e për-
collën për në banesën e fundit
Sadije Agollin. Ajo doli prej sh-
tëpisë ku kishte jetuar pjesën më
të madhe të jetës së saj. Bash-
këshortja e shkrimtarit Dritëro
Agolli u shua të martën në
moshën 76-vjeçare pas një hemor-
ragjie cerebrale. Për njerëzit që e
njohën nga afër, Sadije Agolli do të
kujtohet, si zonja që mirëpriste
miqtë.

Aktorja Roza Anagnosti e cilë-
soi një moment të vështirë. "Nuk
ka një javë që kam folur në telefon
me Sadijen. E njoh që në gjimnaz.
Një vajzë, grua edhe nënë e
mrekullueshme. Ka qenë gjith-
monë në shërbim të të tjerëve, duke
vënë mbi vete qëllimin e lartë, që
kishte në krah një grua si Dritëro
Agolli". Ndërsa mjeku Sabit
Brokaj tha se "Sadija i zgjati jetën

Dritëroit, por erdhi një moment që
ajo nuk mund të jetonte larg tij. E
mbylli jetën e saj, duke qenë ndih-
mësja më e dobishme në jetën e
Dritëroit".

Për shkrimtarin e poetin
Moikom Zeqo, "Sadija është shpir-
ti binjak i Dritëroit. Në njohjet e
mia gati 40-vjeçare më dukej se ish-

in të dy shpirtrat në një trup. Sadi-
ja ishte një nga gratë e rralla të
Shqipërisë, jetoi, bashkëpunoi dhe
ka qenë faktori proverbial për ta
mbajtur gjallë Dritëro Agollin. Në
shtëpinë e Agollajve ishte traditë
mikpritja".

Edhe politikanë kanë ngushël-
luar dje familjen. Kryetarja e
Lëvizjes Socialiste për Integrim,
Monika Kryemadhi dhe kryetari i

Kuvendit, Gramoz Ruçi shkuan
për t'i dhënë lamtumirën e fundit.
"Tek Sadija kemi parë simbolin e
gruas, simbolin e bashkëshortes,
të nënës, e vajzës për të cilin sot ne
kemi shumë nevojë si shoqëri për
shkak të gjithë këtij tranzicioni që
kalojmë. Zoti e çoftë në Parajsë
shpirtin e saj dhe atje ku do sh-
kojë jam e bindur se do jetë shumë
e lumtur,"- tha Kryemadhi.

Më herët, ngushëllimet i shpre-
hu edhe kryeministri Edi Rama.
"Sadie Agolli ishte hija, shoqja, e
dashura, gruaja e Dritëroit dhe
kur ai iku, ishte pak si për të sh-
kuar përpara për të parë banesën
tjetër, ku Sadija i është bashkuar
tanimë pas një ndarjeje që e ktheu
në hije që kishte humbur dritën.
Lamtumirë Sadie".

Njëherësh, edhe kryetari i PD-së,
Lulzim Basha tha se Sadija është
shembulli më kuptimplotë i thënies
se pas çdo burri të madh, qëndron
gjithmonë një grua e madhe. "Mëso-
va me hidhërim të madh ndarjen nga
jeta të Sadije Agollit, bashkëshortes
së shkrimtarit të madh të letrave
shqipe, Dritëro Agolli. Një gazetare
dhe poete e njohur, kjo bijë e Shko-
drës ishte bashkudhëtarja për mbi
5 dekada e krijimtarisë magjepsëse
të Dritëroit. Sadija është shembulli
më kuptimplotë i thënies se pas çdo
burri të madh, qëndron gjithmonë
një grua e madhe.

Jam i sigurtë se çdo lexues i
poezive magjepsëse të Dritëroit, tek-
sa ju kthehet atyre, do të kujtojë edhe
gazetaren që ka qenë lexuesja dhe
kritikja e parë e atyre rreshtave.
Duke ju gjendur pranë Elonës dhe
Artanit, i bindur se kujtimi i një
lidhjeje të madhe mes intelektualësh
dhe i kujtimeve që ata lanë, i bashko-
hem amanetit që Sadija dhe Dritëroi
lanë, që të përcillen jo me vaj por "me
dinjitet, ashtu siç jetoi Dritëroi e jet-
uam deri tani". U prehtë në paqe!".

Dorëshkrimet
e Dritëroit
për Sadijen
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Alfabetarja e gjuhësë'
shqipe më 1879

KULTURE

140 vite nga botimi në Stamboll
me nismën e Sami Frashërit,
Jani Vretos e Pashko Vasës

Kombëtare. "Alfabetarja e gluhësë
shqip", botuar vetëm pak muaj pas
miratimit të alfabetit të Stambol-
lit, është një vepër kolektive. Në të
janë përfshirë shkrimet e Sami
Frashërit: "Gjuha Shqip" dhe
"Dheshkronjë"; të Jani Vretos:
"Udhë e të shkruarit të gjuhësë
shqip", "Për Gjithëçishtënë dhe për
Zon'e jetësë edhe për Njerinë, botën'
e vogëlë", "Numerëmësonjë"; të
Pashko Vasës: "Shqypnija e
Shqyptârt", të Koto Hoxhit: "Po-
rosit' e Tovitit mbë të birë".  Siç
shihet nga përmbajtja, "Alfabe-
tares së gjuhës shqipe" nuk është

thjesht një tekst abetareje. Përveç
abetares në të përfshihen edhe
lëndë të tjera si: gramatikë, his-
tori, aritmetikë, edukatë sho-
qërore dhe morale. Në gjirin e saj,
siç u përmend, bashkëpunuan
ngushtësisht myslimanë të mëd-
henj si vëllezërit Frashëri, kato-
likë të shquar, si Pashko Vasë Sh-
kodrani e ortodoksë të mësuar e
atdhetarë si Jani Vreto: ishte pra

model i bashkëpunimit ndërmjet
feve në shërbim të Atdheut. Vler-
at e kësaj abetareje, që me të drejtë
është quajtur "një vepër
themelvënëse", janë të gjera dhe të
shumanshme. Kjo vepër përbën një
prej gurëve themeltarë në proces-
in ripërtëritës dhe ripërcaktues të
gjuhësisë shqiptare.

Në "Alfabetare..." trajtohen disa
nga problemet më themelore të

Me nismën e Sami Frashërit,
Jani Vretos e Pashko
 Vasës, më 27 shkurt 1879

u botua në Stamboll "Alfabetarja
e gjuhës shqipe". Vepër e rëndë-
sishme e patriotëve të Stambollit,
që themeluan "Shoqërinë e të Sh-
typurit të Shkronjave Shqip", që
kishte për synim zhvillimin e kul-
turës në gjuhën shqipe, në shër-
bim të çështjes së çlirimit ko-
mbëtar nga Turqia. Me alfabetin,
plotësohej një nga kërkesat bazë
për përhapjen e propagandës atd-
hetare dhe për botime të Rilindjes
Kombëtare.

Në këtë përvjetor, radio 'Vati-
kani' e kujton përmes një artikul-
li.

Për ta kuptuar rëndësinë e këtij
botimi, duhet të kthehemi pas në
kohë e në histori. Kujtojmë se sh-
qipja, me sa dokumentohet deri
tani, filloi të shkruhet që nga shek-
ulli XV me alfabetin latin, të plotë-
suar me pesë shkronja të posaçme.
U shkrua dhe me shkronja greke
e, pas pushtimit turk, edhe me al-
fabetin turk-arab. Rruga tjetër që
u ndoq, është ajo e krijimit të alfa-
beteve origjinale me përhapje të
kufizuar.

