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KOMPENSIMI I PRONAVE, 540 
FAMILJET QE MARRIN PARATE 

Rama: Policia rriti forcën e goditjes 

2 veta lyen furgonin, 2 të tjerë ndihmuan 2 veta lyen furgonin, 2 të tjerë ndihmuan 
largimin e autorëve me një makinë tjetër largimin e autorëve me një makinë tjetër 

Ndihmuan grabitësit e 
Rinasit, 4 në pranga. 
Në kërkim i arratisuri 
nga burgu i Trikallës 

Partia e re, Patozi 
mbledh mbështetësit. 

Sot zyrtarizimi i 
“Bindjes Demokratike” 

OPOZITA 

Në faqen 4

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

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

EMRAT/ TOKAT E ZENA NGA NDERTIMET PA LEJE, KUSH MERR PARATE PER TRUALLIN 

Nga  BERNARD HENRI-LEVY 

Teksa e shkruaj këtë nga Berlini, jam 
zemërthyer përpara imazhit të zjar-
rit, shkatërrimit dhe të hirit që del 
nga Katedralja Notre-Dame e Parisit 
- Zonja Jonë e Parisit ...

Odë për Zonjën 
Tonë të Europës

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 20 Vijon në faqen 21

Nga  SPARTAK NGJELA 

Shqipëria është në një periudhë 
të veçantë historike, për të tani 

ngrihen këto pyetje:1. A do ta çojë ajo 
deri në fund Reformën në Drejtësi, e 
cila është strukturuar...

Targeti rus për Shqipërinë 
është shumë i vështirë 

Opinioni
 Ditësi

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqen 7

Përfituesit në Tiranë dhe në rrethe. Agjencia e Trajtimit të Pronave: Dokumentet 
që nevojiten, formulari, karta e identitetit dhe llogaria bankare aktive 

TIRANË-Goditet grupi i strukturuar kriminal që realizoi 
megagrabitjen në pistën e aeroportit të Rinasit mesditën e 9 
prillit. 13 ditë pas kësaj ngjarjeje të rëndë, policia ka arrestuar 
4 persona, të cilët dyshohen se bashkëpunuan me Admir Mu-
ratajn, që mbeti i vrarë me një plumb në kokë gjatë grabitjes 
spektakolare. Në pranga kanë përfunduar shtetasit ...

Në faqet 2-3

(Në foto) Zonë informale në Tiranë

Në faqen 5

Opozita, protestë 
më 11 maj. Plani 
i ri i PD, bllokim 

rrugëve në çdo qytet 

BASHA ME ALEATET 

Në faqen 6

 ISH-MINISTRI I JASHTEM 

Bushati “kundër” 
Ramës: Jo neglizhim 
vendimit të Holandës
për vizat ‘Shengen’ 

 “30 QERSHORI” 

Në faqen 6

 

16-vjeçarja nga 
Shqipëria: Si u 

prit kënga ime në 
“Sanremo Junior” 

INTERVISTA 

Në faqen 14

Sot skadon afati 
në KQZ, cilat janë 
34 partitë që do 

hyjnë në zgjedhje Vdes gruaja pas lindjes, pranga 2 mjekëve 

Në faqen 9

25-vjeçarja ndërron jetë, spitali: Foshnja gëzon shëndet të plotë 

Elbasan/ Komplikacionet, familjarët pretendojnë se kardiologu u vonua 

fatmirësisht foshnja gëzon 
shëndet të plotë. Familjarët 
e 25-vjeçares, të pranishëm 
në mater nitetin e Elba-
sanit, akuzojnë mjekët për 
pakujdesi. Sipas tyre, pas 
përkeqësimit të gjendjes së 
saj shëndetësore, gjineko-
logu ka kërkuar ndihmë nga 
kolegët ...

Një ngjarje e rëndë u reg-
jistrua sot në Elbasan. 

Një 25-vjeçare humbi jetën 
ndërsa solli në jetë fëmijën e 
saj të parë në maternitetin e 
këtij qyteti. 25-vjeçarja nga 
fshati Katund i Ri, dyshohet 
të ketë pësuar një arrest 
kardiak pas lindjes, ç’ka 
i mori asaj jetën, ndërsa 
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GRABITJA NE RINAS
ARRESTIMET

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Në grabitjen e 9 prillit
në pistën e aeropor
tit të Rinasit u përf-

shinë tri grupe kriminale,
bashkëpunimi mes të cilëve
origjinën e ka në Greqi. Ad-
mir Murataj, i vrarë në gra-
bitjen e fundit, Klement Çala
dhe Ilir Kupa u arratisën së
bashku nga burgu i Trikal-
las, në marsin e 2013. Sipas
TV "Klan", mësohet se pasi
u vendosën në Shqipëri, ata
vazhduan të kishin të njëj-
tin aktivitet kriminal, duke
kryer disa nga grabitjet më
spektakolare. Çala është në
kërkim si bashkëpunëtor i
Aleks Pepës, i cili hyri në
pistën e Rinasit në 10 qer-
shor të 2016 për të grabitur
një tjetër shumë të kon-
siderueshme eurosh. Ai
gjithashtu dyshohet se ësh-
të i përfshirë në dy grabitjet
në 2015-ës së bashku me Ad-
mir Muratajn. Në atë kohë,
ata sulmuan blindat e ko-
mpanive të sigurimit, duke
u arratisur pa lënë asnjë
gjurmë pas. Grupi i Ilir
Kupës u njoh nga autoritet
shqiptare si banda e "ba-
bagjyshëve". Një e pjesë
anëtarëve të këtij grupi u
dënuan nga gjykatat, ndër-
sa personave të tjerë nuk iu
provua pjesëmarrja në këto
ngjarje, por që kishte infor-
macione që ata ishin pjesë e
tyre. Pas kthimit në Sh-
qipëri, personi më aktiv në
disa grabitje miliona euroshe
ishte Admir Murataj. Në 3
grabitje ku ai mori pjesë arri-
ti të vjedhë rreth 10 milionë
euro. Pjesa më e madhe
grupit të tij u arrestuan dhe
u dënuan nga Gjykata e Kri-
meve të Rënda. Megjithatë, ai
nuk u prangos së bashku me
disa anëtarë të tjerë, të cilët
dyshohet se ishin grupi i zjar-
rit që sulmonin blindat me
para. Në grabitjen e 9 shkur-
tit 2017 mori pjesë edhe Dash
Kupa dhe vëllai i tij, Everesti.
Sipas prokurorisë, ata kish-
in në pronësi një piceri në
Fushë-Krujë dhe aksioner në

4 të arrestuarit, miq e të afërm të kapove të grupeve kriminale

Lidhjet mes 3 grupeve në grabitjen e Rinasit,
si u bënë bashkë Kupa, Murataj dhe Çala

Të tre u arratisën së bashku nga burgu
i Trikallas, në marsin e vitit 2013

SHKURTE

I vendoset tritol makinës
së parkuar në oborrin e shtëpisë

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Një sasi lënde plasëse është vendosur në orët e
para të mëngjesit të djeshëm në pjesën e pasme të një mjeti
në Yrshek të Tiranës. Nga të dhënat e para raportohet vetëm
për dëme materiale. Mësohet se makina të cilës iu vu tritoli
në Yrshek është në pronësi të Lulëzim Çikës, babait të polic-
it Juljan Çika. Ky i fundi është polic qarkullimi në Tiranë.
"Rreth orës 04:00 të mëngjesit, në Yrshek, në oborrin e
banesës, në pjesën e pasme të mjetit në pronësi të shtetasit
L.Ç., ka shpërthyer një sasi e vogël lënde e dyshuar plasëse.
Shërbimet e policisë po punojnë për identifikimin dhe kapjen
e autorit", thuhet në njoftimin zyrtar të policisë.

I gjenden pistoletë dhe fishekë,
fierakja kapet në Kakavijë

GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR - Një 45-vjeçare është arrestuar ditën e
djeshme nga policia Kufitare në Kakavijë, pasi iu gjet një
pistoletë pa leje. Mësohet se arrestimi i 45-vjeçares me inicia-
let L.S., banuese në Fier, erdhi pas një kontrolli në automje-
tin e përdorur prej saj, ku në bagazh iu gjet e fshehur një
armë zjarri e llojit "Glock". "Pas verifikimeve dhe kontrollit
të ushtruar në automjet nga punonjësit e Policisë Kufitare
në bashkëpunim me shërbimet doganore, në bagazhet e këtij
mjeti u gjet e fshehur një armë zjarri e llojit 'Glock', kalibri 9
mm, me gjithsej 9 fishekë. Veprimet hetimore dhe procedur-
ale të mëtejshme u kryen nga specialistët e Postës së Policisë
Dropull, të cilët bënë arrestimin në flagrancë të shtetases
L.S., për veprën penale 'Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve
luftarake dhe municionit'", thanë burimet policore.

Zbardhet plagosja e Mëzezit,
shpallen në kërkim 3 persona

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Policia ka zbardhur ngjarjen e ndodhur dy ditë më
parë, ku në Mëzez afër Kasharit u plagos me armë zjarri një 28-
vjeçar. Për këtë, policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim
tre persona, të cilët dyshohen si të përfshirë në ngjarje. "Pas-
diten e së dielës në Fushë-Mëzez, Kashar, mbeti i plagosur sh-
tetasi me iniciale E.M., i cili fatmirësisht ndodhet në spital jas-
htë rrezikut për jetën. Nga veprimet hetimore të kryera rezul-
ton se në mjetin që drejtonte autori i dyshuar shtetasi M. G.
ndodheshin edhe shtetasit A. M., 29 vjeç dhe F. Gj., 35 vjeç, të
cilët janë shpallur në kërkim për veprën penale "Përkrahje e
autorit në krim". Materialet iu referuan për veprime të mëte-
jshme Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë", njoftoi policia.

OLTION VESELI
38-vjeçari Oltion Veseli nga Kruja është i afërm i Dash
Kupës, grabitësit të blindave me para në vitin 2015.
Mësohet se familjarë të tij dhe Dash Kupa janë ortakë në
biznese shërbimi. Sipas prokurorisë, ata kishin në pronësi
një piceri në Fushë-Krujë dhe aksioner në këtë biznes
sipas ekstraktit të nxjerrë nga QKB-ja është Ermal Veseli,
i vëllai i Oltion Veselit, i arrestuar për grabitjen e fundit.



SAIMIR ÇELA
28-vjeçari nga
Elbasani, Saimir Çela
është një person me
precedentë të
mëparshëm penalë.
Mësohet se Çela ka
qenë shoqëruar edhe
për grabitjen e pikës së
këmbimit valutor në Fier,
ku mbeti i vrarë Agur
Vrenozi pas përleshjes
me grabit-ësit, por ai u
lirua sërish, pasi policia
nuk gjeti prova për ta
lidhur me tre autorët Zini
Fyraj, Lulëzim
Demiraj dhe
Dashamir Gergali.

Admir Murataj

Klement Çala

ALKOND
BENGASI
34-vjeçari nga Elbasani,
Alkond Bengasi, i njohur
si mik i Klement Çalës
nuk është i panjohur për
drejtësinë shqiptare. Ai
ka pak kohë që ka dalë
nga burgu, pasi ka
vuajtur dënimin me 3 vite
heqje lirie për veprën
penale, "prodhim dhe
shitje të lëndëve
narkotike". Për herë të
fundit, Bengasi është
arrestuar në vitin 2015
së bashku me Klement
Çalën në Vlorë teksa
ishin me pushime.

këtë biznes sipas ekstraktit
të nxjerrë nga QKB është Er-
mal Veseli, i vëllai i Oltion
Veselit, i arrestuar për gra-
bitjen e fundit. Oltjon Veseli,
i arrestuar në Krujë, nuk
duket se ka lidhje fare rastë-
sore me këtë grabitje apo me
sulmet që u janë bërë blind-
ave me para në të shkuarën.
Oltjon Veseli është i afërm i
Dash Kupës, grabitësit të blin-
dave me para në 2015-ën. Ndër-
sa, personi i cili për vite qën-
droi në hije në vendin tonë pas
kthimit nga Greqia ishte Kle-
ment Çala. Ai u dyshua se
mori pjesë në grabitjet e Qafë-
Kasharit, por asnjëherë nuk
pati ngritje akuzash për të. 31-

vjeçari u arrestua në vitin
2015 në Vlorë për armëmbajtje
pa leje, së bashku me Alkond
Bengasin (njihet si mik i
ngushtë i Çalës), një tjetër
nga të ndaluarit për gra-
bitjen e fundit në Rinas. Ky i
fundit ka pak kohë që ka
dalë nga burgu, pasi ka vua-
jtur dënimin me tri vite
heqje lirie për veprën pe-
nale, "prodhim dhe shitje të
lëndëve narkotike"). Por,
Gjykata e Vlorës në fund
vendosi ta dënojë me 4 vite
shërbim prove, edhe pse ai
kërkohej nga autoritet
greke në atë kohë për arrat-
isjen nga burgu. Sipas buri-
meve policore, Saimir Çela

është një person me prece-
dentë të mëparshëm penalë.
Mësohet se ai ka qenë sho-
qëruar edhe për grabitjen e
pikës së këmbimit valutor
në Fier, ku mbeti i vrarë
Agur Vrenozi pas përleshjes
me grabitësit, por ai u lirua
sërish, pasi policia nuk gje-
ti prova për ta lidhur me tre
autorët Zini Fyraj, Lulëzim
Demiraj dhe Dashamir Gerga-
li. I vetmi që nuk ka dosje he-
timore është Renaldo Sulaj. Si-
pas hetuesve, personat që
kanë mbetur të lirë nga 3 gru-
pet e mësipërme janë bërë
bashkë për të kryer ndoshta
grabitjen më të madhe të
ndodhur në Shqipëri.
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TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Goditet grupi i struk
turuar kriminal që
realizoi megagra-

bitjen në pistën e aeroportit
të Rinasit mesditën e 9 prillit.
13 ditë pas kësaj ngjarjeje të
rëndë, policia ka arrestuar 4
persona, të cilët dyshohen se
bashkëpunuan me Admir
Muratajn, që mbeti i vrarë me
një plumb në kokë gjatë gra-
bitjes spektakolare. Në pran-
ga kanë përfunduar shtetasit:
Alkond Bengasi, 34 vjeç; Re-
naldo Sula, 25 vjeç dhe Saimir
Çela, 28 vjeç, të tre banues në
Elbasan, si dhe 38-vjeçari Ol-
tion Veseli, banues në Krujë.
Mësohet se këta persona u
prangosën gjatë një operacio-
ni të ndërmarrë të dielën nga
Policia e Shtetit në bash-
këpunim me Prokurorinë e
Krimeve të Rënda si dhe blutë
e Tiranës, Elbasanit dhe Dur-
rësit. Alkond Bengasi, Saimir
Çela, Renaldo Sula nga El-
basani dhe Oltian Veseli nga
Fushë-Kruja dyshohen si të
përfshirë në ngjarje, fill pas
së cilës gjatë shkëmbimit të
zjarrit me policinë mbeti i
vrarë Admir Murataj, një ek-
sponent i njohur i botës së
krimit. Të gjithë të arrestu-
arit dyshohen se kishin rolin
e bashkëpunëtorëve dhe ndi-
hmësve. Në duart e policisë
nuk është asnjë prej person-
ave që shpërthyen rrethimin
e aeroportin dhe ekzekutuan
supergrabitjen. Ndërkohë që
janë shpallur në kërkim Kle-
ment Çala dhe vëllai i tij, Eldi
Çala si dhe dy persona të tjerë.
Klement Çala njihet për
lidhjen miqësore me Admir
Muratajn, pasi u arratisën së
bashku nga burgu i sigurisë
së lartë në Trikalla të Greqisë
në 2013. Përgjimet telefonike
ndihmuan hetuesit të drejto-
nin sytë nga eksponentë të
botës së krimit në Elbasan
dhe të binin në gjurmët e një
servisi. Në këtë servis që
ndodhet në rrugën e vjetër
Elbasan-rrethrrotullimi i
Bradasheshit, dyshohet të
jetë modifikuar automjeti tip
"Volskwagen" me mbish-
krimin "hetimi tatimor", që u
përdor në megagrabitjen e 9
prillit në pistën e aeroportit.
Përgjatë ditëve të fundit, gru-
pi hetimor ka marrë dëshmitë
e dhjetëra personave, mes tyre
të afërm të Admir Muratajt e
Klement Çalës. Por, ndonëse
grupi është goditur, deri më
tani nuk janë gjetur paratë e
grabitura, ndërsa mbetet e
paqartë nëse 47-vjeçari Mu-
rataj është ekzekutuar nga
policia apo miqtë e tij gjatë
shkëmbimit të zjarrit. Policia
sqaron se janë përdorur
teknika speciale hetimi mes
tyre përfshi përgjimet, vëzh-
gimet në terren si dhe hapjen
e dosjeve të vjetra mes të
cilave rezultojnë të përfshira
grupet e Admir Muratajt dhe
Ilir Kupës, i njohur edhe si
kreu i 'babagjyshave' gra-
bitës.
RRRRROLI I PERSONOLI I PERSONOLI I PERSONOLI I PERSONOLI I PERSONAAAAAVEVEVEVEVE
TË ARRESTUARTË ARRESTUARTË ARRESTUARTË ARRESTUARTË ARRESTUAR

Ndërsa orët kalojnë, rrethi
i të përfshirëve në supergra-
bitjen e Rinasit sa vjen e bëhet
më i madh. Përveç 4 person-
ave të arrestuar, dyshohet të
jenë edhe të paktën 4 të tjerë
që kanë ndihmuar në organi-
zimin e saj. "Gazeta Sh-
qiptare" ka zbërthyer edhe

rolin që kishin 4 personat e
prangosur: Alkond Bengasi,
Renaldo Sula, Oltion Veseli
dhe Saimir Çela. Dy prej të
ndaluarve dyshohet të kenë
punuar për modifikimin e fur-
gonit, me të cilin u krye su-
pergrabitja. Ata e kanë mod-
ifikuar në pjesën e përparme
dhe i kanë ndryshuar

ngjyrën, e kanë lyer me të
bardhë si dhe i kanë vënë
mbishkrimin "Hetimi Tati-
mor". Dy personat e tjerë Olt-
jon Veseli nga Fushë-Kruja
mësohet të ketë ndihmuar
grabitësit të largohen nga
vendi i ngjarjes me një furgon
të dytë. Po ashtu, edhe perso-
ni i katërt i përfshirë në gra-

bitje është nga Fushë-Kruja
dhe dyshohet të ketë ndih-
muar në grabitje. Një nga të
rejat e tjera të zbuluara është
fakti se është kërkuar ndih-
më nga autoritetet greke dhe
ato kosovare, pasi dyshimet
janë se lëvizte mes Tiranës e
Prishtinës dhe kthehej në një
bazë në Elbasan dhe një tjetër

në Tiranë, diku në zonën e
"Freskut". Pritet po ashtu me
interes, zbardhja e dëshmisë
së të ndaluarve, se kush ua
solli furgonin për modifikim?
Si u punësuan disa prej tyre
në këtë servis? Ka pasur të
shoqëruar edhe persona të
tjerë, të afërm të Klement
Çalës që janë marrë në pyetje.