Që në fillimet e lëvizjes për
çlirim nga Turqia, çështja e alfa-
betit doli në plan të parë: pa të nuk
mund të flitej për Rilindje të popu-
llit shqiptar. Prandaj me nismën e
Sami Frashërit, Jani Vretos e Pa-
shko Vasës, më 27 shkurt 1879 u
botua në Stamboll "Alfabetarja e
gjuhës shqipe". Ishte një nga vep-
rimtaritë më të rëndësishme të
patriotëve shqiptarë të Stambollit,
të cilët më 12 tetor 1879 themeluan
"Shoqërinë e të Shtypurit të Shk-
ronjave Shqip", shoqëri kulturore,
që kishte për synim të nxiste zh-
villimin e kulturës në gjuhën sh-
qipe dhe ta vinte atë në shërbim të
çështjes së çlirimit kombëtar nga
Turqia. Me alfabetin, plotësonte
një nga kërkesat bazë për
përhapjen e propagandës atd-
hetare dhe i hapte rrugën botimeve
të para serioze të Rilindjes sonë

kohës, në plane të ndryshme: poli-
tik, ideologjik, kulturor dhe arsi-
mor që kishte shtruar për zgjidhje
Lidhja Shqiptare e Prizrenit. Ky
tekst, si rrallë ndonjë tjetër, shkon
në unison me ato ngjarje, duke u
bërë jehonë, duke zbatuar pjesë të
veçanta të programit për çlirimin
kombëtar dhe shoqëror.

Gjithsesi çështja e alfabetit të
shqipes do të zgjidhej përfundi-
misht vetëm me Kongresin e Ma-
nastirit, që u mblodh më 14 nëntor
1908, ku u hartua një alfabet i ri
me shkronja latine. Është alfabeti
që përdorin edhe sot e kësaj dite
gjithë ata, të cilët shkruajnë shqip.

NJË RRUGË PËR MARTIRËT 26 SHKURTIT
Në përkujtim të 68-vjetorit

të pushkatimit pa gjyq të
22 intelektualëve të pafajshëm,
me akuzën false të hedhjes së
"bombës" në ish-Legatën Sovje-
tike, presidenti Ilir Meta vlerë-
soi me Titullin e lartë "Për Mer-
ita të Veçanta Civile", dëshmi-
tarët dhe kontribuesit e zbu-
limit, gjetjes dhe vënies në vend
të drejtësisë për ta, Kadri Hys-
ën, Faslli Hysën, Gëzim Mulla-
jin, Aleksandër Dhimën, Hys-
en Shehun dhe Osman Kacelin.

Veç kësaj, në kujtim të të
pushkatuarve, një rrugë mori
emrin "26 shkurti".

"Të ekzekutuarit padrejtë-
sisht dhe martirët e pafajshëm
të kombit tonë kanë nevojë të
zënë vendin e tyre të merituar
në histori. Theksoj me forcë do-
mosdoshmërinë që të gjitha
viktimat e diktaturës komu-
niste duhet të gjenden, në
mënyrë që shpirtrat e tyre të
pushojnë në paqe duke u dhënë
njëherë e mirë qetësi e ngush-
ëllim familjarëve e pasardhësve
të tyre, por edhe të gjithë sho-

qërisë", tha gjatë ceremonisë pres-
identi.

U vu në dukje se përpjekjet stër-
munduese dhe kërkimet e paresh-
tura, gjetja e eshtrave, ende të
lidhura me tela me gjemba, rivar-
rosja me nderime në vendprehjen
e përbashkët te 'Dëshmorët e Ko-
mbit', ndriçuan të vërtetën, nderu-
an kujtimin e viktimave, por edhe
shërbyen për të njohur historinë
dhe për të nderuar kujtimin e tyre
të pashlyeshëm. Më në fund, në saje
të gjithë këtyre përpjekjeve mbin-
jerëzore, u kërkua dhe u arrit, gjatë
viteve '90-të, të merrej pafajësia e
merituar për ata 22 qytetarë sh-
qiptarë, të mirë e të denjë. Nga ana
tjetër, AIDSSH do të vazhdojë për-
pjekjet dhe do të nxisë bashkinë Ti-
ranë dhe qeverinë që të kthejë vend-
varrimin e fshehtë të 22 martirëve,
në vend të vetëdijes kolektive. Pritet
që një memorial të tregojë ngjarjen
dhe profilet e secilit, jo thjesht si vik-
tima, por si qytetarë, profesioniste
dhe familjarë të dashur e të mun-
guar prej dekadash.
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Mos na ka mallkuar Zoti që nuk po
bëhemi një vend si gjithë Europa?

...duket, rruga ku po ecim në këtë
tranzicion të stërzgjatur, nuk po na
drejton drejt Europës. Nuk e dimë se
ku, por, për mirë, e sigurt se jo.

Shumë shqiptarë, duke mos parë
dritë në fund të tunelit, të mbërthy-
er nga fryma pesimiste,  mendojnë
se "ky vend nuk bëhet më" dhe kësh-
tu  vendosin edhe sot të ikin me nx-
itim në rrugët e kurbetit, si të huaj
në dhé të huaj, larg Shqipërisë së
vuajtur, që gjeografikisht gjendet në
kërthizë të Europës.

Kur i shikon të gjitha këto që po
vuan vendi, një pyetje del nga shpir-
ti i trishtuar, që ngre të tjera pyetje
për përgjigje: Përse ne shqiptarët nuk
po bëjmë dot një shtet normal
demokratik si gjithë Europa?

Mos ndoshta shqiptarët nuk janë
të aftë të bëjnë një shtet?

Në botë, ne shqiptarët njihemi si
individë me shumë aftësi, që kanë
kontribuar në formimin e kombeve
dhe shteteve të të tjerëve, por për
vendin e tonë kemi dështuar të bëjnë
një shtet demokratik, sepse kemi
rënë  në diktaturë ose në anarki.

Mos Shqipëria është një vend i
mallkuar nga Zoti, prandaj ky vend
nuk bëhet?

Në realitet, kjo nuk qëndron
teologjikisht, sepse Zoti që është i
drejtë nuk mallkon arbitrarisht një
vend, individ apo komb, që nuk kanë
faj. Realiteti i natyrës shqiptare, me
klimë mesdhetare, me burime të
shumta natyrore, me pozicion
gjeografik të favorshëm, tregon të
kundërtën, se Zoti nuk e ka mallkuar
Shqipërinë, por e ka bekuar me të
dyja  duart.

Mos ndoshta shkaku i mallkimit
që na ndjek si hije duhet gjetur te
vetë shqiptarët?

Në përgjithësi shqiptarët nuk janë
shumë serioz me Zotin dhe mund të
themi se janë më pak fetar se popujt
përreth. Një sondazh i vitit 2018, i
bazuar në tri sondazhe WIN / Gallup
International dhe i botuar te "Tele-
graph" i Britanisë së Madhe, tregoi
se Shqipëria ishte vendi me më pak
besimtarë në Ballkan, duke pasur një
qëndrim "indiferent" ndaj fesë, me
vetëm 39%  njerëz fetarë. Kjo, në kon-
trast me Maqedoninë (88%), Kosovën
(83%) dhe Rumaninë (77%); në Ser-
bi, Kroaci, Greqi, shifrat tregonin 70-
72%; në Bosnjë 65%, ndërsa në Bull-
gari 52% fetarë. (Wikipedia: Irreligion
in Albania)

Pavarësisht vërtetësisë së statis-
tikave, për shumë faktor të jashtëm
dhe të brendshëm që mbas shekullit
XVI kur Shqipëria u pushtua nga
Perandoria Osmane, në përgjithësi
shqiptarët filluan jo vetëm të ndry-
shojnë fenë, por nga mungesa e dijes
fetare u bënë thjesht ritualist në fe,
më shumë supersticioz dhe kjo i çoi
deri në ateizëm, që fjalë për fjalë do
të thotë: pa Perëndi, pa Zot.

Ateizmi që u përhap në të gjithë
Europën i ndikuar nga fryma seku-
lariste dhe nacionaliste e shekullit
XVIII-XIX, gjeti terren edhe në shpir-
trat e shqiptarëve, të cilët kërkonin
të çliroheshin nga pushtimi shek-
ullor dhe të ndërtonin një shtet me
frymë laike dhe nacionaliste, ashtu
si Vaso Pasha (1825-1892) ju bën thir-
rje shqiptarëve, në poemën:"O Moj
Shqipni": "Çoniu, shqyptarë, prej
gjumit çoniu,

Të gjithë si vllazën n'nji bes sh-
tërngoniu,                                                                                                                                                                                                                                                                
E mos shikoni kisha e xhamia:

Feja e shqyptarit asht shqyptar-
ia!

Kjo frymë laiciste dhe nacionaliste
që ndikoi shumë në popujt e Eu-
ropës, përsëri nuk mori ndikim abso-
lut në shoqërinë dhe shtetet e tyre

dim të shkëlqyeshëm, në këtë triumf
të mrekullueshëm të së mirës mbi të
keqen, duhet ta falënderojmë
Perëndinë ". Presidenti i 41 i SHBA
George H. W. Bush (1989-1993)

Prandaj në qoftë se ne kemi dësh-
tuar deri më sot të bëjmë një  shtet
demokratik të së drejtës, nuk është
se Zoti i ka mallkuar Shqiptarët, por
ne na mallkuar padrejtësia që vjen
nga pabesia e shtetarëve  dhe kur ky
mëkat mbështet nga populli edhe
ndëshkimi është kolektiv. Fjalët që
Zoti i tha Izraelit nëpërmjet profetit
Moisi janë aktuale në çdo kohë, për
çdo individ, familje dhe komb që janë
nën qiell: "Shiko, unë vë sot para teje
jetën dhe të mirën, vdekjen dhe të
keqen; prandaj unë të urdhëroj ta
duash Zotin, Perëndinë tënd, të
ecësh në rrugët e tij, të respektosh
urdhërimet, statutet dhe dekretet e
tij, që ti të jetosh dhe të shumëzo-
hesh; dhe Zoti, Perëndia yt, do të të
bekojë në vendin...por në qoftë se
zemra jote shikon gjetiu dhe ti nuk
bindesh dhe e lë veten të biesh përm-
bys para perëndive të tjera dhe t'u
shërbesh atyre, unë ju deklaroj sot
që me siguri keni për t'u zhdukur"
(Ligji i Përtërirë 30:1-20).

Në qoftë se duam të korrigjojmë
veten, që bekimi i Zotit të zbresë i
plotë mbi Shqipërinë, le të marrim
shembull nga të gjitha vendet ish
ateiste -komuniste, që edhe pse
gabuan si ne, por jo aq sa ne, duke
shkatërruar objektet e kultit dhe gra-
bitur pronat e komuniteteve fetare,
kur u çliruan nga diktaturat ateiste
dhe fituan demokracinë, qeveritë e
tyre u interesuan që sa më shpejt t'u
kthenin pronat, veçanërisht komu-
niteteve fetare, madje duke ndërtu-
ar me fondet e shtetit objektet e sh-
katërruara të kultit.

Fytyra e një kombi tregohet nga
ata që janë në  krye të shtetit, ashtu
si thuhet: "Çdo popull ka qeverinë që
meriton" Joseph de Maistre (1753-
1821). Prandaj është përgjegjësia e
elektoratit për votimin e tyre. Popul-
li duhet të kuptoj, se politikanët që
në egon dhe lakminë e tyre janë
treguar të padrejtë me Zotin e Gjithë-
pushtetshëm, nuk do të jenë aspak
të drejtë me njerëzit e dobët.

Në qoftë se ne si popull, nuk na
bëhet vonë për nderin dhe pronën e
Zotit, të mos mendojmë se Zoti do të
na mbrojë kur të tillët të na e marrin
edhe ne pronën, shtëpinë dhe nderin,
ashtu si thuhet tek Fjalët e Urta:
"Atëherë ata do të më thërrasin mua,
por unë nuk do të përgjigjem; do të
më kërkojnë me kujdes, por nuk do
të më gjejnë. Sepse kanë urryer dijen
dhe nuk kanë zgjedhur frikën e Zotit,
nuk kanë dashur të pranojnë
këshillën time dhe kanë përbuzur të
gjitha qortimet e mia. Prandaj do të
hanë frytin e sjelljes së tyre dhe do
të ngopen me këshillat e tyre." (Fjalët
e Urta 1:24-33).

Qeveritarëve që deklarojnë me
mburrje se janë ateist, aq sa mund ta
sfidojnë edhe Zotin, sepse besojnë tek
vetja, sa mendojnë se janë zoti vetë,
u shkojnë për shtat fjalët që Krishti
u tha të pabesëve: "Prandaj ju thashë
se ju do të vdisni në mëkatet tuaja,
sepse po të mos besoni se Unë jam,
ju do të vdisni në mëkatet tuaja"
(Joani 8:23-24). Kurse të tjerëve që
thonë se besojnë; dhe në fushatë ele-
ktorale bekojnë në emër të Zotit, por
kur marrin pushtetin nuk i japin të
drejtën Atij që i takon, ju thotë:
"Përse më thërrisni, 'Zot, Zot' dhe nuk
bëni atë që ju them?"(Luka 6:46).

të reja, sepse besimi në Zot dhe insti-
tucioni fetar ishin të konsoliduara
prej shekujsh dhe feja ishte faktor
bashkues për popullin, ndërsa në
Shqipëri fetë shfrytëzoheshin nga
pushtuesi për ta mbajtur të përçarë
popullin, kështu fryma laiciste edhe
nacionaliste u përhap në ndërgjegjen
popullore si faktor shtet-formues. Kjo
prodhoi gradualisht një bindje ateiste
veçanërisht mbas luftës Nacional
Çlirimtare kur në vitin 1945 në push-
tet erdhën komunistët-ateistë, të cilët
sapo morën pushtetin filluan një
luftë sistematike me komunitetet fe-
tare. Komunistët-ateistë duke i aku-
zuar komunitetet fetare  si përçarëse
dhe bashkëpuntore me armiqtë e ko-
mbit dhe besimin në Zot si "opium
për popullin," arritën në vitin 1967
me slloganin "lufta kundër fesë dhe
zakoneve prapanike" të shpallin me
krenari eusforike se Shqipëria ishte
i pari dhe i vetmi shtet ateist në botë.

Ky është një fakt i padëgjuar në
historinë e njerëzimit, sepse asnjë
popull, në çdo kohë dhe në çdo vend,
nuk e mohoi ekzistencën e një
Perëndie, ashtu si Plutarku (46-120
psK) e ka përmbledhur universalite-
tin e fesë në çdo qytetërim, me fjalët:
"Duke u endur nëpër të gjithë botën,
mund të gjesh qytete pa mure, me
njerëz analfabetë, pa mbretër, pa sh-
tëpi, pa para, që nuk u nevojiten mon-
edha, që nuk njohin teatro dhe pal-
estra, por qytet pa tempuj dhe perën-
di... askush nuk ka parë dhe as nuk
do të shohë kurrë; por mendoj se një
qytet mund të krijohet dhe të mbahet
më lehtë pa truall, sesa po të hiqte
kush plotësisht besimin te perën-
ditë".