2 të tjerë ndihmuan grabitësit të largoheshin nga vendi i ngjarjes me një furgon të dytë

Megagrabitja në aeroportin e Rinasit, përfundojnë
në pranga 3 persona nga Elbasani e 1 nga Kruja
Operacioni në Tiranë, Elbasan e Durrës. 2 nga të arrestuarit
modifikuan në servis makinën me logon "Hetimi Tatimor"

ELBASANELBASANELBASANELBASANELBASAN - Detaje të reja
janë zbuluar në lidhje me
supergrabitjen e Rinasit,
të ndodhur më 9 prill në
pistën e aeroportit të Ri-
nasit, ku dyshohet se u
morën rreth 10 mln euro.
"Nwes 24" dhe "GSH"
kanë mundur të kontak-
tojnë me telefon pronarin
e servis "Genti", që ndod-
het në rrugën e vjetër El-
basan-Rrethrrotulimi i
Bradasheshit, aty ku dy-
shohet se u modifikua
enkas për grabitjen fur-
goni me mbishkrimin
"Hetimi Tatimor". Pr-
onari i servisit, shtetasi
Gentian Sharra, ka kon-
firmuar se servisin ia
kishte dhënë me qira sh-
tetasit Eldi Çala. "Nuk
kisha shumë punë dhe ia
dhashë me qira shtetasit
Eldi Çala. Nuk kisha kon-
tratë noteriale me të, pasi
servisi ishte në proces le-

Kapja e 4 personave,
Rama: Sa më shumë

baltoset policia,
aq më shumë godet

TIRANË-TIRANË-TIRANË-TIRANË-TIRANË- Pas ndalimit të
katër personave, të cilët
dyshohen si të implikuar
në grabitjen e parave në
aeroportin e Rinasit, ka
reaguar edhe kryeminis-
tri Rama. Sipas shefit të
qeverisë, ndalimi i tyre
është një zhvillim inkura-
jues, i cili më pas do t'i
hapë rrugë arrestimit të të
gjithë personave të tjerë
për ngjarjen e 9 prillit. Ai
nuk harroi të shigjetonte
edhe kritikët e Policisë së
Shtetit, ndërsa pohon se sa
më shumë baltë të hidhet
drejt tyre, kjo e fundit du-
het të japë përgjigjen duke
rritur forcën e saj goditëse
ndaj krimit. "Ndalimi i 4
personave të përfshirë në
grabitjen e aeroportit, një
zhvillim inkurajues në
rrugën e ndalimit dhe
ndëshkimit ligjor të të
gjithë autorëve të krimit.
Policia e Shtetit duhet të
provojë përditë se sa më
shumë sulmohet e baltoset,
aq më shumë rritet forca e
saj goditës", - thekson
Rama. Alkond Bengasi,
Saimir Çela, Renaldo Sula
nga Elbasani dhe Oltion
Veseli nga Fushë-Kruja dy-
shohen si të përfshirë në ng-
jarje, fill pas së cilës gjatë
shkëmbimit të zjarrit me po-
licinë mbeti i vrarë Admir
Murataj, një eksponent i
njohur i botës së krimit.

galizimi. Nuk kam dijeni për
aktivitetin e paligjshëm që
është kryer në këtë servis", -
ka thënë ai. Ky servis, i cili
është i kyçur tashmë, kon-
siderohet provë materiale
për prokurorinë dhe po-
licinë. Po ashtu, edhe një

lokal ngjitur me servisin,
shumë i populluar më herët
është boshatisur dhe bren-
da tij mund të gjesh vetëm
një kamerier, i cili thotë se
nuk ka dijeni për ngjarjen.
Ndërkaq, Eldi Çala rezulton
të jetë vëllai i Klement Çalës,
i etiketuar si "ekspert i gra-
bitjes" së bankave dhe i
shpallur në kërkim nga Poli-
cia e Shtetit në lidhje me
ngjarjen e 9 shkurtit 2017, ku
u grabitën blindat me 3.2 mil-
ionë dollarë të bankave të
nivelit të dytë në aksin Qafa
e Kasharit-Rinas. 31-vjeçar
është një emër i njohur për
autoritetet shqiptare dhe
greke. Ai është një emër i njo-
hur, sidomos pas grabitjes së

famshme të Bankës Ko-
mbëtare Greke në qendër të
qytetit të Larisës. Klement
Çala rezulton të jetë arrati-
sur së bashku me Admir
Muratajn nga burgu i
Trikalasë më 22 mars 2013.
Çala ishte identifikuar si
autor i plagosjes së një efek-
tivi të policisë greke dhe
vrasjes së një qytetareje të
pafajshme gjatë shkëmbim-
it të zjarrit me trupat e pol-
icisë. Policia greke kishte
gjetur gjurmë ADN-je të
Klement Çalës në furgonin
e bardhë të vjedhur në Ko-
rinth, me të cilin të arrati-
surit nga burgu i
Trikalasë.

PERSONAT E

1.Alkond Bengasi, 34 vjeç

nga Elbasani

2.Renaldo Sula, 25 vjeç

nga Elbasani

3.Saimir Çela, 28 vjeç nga

Elbasani

Oltion Veseli, 38 vjeç nga

Kruja

Servisin e kishte vëllai i "mjeshtrit" të grabitjeve, Çala

Pronari i servisit ku u modifikua furgoni me
mbishkrimin "Hetimi Tatimor": E dhashë me qira

3 nga 4 personat e arrestuar  për grabitjen në Rinas

NJOFTIM ANKANDI

1. Shoqëria e Përmbarimit "BAILIFF SERVICE E.HOXHA" sh.p.k njofton Shpalljen e Ankandit të
I (Parë), për shitjen e pasurisë  së paluajtshme : Garazh, me sip. 96 m², Zona Kadastrale: 2640, Numri
i Pasurisë: 199/32-G3, Vol. 45, Faqe 169,  ndodhur në Linzë Dajt, Tiranë, në pronësi të Shoqërisë
"AGLI" shpk identifikuar me NIPT J71702004M. Ankandi i pasurisë fillon me çmimin fillestar në vlerën
1,893,120 (një milion e tetëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e njëqind e njëzet) LEKË.

Ankandi do të zhvillohet më datë 26.04.2019, ora 16:00,  pranë zyrës së Shoqërisë së
Përmbarimit "BAILIFF SERVICE E.HOXHA" sh.p.k , në adresën Rruga "Vaso Pasha" Pallati
13/1, Ap.1, Tiranë, nr.telefon 042320227, email: elvinth@hotmail.com.
Ankandi të publikohet nga data 22.04.2019 deri mè 26.04.2019

Shitje me Ankand te Pare  nga Studio Permbarimore L.D.C

- Nr. pasurie 50/1, ZK Virua, vol 1, fq 27, Truall me sip. 240.47 m2 + ndertese me sip. 240.47 m2.
Regjistruar ne ZVRPP Gjirokaster ne emer te Fatos Çela. Çmimi fillestar per shitje eshte 3.445.600
Leke.
- Nr. pasurie 190/84, ZK 2647, vol 2 , fq 247, Truall me sip. 300 m2 + ndertese nje kateshe me sip.
88 m2. Regjistruar ne ZVRPP Tepelene ne emer te Votim Çela. Çmimi fillestar per shitje eshte
1.064.000 Leke.
Data e shpalljes       09.04.2019
Data e zhvillimit     08.05.2019 deri ne oren 16.00
Ankandi zhvillohet ne ambjentet e Studios Permbarimore L.D.C me adrese Rruga "Myslym Shyri"
Vila 8/1, kati 1 Tirane.
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AKSIONI I OPOZITËS
PROTESTAT

Forca më e re politike,
"Bindja Demokra
tike", tashmë ka gati

3000 firma për t'u regjistruar
në Gjykatën e Tiranës. Pro-
cedura ligjore pritet të formal-
izohet paraditen e sotme, që
përkon edhe me afatin e fun-
dit të regjistrimit të partive
politike në Komisionin Qen-
dror të Zgjedhjeve për garën
elektorale të 30 qershorit.
Partia e re nuk e ka zyrtari-
zuar ende kryetarin e saj. Por,
mësohet se ajo do të drejto-
het nga ish-nënkryetari i
Partisë Demokratike, Astrit
Patozi. Rudina Hajdari, që
mendohej se do të ishte pjese
e kësaj partie politike, mëso-
het se është tërhequr përko-
hësisht nga ky projekt. De-
putetja që kryeson grupin e
ri demokrat në parlament
pati një takim me Patozin të
enjten dhe të shtunën e kalu-
ar për të diskutuar mbi deta-
jet e grupimit të ri politik, por
sipas TV "Klan" në momen-
tin final, ajo ka hezituar për
të qenë në krye të partisë dhe
ka kërkuar më tepër kohë.
Këtë qëndrim, deputetja Haj-
dari e ka përforcuar përmes
një statusi në rrjetet sociale,
ku pohon se nuk do të jetë në
krye të kësaj partie dhe se
angazhimi kryesor për të ësh-
të kryesimi i grupit par-
lamentar demokrat në parla-
ment. Por, Hajdari përshëndet
krijimin e çdo forumi të ri poli-
tik, të cilin e sheh si një hapë-
sirë më shumë për demokra-
tizimin e politikës dekadente,
që sipas saj ka përfshirë ven-
din. Teksa pritet zyrtarizimi
i emrit të kryetarit, "Bindja
Demokratike" ka formali-
zuar bordin e saj, në të cilin
bëjnë pjesë ish-anëtarë të
Këshillit Kombëtar të Partisë
Demokratike, si Leonard
Olli, Fabian Topollaj, apo dhe
Ardian Kollozi. Astrit Patozi
njihet si një ndër zërat më
kritikë ndaj Lulzim Bashës.
Ai ndërmori pak kohë më
parë edhe një lëvizje për
"Ringritjen e Partisë
Demokratike", që synonte
demokratizimin e kësaj force
politike.
DEKLARADEKLARADEKLARADEKLARADEKLARATTTTTAAAAA

Rudina Hajdari mohon
përpjekjet për krijimin e një
partie të re. Përmes një posti-
mi në "Facebook", ajo shpre-
het se vetë nuk ka bërë asnjë

Partia e re "Bindja
Demokratike" pritet të

regjistrohet në gjykatë,
ndërsa në media është për-
folur se pjesë e bordit drej-
tues është edhe ish-kryetar-
ja e AMA-s, Endira Bushati,
një kritike e hapur e kreut
demokrat, Lulzim Basha.
Bushati në një reagim në
rrjetet sociale shprehet se
pavarësisht pretendimeve,
ajo po sheh karrierën e saj
profesionale e akademike.
Ajo mohon që të jetë pjesë e
bordit drejtues të partisë së
re që pritet të drejtohet nga
Astrit Patozi. "Për shumë
kohë kam folur e shkruar
mbi median dhe rolin e saj
në Shqipëri, për mënyrën se
si 'shiten' lajme pa u veri-
fikuar dhe pa më të voglën
etikë profesionale. Ka rreth
2 orë që gazetarë, kolegë e
miq, më njoftojnë se unë qen-
kam 'themeluese' e një par-
tie… Nuk po u vë faj për një
arsye të thjeshtë: është e

Presidenti Ilir Meta në Ditën Ndërkombëtare të Tokës
kërkoi dje një kujdes më të shtuar për të mbrojtur

mjedisin dhe ekosistemin. Në një postim në "Facebook",
kreu i shtetit shkruan se duhet të marrë fund regresi i
ndërtimeve pa kriter në kurorat e gjelbra. "Për një të
ardhme më të shëndetshme të fëmijëve tanë, është detyra
jonë ta mbrojmë tokën, shtëpinë tonë të përbashkët, duke
treguar një kujdes e vëmendje më të shtuar për mjedisin
dhe ekosistemin, ruajtjen e biodiversitetit të pasur dhe
pyjeve të bukura të Sh-
qipërisë. Mbrojtja e tokës
dhe e mjedisit nuk duhet
trajtuar si propagandë
mediatike! Të gjithë jemi
dëshmitarë se si kurorat
e gjelbra, që duhet të ish-
in mushkëria e
pacenueshme e qyteteve
tona, fatkeqësisht janë
dëmtuar nga ndërtimet pa
kritere, një regres që du-
het të marrë fund! Ta
bëjmë tokën një vend më
të mirë për të jetuar!", de-
klaroi z.Meta. Po dje, Presidenti i Republikës prit në
zyrën e tij, motrën e mbretëreshës Geralndinë, Sylviane
Muselier. Kreu i shtetit shprehet se sot Tirana duket
edhe më e bukur, ndërsa thekson se dashuria e saj dhe
ndihma e dhënë për Shqipërinë do të mbetet gjithmonë
një burim frymëzimi. "Tirana sot duket më e bukur nga
vizita e një zonje të jashtëzakonshme, Sylviane Museli-
er, motra e 'Trëndafilit të bardhë', mbretëreshës Gerald-
inë. Dashuria e saj e madhe për Shqipërinë, e konkreti-
zuar edhe me ndihma humanitare e mjekësore për fëm-
ijët e njerëzit në nevojë, mbetet përherë një burim frymë-
zimi. Shumë i lumtur të dëgjoja nga miqtë e saj francezë
se nderimi i figurës së mbretëreshës Geraldinë vijon të
inkurajojë francezët dhe europianët të ndihmojnë dhe
promovojnë Shqipërinë", - shkruan Meta.

BOJKOTI
PLL vendosi dje që të
mos futet në zgjedhjet e
30 qershorit. Kreu
Shpëtim Axhami tha se
nuk do të bëhen pjesë e
zgjedhjeve pa u siguruar
vota dhe plotësuar
kushtet e vendosura
nga opozita. "Jemi në
mbështetje të aksionit
politik që kryetari i
opozitës së djathtë ka
ndërmarrë, duke gjetur
mbështetjen e të gjithë
elektoratit tonë dhe më
gjerë", thuhet në mesa-
zhin e z.Axhami.

"Bindja Demokratike" regjistrohet sot në gjykatë e KQZ, emrat e bordit drejtues

Patozi në krye të "Bindja Demokratike",
Hajdari kërkon më tepër kohë

"Hapësirë për demokratizim. Nuk e drejtoj unë"
Valentina Madani

deklaratë e nuk ka marrë një
iniciativë të tillë, pavarësisht
se është në kontakt me
demokratë në mbarë vendin.
"Krijimin e çdo forumi të ri
politik e shikoj si një hapësirë
më shumë, për demokratiz-
imin e politikës dekadente, që
ka përfshirë vendin dhe gjith-
secilit i uroj rrugëtim të
mbarë dhe suksese në përpjek-
jet e tij", - shprehet zj.Hajdari.

Deputetja shkruan se sh-
qiptarët janë të lodhur e
shqetësuar nga politika e dëm-
shme 28-vjeçare e për pasojë
"krijimi i një alternative të re,
të vërtetë dhe shpresëdhënëse
që ka për qëllim interesin pub-
lik, përfaqësimin qytetar dhe
një politikëbërje të re me stan-
darde perëndimore do të ishte
një iniciativë për t'u gëzuar".
Hajdari risjell në vëmendje

qëndrimin e shprehur pas kr-
ijimit të grupit parlamentar
demokrat, që kryeson dhe
shprehet se "në rrugëtimin e
nisur, prania e demokratëve të
ndershëm dhe e të gjithë aty-
re që aspirojnë një demokraci
të vërtetë, do të jenë mbësh-
tetja e jonë". Shqiptarëve u du-
het "një elitë e re politike" sh-
kruan Hajdari, duke përsëri-
tur se synimi është nxjerrja

jashtë sistemit e të gjithë ele-
mentëve të korruptuar që
vijnë nga bota e krimit e që
me drejtimin e mazhorancës
qeverisëse, e kanë futur ven-
din në një drejtim pa shpresë
dhe të ardhme. "Shqiptarëve
u duhet 'një elitë e re politike'
dhe ne e konsiderojmë një
obligim parësor, përgatitjen e
një formule të përshtatshme
përfaqësimi politik, në mënyrë

që deputetët dhe të zgjedhurit
t'i caktojnë qytetarët dhe jo
kryetarët e partive. Ajo që më
bën përshtypje në kushtet e
'psikiatrisë politike' ku jemi
futur është fakti që personal-
isht, pa dhënë asnjë deklarim
apo pa ndërmarrë asnjë ini-
ciativë lidhur me këtë, më cilë-
sojnë si kryesuese të një foru-
mi të ri që po krijohet", shpre-
het zj.Hajdari.

vërtetë që unë jam shprehur
kundër mënyrës së drejtimit
të PD-së nga Lulzim Basha…
Vazhdoj t'u qëndroj të gjith-
ave çfarë kam thënë që pas
humbjeve të zgjedhjeve të
2017! Dhe kam pasur bindjen,
që herët a vonë vakumi i kri-
juar në frontin opozitar do të
plotësohej me forca të tjera

politike… Por (dhe ka një
'por' të madhe)… Sado që
unë, mund të mbështes apo
përkrah, programe, njerëz,
projekte… më duhet të
sqaroj se aktualisht jam
tërësisht e fokusuar në kar-
rierën akademike dhe pro-
fesionale", shprehet
zj.Bushati.

10
12

Partia e re? Bushati: Jam e
fokusuar në karrierën akademike

TOPALLAJ: "BINDJA
DEMOKRATIKE" HYN
NË ZGJEDHJE
Partia më e re, "Bindja
Demokratike", do të regjistrohet
sot në gjykatë. Lajmi
konfirmohet nga Fabian
Topollaj, anëtar aktual i Këshillit
Bashkiak të Tiranës dhe i
njohur si kritik i fortë i Lulzim
Bashës. "'Bindja Demokratike'
do të marrë pjesë në zgjedhje.
Unë do të jem anëtar i 'Bindjes
Demokratike'. Po përgatisim
dokumentacionin, nesër (sot) e
dorëzojmë në gjykatë", - tha
zj.Topallaj.