Në urdhrin e fshehtë të shokut
Enver Hoxha sekretarit të parë të
PKSH, dërguar komiteteve të partisë
në rrethe, thuhet: "Populli (shqiptar)
në përgjithësi nuk është fetar në atë
kuptim që janë shumë popuj të tjerë,
kjo është e vërtetë, por prapëseprapë
diçka beson. Tani është çështja t'u
prishim kishat dhe xhamitë, të vet-
met mjete kryesore ku klerikët mble-
dhin besimtarët për të mbajtur gjallë
besimin, për t'i zhdukur praktikat
fetare, ne duhet t'i luftojmë ata sido-
mos me frymën racionale dhe patri-
otike".

Enver Hoxha, me fjalimin e tij për
ndasitë fetare, para Komitetit Qen-

dror më 6 shkurt të vitit 1967, e drej-
toi turmën e indoktrinuar nga
ateizmi me kazma në duar drejt ob-
jekteve të kultit, ku 2169 objekte
kulti, - prej të cilave, 740 xhami, 608
kisha dhe manastire orthodhokse,
157 katolike, 530 teqe dhe mekame, -
u konfiskuan, u shkatërruan dhe u
tjetërsuan në stalla, depo, shtëpi kul-
ture, reparte ushtarake etj. Po ash-
tu, gjithë pasuritë e komuniteteve
fetare, me dekret të Kuvendit popu-
llor, Nr. 4263 të vitit 1967, kaluan në
pronë shtetërore.

Pavarësisht arrogancës dhe fi-
tores së shtetit ateist-komunist mbi
fenë, sa u duk se sfidoi vetë Zotin,
koha shumë shpejt vërtetoi se gjithë
kjo marrëzi kolektive u bë një bumer-
ang për vetë shtetin ateist shqiptar.
Parullat e komunistëve ateistë; se me
socializmin, duke rrëmbyer pronat
private, madje edhe të Zotit, populli
shqiptar do të jetonte i lumtur, ndry-
she nga popujt fqinjë që "vuanin" nga
kapitalizmi, sepse respektonin si të
shenjtë besimin në Zot dhe pronën
private, dolën jo vetëm një mashtrim
i madh, por një tragjedi kombëtare.
Shqiptarët u katandisën si një nga
popujt më të varfër të botës. Të tol-
eruar nga regjimi ateist, pasi nuk
kishte mundësi ekonomike ta ush-
qente popullin e varfëruar në ek-
strem , shqiptarët e uritur u nisën
me eksodin e parë nëpërmjet ambas-
adave në 1990 dhe ai masiv me anije
në vitin 1991, që të mërgonin nëpër
botën kapialiste, duke braktisur ven-
din e shkatërruar nga farsa e real-
izmit socialist.

Vërtetë pas viteve '90 u la i lirë
ushtrimi i fesë dhe shqiptarët fillu-
an ta thërrasin me pendim Zotin
nëpër gërmadhat e tempujve të
prishur, por, që atëherë, edhe pse kanë
kaluar 29 vjet, ne shqiptarët jemi ako-
ma në gjyq me Zotin. Pendim në kon-
tekstin fetar, do të thotë jo vetëm
keqardhje, por korrigjim aq sa është
e mundur për atë që ke prishur, ose
të kthesh pronën që e  ke marrë pa-
drejtësisht. Në këtë pikë ne sh-
qiptarët jemi shumë mbrapa jo vetë
me pronat e pronarëve të ligjshëm,
por edhe kur bëhet fjalë për pronat e
Zotit që duhet t'iu kthehen komu-
niteteve fetare. Ligji Nr. 7501 i vitit
'91 për ndarjen e tokës bujqësore në
Republikën e Shqipërisë, që ishte në

konsensus me gjithë partitë politike
të parlamentit pluralist, lejoi që pr-
onat e komuniteteve fetare të nda-
heshin midis popullit, duke vazhdu-
ar edhe në demokraci padrejtësinë
ndaj pronës. Në vitin 2004, parlamen-
ti miratoi një ligj të ri për kthimin
dhe kompensimin e pronave të kon-
fiskuara gjatë regjimit komunist. Si-
pas këtij ligji, bashkësitë fetare kanë
të njëjtat të drejta si dhe individët
privatë në çështje që kanë penguar
kthimin e pronave të konfiskuara.
Por përsëri qeveritë që kanë pasur
pushtetin në këto vite tranzicioni,
pavarësisht nga ngjyra dhe emri,
ende nuk kanë u kthyer të gjitha pr-
onat komuniteteve fetare edhe pse ka
marrëveshje mes shtetit dhe komu-
niteteve fetare që pronat, objektet e
kultit, pasuritë, tokat, arat, livadhet
etj duhet tu kthehen atyre.

Shumica e pronave padrejtësisht
vazhdojnë të jenë pronë e shtetit, ose
edhe e individëve që i shfrytëzojnë
me ligjin e padrejtë të 7501 dhe me
leje të përfituara abuzivisht nga
njerëz të lidhur me  pushtetin. Mon-
umentet e Kulturës janë ende pronë
e shtetit; pavarësisht se: psh  Kisha
Orthodhokse ka kontribuuar për res-
taurimin e 60 kishave e manastireve,
ajo nuk ka një certifikatë pronësie për
këto objekte, kështu shteti njihet pr-
onar i ligjshëm i këtyre monument-
eve, madje duke e quajtur veten pro-
nar, bën ç'të dojë. Në këto monu-
mente si kisha, manastire  janë orga-
nizuar pa miratimin e KOASH-it ak-
tivitete, që nuk i përshtaten shen-
jtërisë së vendit, deri në sakrilegje,
si: sfilata modelesh, konkurse buku-
rie, koncerte etj. Po ashtu, pasuri të
tjera të Kishës, si ikona, vepra arti,
lipsane shenjtorësh etj., mbahen ar-
bitrarisht pronë e shtetit. Madje edhe
kur kapen hajdutët që kanë vjedhur
pasuritë kishtare, Kisha nuk përfaqë-
sohet në inventarizimin e objekteve
dhe ato nuk i kthehen pronarit të
ligjshëm KOASH-it, duke vazhduar
kështu të njëjtat procedura konfiski-
mi si në regjimin ateist, për të mos
përmendur edhe ndërhyrjet brutale
që janë bërë në kohët e fundit ndaj
objekteve të kultit.

Të gjitha këto veprime, herë të pa-
përgjegjshme, herë shumë të
përgjegjshme, tregojnë se, kur shteta-
rët tanë  thonë se duan të krijojnë
një shtet të së drejtës si gjithë Euro-
pa apo SHBA-ja, duket se kemi të
bëjmë me një hipokrizi të madhe,
sepse kur ata nuk kanë frikë të
mbajnë, ose të tjetërsojnë pronën e
Zotit, çfarë mund të bëhet me pronën
e njerëzve?

SHBA që ne e nderojmë veçanër-
isht si faktor shtet formues të sh-
qiptarëve dhe mbrojtëse për kombin
tonë, e kanë ngritur shtetin e tyre
demokratik duke u mbështetur në
vlerat morale që i aspiron besimi në
Zot. Shikoni se si shprehen ata burra
që e themeluan edhe e drejtuan këtë
vend:

"Është e pamundur të qeverisësh
me drejtësi një komb pa Perëndinë
dhe Biblën... vet, frymëzuesi edhe
mbrojtësi i çdo demokracie në botë".
Presidenti i Parë i SHBA George
Washington (1789-1797)

 "Të drejtat e njeriut nuk vijnë
nga bujaria e shtetit, por nga dora e
Perëndisë." Presidenti i 35 i SHBA
John F. Kennedy (1961-1963)

"Pa Perëndinë, demokracia nuk
mund dhe nuk do të qëndrojë gjatë".
Presidenti i 40 i SHBA Ronald Re-
agan (1981-1989)

"Ne kërkuam ndihmën e
Perëndisë; dhe tani, në këtë përfun-
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Është dita e duhur për t’iu përkushtuar vetes
suaj. Madje do të harroni edhe problemet e
pazgjidhura. Do të jeni i pranishëm në një
event, në të cilin nuk e kishit menduar asn-
jëherë se do të bëheshit pjesë. Mungesa e
iniciativës nuk do të mirëpritet në mar-
rëdhëniet personale.

DEMI

Disa persona të kësaj shenje duhet të për-
gatiten për t’u angazhuar fort në punë.
Ndoshta do të duhet të bashkëpunosh
ngushtë me një prej kolegëve. Mund të për-
balleni me një konflikt në familje për shkak
të diferencave me bashkëshortin/bash-
këshorten tuaj.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Binjakët do të ndihen mjaft të relaksuar
gjatë ditës së sotme. Ka gjasa të zgjidhen
disa prej problemeve tuaja. Veproni në për-
puthje me rrethanat dhe bëni kujdes me
sjelljen. Mos u tregoni shumë të sinqertë
me persona që nuk i besoni plotësisht.

Mos u sillni si fëmijë duke u bërë kapriçoz.
Mund të përballeni me një pyetje të vësh-
tirë, përgjigjen e së cilës do ta keni në të
ardhmen. Merrini vendimet me qetësi dhe
seriozitet. Sa i përket lidhjes suaj roman-
tike, sot do t’ju bëhet një surprizë shumë e
këndshme.

Luanët do të jenë shumë spontan sot. Ka
gjasa të përballeni me disa probleme shën-
detësore dhe duhet t’i merrni për bazë mbi
të gjitha nëse keni bërë ndonjë plan të cak-
tuar. Në mbrëmje mund të takoheni me
dikë, të cilin keni vite pa e parë.

Të lindurit e kësaj shenje do të përjetojnë
disa shqetësime gjatë ditës së sotme. Kjo
vlen si për anën profesionale ashtu edhe atë
personale. Mund të përballeni edhe me një
deficit financiar, çfarë mund të sjellë anulimin
e një prej planeve tuaja.

Disa Peshore do të kenë dëshirë t’iu shman-
gen problemeve. Do të bënit mirë të ndërm-
errnit një udhëtim të shkurtër. Mund të takoni
dikë, që do t’ju ngjallë mjaft interes.

Disa Akrepë do të marrin një ofertë tunduese
pune. Në dashuri nuk priten ndryshime.
Megjithatë është koha e duhur për të kënaqur
partnerin/partneren tuaj. Beqarët e kësaj
shenje rekomandohen të mos refuzojnë
ndjenjat e dikujt që do shprehë interes ndaj
jush.

Gjatë ditës së sotme fati do t’ju lejojë të
bëni një pushim nga problemet e pazgjidhu-
ra, përgjegjësitë apo mosmarrëveshjet me
të afërmit. Është koha e duhur për të gjetur
një stil të ri, për të ndryshuar veshjen tuaj
apo për të menduar më shumë për shënde-
tin. Shmangni personat që iu afrohen për
interes dhe refuzoni kërkesat për borxh.

Të lindurit e kësaj shenje do të ngjallin mjaft
interes sot. Ka gjasa të vlerësoheni shumë
mirë profesionalisht. Sa i përket jetës per-
sonale, mund të përballeni me një konfuzi-
on, ndaj është e rëndësishme që të mos
fshihni gjithçka që po ndodh në shpirtin tuaj.
Mundohuni të zgjidhini problemet përmes
dialogut të sinqertë.

Dita e sotme për Ujorët mund të jetë pak e
mundimshme dhe kjo për shkak të një situ-
ate ku ju do të përfshiheni. Ndaj këshillohet
që t’i jepni pak ngjyra gjendjes suaj emocio-
nale, në mënyrë që dita të shkojë siç duhet.
Por pavarësisht këtyre, nëse ju do të arrini të
shihni botën pozitivisht, dita e enjte do t’ju sjellë
fat të mirë si në punët personale dhe ato pro-
fesionale.

Peshqit këshillohen që gjatë ditës së sot-
me të kontrollojnë gjendjen emocionale. Je-
pini prioritet çështjeve që ju japin kënaqësi
dhe ndjenja pozitive. Gjithashtu, këshillohet
që të provoni aftësitë tuaj në sporte, art, apo
sipërmarrje.

 Nga Andi Bushati

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

Pesë mite të Rilindjes për
djegien e mandateve

...gallataxhi, se "Luli po bën bllof"
dhe se "doktoresha nuk jep konsen-
sus për djegien e mandateve", so-
cialistët janë kapur të papërgatitur
nga akti i opozitës. Prandaj me nx-
itim dhe nën efektin e ankthit, ata
kanë përpunuar një sërë tezash
kundër largimit përfundimtar të
opozitës nga parlamenti, që vështirë
se bindin edhe dikë me logjikë nën
mesatare. Le t'i marrim me radhë
ato…

Opozita e bën se i trembet re-Opozita e bën se i trembet re-Opozita e bën se i trembet re-Opozita e bën se i trembet re-Opozita e bën se i trembet re-
fffffororororormës në drmës në drmës në drmës në drmës në drejtësi.ejtësi.ejtësi.ejtësi.ejtësi. Pra, sipas këtij
arsyetimi, lihet të kuptohet se Ber-
isha dhe Basha po i vënë flakën Sh-
qipërisë për arsyen e thjeshtë se
tani pritet të fillojë punë BKH dhe
SPAK. Edhe sikur ta bënin këtë,
nuk do ta kishin aspak gabim, me
një reformë në drejtësi që nuk prod-
hoi asgjë më shumë se Arta Marku
dhe Donika Prela. Por, gjithsesi, ësh-
të absurde të mendosh se ata de-
putetë që votuan për ta shpëtuar
Saimir Tahirin nga burgu, pas
kërkesës së organit të akuzës për t'i
hequr mandatin, sot të akuzojnë
ish- të singjashmit e tyre se po i
dorëzojnë mandatet për të mos për-
funduar në pranga. Ata kanë
treguar me shembullin e tyre se,
kujt i djeg miza mbrohet pas man-
datit.

Opozita e bën se do të pengojëOpozita e bën se do të pengojëOpozita e bën se do të pengojëOpozita e bën se do të pengojëOpozita e bën se do të pengojë
hahahahahapjen e nepjen e nepjen e nepjen e nepjen e negociagociagociagociagociatatatatatavvvvveeeee..... Kjo këngë e
vjetër, për të cilën është akuzuar
historikisht çdo pakicë në këtë
vend, tingëllon groteske në gojën e
atyre që e thonë. Sepse gjashtë muaj
më parë qenë të njëjtit që festuan
hapjen e negociatave, madje u
mburrën se kishin tashmë edhe një
datë. Rama bërtiti fitore, dekoroi
edhe ambasadorët që kishin kon-
tribuar për këtë sukses dhe i etike-
toi kazan të gjithë ata që treguan të
vërtetën, se jo vetëm asgjë nuk kish-
te mbaruar, por Tirana kishte rrez-
ikuar në pranverë të lihej edhe pas
Maqedonisë. Sot, që kjo gjë mund të
ndodhe realisht, ata anatemojnë
opozitën se po i pengon të arrijnë diç-
ka që e kishin shpallur si sukses të
përfunduar.