Ish-nënkryetari i Partisë
Demokratike, Astrit Patozi dhe
deputetja Rudina Hajdari

Motra e mbretëreshës Geraldinë takon presidentin

Meta: Ndërtimet pa kritere, një
regres që duhet të marrë fund

Një nga protestat
e fundit të opozitës
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Partia Demokratike in
tensifikon përpjekjet e
saj për rrëzimin e Edi

Ramës nga pushteti duke
radikalizuar aksionin poli-
tik. Demokratët vendosën
dje që me datën 11 maj në
orën 18:00 të zhvillojnë pro-
testën kombëtare ndërkohë
që duke nisur nga kjo e en-
jte do të ketë protesta rajo-
nale në akset kryesore ko-
mbëtare. Kolegji i kry-
etarëve të PD-së vendosi
gjatë mbledhjes së djeshme
që krahas vendimit për të
thirrur në 11 maj protestën
e katërt masive, protestues-
it opozitarë të enjten nuk do
të jenë para parlamentit, por
do të bllokojnë të gjitha ak-
set rrugore hyrëse në
kryeqytet, duke përshkallë-
zuar aksionin për largimin
e Ramës. Këtë të enjte pritet
të bllokohen arteriet krye-
sore të hyrjes në kryeqytet.
Bllokimi i rrugëve nuk do të
ndodhë në të njëjtën orë kur
mazhoranca të mblidhet në
seancë plenare, por pasdite.
Burime brenda mbledhjes
bëjnë me dije se në fjalën e
tij para anëtarëve të Kolegjit
e më pas para kryebashki-
akëve të djathtë z.Lulzim
Basha theksoi se opozita
"nuk do të lejojë më që
zgjedhjet në Shqipëri t'i or-
ganizojë dhe diktojë krimi".
Sipas Bashës, zgjedhjet do të
mbahen pasi të ndëshkohen
hajdutët e votave të 2017.
Basha, u ndal te zgjedhjet
lokale, të cilat i cilësoi një
farsë, për faktin që opozita
nuk do jetë pjesë e saj. Vetëm
largimi i kryeministrit
Rama, për kreun e opozitës
mund t'i hapë rrugë
zgjidhjes politike për ven-
dosjen e dialogut me qever-
inë e re tranzitore lidhur me
masat që duhen marrë për
krijimin e kushteve për zh-
villimin e tyre. Me krerët e
degëve, Lulzim Basha disku-
toi edhe për disa nga opsio-
net sesi mund të pamundë-
sohen zgjedhjet lokale, nëse
ato do të mbahen pa
opozitën.
POROSITËPOROSITËPOROSITËPOROSITËPOROSITË

Krahas detyrës për struk-
turat që të jenë në takim të
vazhdueshëm me qytetarët
për të ruajtur masivitetin e
protestës, Basha përmendi
se stabiliteti mbrohet vetëm
duke mbrojtur demokracinë
dhe jo duke investuar tek
krimi. "Zgjedhjet pa
opozitën janë farsë. Ne nuk
do të lejojmë më që krimi të
diktojë zgjedhje në Shqipëri.

Zgjedhjet do të mbahen pasi
të ndëshkohen hajdutët e
votave të 2017. Me Edi
Ramën dhe me Dakon e Gjik-
nurin në krah të tij nuk
mund të ketë zgjedhje të lira
as sot, as mot. Prandaj largi-
mi i tij i hap rrugë zgjidhjes
politike që kemi kërkuar ne,
opozita e bashkuar dhe legji-
time e Shqipërisë, për të

hapur dialogun me qeverinë
e re tranzitore për masat që
duhen marrë për të krijuar
kushtet për zgjedhjet.
Vetëm zgjedhjet e lira do t'i
kthejnë legjitimitetin insti-
tucioneve, në kushtet kur
Gjykata Kushtetuese nuk
ekziston prej një viti e
gjysmë, Gjykata e Lartë nuk
funksionon, Prokuroria e

Përgjithshme është e
paligjshme dhe kur parla-
menti ilegjitim është kthyer
në vegël te krimit dhe oli-
garkisë, që po grabisin dhe
shkatërrojnë vendin duke
mbjellë mjerim dhe pasiguri
kudo. Kolegji i kryetarëve
ka vendosur për mbajtjen e
protestës kombëtare të 11
majit si "një përballje popu-
llore për të treguar se sh-
qiptarët refuzojnë kate-
gorikisht të vidhen dhe të
qeverisen nga krimi". "Fatu-
ra do të jetë vetëm e Edi
Ramës",- deklaroi z.Basha. Ky
qëndrim i Bashës vjen pas
vendimit që Këshilli Ko-
mbëtar mori pak ditë më
parë, ku vendosi mos-
regjistrimin e Partisë
Demokratike në KQZ pa u
plotësuar kushtet për
mbajtjen e një procesi të lirë
e të ndershëm dhe në rast të
kundër, selia blu paralajmëroi
pamundësimin e zgjedhjeve
vendore të 30 qershorit. Ak-
sionin e opozitës, Basha e dis-
kutoi edhe me kryebashki-
akët e djathtë, të cilët i propo-
zuan kryetarit demokrat që
të dalë lista e kandidatëve për
kryetarë bashkie, në mënyrë
që ditën kur të plotësohen
kushtet për t'u futur në
zgjedhje, elektorati të jetë i
njohur me figurat që propo-
zon Partia Demokratike për
drejtimin e 61 bashkive të
vendit.
PROGRAMIPROGRAMIPROGRAMIPROGRAMIPROGRAMI

Partia Demokratike, edhe
pse ka shpallur mospjesë-
marrjen në zgjedhjet vendore
dhe është në rrugë për
largimin e Ramës, paralelisht
po punon për një platformë
të plotë qeverisëse. Ekspertët
po punojnë për një program
100 ditor, nesër në qeveri,
ndërsa po asistohen nga ek-
spertë të CDU-së gjermane, të
cilët do zhvillojnë në 26 prill
në Tiranë. Krahas aksionit të
protestave, kreu i opozitës
Lulzim Basha, ka aktivizuar
edhe grupet e punës brenda
selisë blu, të cilat po hartojnë
një program elektoral
fokusuar në 100 ditët e para
të Partisë Demokratike në
qeveri, në qoftë se arrihet ob-
jektivi për largimin e Ramës
dhe qytetarët do t'i besojnë
pushtetin. Programi shtrihet
në disa fusha kryesore, eko-
nomia, rendi, siguria, shënde-
tësia dhe arsimi, ndërsa ek-
spertët demokratë po asisto-
hen nga ekspertë gjerman të
CDU-së. Për këtë qëllim, më 26
prill pritet që një delegacion i
CDU-së gjermane të mbërrijë
në Tiranë, nga ku bashkë me
Lulzim Bashën do prezan-
tojnë për publikun  plat-
formën e opozitës.

Mbledhja, opsionet sesi mund të pamundësohen zgjedhjet, nëse bëhen pa opozitën

Opozita protestë kombëtare në 11
maj, nga e enjtja bllokohen rrugët
Basha: Zgjedhje pa opozitën nuk do të ketë

Valentina Madani

Kreu i PR-së Fatmir Mediu apelon për përshkallë
zim të aksionit të opozitës, duke kërkuar që të

ketë një përshkallëzim të mëtejshëm të protestave. Si-
pas Mediut deri më tani protestat e opozitës kanë qenë
të përmbajtura, por në
mendimin e tij Edi Rama
mund të rrëzohet vetëm
duke e shtrirë protestën e
opozitës në të gjithë ven-
din. 'Kemi pasur organiz-
ime politike kundër qever-
isë, por protesta duhet
sjellë deri në një përplasje
më të madhe. Deri tani
kemi qenë në një përplasje
brenda Tiranës. Por duhet
një organizim  më i gjerë
jashtë Tirane. Qytetarët
duhet ta marrin në dorë fatin e tyre. Ajo që dua të
them është se Edi Rama shkatërroi gjithçka me vetëdije.
Parlamenti u kthye në një haltore të Edi Ramës që
përbuz dhe shan këdo. Edi Rama po kërkon që e keqja
të bëhet e pranueshme. Ajo që do të ishte gabim nga
opozita është ajo që ka të bëjë me një njeri racional. E
keqja është ngritur ne sistem nga ky kryeministër në
mënyrë të vetëdijshme. Ne duhet të mendojmë çdo ske-
nar të zi nga Edi Rama",-deklaroi z.Mediu.

KËRKESA
Aksionin e
opozitës, z.Basha e
diskutoi edhe me
kryebashkiakët e
djathtë, të cilët i
propozuan kryetarit
demokrat që të dalë
lista e kandidatëve
për kryetarë
bashkie, në mënyrë
që ditën kur të
plotësohen kushtet
për t'u futur në
zgjedhje, elektorati
të jetë i njohur me
figurat që propozon
PD për drejtimin e
61 bashkive të
vendit.

GRUPET E
PUNËS
Krahas aksionit të
protestave,
z.Basha ka
aktivizuar edhe
grupet e punës
brenda selisë blu,
të cilat po hartojnë
një program
elektoral fokusuar
në 100 ditët e para
të Partisë
Demokratike në
qeveri, në qoftë se
arrihet objektivi
për largimin e
Ramës dhe
qytetarët do t’i
besojnë pushtetin.

VIZITA
PD-ja po punon edhe për një platformë të plotë

qeverisëse. Më 26 prill pritet që një delegacion i CDU-së
gjermane të mbërrijë në Tiranë, nga ku bashkë me kreun

e Partisë Demokratike, Lulzim Bashën, do të
prezantojnë për publikun  platformën e opozitës.



"Rreziku holandez për Shqipërinë"

Ironia e Berishës: Rama
frymëzohet nga libri i Enver Hoxhës

Ish-kryeministri Sali Berisha u ndal sërish dje te votimi
në Kuvendin e Holandës për rikthimin e vizave në ven-

din tonë. Këtë herë, Berisha ka zgjedhur të ironizojë
pasardhësin e tij kryeministrin Edi Rama, të cilin e bën
edhe autor të një libri lidhur me rastin, duke e paraleli-
zuar me Enver Hoxhën. "Rreziku holandez për Shqipërinë"
është titulli i librit i zgjedhur nga ish-kryeministri për të
thumbuar Ramën.  Në kopertinën e librit, ish-kryeminis-
tri shton se ky libër është bazuar në veprën e ish-dikta-
torit famëkeq, Enver Hoxha. "Bazuar në veprën e shokut
Enver Hoxha "Rreziku Anglo-Amerikan për Shqipërinë"-
shkruhet në kopertinë. Po dje ish-kryeministri, Sali Ber-
isha, denoncoi heqjen e kalldrëmit në pazarin e Gjirokas-
trës. Duke e cilësuar një krim atë që po ndodh, Berisha
përmes një postimi në 'Facebook', thotë se kalldrëmet his-
torike të qytetit të gurtë po shkatërrohen  për të mbushur
xhepat narko pushtetarët.

Protesta, Mediu: Duhet një
organizim më i gjerë jashtë Tirane

Kreu i opozitës, Lulzim Basha
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Skadon sot në mbrëmje afati i fundit për regjistrimin e
partive politike që duan të garojnë në zgjedhjet lokale të

30 qershorit. Përveç 25 partive që regjistruar deri më tani,
pritet që gjatë ditës së sotme KQZ të miratojë edhe kërkesat
për të marrë pjesë në zgjedhje edhe të 9 partive të tjera, ndërm-
jet të cilave një pjesë e tyre janë ose forca të djathta ose në
opozitë me PS-në. Më konkretisht në mbledhjen e ditës së
sotme pritet të regjistrohen: Partia e Reformave Demokra-
tike Shqiptare, Partia Demokracia Sociale e Paskal Milos,
Partia Zgjidhja e Koço Kokëdhimës, Partia e Pajtimit Ko-
mbëtar, Partia Social-Punëtore, Partia Ligj dhe Drejtësi e Spar-
tak Ngjelës, Partia Fryma e Re Demokratike e Bamir Topit,
Partia Aleanca Kuq e Zi e Kreshnik Spahiut si dhe Partia
Lista e Barabartë e krijuar nga Ben Blushi. Pra, bashkë me
këto forca politike që do regjistrohen sot numri i përgjiths-
hëm i partive që kanë shprehur interes për të marrë pjesë në
zgjedhjet e 30 qershorit shkon në 34. Ky numër mund të rritet
ende, pasi ende nuk ka një informacion të saktë nëse gjatë
këtyre ditëve që kanë qenë ditë feste dhe pushimi apo edhe
gjatë ditës së sotme, ka pasur parti të tjera që kanë shprehur
interes për të marrë pjesë në zgjedhje. Një tjetër forcë që pritet
të regjistrohet në zgjedhje është edhe G99 e Ervin Metës. Gjith-
ashtu, gjatë ditës së sotme pritet që të paraqesë kërkesë pranë
KQZ-së edhe Partia Bindja Demokratike, që po krijohet nga
një grup demokratësh të kryesuar nga Astrit Patozi dhe Ru-
dina Hajdari. Por pavarësisht se numri i partive pjesëmar-
rëse në zgjedhje është i konsiderueshëm dhe me pjesëmarrje
edhe të forcave të djathta dhe opozitare, sërisht mungesa e
opozitës kryesore, asaj që përfaqësohet nga PD, LSI e partitë
e tyre aleate, vë në pikëpyetje legjitimitetin e këtyre zgjedhjeve.

Pak ditë më parë parla
menti i Holandës
miratoi një rezolutë

nëpërmjet së cilës i kërkon
qeverisë nisjen e proce-
durave në nivel europian për
pezullimin e regjimit pa viza
me Shqipërinë. Një vendim
që në Shqipëri komentua në
mënyrë të ndryshme nga
klasa politike, ku opozita
nxitoi të tregoi se kjo ishte
pasojë e dështimit të luftës
së qeverisë kundër krimit,
ndërsa mazhoranca u për-
poq ta cilësojë atë si një ven-
dim politik dhe kundër sh-
qiptarëve. "Është një vendim
thjeshtë dhe vetëm politik
në vazhdën e një procesi ele-
ktoral në një vend si Holan-
da, ku nuk është sekret, ka
një zhvillim të vazh-
dueshëm të një politike in-
tensivisht kundër zgjerimit,
intensivisht kundër emi-
grantëve, intensivisht
kundër shqiptarëve. Sh-
qiptarët janë zgjedhur nga
disa parti në atë vend si një
kokë turku për retorikën
agresive izolacioniste", - u
shpreh kryeministri Edi
Rama të enjten e shkuar nga
foltorja e Kuvendit. Por
duket se një qëndrim i tillë
nuk i është dukur i drejtë
ish-ministrit të Jashtëm të
larguar vetëm pak muaj më
parë, Ditmir Bushati, i cili
nëpërmjet një analize të pub-
likuar në faqen e tij në 'Fa-
cebook', thekson se nuk ka
vend për panik në këtë ven-
dimmarrje, por nga ana
tjetër thekson se qëndrimi i
Holandës nuk duhet neg-
lizhuar. "Shanset që një
nismë e tillë të prodhojë
efekte në praktikë janë thua-
jse zero. Ndaj nuk ka vend
për panik. Shqipëria edhe
pse ka shumë sfida në bete-
jën me krimin e organizuar
dhe korrupsionin i përm-
bush kriteret e përcaktuara
sipas vlerësimeve të Komi-
sionit Europian. Megjith-
atë, nuk ka vend për neg-
lizhencë e aq më keq për stig-
matizim. Përkundrazi duhet
të sigurojmë integritetin e
debatit publik në lidhje me
këtë çështje", - shkruan Bus-
hati në komentin e vet. Nga
ana tjetër ai thekson se pa-
varësisht përbuzjes së çdo
etiketimi të pamerituar për

Ish-ministri shprehet kritik ndaj qëndrimeve, që e etiketojnë si raciste ndaj shqiptarëve

Bushati kundër Ramës: Nuk duhet ta
neglizhojmë qëndrimin e Holandës

"Shanset që kjo nismë të prodhojë efekte janë thuajse zero"

Tenderi i fletëve të votimit, KQZ
pezullon procedurën e prokurimit

Komisioni Qendror i
Zgjedhje ka pezul-

luar tre tenderë me
vlerë rreth 1 miliard
lekë dhe që kanë të
bëjnë me blerjen e bazës
materiale dhe fletëve të
votimit. Në një prej tyre
mësohet se është para-
qitur ankesë për një ko-
mpani pjesëmarrëse në
garë,  çka në bazë të
rregullave të tenderim-

it dhe prokurimit,  KQZ
është e detyruar të stopojë
procedurën. Tashmë pro-
dhimi i fletëve të votimit
dhe i tabelave të rezultatet
janë në një fazë negociimi
me firmat garuese për të

gjetur ofertën më të mirë.
Por burime nga KQZ kanë
bërë të ditur se në këtë çësh-
tje nuk ka vend për panik,
pasi bëhet fjalë për një pro-
cedurë standarde që
parashikon ligji. Ndaj sipas

të njëjtave burime mëso-
het se procedura e ten-
derimit mbyllet këtë javë
dhe më pas firma fituese
do vijojë me sigurimin e
fletëve të votimit dhe
tabelave të rezultateve.