Opozita e bën se do pushtet nëOpozita e bën se do pushtet nëOpozita e bën se do pushtet nëOpozita e bën se do pushtet nëOpozita e bën se do pushtet në
tryezë. tryezë. tryezë. tryezë. tryezë. Në fakt PD dhe LSI po dësh-
mojnë se po lënë pushtet. Socialistët
vetë e kanë stigmatizuar shpesh
Bashën se po përdor autoritetin e të
qenit lideri i pakicës, për të shum-
fishuar bizneset e tij familjare, për
t'u vënë gjoba oligarkëve, për të bërë
allishverishe si marrëveshja e 18
majit, nga e cila doli duke mbajtur
disa drejtori të majme në xhep.

Madje me sarkazmën e tij, Rama
ka shkuar deri aty sa shpesh ka lënë
të kuptohet se mes tij dhe shefit të
pakicës ka një pakt dhe se ata, të dy
së bashku, luajnë një lojë, rregullat
e së cilës publiku nuk i njeh. Duke
djegur mandatet, duke goditur me
molotov parlamentin dhe çekiç kër-
pudhën e pushtetit, pra duke u
radikalizuar, Basha po tregon se ka
hequr dorë edhe nga pushteti për të
bërë pakte okulte. Ai po dorëzon, nuk

po merr. Natyrisht pa dashur push-
tet në tavolinë, por dhe pa pranuar
zgjedhje që i vendosin Avdylajt apo
që prodhojnë çamë në Dibër.

Opozita e bën se do të pengojëOpozita e bën se do të pengojëOpozita e bën se do të pengojëOpozita e bën se do të pengojëOpozita e bën se do të pengojë
inininininvvvvvestimet e huaja.estimet e huaja.estimet e huaja.estimet e huaja.estimet e huaja. Këtë gomarllëk
me brirë, që e përforcoi edhe guver-
natori i Bankës së Shqipërisë si dhe
një amerikan që flet shqip, nuk e
beson dot askush. Sepse në pesë vite,
Rilindja jo vetëm që as ka imagjinu-
ar të sjellë ndonjë investim të kate-
gorisë së TAP apo Devolli, por asaj
iu kthye mbrapsht edhe 'Lasgushi' i
vëllait Erdogan. Pasi investitorët
seriozë nuk shkelin këtu prej ko-
hësh, jo se nuk ka stabilitet politik,
por sepse nuk ka liri ekonomike. Me
tenderët e letrave false dhe me mil-
ionat që Edi Rama shpërndan pa
garë për oligarkët në këtë vend, nuk
mund të shkelë asnjë investitor i
denjë për këtë emër.

Opozita e bën se e ka dhunën nëOpozita e bën se e ka dhunën nëOpozita e bën se e ka dhunën nëOpozita e bën se e ka dhunën nëOpozita e bën se e ka dhunën në
AND-në e saj.AND-në e saj.AND-në e saj.AND-në e saj.AND-në e saj. Ndonëse në imagji-

natën kolektive është ngulitur jo pa
të drejtë konstatimi se e djathta ber-
ishiste është më brutale sesa e ma-
jta, që ende vuan kompleksin e së
shkuarës komuniste dhe për këtë
ruan një qasje më tolerante, sot
ekuacioni ka ndryshuar. Sot
dhunën përpara se ta ushtrojë sh-
teti policor, Shiku i Gazidedes, gard-
istët e Ndrea Prendit, e përdor
pushteti i parasë. Pikërisht ai që
prish shtëpitë e banorëve të unazës,
që nxjerr ligje speciale për shemb-
jen e teatrit, që rrëmben tokat e
bregdetit në Jug, për të përfituar
më shumë oligarkët. Sot dhuna ush-
trohet nga lidhjet kriminale të
qeverisë, që tregohet e butë me Ba-
lilët, Avdylajt, Shullazët dhe e pam-
ëshirshme me ata që s'kanë të
paguajnë faturën e energjisë.

Prandaj, radikalizmi i djegies së
mandateve, ndonjë xham i thyer
apo ndonjë gur mbi policinë, janë
përgjigje aspak proporcionale. Ato

Opinioni i   Ditës

janë vetëm reagime simbolike ndaj
dhunës reale.

Mjafton t'i dëgjosh tezat e më-
sipërme për të kuptuar se shumica
parlamentare, e kapur gafil, nuk po
gjen dot argumente bindëse për të
fituar debatin publik. E mëkuar për
një kohë të gjatë me propagandën
shabllone se ka përballë një djalë
që fle gjumë dhe një grua që nuk i
dorëzon mandatet e fituara me gjak,
ajo sot ka mbetur pa tekst. Radikal-
izimi i Bashës dhe Kryemadhit ia
vlejti edhe për këtë. Ia vlejti edhe
për të na treguar një kryeministër
të frikësuar që deklaron: nuk dal
më në debate televizive përballë
tyre. Ai qe i dobishëm për të nxjer-
rë në pah, se "kjo bandë që vjedh
zgjedhjet për të grabitur Shqipërinë
dhe rrjep Shqipërinë për rrëmbyer
zgjedhjet", tashmë e ka humbur
edhe atunë e saj kryesore: të prod-
hojë alibi për të mbrojtur vetveten.
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Tirana po i afrohet
gjithnjë e më shumë
një ndër sfidave më

të rëndësishme të sezonit,
derbit të madh të kryeqy-
tetit kundër Partizanit.
Skuadra bardheblu ka zh-
villuar edhe seancën e
parafundit stërvitore në
kuadër të duelit ndaj "de-
mave", ku lajmi më i mirë
vijon të jetë ana shëndetë-
sore e ekipit. Përveç Odua-
madit, i cili mungon prej
kohësh, i  gjithë grupi i
lojtarëve ka qenë i plotë në
dispozicion të trajnerit Ar-
dian Mema. Formacioni tit-
ullar do të kristalizohet
ditën e sfidës, por sipas in-
formacioneve të siguruara
nga "Supersport", gjasat
janë të shumta që tekniku
të zgjedhë këtë 11-she në
duelin përballë të kuqve:
Abibi si gjithnjë në kuad-
rat, mbrojtja do të përbëhet
nga Kërçiku në të djathtë,
Turtulli e Imami në qendër
dhe Hoxhallari në të majtë.
Ndërkohë rolin e "digës" në
mesfushë do ta plotësojnë
Maveje e Karabeci,  me
treshen Greca, Hasani, Ko-
binah në mbështetje të sul-
muesit kryesor Majkëll
Ngo. Përqendrimi i futbol-
listëve është maksimal dhe
skuadra vijon të përgatitet

me intensitet të lartë. Në
ndryshim nga sfidat e
tjera,  kësaj here Mema
nuk e ka pasur aspak të
nevojshme të motivojë
ekipin, sepse një takim der-
bi nuk mund të mos inter-
pretohet me maksimumin
e forcës. Interesi është në

maksimum dhe pritet që
stadiumi "Selman Stërma-
si" të jetë "sold -out" për
eventin më të rëndësishëm
të futbollit shqiptar. Parti-
zani vijoi me entuziazëm
stërvitjen e parafundit në
prag të derbit të kësaj të
premteje me Tiranën. Tra-

Jeton Selimi

jneri Skënder Gega i kish-
te të gjithë lojtarët në dis-
pozicion, madje edhe
Lorenc Trashin, që do të
mungojë në këtë përballje
të madhe për arsye pezu-
llimi. Të vetmit futbollistë
që u përgatitën të veçuar
ishin Ardit Hila dhe Ale-

Ardian Mema ka në dorë ekipin më të mirë të sezonit bardheblu, asnjë mungesë për të premten