HOLANDA
"Do të ishte gabim
fatal që ta vizatonim
Holandën, anëtare
themeluese e
kontribuese kyçe në
BE, mbështetëse e
aspiratës europiane
të Shqipërisë, si një
vend racist ndaj
nesh apo si një
vend ku gëlon krimi
e prostitucioni. Do
të ishte
mendjelehtësi,
gjithashtu, të
injoronim mesazhin
që vjen prej kësaj
nisme të
parlamentit
holandez, edhe pse
e padrejtë dhe në
mungesë të
kritereve të
përcaktuara nga
vetë BE-ja"

shqiptarët, është e patol-
erueshme që nga ana e Sh-
qipërisë të ketë kundër-
përgjigje me të njëjtën gju-
hë ndaj Holandës, duke e cilë-
suar raciste ndaj sh-
qiptarëve. "Do të ishte gabim
fatal që ta vizatonim Holan-
dën, anëtare themeluese e
kontribuese kyçe në BE,
mbështetëse e aspiratës eu-
ropiane të Shqipërisë, si një
vend racist ndaj nesh apo si
një vend ku gëlon krimi e
prostitucioni. Do të ishte
mendjelehtësi, gjithashtu,
të injoronim mesazhin që
vjen prej kësaj nisme të par-
lamentit holandez, edhe pse
e padrejtë dhe në mungesë
të kritereve të përcaktuara
nga vetë BE-ja", - shkruan

më tej Bushati. Më tej ai
shprehet se të drejtën tonë
duhet të vazhdojmë ta
demonstrojmë me ven-
dosmëri përmes rezultateve
të prekshme në luftën
kundër krimit të organi-
zuar dhe korrupsionit, duke
shtuar angazhimin dhe
bashkëpunimin ndërko-
mbëtar me organet e special-
izuara, me Komisionin Eu-
ropian dhe me vendet
anëtare të BE-së. Gjithash-
tu, ai shprehet se vendimi i
parlamentit holandez, edhe
pse i pari për një nga shtetet
që janë pjesë e listës së
bardhë të Schengen, nuk
është rrufe në qiell të kaltër.
Bushati bën të ditur se vjet,
në vigjilje të vendimit të BE-

së për nisjen e bisedimeve
për anëtarësim, parlamenti
holandez, përmes një rezo-
lute, i kërkoi qeverisë
bllokimin e bisedimeve me
Shqipërinë. "Është fakt tan-
imë i njohur se për shkak të
kundërshtisë së Francës
dhe Holandës, Shqipëria dhe
Maqedonia e Veriut nuk i
nisën menjëherë bisedimet
për anëtarësim në BE. Kjo
situatë shtyu vendet
anëtare drejt një formule
kompromisi me kalendar të
përcaktuar për nisjen e këtij
procesi pas qershorit të
2019", - bën të ditur Bushati.
Ndërkohë që kanë mbetur
vetëm pak javë nga vendim-
marrja e vendeve anëtare të
BE-së për zyrtarizimin e
bisedimeve për anëtarësim,
Bushati shprehet se his-
toriku i mësipërm sjelljeve
të Holandës duhet ta bëj Sh-
qipërinë të demonstrojmë
kohezion politik e shoqëror
dhe një fokus të ripërtërirë
për reforma, duke mos
lejuar në të njëjtën kohë cen-
imin e arritjeve historike.

Sot afati i fundit, në zgjedhjet
vendore regjistrohen 34 parti

PARTITË E REGJISTRUARA
1.  Partia Socialiste e Shqipërisë - Edi Rama
2.  Partia Socialdemokrate Shqiptare - Skënder Gjinushi
3.  Partia e Gjelbër - Edlir Petanaj
4.  Partia Kristian Demokrate - Dhimitër Muslia
5.  Partia Aleanca Demokristiane - Zef Bushati
6.  Partia Socialiste e Moderuar - Gjergji Koja
7.  Partia Unitetit Kombëtar - Idajet Beqiri
8.  Partia Emigracionit Shqiptar - Kostaq Papa
9.  Partia e Personave me Aftësi të Kufizuar - Gjovalin Shqalshi
10. Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare - Genci Sakaj
11. Partia e të Drejtave të Mohuara - Ilir Vata
12. Partia Demokracia e Re Europiane - Koçi Tahiri
13. Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane - Valentino Mustaka
14. Partia Demokrate për Integrim dhe Prosperitet - Kujtim Muça
15. Partia Ardhmëria Shqiptare - Emin Subashi
16. Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen - Kristo Kiço
17. Partia për Demokraci dhe Solidaritet - Gaqo Apostolo
18. Partia për Mbrojtjen e të drejtave të emigranteve - Ymer Kurti
19. Partia Komuniste e Shqipërisë - Qemal Cicollari
20. Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar - Ylber Valteri
21. Partia Ora e Shqipërisë - Zef Shtjefni
22. Partia Bashkimi Liberal Demokrat - Arian Starova
23. Partia për Liri, Demokraci dhe Etikë - Arian Galdini
24. Partia Kombëtare Konservatore - Kujtim Gjuzi
25. Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Punëtorëve -  Kadri Isufaj

PARTITË QË KANË BËRË KËRKESË NË KQZ
26. Fryma e Re Demokratike - Bamir Topi
27. Lista e Barabartë
28. Partia Zgjidhja - Koço Kokëdhima
29. Partia Demokracia Sociale - Paskal Milo
30. Partia Ligj dhe Drejtësi - Spartak Ngjela
31. Partia Socialpuntore Shqiptare - Ramadan Ndreka
32. Partia e Reformave Demokratike -  Krenar Rryçi
33. Pajtimi Kombëtar Shqiptar - Spartak Dobi
34. Aleanca Kuq e Zi - Kreshni Spahiu
PARTITË E TJERA QË PRITET TË REGJISTROHEN
35. Bindja Demokratike - Astrit Patozi
36. G99 - Ervin Mete

Ish-ministri Ditmir Bushati
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TRANE OSMAN DISHA
PERPARIM SULEJMAN DISHA
SHQIPE SULEJMAN DISHA
MAJLINDA SULEJMAN DISHA
LLAMBI STAVRI JORDANI
LIVAN QOSJA
MYZEJEN KRASNIQI
FATIME KRASNIQI
SKENDER KRASNIQI
ISMETE KRASNIQI
BEDRIJE KRASNIQI
QEMAL KRASNIQI
XHEVAHIR KRASNIQI
IKBAL QOSJA
TOMORR QOSJA
RASIM QOSJA
HAXHIRE QOSJA
LUIZA QOSJA
ILIRJAN QOSJA
AGRON QOSJA
LLAMBI SIMON BULI
VEZIKO HEKURAN HASA
HIDAJETE VEHBI GARUNJA
DALLANDYSHE VEHBI
ISUFAJ
MIMOZA VEHBI HASA
ELENIVEHBI MAVRAQI
SHQIPE VEHBI SELIMAJ
ENKELEJDA VEHBI MUSAJ
NAILEVEHBI HASA
IBRAHIM TOPTANI
LILJANA SHERIF SHTINO
ILONAVASIF ZISO
VIVIANA PETRIT TOPTANI
QAMIL HYSEN BIÇAKU
GJINOVEFA MUSTAFA BIÇAKU
NERAIDA HYSEN TAUSHANI
LUM-MIR SHERIF FRASHERI
RITA SHERIF FRASHERI
MEHMET SEBAUDIN DERVISH BIÇAKU
AHMET SHYQERI DERVISH BIÇAKU
EVELINA PETRIT QYQJA
SEFEDIN SHYRI BIÇAKÇIU
REFIK PETRIT TOPTANI
SAIDE PAJOVA
ZYBA MUSAJ
FATMIR
BESNIKU(KOPILI)
ENGJELLUSHE IBRAHIM
SHENGJERGJI
ZYHRA GRECA
MAKBULE
ZENELHOXHA
HYSEN VELENICA
HIQMETE LABINOTI
EDISON VELENICA
SHEFQET TUXHARI
ILIRJANA STAFA
MARIA JORGO
ARTUR MEZINI
KRENAR MEZINI
SAIDE PAJOVA
ZYBA MUSAJ
FATMIR
BESNIKU(KOPILI)
ENGJELLUSHE IBRAHIM
SHENGJERGJI
ZYHRA GRECA
MAKBULE
ZENELHOXHA
HYSEN VELENICA
HIQMETE LABINOTI
EDISON VELENICA
SHEFQET TUXHARI
ILIRJANA STAFA
MARIA JORGO
ARTUR MEZINI
KRENAR MEZINI
SAIDE PAJOVA
ZYBA MUSAJ
FATMIR
BESNIKU(KOPILI)
ENGJELLUSHE IBRAHIM
SHENGJERGJI
ZYHRA GRECA
MAKBULE
ZENELHOXHA
HYSEN VELENICA
HIQMETE LABINOTI
EDISON VELENICA
SHEFQET TUXHARI
ILIRJANA STAFA
MARIA JORGO
ARTUR MEZINI
KRENAR MEZINI
SAIDE PAJOVA
ZYBA MUSAJ
FATMIR

BESNIKU(KOPILI)
ENGJELLUSHE IBRAHIM
SHENGJERGJI
ZYHRA GRECA
MAKBULE
ZENELHOXHA
HYSEN VELENICA
HIQMETE LABINOTI
EDISON VELENICA
SHEFQET TUXHARI
ILIRJANA STAFA
MARIA JORGO
ARTUR MEZINI
KRENAR MEZINI
THEMISTOKLI
BEBI
MAKBULE QAZIM BALA
MUSA MUSTAFA XHEPA
ISMET RIZA XHEPA
NURI RIZA XHEPA
ILIRIANA MUSA BASHA
LUAN SULEJMAN STRINGA
XHEMAL QAZIM XHEPA
REZAR RIZA XHEPA
AIDA MAUSA MEÇA
RAJMONDA VELI KASMI
ZENEPE QAZIM ZALLA
OMER AZMI STRINGA
ARBEN AGRON STRINGA
ERVINMUSTAFA LAMÇJA
GLADIOLA AGRON
STRINGA(DAKLI)
LILJANA MUSTAFA
LAMÇJA(BIÇOKU)
LUMNIJE ZIJA
LUNIKU(MUÇA)
MERITA MUSTAFA
LAMÇJA(DURO)
PRANVERA AZMI
HAMZAJ(STRINGA)
VJOLLCA ZIJA LUNIKU
BENON MUSTAFA LAMÇJA
BRIKENA SEZAI
HAXHIADEMI(BAXHAKU)
ALEMSHA AZMI
BOLLANO(STRINGA)
DALIP KADRI BAKALLI
FATUSH BAKALLI
NASHIFER BAKALLI
MELEQ BAKALLI
KADESHE BAKALLI
MUSA BAKALLI
SHEJNAZ BAKALLI
BURBUQE BAKALLI
DRITAN SADIK ÇENGELI
MAHMUD DALIP XHANI
AMARILDO AGRON ZABELI
KEIDAAGRONZABELI
KLEVIS AGRON ZABELI
SHPETIM NAZMI SKILJA
TOMOR YMER SAMARXH-
IU
AVNI YMER SAMARXHIU
LIVIA KASTRIOT ZABELI
LEDIO KASTRIOT ZABELI
KASTRIOT HYSNI ZABELI
BUJAR HYSNI ZABELI
EGLANTINA HYSNI ZABELI
SHPRESA HYSNI ZABELI
ARJANA HYSNI ZABELI
PLATON HYSNI ZABELI
ELIDA HYSNI ZABELI
FERDINANT SULEJMAN MURATI
HATIXHE SULEJMAN KAFEXHIU
VIOLLCA SULEJMAN DHEFTO
DASHAMIR(ZIJA) RIZA
LUNIKU
ELISABETA SURJA XHIXHA
FLORA RAMAZAN BALZA
HYQMET RIZA LUNIKU
MILI(XHEMILE) RIZA
LUNIKU
SHAZIME MUSTAFA LUNIKU
SURJA SHERIF XHIXHA
ERVINMUSTAFA LAMÇJA
LILJANA MUSTAFA
LAMÇJA(BIÇOKU
LUMNIJE ZIJA
LUNIKU(MUÇA)
MERITA MUSTAFA
LAMÇJA(DURO)
VJOLLCA ZIJA LUNIKU
AHMET HAJDAR ISAJ
LINDITA SURJA XHIXHA
ABDURRAHMAN
LUNIKU
BENON MUSTAFA LAMÇJA
SEIT LUNIKU

SELIM LUNIKU
NEXHATIJE QAFA
SHAQIR RIZA LUNIKU
FERIT BEHXHET LUNIKU
SYPHIJE BEHXHET DYLGJERI
KUME LUNIKU
BASHKIM BEHXHET LUNIKU
BURBUQE HAJDAR SHTRAZA
VJOLLCA HAJDAR SELITA
HATIXHE HAJDAR B A J R A K -
TARI
LINDITA KUJTIM AGOLLI
BESA KUJTIM ISAJ
VALTER ZEQIR HOXHA
PRANVERA ALUSH BALZA
IKBAL ALUSH BALZA
ENGJELLUSHE ALUSH
BALZA
FIQIRIALUSH BALZA
ROVENA AGIM BALZA
ARLIND AGIM BALZA
HILMIJE KRYPA
FATOS LUNIKU
LAVDIJE DOMI
SAMI BEHEXHET LUNIKU
SUZANA MUSTAFA LUNIKU
ALFONC NUREDIN LUNIKU
AGIM NUREDIN LUNIKU
ANI KUJTIM HOXHA
MERLIN NEXHDET HOXHA
ANILAKUDRET HOXHA
AFERDITA YMER
HASEQIU(HAXHIMUSAJ)
AGIM YMER HAXHIMUSAJ
ANILAMUSTAFA
KATRO(SHOPI)
BURBUQE STRUGU
FERDINAND STRUGU
FLORINDA
FUGA(STRUGU)
HATIXHE MUSTAFA
SHOPI(KARKANAQE)
HEDIJE YMER H A X H I -
MUSAJ
LUMTURI
FUGA(STRUGU)
MIMOZA MUSTAFA
SHOPI(CEKA)
MIRELA MUSTAFA SHOPI
MYZEJEN STRUGU
SANIJE YMER
BAKALLI(HAXHIMUSAJ)
ADRIAN DILAVER SEJDINI
BEKIM RIFAT KADIU
OMER AZMI STRINGA
ARBEN AGRON STRINGA
ERVINMUSTAFA LAMÇJA
GLADIOLA AGRON
STRINGA(DAKLI)
LILJANA MUSTAFA
LAMÇJA(BIÇOKU)
LUMNIJE ZIJA
LUNIKU(MUÇA)
MERITA MUSTAFA
LAMÇJA(DURO)
PRANVERA AZMI
HAMZAJ(STRINGA)
VJOLLCA ZIJA LUNIKU
BENON MUSTAFA LAMÇJA
BRIKENA SEZAI
HAXHIADEMI(BAXHAKU)
ALEMSHA AZMI
BOLLANO(STRINGA)
BURBUQE IBRAHIM HASEKIU
NIMETE IBRAHIM HASEKIU
MANUSHAQE RIFAT BUMÇI
ENGJELLUSHE RIFAT
BUMÇI
FATBARDHA RIFAT BUMÇI
GAZMEND PETRIT HASEKIU
IBRAHIM PETRIT HASEKIU
ANDREA PETRIT HASEKIU
EDUART MUSA DUHANXHI
IRMA HAJRULLA MURATI
MEHMET HYSEN SHIJAKU
MERDIJE KAMBER DUHANXHI
SHEFQET KAMBER DUHANXHI
SHPRESA MUSA DUHANXHI
BURBUQE HYSEN XHEPA
QAZIM MUSA DUHANXH-
IU
HYSEN VELI GJATA
ISUF KAMBER DUHANXH-
IU
AGRON TEKI TELA
ANITAMASARALICKA
BULENT TEKI TELA
EDMOND TEKI TELA

FELATUN MAZLLEM KARAISKAJ
GJERAK MAZLLEM KARAISKAJ
HAJALI ISMAIL YPI
LAVDIJE SKENDER KALASA
NEBI ISMAILSEFA
NESFIJE TEKI
SELENICA(TELA)
SHAZIVAR MASAR K A R A O S -
MANI
SHEGUSH MASAR KOSOVA
TEUTA SKENDER FOR A
XHANETA ISMAIL PRODANI
HENRIETA KADRI KUNGULLI
OMER AZMI STRINGA
ARBEN AGRON STRINGA
ERVINMUSTAFA LAMÇJA
GLADIOLA AGRON
STRINGA(DAKLI)
LUMNIJE ZIJA
LUNIKU(MUÇA)
MERITA MUSTAFA
LAMÇJA(DURO)
PRANVERA AZMI
HAMZAJ(STRINGA)
VJOLLCA ZIJA LUNIKU
LILJANA MUSTAFA
LAMÇJA(BIÇOKU)
BENON MUSTAFA LAMÇJA
BRIKENA SEZAI
HAXHIADEMI(BAXHAKU)
ALEMSHA AZMI
BOLLANO(STRINGA)
SHQIPONJA AGRON KUSI
DANJELA DURIM KUSI
GEZIM DURIM KUSI
KEJSI DURMI KUSI
HAMIDE RUSHEKU
NADIRE MYSLYM KELLEZI
AGIM EMIN MUCA
ILIR EMIN MUCA
LUCIE DOMA
REXHEP DOMA
SABRIJE DOMA
BUKURIE KOKONOZI
SULEJMAN KOKONOZI
MEHEMT ILJAZI
SULEJMAN ILJAZI
LINDITA DUSHMANI
ZHULIETA BESIM HARASANI
MUHAMET ISMAIL SHPATI
ARBEN BESIM SINA
OSMAN HYSEN KOKOLI
SKENDER ISMAIL SHPATI
KUJTIM ISMAIL SHPATI
QEFSERE ISMAIL ZHEGU
PETRIT ISMAIL SHPATI
VJOLLCA ISMAIL DUSHKU
FATMIRE ISMAIL VATHI
HYSEN OSMAN KOKOLI
DURIM OSMAN KOKOLI
ALMA OSMAN KOKOLI
BRIKENA OSMAN KOKOLI
HAXHI DERHEMI
HASAN DERHEMI
SANIE DERHEMI
MAKBULE DERHEMI
EDLIRA METANI
LINDITA B A L L A
(METANI)
NAILE METANI (DERHEMI)
ZAMIRA
KLEMENDI(DERHEMI)
ARJAN DERHEMI
INDRIT DERHEMI
EVA TOCI (DERHEMI)
KUDRETE ELBASANI
IRMA SHEHAJ
ALBANA SELFO DEMI
ARMANDO SELFO MOSHO
BARDHYL MUMAJESI
MAKSIM MUMAJESI
MUBAREQ MUMAJESI
BAJRAM MUMAJESI
NAILE MUMAJESI
MIRJAN MUMAJESI
MILUKA MUMAJESI
EDMOND MUMAJESI
ELVIJE VOGLI
BASHKIM ARBANA
ISLAM ARBANA
ALDA TOPTANI
ARDIAN TOPTANI
FADIL TOPTANI
LUMTURI TOPTANI
MYNEVERE TOPTANI
VERA TOPTANI
XHULI TOPTANI
BARDHYL ABAZI

FATIME DEDJA
HATIXHE BALLA
HAZIZ ABAZI
KAJE MUMAJESI
KUMERI BALLA
MALIQ ABAZI
MUHARREM ABAZI
MUSA ABAZI
OSMAN ABAZI
RAZIJE RAUFI
SHEQERE ABAZI
SHERIFE ABAZI
VELI ABAZI
XHARIJE ABAZI
XHEMILE ABAZI
HAXHIRE BAKALLI
EDUART SALI BELIU
GANI ABDULLA BELIU
MERITA SALI BAKIU
RAMAZAN ABDULLA BELIU
DIANA ESAT CORAJ