Tirana e plotë dhe e qetë,
Partizani me mungesa në derbi
Të kuqtë vuajnë mungesat e Trashit dhe Hilës

"SPORTBILD" ZBULON GJITHÇKA

Zbulohet plani i Bajernit për
 t'u rikthyer i frikshëm

Në ditën e 119-vjetorit
të themelimit të klu-

bit, "SportBild" zbardh
merkaton e Bajern My-
nih. Nuk ka më asnjë dy-
shim, Lukas Hernadez do
të jetë blerja më e shtren-
jtë në historinë e Bundes-
ligës. Bajerni ka mbyllur
marrëveshjen me kampi-
onin e botës, i cili duke
nisur nga sezoni i ardhs-
hëm, do të vijojë karri-
erën e tij në Mynih. Bajer-

një kontratë me Leipzig deri
në vitin 2020, nëse nuk pra-
non rinovimin, klubi do ta
nxjerrë në shitje këtë verë,
pasi nuk dëshirojnë ta hum-
basin me kosto zero. Bajer-
ni ka vendosur të blejë për-
fundimisht kartonin e Serge
Gnabri, një tjetër talent, i
cili shihet si e ardhmja e

klubit. Marrëveshja me tal-
entin e Çelsit, Hudson-Odoi
është mbyllur prej kohësh,
lojtari pritet të transferohet
në verë në Mynih. Dy
lojtarë që janë nën vëzhgim
mbeten edhe Nikolas Pepe
dhe Julian Brand. Prej ko-
hësh Bajerni ka mbyllur
marrëveshjen edhe me Pa-

var, një tjetër kampion
bote, i cili do t'i bashkohet
në verë. Në dalje është e
sigurt largimi Roben e
Rafinjas, ndërsa mbetet
për t'u vlerësuar e ardhm-
ja e Ribery dhe Havi Mar-
tinez. Gjithnjë e më larg
Bajernit shihet edhe
Hames Rodrigues, me ko-
lumbianin i cili nuk bën
më pjesë në planet e Niko
Kovaç.

sio Hyseni, pasi po vijojnë
fazën e riaftësimit. Për tra-
jnerin Gega është e rëndë-
sishme që skuadra të jetë e
bashkuar në prag të një për-
balljeje që do të thotë
shumë për vijimësinë e se-
zonit dhe për objektivat. Për
këtë arsye, tekniku i të ku-
qve fillimisht zhvilloi një
bisedë me të gjithë grupin,
duke mbajtur një fjalim të
shkurtër dhe ndarë detyrat
e përgjegjësitë për gjithseci-
lin. Gega e ndau fillimisht
skuadrën në tri grupe, ku
binte në sy humori i lartë
dhe batutat mes lojtarëve.
Më pas vijoi me ushtrimet
e përgjithshme në funksion
të supersfidës së të
premtes. Sa i përket forma-
cionit, në krahun e majtë në
vend të Trashit mendohet
të aktivizohet Hektor Id-
rizaj. Një natë para derbit të
kuqtë nuk do të akomo-
dohen në Elbasan, por në
një hotel në periferi të Ti-
ranës.

"DJEMTË E DETIT"

Nuk falen më hapat falsë, Teuta
do fitoren ndaj SkënderbeutTeuta është në kulmin

e përgatitjeve për
sfidën që do të luajë me
Skënderbeun. Tefik Os-
mani rikthehet pasi mun-
goi në Gjirokastër, ndërko-
hë që të shtunën Latif
mund ta nisë ndeshjen si
titullar, pasi duket se ka
kapur formën e tij më të
mirë. Por, me sa duket Ar-
mando Vajushi, që është
në rikuperim e sipër për
shkak të dëmtimit në gju
mbetet në dyshim, ashtu
si dhe shkodrani tjetër
Uendi Vecaj. Trajneri
Blendi Shkëmbi do të ketë
edhe një mungesë mjaft të

ni ka vendosur përfundi-
misht të paguajë klauzolën
e largimit të vendosur nga
Atletiko Madrid. Ky pritet
të jetë viti ku drejtuesit e
Bajernit më në fund do të
hapin "thesin" për të rino-
vuar një ekip të "plakur"
prej kohësh. Ndryshe nga se
raportoi pak ditë më parë,
"SportBild" shkruan se Ba-
jerni ka gjetur akordin edhe
me Timo Verner. Sulmuesi
i përfaqësueses gjermane ka

KONFLIKTI

Nanta troket
në FIFA,
Kardifi nuk
ka paguar
këstin për
Sala
Vdekja e Emiliano

Sala, përveç trish-
timit që solli për
largimin e një djali në
moshën 29-vjeçare, ka
sjellë dhe probleme
mes dy klubeve,
Nantës dhe Kardifit.
Francezët e Nantës e
kishin shitur kartonin
e sulmuesit argjentin-
as tek uellsianët e
Kardifit për shumën e
17 milionë eurove,
shumë që do të paguhej
nga skuadra e Premier
Ligës në 3 këste gjatë 3
viteve të ardhshme.
Kësti i  parë duhej
paguar përpara disa
ditësh, por Nanta i la
kohë Kardifit dhe një
javë tjetër, javë e cila
ka skaduar ndërsa në
llogarinë e klubit breg-
detar nuk është der-
dhur asnjë qindarkë.
Nanta ka kërcënuar se
do t'i drejtohet FIFA-s
për respektimin e mar-
rëveshjes. Sala humbi
jetën më 21 janar, ndër-
sa po shkonte në
kryeqytetin e Uellsit
pikërisht për t'u bash-
kuar me klubin e ri.
Av i o n i  m e  t ë  c i l i n
u d h ë t o n t e  r a  n ë
k a n a l i n  e  L a  M a n -
shit, ndërsa trupi i tij
u  g j e n d  v e t ë m  n j ë
javë më parë.

POLICIA MERR MASA

Tension në prag të Napoli-Juve,
blindohet stadiumi dhe qytetiKa nisur numërimi

së prapthi për kry-
endeshjen e javës së 26-
të të Serisë A, që do të
shohë përballë Napolin
dhe Juventusin, ndërsa
ndeshja përbën rrezik
të madh për përplasjeve
mes ultrasve. Kuestura
e kryeqendrës kampane
i ka këshilluar tifozët
juventinë që të mos
mbajnë simbole bard-
hezi veshur në rrugën e
tyre drejt stadiumit
"San Paolo", pasi u dru-
hen përplasjeve.
Shqetësimi më i madh
nuk janë ultrasit nga

Torino, pasi ata mund të
bojkotojnë transfertën për
shkak të përplasjeve që

kanë me drejtuesit e Juves
për çmimet e biletave. Për
Kuesturën, problemi më i
madh janë tifozët bardhezi
në Napoli dhe në rrethina,
që mund të kalojnë në sek-
torin e tifozëve të Napolit.
Ndaj për këtë, DIGOS i
Torinos ka komunikuar
me kolegët e Napolit dhe
forcat e rendit do të blind-
ojnë stadiumin. 1000 stjua-
rdë dhe 800 agjentë policie
do të jenë të pranishëm
për të shmangur incident-
et e mundshme.

rëndësishme dhe bëhet fjalë
për mesfushorin shtatlartë,
Lancinet Sidibe. Ky është
një nga pikat e forta të

skuadrës durrsake dhe mu-
ngesa e tij në një sfidë si ajo
e së shtunës me Skënderbe-
un, sigurisht që prish
shumë punë trajnerit Blen-
di Shkëmbi. Gjatë seancave
të para anti-Skënderbe, tra-
jneri korçar i skuadrës
durrsake pritet që të hedhë
në fushën e lojës alternati-
vat më të mira që ka në dis-
pozicion, pasi synimi është
marrja e 3 pikëve për të mos
lëkundur pozitat dhe të mos
lëvizë nga pesëshja e parë e
renditjes.
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- Çelësi i lumturisë është të
ndalosh krahasimin e vetes tënde
me të tjerët.