ZHAKLIN ESAT BELIU
ZHENI ARBEN TREBICKA
LEIF ABDULLA XHAVID
BALIU

MYZEJEN ABDULLA KAZAZI
MARIJE GJOVALIN MELO
IGLI ARQILE MELO
ENRI ARQILE MELO
THEMISTOKLI KOÇO
TESHO
FLAMUR RAMAZAN HOXHA
YLLI NASIBIHOXHA
YLLI NASIBIHOXHA
ADNAN DIBRA
ARTAN DIBRA
ASTRIT TOPTANI
BIBIKA STAROVA
BONIN TOPTANI
DASHURI DIBRA
DRITA BOBRATI
ELDA KONOMI
ELISABETA TOPTANI
FUAT LIBOHOVA
GAZMEND DIBRA
GENCI DIBRA
HIRMA DIBRA
ILIR DIBRA
KADRI LIBOHOVA
LIMANE ORGOCKA
LUAN DIBRA
LULZIM TOPTANI
MELI KELLICI
NASIBE QOSE
NERMIN DIZDARI
RAHMI QORALIU
TEFTA
BABAMETO
VERA HAKIU
XHIMI DIBRA
BEGLIJE RAMADAN KADRIU
VIKTOR THOMA GJERGJI
ILIRJAN BASHKIM ÇELÇIMA
ZOICA KOLI DAKA
LLAZAR LEKS PRIFTI
BEXHET QAMIL ÇADRI
ASTRIT NEZIR GJERANI
SHPETIM XHEMAL ADEMOVI
ILIA PETRO SIMOTA
ABDULLA VELI HOXHA
DERVSH SALI DUKA
RAKIP DERVISH DUKA
ATLIJE YLLI
BILAL BOGDANI
DIANA BEQIR BIBA
ELDA RAKIP BOGDANI
ELVI AGRONBOGDANI
ENIDA BOGDANI
FATMIR BOGDANI
RAMAZAN BOGDANI
RESHAT BOGDANI
SAIMIR KADRI BIBA
ENIDA BOGDANI
ELDA RAKIP BOGDANI
ELVI AGRONBOGDANI
ATLIJE YLLI
BILAL BOGDANI
DIANA BEQIR BIBA
FATMIR BOGDANI
RAMAZAN BOGDANI
RESHAT BOGDANI
SAIMIR KADRI BIBA
DESHIRA GREVA
HAJDAR ZELA
QEFSERE RUSHEKU
VJOLLCA VOKSHI

XHEVRIJE KATROSHI
ADILE JAHO
AGIM JAHO
EDMOND JAHO
FATMIRA DYRMYSHI
(JAHO)
GEZIM JAHO
INDRIT JAHO
MUHAZES JAHO
NEXHMIJE JAHO
MIMI JAHO
AGRON SKENDERI

BASHKIM PINARI V.

IDA ISMET TAHIRI
GANI HYSENLIKA
ALI SEL ZENELI
ALBAN HAXHI DOKU

RABIJE RIZA ALLA

FIQIRETE RIZA ALLA
ARTAN RIZA ALLA
FATMIR GANIMET DEVA
QIRJAKO DHIMITER DUKA
ALEKSANDER LLAMBI
MISHA

ARBEN RASIM MUÇAJ
NIKOLL LONI S TAMBOL-
LIU
BASHKIM KACA
EDMOND MEMA
MURAT IHSAN
PODGORICA
SILVANA IHSAN
PODGORICA
TAULANT IHSAN
PODGORICA
XHEVDET QAZIM LIBOHOVA
ARIANA PILIKA
TAKUINA ADAMI
ARIANA PILIKA
TAKUINA ADAMI
ISMAIL ALI GJINI
ISMAIL ALI GJINI
ZYBER JASHAR ALLA
DHIMITER FANI LUNGARI
DHURATA KALTANI
HADIJE OSMANI
ISMETE KALTANI
ALMA GJELI
BUJAR OSMANI
BURBUQE ARUCI
ELMIRA HAJDARI
MUHAMED OSMANI
HEKTOR OSMANI
HELIDON OSMANI
NADIRE OSMANI
ALMA GJELI
BUJAR OSMANI
BURBUQE ARUCI
ELMIRA HAJDARI
MUHAMED OSMANI
HEKTOR OSMANI
HELIDON OSMANI
NADIRE OSMANI
FONDI BESA SH.A
ERALD BERHOMI
AISHE ARAPI
BURHAN ARAPI
DHURATA ARAPI
KADRI ARAPI
LEJLA ARAPI
SAIMIR ARAPI
LEFTERI SHKURTI
SABRI SHALA
MERITA JAVER SHALA
SABRI MYSLIM SHALA
MERITA JAVER SHALA
SABRI MYSLIM SHALA
URFI RUZHDI AGOLLI
BERNARD CAUSHAJ
EDUARD CAUSHAJ
YLLKA TALO
LIRI RISTA
NATASHA DEMIRI
ATHINAJA NDINI
VASILIKA MALAJ
NATASHA PETANI
KLAUDIA PETANI
ERVIS PETANI
SEDAT LIBOHOVA
SOFIE GJIKA
PJERETA ÇIKA
REFAT FRASHERI
HATIXHE ALI KRAJA

ATP/ Dokumentet që duhet të plotësojnë përfituesit për të marrë paratë

Tokat e zëna, 540 pronarë
përfitojnë kompensimin
Lista e re/ Përfituesit në 7 qarqe të vendit
Rreth 540 pronarë që u

është zënë toka nga
ndërtimet pa leje do të

përfitojnë kompensimin
për pronën. Lista është
publikuar nga Agjencia e
Trajtimit të Pronave, ku
mësohet se pronarët duhet
të plotësojnë formularin-
tip. Subjekti apo përfaqë-
suesi i tij me prokurë du-
het  të  paraqesë pranë
ATP-së Tiranë kërkesën-
tip, që i vihet në dispozi-
cion nga grupi  i  punës
pranë ATP-së, të plotësuar
sipas rubrikave. Në listën

e dokumenteve është dësh-
mia e trashëgimisë për të
gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm të subjektit për-
f itues,  sipas radhës së
trashëgimtarëve, në për-
puthje me përcaktimet e
Kodit  Civil .  Agjencia e
Trajtimit të Pronave ka
publikuar kartelën infor-
mative, ku të gjithë per-
sonat që presimin kompen-
simin mund të marrin infor-
macion në lidhje me doku-
mentet që duhet të dorë-
zojnë, afatet dhe vlerën e ko-
mpensimit.

PRANIMI IPRANIMI IPRANIMI IPRANIMI IPRANIMI I
KËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESAVEVEVEVEVE

Procesi i regjistrimit apo
pranimit të kërkesave për ko-
mpensim fillon 5 ditë pas
datës së njoftimit publik. Me
urdhër të drejtorit të
përgjithshëm të ATP-së ngri-
het grupi i punës për pran-
imin dhe shqyrtimin e kërke-
save, me objekt shpërblimin
e pronarëve të pasurive të
paluajtshme, pronë private
që preken nga ndërtimet in-
formale dhe shpërndarjen e
fondit përkatës. Grupi i punës
brenda 60 ditëve nga data e

paraqitjes së kërkesës për ko-
mpensimin e pronës kryen
verifikimet e duhura. Drej-
tori i përgjithshëm i ATP-së,
brenda 30 ditëve nga data e
përfundimit të procesit të ver-
ifikimit nga grupi i punës
nxjerr vendimin me emrat e
subjekteve që përfitojnë nga
kompensimi dhe urdhëron
publikimin e listës së subjek-
teve që kompensohen. Gjith-
ashtu, ai njofton edhe apli-
kantët që nuk përfshihen në
listën e subjekteve që ko-
mpensohen, duke përcaktuar
arsyet e mospërfshirjes.

DOKUMENTET

1. Kërkesa për kompensim sipas formatit-tip, e cila

plotësohet në ATP.

2. Dëshmia e trashëgimisë për të gjithë

trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues,

sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me

përcaktimet e Kodit Civil.

3. Prokura e posaçme, e nënshkruar nga të gjitha

subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i

nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr vlerën

financiare, në emër të tyre.

4. Vërtetim i lëshuar nga banka e nivelit të dytë për

hapjen e llogarisë bankare në emër dhe për llogari të

subjektit përfitues, ku përcaktohet edhe numri i

llogarisë bankare ku do të transferohet vlera

financiare e përfituar.

5. Mandatpagesa që vërteton pagimin e tarifës së

shërbimit.

6. Dokument identifikimi.
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Rreth 160 subjekte janë
konstatuar në shkel
je nga kontrollet e

Task-Forcës së Transportit
Rrugor. Ndryshim destina-
cioni, mungesë akti vlerësi-
mi komoditeti si dhe mung-
esë dokumentacioni janë
edhe shkeljet kryesore të ev-
identuara. Task-Forca e
Transportit Rrugor, tashmë
prej disa ditësh ka intensi-
fikuar kontrollet në disa
akse rrugore të vendit dhe
njofton se do të vijojnë edhe
në ditët në vijim, me qëllim
rregullimin e konkurrencës
së pandershme.
INSPEKTIMIINSPEKTIMIINSPEKTIMIINSPEKTIMIINSPEKTIMI

Intensifikohen kontrollet
në linjat e transportit të
udhëtarëve, Task-Forca e
Transportit Rrugor ndësh-
kon 160 subjekte në kundër-
vajtje me ligjin. Task-Forca
e Transportit Rrugor ka
intensifikuar punën, me
qëllim rritjen e cilësisë së
shërbimit në mjetet e
transportit të udhëtarëve,
goditjen e paligjshmërisë
dhe eliminimin e konkur-
rencës së pandershme, në
respektim të të drejtave
ndaj  operatorëve  të
ligjshëm që punojnë me
këto linja. Aksioni në ter-
ren i  Task-Forcës ,  në
bashkëpunim edhe me
Drejtorinë e Policisë së Sh-

Aksioni në terren i Task-Forcës, në bashkëpunim edhe me Drejtorinë e Policisë së Shtetit

Task-Forca gjen në shkelje 160 subjekte
Kontrolle për transportin publik ndërqytetas dhe ndërkombëtar

tetit  ka pasur në fokus
konstatimin e  pikave
problematike, sipas den-
oncimeve nga vetë grupet
e interesit, si dhe për të kr-
ijuar një panoramë sa më
të qartë sa i takon situatës
në të gjithë vendin. Që prej
fillimit të muajit  prill ,
Task-Forca e Transportit
Rrugor ka ndërmarrë disa
operacione blic, të cilat
janë shtrirë në akset krye-
sore kombëtare dhe në ter-
minalet me fluksin më të

Banka Europiane për
Rindërtim dhe Zhvillim

do të investojë përsëri rreth
1.1 miliardë euro në Ballka-
nin Perëndimor këtë vit, me
fokus në sektorin privat,
lidhjen dhe transicionin në
ekonominë e gjelbër, sipas
presidentit të BERZH, Suma
Chakrabarti. "Ne jemi një
partner i vjetër i rajonit, i
përkushtuar për të mbështe-
tur ndërtimin e një ekonomie
që u lejon njerëzve të saj, si-
domos të rinjve të vendosin
talentet e tyre dhe të përfi-
tojnë nga përpjekjet në ven-
din e tyre. Financimi i nevo-
jave të vendeve duhet të jetë
një rritje e qëndrueshme dhe
gjithëpërfshirëse për t'i shër-
byer popullit të tyre", tha
Chakrabarti për "See Neës"
në një intervistë. Në Kosovë,
BERZH po synon një rritje të
ndjeshme të investimeve të
saj deri në 100 milionë euro
në vit gjatë periudhës së
ardhshme, nga 52 milionë
euro në vitin 2018. "Në total,
ne kemi investuar 363 milionë
euro në 63 projekte në Kos-
ovë deri më sot. Sfidat që
duam të trajtojmë janë të ng-
jashme me ato të rajonit më
të gjerë: nxisin potencialin e
sektorit privat, forcojnë inte-
grimin dhe adresojnë sfidën

lartë të trafikut. Subjekt i
këtyre kontrolleve kanë
qenë operatorët e linjave të
transportit të udhëtarëve,
si rrethqytetas, ndërqyte-
tas dhe ndërkombëtar.
KONTROLLETKONTROLLETKONTROLLETKONTROLLETKONTROLLET

Nga kontrollet e ndër-
marra deri më tani, rreth
160 subjekte janë konstat-
uar me shkelje të rënda
kryesisht, "ndryshim desti-
nacioni", pa "akt vlerësimi
komoditeti" dhe në shumë
raste me mungesë doku-

e energjisë", tha Chakrabar-
ti. Në vitin 2018, huadhënësi
ndërkombëtar investoi më
shumë se 1.1 miliardë euro në
Ballkanin Perëndimor
përmes 67 projekteve. "Prior-
itetet tona janë zhvillimi i
sektorit privat si motori i
rritjes, punësimit dhe inova-
cionit; lidhja si një koncept që
mbështet integrimin e rajonit
jo vetëm në kuptimin fizik (in-
frastrukturë), por edhe
përmes ndihmës për tregti
dhe investime rajonale dhe
krijojnë kushtet për përaf-
rimin e BE-së dhe kalimin në
një ekonomi të gjelbër, duke

adresuar sfidat urgjente mje-
disore dhe gjithashtu duke
rritur mbështetjen e vendeve
në burimet e ripërtëritshme
të energjisë", - shpjegoi
Chakrabarti. Për energjinë e
rinovueshme, ai shtoi: "Ne
jemi duke punuar ngushtë
me autoritetet për të finali-
zuar kuadrin rregullator në
një formë që do të mundësojë
investime në energji të
pastër". Presidenti i BERZH
tha gjithashtu se është i bin-
dur se takimi vjetor i bankës
në Sarajevë, në maj do të ndi-
hmojë në nxitjen e investi-
meve në të gjithë rajonin.

mentacioni. Për të gjitha
këto subjekte janë marrë
masa përkatëse administra-
tive. Kontrollet nga ana e
Task-Forcës së Transportit
Rrugor do të vijojnë edhe
përgjatë ditëve në vijim, si
rregullator i konkurrencës
së pandershme, për rritjen
standardeve të shërbimit dhe
komoditetit të qytetarëve. Ky
aksion ka ardhur pas udhëz-
imit të ministres së Infras-
trukturës dhe Energjisë,
Belinda Balluku, e cila pak
javë më parë thirri në një
takim përfaqësuesit e trans-
portit publik ndërqytetas dhe
ndërkombëtar që operojnë në
vendin tonë. Në këtë takim
ministrja u njoh me shqe-
tësimet e tyre dhe i siguroi
se të gjitha problematikat e
ngritura do të marrin
zgjidhje. Ministrja garantoi
se do të ketë një rregullim të
operimit të linjave të trans-
portit publik, duke theksuar
se në fokus të kësaj ndërhyr-
jeje është goditja e paligjsh-
mërisë në sektor, eliminimi
i konkurrencës së pander-
shme dhe ofrimi i një shërbi-
mi cilësor për qytetarët.

BERZH, 1.1 miliardë euro në Ballkan në 2019-ën

Investimet do të realizohen përmes 67 projekteve

Raporti i Bankës së Shqipërisë:
U tkurr kredia për shtëpi

Bankat raportuan se kërkesa e individëve për kredi
banese ka rënë gjatë tremujorit të parë 2019, pas një

rritjeje sistematike përgjatë dekadës. Sipas perceptimit
të bankave të azhurnuara në raportin për Vrojtimin e
Aktivitetit Kreditues, rënia e kërkesës për kredi në trem-
ujorin e parë nga ana e individëve u shkaktua nga për-
dorimi më i lartë i burimeve të brendshme të financimit,
kreditë nga bankat dhe institucionet financiare joban-
ka, besimi konsumator si edhe zhvillimet aktuale dhe
të pritura në tregun e banesave. Ulja e kërkesës për kre-
di për shtëpi sipas Bankës së Shqipërisë po lidhet me
zhvillimet në tregun e banesave. Volumet e ndërtimit
janë rritur ndjeshëm edhe çmimet janë rritur gjithash-
tu. Sipas një vëzhgimi të revistës "Monitor" në kompan-
itë më të mëdha të ndërtimit në kryeqytet çmimet kanë
luhatje të madhe, nga 500-600 euro në periferi në mbi
3000 euro për metër katror në zonat e qendrës. Çmimet
janë rritur shpejt vitin e fundit, me 10-30% pas një stan-
jacioni që pësuan në periudhën e mëparshme, të nxitu-
ra si nga rritja e taksave (kryesisht ajo e ndikimit në
infrastrukturë), dhe nga oferta e shtuar, teksa sipas
operatorëve janë rritur blerjet e apartamenteve në 'cash'.
Ekspertët i tremben këtij fluksi ndërtimesh, përballë
një fuqie të dobët blerëse, çka sipas tyre mund të rrez-
ikojë një flluskë në të ardhmen.

Foto ilustruese

ProSEED: Announcement

Socail Initiatives – Call for Expressions of Interest and submission of Proposals

The GIZ Program for “Sustainable Economic and Regional Development, Employment
Promotion and Vocational Education and Training” in Albania (GIZ ProSEED), implemented
on behalf of the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development,
under the component of Social Initiatives seeks in partnership with local CSOs to foster
the inclusion perspectives of marginalized youth in employment and /or education.
In this respect, the programme is conducting a Call for (i) Expressions of Interest and (ii)
submission of project Proposals from 19 April – 10 May 2019 at giz-albanien@giz.de;.
The proposals that are to be selected through this call shall receive financial support
ranging up to 50,000 EURO (equivalent in ALL).
Main Steps of the Procedure:

First step: (i) Expressions of Interest
All interested CSO at least with 2 years of experience implementing projects in the field of
youth empowerment shall write to giz-albanien@giz.de; with the following text:

“We herewith declare our interest to participate in the 3rd Call for Proposals, organized
by the GIZ ProSEED programme under the Social Initiatives Component. Please send us
the respective Application Package”.

Second Step: (ii) Submission of Application.
Upon receipt of the application package the CSO should consult the Application Guidelines
to prepare their project proposals for all related eligibility criteria. The Application Guidelines
(a separate document) can be downloaded from the ProSEED Facebook page. Deadline
for the submission of application is
10 of May 2019.
The application package must be submitted electronically in English at giz-
albanien@giz.de. Applications submitted in hardcopies shall not be taken into
consideration.
(Applying CSOs must take care to submit the budget in excel as a separate template and
not merge it with the project description).

Third Step: (iii) Assessment and Evaluation of Proposals
Upon submission of the proposals by the CSOs the assessment and evaluation procedure
shall be implemented as described in the Application Guidelines. For more information
and the timeline of procedure please consult the Application Guidelines of this 3rd Call for
Proposals.

Please, send an email to giz-albanien@giz.de, to express your interest and receive the
application package.

For further questions contact us via email to giz-albanien@giz.de during the period 19
April – 10 May 2019.
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Zyrtari holandez: Nuk mbajnë varëse ari, s'dinë atraksione turistike

Prokurori: Si e krijuan shqiptarët
perandorinë e kokainës në Holandë

Një shqiptar i arres
tuar në Holandë për
trafik droge jep

përherë të njëjtin justifikim,
thotë prokurori Otto van der
Bijl. Ai thotë se po viziton
Amsterdamin si turist. Por
nëse e pyesni se çfarë do të
bëjë në qytet, thotë oficeri,
ai nuk mund të emërojë
ndonjë atraksion turistik.
Ai, gjithashtu, nuk mban
mend emrin e hotelit të tij.
Dhe përse ka mijëra euro me
vete kur paga mesatare mu-
jore në Shqipëri është rreth
330 euro. Të enjten e kaluar,
shumica e Dhomës së Për-
faqësuesve (VVD, PVV, CDA,
PS dhe CU) votuan në favor
të rifutjes së kërkesës për
viza për shqiptarët. Ata tani
mund të udhëtojnë nëpër
Evropë për tre muaj pa vizë.
Kriminelët e përdorin këtë
periudhë për të zgjeruar rr-
jetet e tyre të kontrabandës,
sipas deputetes Madeleine
van Toorenburg (CDA).
Shenjat e para erdhën para
tre apo katër vjetësh, thotë
prokurori publik Van der
Bijl. Shqiptarët po arresto-
heshin gjithnjë e më shumë
në Amsterdam dhe Roter-
dam. Fillimisht, thotë Van
der Bijl, mendohej për rastet
klasike: trafik droge, pastrim
parash, armëmbajtje pa leje.
Por në të njëjtën kohë, po
vinin kërkesat për ndihmë
juridike nga Italia, Belgjika,
Gjermania, Franca, Anglia
dhe Suedia. Ata kërkonin
ndihmën holandeze në sig-
urimin e provave kundër sh-
qiptarëve të arrestuar. He-
timet policore, gjithashtu,
treguan se shqiptarët e kanë
ndërtuar shpejt perandorinë
e tyre të drogës. Sipas Otto
van der Bijl, shqiptarët janë
një nga bandat më të rëndë-
sishme të drogës në Holan-
dë. Shqiptarët menaxhojnë
linjat e drogës nga Amerika
e Jugut, duke përfshirë
Kolumbinë, Holandën dhe
Belgjikën. Ata shesin krye-
sisht kokainë. Ajo arrin
nëpërmjet porteve të Roter-
damit dhe Antwerpes dhe

më pas dërgohet në Amster-
dam, ku është qendra e
shpërndarjes, sipas oficerit.
Ajo fshihet në makina dhe
kamionë e më pas dërgohet
në vende të tjera, thotë Van
der Bijl. Gjatë tre viteve të
fundit, në Holandë janë ar-
restuar rreth 1700 të dys-
huar shqiptarë, sipas shi-
frave të fundit të policisë,
duke cituar ministrin e
Drejtësisë, Ferdinand Grap-
perhaus (CDA) dhe kolegun
e tij Stef Blok, ministrin e
Punëve të Jashtme (VVD).
Të dyshuarit janë të lidhur
me krimin e rëndë të orga-
nizuar. Numri i arrestimeve
ishte shumë më i ulët në
vitet e kaluara. Vlerësimi
Kombëtar i Kërcënimeve të
vitit 2017, një përmbledhje
katërvjeçare e krimit të or-
ganizuar, thotë: "Roli i sh-
qiptarëve në lidhje me
trafikimin e drogës është i
ri". Holanda ka punuar me
Shqipërinë që nga maji i

vitit të kaluar për të luftuar
aktivitetet kriminale. Dhjetë
vjet më parë, shqiptarët
ende punonin si "ushtarë"
për mafien italiane, thotë
Van der Bijl. Ata bënë punë
të ndryshme për ta. Në emër
të mafies, ata peshkuan part-
nerët në portet evropiane.
Shqiptarët tani punojnë në
mënyrë të pavarur, sipas ofic-
erit. Shqiptarët njihen si
tregtarët shumë të mirë,
thotë një agjent i cili ishte i
përfshirë ngushtë në he-
timet ndaj kriminelëve sh-
qiptarë në Holandë dhe që
për arsye sigurie nuk do ta
vendosë emrin e tij në
gazetë. Ata ofrojnë kokainë
të mirë me çmim të ulët dhe
janë jashtëzakonisht të be-
sueshëm. Kokaina është
menduar kryesisht për tre-
gun ndërkombëtar, thotë
Van der Bijl. Detektivi e pra-
non këtë: "Nëntoka e Am-
sterdamit ka të bëjë me tre-
gun lokal të drogës, kurse sh-

qiptarët merren me tregti
ndërkombëtare". Për shkak
të ndarjes së tregjeve, për-
plasjet mes dy grupeve
janë të rralla, sipas detek-
tivit dhe oficerit.  Sh-
qiptarët po luftojnë kundër
përplasjeve të ndërsjella në
vendin e tyre, sipas detek-
tivit. Ata kanë një reputa-
cion jashtëzakonisht të
dhunshëm, por e mbajnë
dhunën jashtë skemës, pasi
nuk duan të tërheqin vë-
mendjen. Dy vjet më parë,
policia dhe gjyqësori anali-
zuan pesëdhjetë faqet e in-
ternetit më të vizituara në
Shqipëri dhe përdorimin e
tyre në Holandë, thotë Van
der Bijl. Për shembull, poli-
cia dhe gjyqësori u përpo-
qën të shikonin sa sh-
qiptarë po qëndrojnë në
Holandë. Me 36,000 smart-
phones dhe afro 4,500 table-
ta, një nga ato pesëdhjetë
faqet e inter netit nga
Holanda u vizitua në korrik

2017. Rreth 8,000 pajisje u
vendosën në Amsterdam
dhe Amstelveen,  thotë
zyrtari, ndërsa rreth 700-
800 shqiptarë janë regjis-
truar zyrtarisht në Holan-
dë. "Si është e mundur?"
Ai nuk ka përgjigje. Sipas
detektivit, është e vësh-
tirë për policinë,  duke
qenë se  kriminelët  sh-
qiptarë janë pothuajse të
padukshëm. Ata marrin
me qira banesa për mes
agjentëve të strehimit pri-
vat,  por pothuajse asn-
jëherë nuk janë të regjis-
truar në një adresë. Ata
hyjnë në shtëpinë e tyre
në mënyrë të  fshehtë
për mes garazhit  të
parkimit nën banesën e
tyre.  Përveç kësaj ,  ata
nuk shpenzojnë para, si-
pas Van der Bijl, dhe "ata
nuk mbajnë zinxhirë ari".
Ata i  sjellin fitimet në
vende të fshehura në mak-
ina ose me biçikleta në

çanta të mëdha tregtare.
Pjesa më e madhe është
dërguar në vendin e
origjinës, thotë Van der
Bijl. Ndonjëherë ajo është
investuar në Amsterdam,
Roterdam dhe industrinë e
shërbimit  në Hagë.  Në
Roterdam, kriminelët in-
vestojnë paratë e tyre në
bare dhe piceri. "Ne kemi
gjetur njëqind mijë euro
kesh në shtëpinë e një pr-
onari picerie." Shqiptarët
përdorin, thotë oficeri, një
mashtrim pasi ndryshojnë
mbiemrin e tyre të fundit.
Në Shqipëri, si në vendet e
tjera të Evropës Lindore,
është e mundur të ndrys-
honi mbiemrin tuaj disa
herë. Kriminelët e bëjnë
këtë të mos shfaqen në
sistem gjatë një kontrolli.
Në rast të ndalimit, merren
shenjat e gishtërinjve, por
zyrtari mesatar doganor në
kufi kërkon vetëm mbiem-
rin. Kjo duhet ndryshuar,
thotë Van der Bijl.  Një
mënyrë tjetër për të
shqetësuar kriminelët sh-
qiptarë, thotë oficeri, është
që të rifillojë kërkesat për
viza. Kabineti qeveritar
duket se nuk e mbështet
këtë. Sipas ministrit Blok,
shtetet e tjera anëtare evro-
piane nuk janë në favor të
një kërkese për vizë, sepse
Shqipëria ende plotëson
kushtet për anulimin e
këtij detyrimi. Organizatat
shqiptare janë tepër profe-
sionale dhe kanë një kapac-
itet të madh rritjeje, thotë
Van der Bijl. "Nëse fitojnë
miliarda në një moment,
krijohet një organizatë si
mafia italiane, e cila, gjith-
ashtu, përpiqet të ndikojë
politikanët holandezë. Ne i
druhemi kësaj. NRC.nl

Spitali: 25-vjeçarja Rexhina Debrova pësoi komplikacion

Nëna humb jetën një orë pas
lindjes, familjarët akuzojnë mjekët

Një ngjarje e rëndë u
regjistrua sot në El-

basan. Një 25-vjeçare ndër-
roi jetën ndërsa solli në
jetë fëmijën e saj të parë na
maternitetin e këtij qyte-
ti. 25-vjeçarja nga fshati
Katund i Ri, dyshohet të
ketë pësuar një arrest kar-
diak pas lindjes, ç'ka i mori
asaj jetën, ndërsa fatmirë-
sisht foshnja gëzon shën-
det të plotë. Familjarët e
25-vjeçares, të pranishëm
në maternitetin e El-
basanit, akuzojnë mjekët
për pakujdesi. Sipas tyre,
pas përkeqësimit të
gjendjes së saj shëndetë-
sore, gjinekologu ka
kërkuar ndihmë nga
kolegët e kardiologjisë,

sepse ka konstatuar prob-
leme me zemrën. Familjarët
pretendojnë se mjeku kardi-
olog ka mbërritur me vonesë,
ndërsa nëna e re ndërroi jetë
një orë pas lindjes. Sakaq do
të jetë autopsia dhe hetimet

do të përcaktojnë shkakun e
vdekjes së 25-vjeçares nëse
ka pasur apo jo neglizhencë
nga ana e bluzave të bardha.
Pas vdekjes së 25-vjeçares 1
orë pas lindjes ka reaguar
Qendra spitalore e Elbasan-

it. Në një deklaratë për me-
diat, spitali thotë se e reja
pësoi komplikacion, ndërsa
mjekët dhanë shërbimin
maksimal. Megjithatë pritet
ekspertiza mjeko-ligjore për
përcaktimin e shkakut te vde-
kjes se 25-vjeçares ne El-
basan. Por spitali nuk tregon
orën e vdekjes së gruas së re.
"Duke shprehur ngushëlli-
met familjarëve për humbjen
e 25-vjeçares R. D., Spitali ra-
jonal Elbasan sqaron opinio-
nin publik ne lidhje me hum-
bjen e jetës së 25-vjeçares" si

vijon: Pacientja R. D. u para-
qit në spital më datë
22.04.2019 në orën 10:25 para-
dite. Pacientja ka ardhur me
urgjencë në spital, me barrë
të vonuar 42-javëshe dhe
është futur në sallë, ku
mjekët asistuan lindjen e
fëmijës, i cili erdhi në jetë në
orën 11:50. Foshnja u rean-
imua dhe gëzon shëndet të

SI I PASTROJNË
PARATË
“Ata i sjellin fitimet
në vende të
fshehura në makina
ose me biçikleta në
çanta të mëdha
tregtare. Pjesa më e
madhe është
dërguar në vendin e
origjinës”, - thotë
Van der Bijl.
Ndonjëherë ajo
është investuar në
Amsterdam,
Roterdam dhe
industrinë e
shërbimit në Hagë.
Në Roterdam,
kriminelët investojnë
paratë e tyre në
bare dhe piceri.

Nga Martin Kuiper

mirë. Stafi mjekësor ka
dhënë trajtimin e duhur
mjekësor, por nëna e re dys-
hohet se pësoi komplikacion
postoperator trombemboli
pulmonare, e papajtueshme
me jetën. Aktualisht priten
rezultatet e ekspertizës mje-
ko-ligjore për shkakun e
vdekjes së nënës", deklaron
spitali.

ARRESTOHEN 2 MJEKE
Policia e Elbasanit ka arrestuar dy mjekë pas
vdekjes së 25-vjeçares Rexhina Debrova pak
minuta pas lindjes. Sipas informacioneve të para,
janë arrestuar mjeku reanimator Nikollaq Thano si
dhe mjeku kardiolog Mehmet Ibaj.
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Drejtuesja e INAS Albania: Sa të ardhura duhet të kenë në bankë, kostot e tjera

Beskida Aliaj: Procedura që duhet
ndjekur për të studiuar në shtetin italian
"Dokumentacioni i plotë që duhet të dorëzojnë kandidatët"

Kandidatët që dëshi
rojnë të vazhdojnë
studimet e larta për

vitin e ri akademik 2019-
2020 në universitetet ital-
iane tashmë mund të nji-
hen me procedurën që du-
het të ndjekin për të ap-
likuar për vizë studenti. Në
një intervistë për 'Gazeta
Shqiptare', drejtuesja e pa-
tronatit INAS Albania, Be-
skida Aliaj  f let  për
kërkesën që duhet të plotë-
sojnë studentët, afatet e
aplikimit si dhe dokumen-
tacionin e plotë që duhet
dorëzuar për t'u pranuar.
Të interesuarit duhet të
kenë parasysh që iu
nevojitet  një llogari
rrjedhëse personale e
hapur në një nga institu-
cionet bankare italiane të
pranishme në Shqipëri që
vërteton zotërimin e kriter-
it minimal të burimeve fi-
nanciare me një shumë
prej 5.953,87 në vit,  në
emër të studentit. Gjith-
ashtu, studentët duhet të
dorëzojnë edhe dokument-
et e vërtetimit të vendba-
nimit në Itali si dhe sig-
urimin shëndetësor.

Si mund të aplikojnë
për vizë studenti të intere-
suarit që dëshirojnë të stu-
diojnë në Itali gjatë vitit
akademik 2019-2020?

Studentët me banim në
juridiksionin e Kancelar-
isë Konsullore të Tiranës,
të cilët  kanë paraqitur
kërkesë për pararegjistrim
universitar pranë kësaj
kancelarie konsullore,
mund të bëjnë kërkesë për
vizë studimi "regjistrim në
universitet" duke marrë
takim në Zyrën e Vizave,
nëpër mjet shërbimit
Prenota Online.

KKKKKur është afur është afur është afur është afur është afaaaaati i funditti i funditti i funditti i funditti i fundit
i aplikimit dhe kur do tëi aplikimit dhe kur do tëi aplikimit dhe kur do tëi aplikimit dhe kur do tëi aplikimit dhe kur do të
m u n d  t ë  m a r r i n  v i z ë nm u n d  t ë  m a r r i n  v i z ë nm u n d  t ë  m a r r i n  v i z ë nm u n d  t ë  m a r r i n  v i z ë nm u n d  t ë  m a r r i n  v i z ë n
fituesit?fituesit?fituesit?fituesit?fituesit?

Për t'u mundësuar stu-
dentëve pjesëmarrjen në
provimin e pranimit, duke
përfshirë edhe provën e
gjuhës italiane, kjo Zyrë
Vizash do të lëshojë një
vizë hyrëse brenda datës 23
gusht 2019.  Ftohen stu-
dentët të paraqiten në
kohë, mundësisht brenda
datës 19 gusht 2019.

Si vijon procedura pasSi vijon procedura pasSi vijon procedura pasSi vijon procedura pasSi vijon procedura pas
hhhhhyryryryryrjes në shtetin italianjes në shtetin italianjes në shtetin italianjes në shtetin italianjes në shtetin italian?

Brenda 8 ditë pune nga
hyrja në territorin italian,
studentët, të cilët janë pa-
jisur me vizë duhet të
paraqesin kërkesën pranë
kuesturës përkatëse për
pajisjen me lejen e qën-
drimit.

S a  ë s h t ë  p a g e s a  p ë rS a  ë s h t ë  p a g e s a  p ë rS a  ë s h t ë  p a g e s a  p ë rS a  ë s h t ë  p a g e s a  p ë rS a  ë s h t ë  p a g e s a  p ë r
kërkërkërkërkërkkkkkesën e vizës së stu-esën e vizës së stu-esën e vizës së stu-esën e vizës së stu-esën e vizës së stu-
dimit?dimit?dimit?dimit?dimit?

Kërkesa për vizë studi-

mi për regjistrim universi-
tar kërkon një pagesë prej
50,  e  cila nuk kthehet

mbrapsht. Pas verifikimit
të kërkesave sipas ligjit,
ambasada italiane do të
lëshojë vizat hyrëse për
studim/universitet. Mbe-
tet e vlefshme kompetenca
e autoritetit konsullor për
mosdhënien e vizës për
vlerësim të rrezikut të em-
igrimit.

Lëshimi i  vizës nuk
nënkupton njohjen e
titujve apo regjistrimin, të
cilat mbeten kompetencë
ekskluzive e univer-
siteteve.

Cili është dokumenta-Cili është dokumenta-Cili është dokumenta-Cili është dokumenta-Cili është dokumenta-
cioni që duhet të  dorë-cioni që duhet të  dorë-cioni që duhet të  dorë-cioni që duhet të  dorë-cioni që duhet të  dorë-
zojnë studentët?zojnë studentët?zojnë studentët?zojnë studentët?zojnë studentët?

Studenti duhet të dorë-
zojë këto dokumente: for-
mulari i kërkesës për vizë;
pasaporta me vlefshmëri
mbi tre muaj nga data e
skadencës së vizës; fotoko-

pje të faqes së pasaportës
me të dhënat personale; 2
fotografi të kohëve të fun-
dit format dokumenti; cer-
tifikatë lindjeje në origji-
nal në formatin me shumë
gjuhë e apostiluar, nëse
nuk e keni dorëzuar në
fazën e para-regjistrimit;
deklaratë vlefshmërie e tit-
ullit të studimit shqiptar,
që mundëson regjistrimin
në universitetet italiane
(nëse nuk është kryer në
fazën e para-regjistrimit).