- E nesërmja nuk është gjë tjetër
përveç se sotmja, për të cilën
jemi kujdesur dje.

- E kuptoni gabimin .. jo kur ju
bëni atë ... por kur e paguani.

- Është më mirë të duash dikë që
nuk mund të kesh, sesa të kesh
dikë që nuk mund ta duash.

*- Kurrë mos harro tre tipe
njerëzish në jetën tënde: Ata që
të ndihmuan në momente të
vështira. Ata që të braktisën në
momente të vështira, dhe ata që i
krijuan.
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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. Atkinson, alias Mister Bean.
5. Ishte dyqanxhi i dikurshëm.
10. Ferrara regjisor.
12. Kalohet në gjumë.
14. Të parat në sondazh.
15. Eshtë nofka.
16. Një treshe në skenë.
19. Nuk i tregohen babait.
21. Gjysmë tatimi.
23. Berenger aktor.
24. Në mes të një forme.
25. Bëjnë stil të lirë
28. Fillojnë nazet
29. Kalimi në kufij.
30. Një tragjedi... e Dreiser.
33. Grier aktore.
34. Dashi kur mungon ai
36. Eshtë zanore në filma
38. Kufizohet në kufij
39. Ente Civile Europiane.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

HORIZONTAL
1. Miller e Verdi-t.
5. Më e mira është rekord.
9. Inicialet e Derain.
11. Kishte 100 Teba.
12. Eshtë vija e portës
13. Në fund te rritjes.
14. Drejtori Lokale Përmet.
15. Inicialet e Seagal.
16. King Cole i muzikes.
17. Ishte shpendi simbol i Jezu Krishtit.
21. Artikull spanjol.
23. Janë fjalëpakë.
25. Fillojnë titrat.
26. Eshtë i mërzitshmi.
27. Ashtu si jeton heremiti.
29. U kompozua nga Ravel.
30. Janë spanjolët dhe portugezët.
32. Një kitarë indiane.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

40. Janë galeri në hekurudhë.
41. Ramazzotti këngëtar
42. Mbyllin një tender.
43. Agjenci Formacioni Tiranë.
44. Eshtë pjesë e borxhit që paguhet.
46. Gjysmë tatimi
48. Jessica Parker aktore.
49. Inicialet e Presley.
50. Nuk shuhej dot ngas Tantali.
51. Janë brinjët në skuadër.
52. Qendër fitimi

VERTIKAL

1. Eshtë edhe ajo emërore.
2. Eshtë edhe ai mbretëror.
3. Të parat në Wellington
4. Një vegël
6. Eshtë vendi aderues
7. Eshtë emirat.
8. Mbyllin portat.

9. Pak latinisht.
11. Janë zjarrvënës.
13. Qyteti i perjestshëm.
17. Kufizojnë rastet.
18. Shkroi Këngetarja tullce.
20. Inicialet e Moravia-s.
22. Janë trille.
25. Qytet italian.
26. Jepen për hartim.
27. Fillojë takimet.
29. Kufizojnë kënde.
31. Janë vendet e para.
32. Një greminë.
35. Eshtë llogarin që qërohet.
36. Ndiqen me ilaçe.
37. Massari aktore italiane.
38. Janë kapot.
40. Numri i oktetit.
41. Kush ka... fërgëllon.
44. Një i fundit mbi të gjithë.
45. Një pjesë e satelitëve.
47. Fillojnë tjetrën.
48. Derisa janë në fund.
49. Inicialet e Taylor aktore.
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- E qeshura në një moment të papërshtatshëm,
bëhet shkak për qarje.

*- Egzistojnë 4 gjëra që nuk mund t'i rikthesh: një
gurë pasi e ke hedhur, një fjalë pasi ta thuash, një
mundësi pasi e ke humbur, dhe kohën pasi ka
kaluar.

- Kurrë mos u kompromento me diçka më pak se ajo që
meriton.

*- Mund të jesh vetëm një njeri në këtë botë, por mund
të jesh e gjithë bota për një njeri.

33. Janë edhe ato të sigurimit.
35. Eshtë e harlisur në xhungël.
37. Mbyllin fushatat.
38. Kështu thirrej Eisenhower.
40. Ai dhe ajo.
41. Fillojnë vallen.
42. Inicialet e Delon.
44. Kalohet në  gjumë.
45. Martini që qe këngëtare
46. Një thirrje me emra.

VERTIKAL
1. U quajt qyteti atomik.
2. Qyteti i Abrahamit.
3. Italia në tabela.
4. Sapo fillojnë.
5. Nemo ai i Nautilus.
6. Janë në botë
7. Një tabu islamike

8. I famshmi Pacino.
10. Janë si falimentime
11. Ngjyhet një në tavolocë.
12. Timo i Mato Grudës.
14. Janë borxhlinj.
17. E përditshmja që ke në dorë.
18. Carson i fumetti-t.
19. U shkrua nga Sartre.
20. Në fund të vitit.
22. Eshtë lloj poezie.
24. Janë shtëpi... qeni.
25. Janë kapriçiot.
27. Verifikuar pjesërisht.
28. Kërcimi i Fred Astaire.
31. Eshtë sekrete në derë.
34. Kodi i celularit.
36. Daja i Amerikës.
39. Kaluar në krye.
43. Fillojnë detyrën.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18 19 20

21 22

23 24 25

26 27 28

29 30 31

32 33

34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35

36 37 38 39

40 41

42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52

M A T A H E L M E T

A R R V E D D E P P P

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

P O L I F E M I O L E

E M I L E Z O L A E T I K

L A I R A E R R E Z E

E R A I B E M R I I S

H I M A E S T R O D E

T A L E N T E T T A R E

E K R A H O R A R I A

S I P R I T A T R

K A P A N O N E T L A L A

D I S K O T E K A T A P

R O M A N E A R G O S A

E N T G N I R H R

W M O N O G R A F I A A

P E L E G R I N A Z H E T

P O L I G L O T E T I D E

A L K R A H E T K S H

K E N I T T K A T E T

E M I L E E N J O M E R

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

A K S E R I O Z R A M

T E O E T R A Z J A R R I

S T R I P B B V O T A

H E R O I N A O V E R

S A S S N R V I R T

U T S H T E T E R O R E

B L I T E R A T U R A T

M I N E R A L E T C

K A L O R E S I T H A V

C A R I S T I N T L

V H I M I Z M I K E

R A M E T N A A R R

A D R E S E I T A L I A

P O L E M I K A S E A T

5 H 2 I 16J 1A 12 7 7 8 6 11

1 4 3 8 10 1 14 5 1 8

18 1 8 5 3 9 3 8 2 12 2

2 8 5 6 4 6 9 1 9 2 8

8 12 1 15 2 8 1 11 2 7 8 3

6 1 11 1 12 9 1 8 9 11

9 3 1 2 6 7 16 2 1 3

3 7 4 1 8 6 8 2 14

13 2 7 7 15 6 3 11 4 6

4 2 12 2 8 11 1 13 3 17

1 4 3 7 8 3 20 2 7 6 8 1

8 1 18 1 9 1 12 1 2 8



REKLAME E enjte 28 Shkurt 201924 -


	1
	2-3
	4-5
	6-9
	10-11
	12-13
	14
	15
	16-17
	18-19
	20-23
	24