A neA neA neA neA nevvvvvojiten dokument-ojiten dokument-ojiten dokument-ojiten dokument-ojiten dokument-
et që vërtetojnë vendban-et që vërtetojnë vendban-et që vërtetojnë vendban-et që vërtetojnë vendban-et që vërtetojnë vendban-
imin në Itali?imin në Itali?imin në Itali?imin në Itali?imin në Itali?

Po duhet edhe doku-
mentacioni që vërteton
vendbanimin në Itali. Nëse
do të jetoni pranë person-
ave privatë duhet një dek-
laratë mikpritjeje dhe
bashkangjitur fotokopje e
një dokumenti identiteti të
firmosur nga pritësi (nëse
është shtetas i huaj: fotoko-

pje e lejes së qëndrimit të
vlefshme për periudhën që
ju fton dhe kartës së ident-
itetit; nëse është shtetas
Italian duhet fotokopje të
pasaportës ose e kartës së
identitetit). Ndërsa nëse do
të jetoni pranë enteve, in-
stitucioneve, kongregacion-
eve fetare duhet të dorëzo-
ni një deklaratë mikpritje-
je nga enti, bashkë me një
fotokopje të një dokumenti
identiteti të firmosur nga
ftuesi; kopje e kontratës së
qerasë të firmosur, e nëse
do të jetoni në hotele, pen-
sione nevojitet një vërtetim
prenotimi për një muaj.

S a  d u h e t  t ë  j e n ë  t ëS a  d u h e t  t ë  j e n ë  t ëS a  d u h e t  t ë  j e n ë  t ëS a  d u h e t  t ë  j e n ë  t ëS a  d u h e t  t ë  j e n ë  t ë
ardhurat minimale të dek-ardhurat minimale të dek-ardhurat minimale të dek-ardhurat minimale të dek-ardhurat minimale të dek-
laruara nga studenti përlaruara nga studenti përlaruara nga studenti përlaruara nga studenti përlaruara nga studenti për
të vijuar studimet në shte-të vijuar studimet në shte-të vijuar studimet në shte-të vijuar studimet në shte-të vijuar studimet në shte-
tin Italian?tin Italian?tin Italian?tin Italian?tin Italian?

Duhet bërë deklarimi i
të ardhurave financiare për
jetesën. Duhet një llogari
rrjedhëse personale me ur-
dhër te parevokueshëm
transferte, të hapur në një
nga institucionet bankare
italiane të pranishme në
Shqipëri që vërteton
zotërimin e kriterit mini-
mal të burimeve financiare
të përcaktuara nga MIUR
me një shumë prej
5.953,87 në vit, në emër të

studentit. Për të vërtetuar
këtë kërkesë nuk mund të
përdoren para në dorë, ga-
ranci ekonomike të dhëna
nga persona jashtë familjes,
fidejucione bankare apo po-
lice fidejucionare. Kërko-
het, gjithashtu, paraqitja e
dokumentacionit të aposti-
luar dhe të përkthyer në

italisht, që vërteton situ-
atën e përgjithshme
ekonomike të familjes (vër-
tetime pune të pjesëtarëve
të familjes,  prona, të
ardhura të tjera). Nëse keni
fituar një bursë studimi e
cila nuk e mbulon shumën
e caktuar nga MIUR,
atëherë studenti duhet të
paraqesë garanci financia-
re për diferencën e mbe-
tur. Gjithashtu nevojitet
disponibilitet mbi shumën
që duhet për riatdhesim
(me avion rreth 200)  e
vërtetuar edhe paraqitjen
e biletës së kthimit.

Çfarë  duhet  të  dorë -Çfarë  duhet  të  dorë -Çfarë  duhet  të  dorë -Çfarë  duhet  të  dorë -Çfarë  duhet  të  dorë -
zojnë studentët për njo-zojnë studentët për njo-zojnë studentët për njo-zojnë studentët për njo-zojnë studentët për njo-
hjen e gjuhës italiane?hjen e gjuhës italiane?hjen e gjuhës italiane?hjen e gjuhës italiane?hjen e gjuhës italiane?

Nevojitet certifikatë e
njohjes së gjuhës, përkatë-
sisht vërtetimi përkatës i
njohjes së gjuhës italiane(
vetëm për degët në gjuhën
italiane). Autoriteti kon-
sullor mund të vlerësojë
njohjen efektive të gjuhës
italiane gjatë intervistës
në momentin e kërkesës së
vizës edhe duke kryer në
raste të caktuara edhe një
test të shkurtër me sh-
krim. Për degët universi-
tare në gjuhë të huaj du-
hen vërtetime të barasvlef-
shme. Gjithashtu, duhet
dorëzuar edhe sigurimi
shëndetësor i kryer pranë
shoqërive siguruese si sh-
qiptare ashtu dhe italiane
me kohëzgjatje 1 mujore
nga data e nisjes për në Ita-
li .  Studenti duhet të
demonstrojë, në momentin
e kërkesës së lejes së qën-
drimit, se është titullar i

një police sigurimi të cilin
mund ta nënshkruajë me
mbërritjen e tij në Itali
dhe e cila mbulon në ras-
tet e kurave mjekësore, sh-
trimit spitalor.

Po nëse studenti ështëPo nëse studenti ështëPo nëse studenti ështëPo nëse studenti ështëPo nëse studenti është
ende në moshë të miturende në moshë të miturende në moshë të miturende në moshë të miturende në moshë të mitur, si, si, si, si, si
veprohet?veprohet?veprohet?veprohet?veprohet?

Në këto raste duhet
kujdestari e plotë për stu-
dentin në moshë të mitur.
Studentët e mitur në mo-
mentin e prezantimit të
kërkesës së vizës duhet të
paraqiten në sportel të sho-
qëruar nga të dy prindërit
duke paraqitur: certifikatë
familjare të apostiliar; akt
dakordësie mbi largimin
jashtë shtetit të të miturit,
të firmosur para noterit
nga të dy prindërit mbi ba-
zën ligjore shqiptare, të
apostiluar dhe të përkthy-
er në italisht; garanci të
dokumentuar mbi kujdes-
tarinë dhe mbrojtjen e
vazhdueshme të minoren-
it gjatë qëndrimit, e vërtet-
uar për shembull në for-
mat e mëposhtme: a)
sistemim në konvikt dhe
deklaratë e marrjes së
përgjegjësisë mbi minore-
nin nga ana e rektorit të
kolegjit bashkë me një fo-
tokopje të dokumentit të
këtij të fundit; b) vendim të
gjykatës italiane përkatëse
për të miturit mbi kujdes-
tarinë në emër të një të
besuari të prindërve, me
qëndrim të rregullt në Ita-
li, që mban përgjegjësi de-
risa minoreni të mbushë
moshën 18 vjeç.

Cila është ndihma që iCila është ndihma që iCila është ndihma që iCila është ndihma që iCila është ndihma që i
ofrohet aplikantëve ngaofrohet aplikantëve ngaofrohet aplikantëve ngaofrohet aplikantëve ngaofrohet aplikantëve nga
Patronati INAS Albania?Patronati INAS Albania?Patronati INAS Albania?Patronati INAS Albania?Patronati INAS Albania?

Patronati INAS ALBA-
NIA, jep të gjithë konsu-
lencën e nevojshme, që nga
fillimi i procedurave dhe
deri në mbylljen e tyre për
të gjithë studentët që para-
qiten pranë zyrave tona.
Edhe mbas fitimit të së
drejtës për studime në Itali,
INAS ALBANIA, ndihmon
studentët shqiptarë,
nëpërmjet strukturave që ka
në të gjithë Italinë, deri në
akomodimin e plotë të tyre
si edhe në plotësimin e do-
kumenteve për leje qën-
drimin italian nga zyrat e
Patronato Inas Cisl që ndod-
hen të shpërndara në të
gjithë Italinë. Numri i tele-
fonit është 0683448188, ndër-
sa adresa në rrugën Andon
Zako Cajupi,Pll.7, mbrapa
shkollës Edith Durham, ish-
Blloku, Tiranë.

PAGESA E
VIZES
Kërkesa për vizë
studimi për
regjistrim
universitar kërkon
një pagesë prej
€50, e cila nuk
kthehet mbrapsht.
Pas verifikimit të
kërkesave sipas
ligjit, ambasada
italiane do të
lëshojë vizat
hyrëse për studim/
universitet. Mbetet
e vlefshme
kompetenca e
autoritetit konsullor
për mosdhënien e
vizës për vlerësim
të rrezikut të
emigrimit.

AFATI I APLIKIMIT

Për t'u mundësuar studentëve
pjesëmarrjen në provimin e pranimit,

duke përfshirë edhe provën e gjuhës
italiane, kjo zyrë vizash do të lëshojë
një vizë hyrëse brenda datës 23 gusht

2019. Ftohen studentët të paraqiten në
kohë, mundësisht brenda datës 19

gusht 2019.

“

Voltiza Duro

Drejtuesja e patronatit INAS
Albania, Beskida Aliaj
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FORMULARËT
MATURA SHTETËRORE

Udhëzimi i MASR: Si do të vlerësohet testi, procedura e ndjekur për mbetësit

QSHA: Mundësi e dytë për maturantët,
datat kur do të rihapet portali

"Plotësim i formularit A1/A1Z nga ata që s'kanë aplikuar"

Maturantët që nuk
kanë aplikuar me for
mularin A1/A1Z do

të kenë mundësinë të plotë-
sojnë formularin online në
datat 27-31 maj të këtij viti.
Qendra e Shërbimeve Arsimo-
re njofton kështu rihapjen e
portalit të Maturës Shtetërore
online. "Njoftohen të gjithë
maturantët/ kandidatët që
nuk kanë aplikuar me formu-
larin A1/A1Z në portalin Mat-
ura Shtetërore 2019, se portali
i Maturës Shtetërore online
dhe Portali e-albania do të hap-
en për aplikime nga data 27
maj deri më 31 maj 2019, nga
ora 09.00 deri në orën 16.00.
Plotësimi online i formularit
A1/A1Z, bëhet në shkollat ku
maturantët/kandidatët kanë
kryer arsimin e mesëm të lartë
ose në shkollën e përcaktuar
nga KMSH-ja e vendbanimit,
nëse shkolla e mesme që kanë
përfunduar është mbyllur",-
bën me dije QSHA. Më tej kjo
e fundit thekson se procesi i
plotësimit të Formularit A1/
A1Z ndiqet nga një person i
ngarkuar nga drejtoria e sh-
kollës, që quhet "mbikëqyrës".
Përfaqësuesit e shkollës  do të
marrin kontaktet e maturan-
tit/kandidatit për ta njoftuar
më vonë për paraqitjen në sh-
kollë për hedhjen e të dhënave
shkollore të tre viteve të ar-
simit të mesëm.
TESTIMI

Ndërkohë nga data 7 deri
në 24 qershor të këtij viti, do
të zhvillohen provimet e
Maturës Shtetërore 2019. Për-
katësisht maturantët në 7 qer-
shor do t'i nënshtrohen
provimit të parë, atij të gjuhës
së huaj; në 12 qershor do test-
ojnë njohuritë në lëndën Gju-
hë Shqipe dhe Letërsi, ndërsa
provimi i Matematikës do të
zhvillohet në 17 qershor të
2019-ës. Ndërkohë në udhëzim
bëhet me dije për të gjithë mat-
urantët e vitit mësimor 2018-
2019 se provimi me zgjedhje do
të mbahet në 24 qershor.

 "Administrimi i provimeve
të Maturës Shtetërore 2019,
bazohet në Rregulloren e
Maturës Shtetërore 2019,
miratuar me urdhrin nr. 780,
datë 23.11.2018, të ministrit të
Arsimit, Sportit dhe Rinisë.
Drejtoria e Përgjithshme e
Politikave dhe Zhvillimit të
Arsimit, Sportit dhe Rinisë në
MASR dhe Qendra e Shërbi-
meve Arsimore, të përcak-
tojnë testin për secilin provim
të Maturës Shtetërore.
Provimet e detyruara dhe me
zgjedhje të Maturës Sh-
tetërore 2019 fillojnë në orën
10:00. Dhe zgjasin 2 orë e 30
minuta. Testet e provimeve të
detyruara dhe me zgjedhje
hartohen, administrohen dhe
vlerësohen nga QSHA-ja",-
theksohet në udhëzimin e
Ministrisë së Arsimit, Sportit
e Rinisë. Testi për secilin nga
provimet e detyruara dhe me

zgjedhje do të vlerësohet me
60 pikë maksimale. Mat-
urantët/kandidatët që rezul-
tojnë mbetës në provimet e
Maturës Shtetërore 2019, do të
rijapin provimet në sesionin e
dytë. Institucionet arsimore
vendore, përgjegjëse për ar-
simin parauniversitar, do të
marrin nga shkollat listat e
maturantëve mbetës të vitit
shkollor 2018- 2019, dhe bren-
da datës 5 qershor 2019, do t'i
pasqyrojnë ato në sistemin ele-
ktronik matura online. "Listat
e maturantëve mbetës të dër-

gohen në QSHA, në format të
printuar dhe elektronik. Drej-
toritë e shkollave njoftojnë mat-
urantët mbetës, që të mos
paraqiten në provimet e
Maturës Shtetërore 2019, pa
likuiduar më parë provimet e
klasës. Organizimi i konsulti-
meve me maturantët të kry-
het sipas procedurave të për-
caktuara në Urdhrin e minis-
trit të Arsimit dhe Shkencës
nr. 121, datë 25.2.2011, "Për or-
ganizimin e konsultimeve në
ndihmë të nxënësve mat-
urantë"",-thuhet në Fletoren

Zyrtare.
SEKSIONI
DYGJUHËSH

Ndërkohë, testi i provim-
it "Gjuhë dhe letërsi ital-
iane" (Lingua e literatura
italiana) për seksionet dygju-
hëshe shqiptaro-italiane do
të përgatitet nga Ministria e
Arsimit e Republikës së Ital-
isë dhe provimi do të zhvil-
lohet më datë 24 maj 2019, në
shkollat përkatëse. Ndërsa
testi i provimit "Gjuhë
frënge" (DELF B2 scolaire)
për seksionet dygjuhëshe

Voltiza Duro

shqiptaro-franceze përga-
titet nga ambasada franceze
dhe provimi zhvillohet më
datë 24 maj 2019, në shkollat
përkatëse. "Tërheqja e
testeve të provimeve të
Maturës Shtetërore 2019
bëhet sipas grafikut të hartu-
ar nga QSHA-ja dhe të mirat-
uar nga MASR-ja. Përfaqë-
suesit e Postës Shqiptare
tërheqin në QSHA materialet
e provimit, një ditë para zh-
villimit të provimit përkatës.
Materialet e provimit paketo-
hen për çdo qendër më vete.

27
MAJ
HAPJA E
PORTALIT
Maturantët që nuk
kanë aplikuar me
formularin A1/A1Z
do të kenë
mundësinë të
plotësojnë
formularin ‘online’
në datat 27-31 maj
të këtij viti. Qendra
e Shërbimeve
Arsimore njofton
kështu rihapjen e
portalit të Maturës
Shtetërore ‘online’.

DATAT DHE TESTIMET

Lëndët dhe datat për provimet e Maturës
Shtetërore 2019,
a) Gjuhë e huaj: 7 qershor 2019;
b) Gjuhë shqipe dhe letërsi: 12 qershor 2019;
c) Matematikë: 17 qershor 2019;
d) Provimi me zgjedhje: 24 qershor 2019.
Provimet e detyruara dhe me zgjedhje të
Maturës Shtetërore 2019:
� Fillojnë në orën 10:00.
� Provimet e detyruara dhe me zgjedhje zgjasin
2 orë e 30 minuta.
� Testet e provimeve të detyruara dhe me
zgjedhje hartohen, administrohen dhe vlerësohen
nga QSHA-ja.
� Testi për secilin nga provimet e detyruara dhe
me zgjedhje vlerësohet me 60 pikë maksimale.
� Maturantët/kandidatët që rezultojnë mbetës në
provimet e Maturës Shtetërore 2019, rijapin provimet
në sesionin e dytë.

24
MAJ 2019
Testi i provimit
"Gjuhë dhe letërsi
italiane" (Lingua e
literatura italiana)
për seksionet
dygjuhëshe
shqiptaro-italiane
përgatitet nga
Ministria e Arsimit
e Republikës së
Italisë dhe provimi
zhvillohet më datë
24 maj 2019, në
shkollat përkatëse.

5
QERSHOR
LISTA
Institucionet
arsimore vendore,
përgjegjëse për
arsimin
parauniversitar të
marrin nga
shkollat listat e
maturantëve
mbetës të vitit
shkollor 2018-
2019 dhe brenda
datës 5 qershor
2019 t'i
pasqyrojnë ato në
sistemin elektronik
matura ‘online’,
sipas udhëzimit.

PROVIMET
Nga data 7 deri në
24 qershor të këtij
viti do të zhvillohen
provimet e Maturës
Shtetërore 2019.
Përkatësisht
maturantët në 7
qershor do t'i
nënshtrohen
provimit të parë,
atij të gjuhës së
huaj; në 12
qershor do testojnë
njohuritë në lëndën
Gjuhë Shqipe dhe
Letërsi, ndërsa
provimi i
Matematikës do
të zhvillohet në
17 qershor të
2019-ës.

Shpërndarja dhe grumbulli-
mi i materialeve të provimit
bëhet mbështetur në Rreg-
ulloren e Maturës Shtetërore
2019, në Republikën e Sh-
qipërisë. Provimet kombëtare
të Maturës Shtetërore 2019
zhvillohen në qendrat e provi-
meve të përcaktuara nga Ko-
misioni i Maturës Shtetërore
në institucionet arsimore
vendore përgjegjëse për ar-
simin parauniversitar,
mbështetur në Rregulloren e
Maturës Shtetërore 2019, në
Republikën e Shqipërisë",-
theksohet në udhëzim.
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Kosova rikthehen 110 persona nga zonat e luftës

Disa gra kosovare të kthyera nga Siria po
hetohen për pjesëmarrje në grupe terroriste

Raundi i parë i votimit për president, pjesëmarrje e ulët e qytetarëve

Maqedoni e Veriut, Pendarovski e
Siljanovska kalojnë në balotazh
Mori 10% të votave, kandidati shqiptar: Është ushtruar presion

Ditën e djeshme u mby
llën në orën 19:00
qendrat e votimit për

zgjedhjet presidenciale në
Maqedoninë e Veriut, ku u
vërejt një pjesëmarrje e ulët
nga ana e qytetarëve. Sipas
konferencës së fundit për
media të Komisionit Sh-
tetëror Zgjedhor (KSHZ),
pjesëmarrja e votuesve deri
në orën 18:30 ishte 37,71%.
KSHZ theksoi se procesi
zgjedhor është zhvilluar pa
pengesa serioze dhe në
mënyrë të rregullt. Ndërkaq
kandidati socialdemokrat i
partive të koalicionit, Stevo
Pendrovski ka shënuar një
epërsi të lehtë ndaj kandi-
dates së opozitës, Gordana
Siljanovska - Davkova në
raundin e parë të zgjedhjeve
presidenciale që u zhvilluan.
Sipas rezultateve prelim-
inare nga rreth 100% të vo-
tave të numëruara, Pen-
darovski ka fituar 42,72% të
votave, ndërsa Siljanovska -
Davkova ka fituar 42.58% të
votave, ndërsa kandidati i
tretë Blerim Reka i mbështe-
tur nga Aleanca për Sh-
qiptarët dhe BESA ka fituar
10.35% të votave, raporton
INA. Stevo Pendarovski dhe
Gordana Siljanovska janë
kandidatët që kanë kaluar në
raundin e dytë në garën për
president. Raundi i dytë do
të mbahet me 5 maj, 2019.
Ndërkaq kandidati për presi-
dent i mbështetur nga opozi-
ta shqiptare, Blerim Reka, në
një dalje për mediat u shpreh
i bindur që udhëheq në të
gjitha komunat ku banojnë
shqiptarët. Sipas tij, partitë
në pushtet kanë ushtruar një
presion të madh kundrejt
votuesve shqiptarë dhe se ele-
ktorati është i kapur. Gjithse-
si ai theksoi se ishte optimist,
sepse mbi 50 për qind të vo-
tave të numëruara deri më
tani, ai ka marrë mbi 50 mijë
vota dhe kjo do të thotë
shumë. Reka më tej tha se ky
korpus i votave "Reka për Re-
publikën" paralajmëron një
pranverë të re për vendin dhe

shumë shpejt do të kemi
zgjedhje të reja parlamentare.
Në fund ai u shpreh se nuk
është dakord me këtë sistem
zgjedhor për zgjedhjen e
presidentit duke sugjeruar
rritjen e kompetencave të
presidentit të republikës.
Nga ana tjetër, dje Komisioni
Shtetëror i Zgjedhjeve tha se
zgjedhjet kaluan në një at-
mosferë të qetë dhe demokra-
tike, me shumë pak parregull-
si, ndërsa jehona e votuesve
ka qenë mbi 42%. Këto ishin
zgjedhjet e gjashta presiden-

ciale nga pavarësimi i vendit
nga ish-republika jugosllave
në vitin 1991. Të drejtën e
votës e kishin mbi 1.8 mil-
ionë qytetarë. Për shkak të
rezultatit të arritur, do të zh-
villohet raundi i dytë më 5
maj. Edhe gara e 5 majit
pritet të jetë e vështirë pasi
sipas ligjit elektoral, pjesë-
marrja në zgjedhje duhet të
jetë mbi 50% që rezultati të
konsiderohet i vlefshëm.
Nëse nuk përmbushet kri-
teri i pjesëmarrjes atëherë,
vendi duhet të shkojë në

zgjedhje të reja. Edhe në këtë
rast, përveçse për përcak-
timin e kandidatit fitues, sh-
qiptarët do të jenë faktor ven-
dimtar edhe në vlefshmërinë
e presidencialeve.
REZULTATI FINAL

Sipas rezultateve prelim-
inare nga rreth 100% të vo-
tave të numëruara, Pen-

darovski ka fituar 42,72% të
votave, ndërsa Siljanovska -
Davkova ka fituar 42.58% të
votave, ndërsa kandidati i
tretë Blerim Reka i mbështe-
tur nga Aleanca për Sh-
qiptarët dhe BESA ka fituar
10.35% të votave, raporton
INA.
BLERIM REKA:

"Partitë në pushtet kanë
ushtruar një presion të madh
kundrejt votuesve shqiptarë
dhe elektorati është i kapur.
Gjithsesi jam optimist sepse
mbi 50 për qind të votave të
numëruara deri më tani, kam
marrë mbi 50 mijë vota dhe
kjo do të thotë shumë," tha
Reka.

PUBLIKOHEN FOTOT E KAMPIT KU JETONIN TERRORISTËT SHQIPTARË
Producenti i NBC News,
Mahmod Shikhibra ka
publikuar dje disa
fotografi të kampit sirian
ku mendohet të kenë
jetuar edhe kosovarë. Të
paktën 110 persona të
afërm të xhihadistëve
nga Kosova që luftuan
në Siri, janë kthyer të
premten mbrëma në
Prishtinë. Disa nga të
kthyerit në Kosovë
tashmë po qëndrojnë në
Qendrën e Azil-
Kërkuesve në Vranidollë,
pak kilometra larg
kryeqytetit. Të premten
të paktën 32 gra, 74
fëmijë të lindur nga njëri
prind me shtetësi
kosovare (9 prej tyre janë
kthyer pa prindër) dhe 4
burra, që dyshohet se
kanë luftuar për
organizatën terroriste
ISIS, janë kthyer në
Kosovë.

Policia dhe prokuroria e
Kosovës kanë filluar in-

tervistimin e disa grave që
janë kthyer të shtunën në
mëngjes nga Siria, me dy-
shimin se ishin pjesëmar-
rëse në grupe terroriste. Të
shtunën në mëngjes au-
toritetet e Kosovës të ndih-
muara nga Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës kanë
kthyer 110 persona nga
zonat e luftës në Siri, 74
fëmijë, 32 gra dhe 4 perso-
na të rritur që dyshohet se
kanë qenë luftëtarë. Avoka-
tja Fehmije Gashi Bytyqi
ka shkuar në Qendrën për
Mbajtjen e të Huajve në fs-
hatin Vranidoll afër Prish-
tinës, për të mbrojtur një
grua, e cila dyshohet se ka
marrë pjesë në një organi-
zatë terroriste në Siri, dhe
që burri i saj ende po qën-

dron në zonën e luftës në
Siri. "Policia e Kosovës, më
ka ftuar përmes Odës së
Avokatëve sipas detyrës zyr-
tare të mbroj një grua, e cila
dyshohet se ka marrë pjesë
në grupet terroriste në Siri.
Zonja që mbrojta ishte mjaft
e dobët, nënë e katër fëm-
ijëve. Më tutje se di ç'do ven-
dosë Prokuroria Speciale e
Kosovës, duke qenë se është

një sfidë edhe për vetë insti-
tucionet e Kosovës, sepse
tashmë këto jo vetëm që janë
të dyshuara, por edhe në
anën tjetër, janë nëna," tha
avokatja Gashi-Bytyqi. Aktu-
alisht, të gjithë të kthyerit
po i nënshtrohen kon-
trolleve mjekësore dhe ende
nuk dihet kur do të lirohen.
Nga personat e kthyer janë
edhe katër militantë, të cilët

aktualisht janë në
paraburgim si të dyshuar për
pjesëmarrje në organizata
terroriste. Naile Arifi nga
Prishtina, erdhi në qendër
me familjen e saj për të viz-
ituar gruan dhe pesë fëmijët
e vëllait të saj, i cili ka vde-
kur në zonat e luftës në Siri
para tri vite e gjysmë. Në një
bisedë për Radion Evropa e
Lirë, ajo tha se nuk i ka parë
familjarët e saj për pesë vite
e gjysmë. "Ne këtu kemi
ardhur të shohim fëmijët e
vëllait dhe gruan e tij. I
takuam, mirë qenkan, mirë
i kanë pritur. I falënderoj
edhe këta (institucionet) që
i kanë pritur mirë. Që pesë

vjet e gjysmë nuk i kemi
parë deri më tani. Gjendja e
tyre është mirë, edhe pse një
fëmijë i vëllait e kishte thy-
er këmbën, por mirë janë
këta të tjerët," tha Arifi.
Takimi i Nailes me pesë fëm-
ijët dhe gruan e vëllait të saj
zgjati rreth 10 minuta. Nail-
ja është vetëm njëra nga
shumë anëtarë familjarë që
vijnë të vizitojnë të afërmit

e tyre që po qëndrojnë në
këtë qendër. Vizitat e tyre
zakonisht zgjasin vetëm
disa minuta. Sipas Policisë
së Kosovës, në Siri ende
janë rreth 30 luftëtarë, 49
gra dhe tetë fëmijë të cilët
janë me shtetësi kosovare.
Që nga viti 2012 rreth 400
njerëz nga Kosova i janë
bashkuar të ashtuquajturit
Shteti Islamik.

KTHIMI NE KOSOVE
Të shtunën në mëngjes autoritetet e Kosovës të
ndihmuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës
kanë kthyer 110 persona nga zonat e luftës në
Siri, 74 fëmijë, 32 gra dhe 4 persona të rritur që
dyshohet se kanë qenë luftëtarë.



Kandidatja e opozitës,
Gordana Siljanovska

Kandidati socialdemokrat i
partive të koalicionit,
Stevo Pendrovski
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Miliarderi humb tre fëmijët e tij në shpërthimin që u bë në një nga hotelet

Tragjedia në Sri Lanka, shkon
në 290 bilanci i viktimave

Papa Françesku dënon sulmet, lutet për viktimat

Tragjedia që tronditi
gjithë botën në ditën
e shenjtë të Pashkës

thellohet akoma më tepër.
Bilanci i viktimave të
vrarëve në Sri Lanka ka sh-
kuar në 290, pas shpërthi-
meve që goditën kisha e ho-
tele luksoze nëpër vend të
dielën. Rreth 500 është num-
ri i të plagosurve, ndërsa në
mesin e të vrarëve, 36 janë
të huaj. Policia tha se 24 per-
sona janë vënë në pranga,
por nuk dihet ende se kush
qëndron pak këtyre sul-
meve, më të rëndat që Sri
Lanka ka parë që prej fundit
të luftës civile në 2009.
Shpërthimi i parë ndodhi
rreth orës 08:45 të së dielës.
Ai u pasua nga 5 shpërthime
të tjera në një hark fare të
shkurtër kohor. Teksa poli-
cia ishte vënë në kërkim të
autorëve, u raportuan edhe
2 shpërthime të tjera. Ende
nuk ka asnjë informacion
mbi 24 të arrestuarit. Au-
toritetet besojnë se disa prej
shpërthimeve ishin kamika-
ze. Pjesa më e madhe e vikti-
mave janë shtetas nga Sri
Lanka, shumë prej të cilëve
besimtarë që ndodheshin në
kisha për shërbimin e Pash-
këve. Ndërkaq nuk ka mbe-
tur pa reaguar edhe kreu i
Kishës Katolike, Papa
Françesku, i cili dënoi ash-
për sulmet seriale me bom-
bë mëngjesin e të dielës
gjatë festës së pashkëve në
tre kisha dhe tre hotele në
Sri Lankë. Papa Françesku
gjatë lutjes tradicionale të
Pashkëve në sheshin e Shën
Pjetrit dënoi sulmet. "Dua t'i
shpreh afërsi dha dashuri
komunitetit krishter, i cili
ishte shënjestër e sulmeve
në kohën e lutjes dhe të
gjitha viktimat e shtunës së
tmerrshme", tha Papa
Françesku. Papa, gjithashtu,
u lut për viktimat dhe u uroi
shërim të shpejtë të plago-
surve. Shënjestër e sulmeve
me bomba ishin tri kisha në
qytetet Kochchikade, Nego-
mbo dhe Batticaloa dhe tre
hotele luksoze Kingsbury,
Cinnamon Grand dhe
Shangri La në kryeqytetin e
Sri Lankës, Colombo. Sulmet
ndodhën gjatë festës kato-
like të pashkëve ndërsa me-
diat lokale raportojnë se në
mesin e të vrarëve ka edhe
turistë. BBC raporton se në
mesin e të vrarëve janë të
paktën 36 të huaj. Zëdhënë-
si i ushtrisë së Sri Lankës
tha se 8 shpërthime kanë
ndodhur në Dematogod në
periferi të Colombos. Gazeta
"Daily Mirror" raportoi se me
vendim të presidentit të Sri
Lankës është shpallur ora
policore, e cila do të zgjasë
nga ora 06:00 e mëngjesit të
së hënës deri në ora 18:00.
Autoritetet në Sri Lankë
përkohësisht kanë mbyllur
rrjetet sociale 'Facebook'
dhe 'Instagram' si dhe rrje-
tet e tjera për të parandalu-
ar përhapjen e lajmeve të
rreme dhe panikut. Nga ana
tjetër, në tragjedinë e Sri
Lankës u përfshi edhe famil-

ja e bilionerit dhe zotëruesit
të ASOS, Anders Holch Pov-
lsen. Ai ka humbur tre nga
katër fëmijët e tij në sulmin
e Sri Lankës gjatë pashkëve
të dielën. Çifti u takua kur
Ana, bashkëshortja, filloi të

SHKURT
Qipro arreston

oficerin, vrasës i
dyshuar serial

Policia në Qipro po
punon për të gjetur

një vrasës të mundshëm
serial. Kjo pasi dy trupa
grash të vdekura janë
gjetur në një vend të sh-
kretë dhe një fëmijë 6
vjeç ka humbur. Vikti-
mat janë gjetur në per-
iferinë e kryeqytetit të
vendit,  Nikozia.  Një
prej viktimave të zh-
dukura është një grua
36 vjeçe nga Filipinet.
Një viktimë e dytë, e gje-
tur vonë të shtunën,
mendohet të jetë një 28-
vjeçar nga Filipinet, i
cili, gjithashtu u rapor-
tua i zhdukur vitin e
kaluar, megjithëse nuk
është identifikuar për-
fundimisht, raporton
"Reuters".  Një oficer
karriere 35-vjeçar është
në paraburgim nën dy-
shimin e vrasjes të të
tre personave. Të dyja
gratë kishin punuar në
Qipro, e cila ka një pop-
ullsi të konsiderueshme
filipinase. Qipro u tron-
dit nga ngjarja e paza-
kontë dhe kriminale.
Oficeri u arrestua, pasi
autoritetet gjetën kon-
takte mes tij dhe grave
të vrara barbarisht.

Juncker do t’i luftojë
"lajmet e rreme" para
zgjedhjeve europiane

Presidenti  i  Komi
sionit Evropian,

Jean-Claude Juncker, u
zotua se do të godasë çdo
"lajm të rremë" gjatë
fushatës për zgjedhjet e
Parlamentit Europian,
që do të mbahen në maj.
"Nëse qeveritë bëjnë
pretendime për Bash-
kimin Evropian ose Ko-
misionin, të cilat nuk
korrespondojnë me të
vërtetën, atëherë do të
përgjigjemi", tha Junck-
er në një intervistë për
grupin mediatik Funke
të Gjer manisë.  "Unë
tashmë kam parë për-
pjekje për të ndikuar
zgjedhjet e Parlamentit
Evropian me ma-
nipulime, që vijnë nga
disa kënde, jo vetëm jas-
htë BE-së. Edhe shtetet
brenda BE-së po bëjnë
përpjekje të drejtojnë
vullnetin e elektoratit
me lajme të rreme", tha
Juncker, duke mos folur
me emra konkretë. Si-
pas tij, Komisioni "ësh-
të i përgatitur për t 'i
luftuar të gjitha".
Zgjedhjet për Parlamen-
tin Europian do të
mbahen nga data 23 deri
më 26 maj. Pjesëmarrja
në to ka rënë vazhdi-
misht gjatë viteve të
fundit, derisa partitë
euroskeptike kanë
shënuar fitore të
mëdha.

punonte në sektorin e
shitjeve në Bestseller. Ai ësh-
të një nga njerëzit më të pa-
sur të Danimarkës. Pas vde-
kjes së babait atij i kaloi bi-
znesi i "Bestseller" kur ai ish-
te vetëm 28 vjeç. Bilanci deri

më tani tregon se 7 bomba
vetëvrasëse vranë të paktën
290 njerëz në një sulm të
koordinuar në një hotel me
5 yje dhe kisha gjatë pash-
këve të së dielës. Munisha
Gunasekera, komisioneri i

Sri Lankës për Britaninë, u
shpreh se të paktën 8 perso-
na me kombësi britanike
kanë ndërruar jetë gjatë sul-
mit. Ende asnjë grup nuk ka
marrë përgjegjësi lidhur me
sulmin.

"Shqiptarët gangsterë", reagon
ambasadori shqiptar në Londër

Mori 73% të votave, Volodomir
Zelenski në krye të Ukrainës

Romani i fundit erotik sh
kruar nga britanikja El

James ka shkaktuar reagim
diplomatik, pasi ambasadori
i Shqipërisë në Britani Qir-
jako Qirko ka reaguar për por-
tretizimin që iu bëhet në
libër shqiptarëve. Libri i ri i
"Fifty Shades of  Gray", "The
Mister", përshkruan një pas-
truese të varfër shqiptare si
viktimë e gangsterëve dhe
trafikimit seksual, të cilët
mrekullohen nga jeta në Britani të Madhe. Ambasadori
Qirko shprehet se libri krijon perceptime shumë negative
mbi shqiptarët, duke i bërë ata si "kriminelë primitivë" dhe
krijon perceptime negative mbi etninë shqiptare. Qirjako
Qirko, duke folur për "The Tepegraph" tha se personazhet
shqiptarë në libër janë jorealë. "Më vjen keq që ekziston i
tillë roman që krijon perceptim negativ për vendin tim. Sh-
qiptarët janë njerëz më të mirë dhe më miqësorë nga se
portretizohen në atë roman. Qirko u shpreh se ka më shumë
se 120 mijë shqiptarë në Britani dhe sigurisht që ka indi-
vidë që kryejnë krime, por nuk mund të përgjithësosh. Në
libër ka një personazhe shqiptare që quhet Alesia Demaçi,
e cila punon si pastruese në një shtëpi aristoktratike brit-
anike. Alesia, sipas historisë së librit, u trafikua në Britan-
inë e Madhe. Ajo, gjithashtu, përballet me presion të dhun-
shëm të babait të saj për t'u martuar me të fejuarin e saj, i
cili dëshiron që ajo të jetë një 'grua tradicionale shqiptare',
raporton "Daily Mail". "Bosët shqiptarë të turizmit janë për-
pjekur të rrisin reputacionin e vendit me një fushatë të
titulluar "Taken By Albania'". Titulli është një referencë
ndaj filmit "Taken" në të cilën vajza e Liam Neeson është
rrëmbyer nga kontrabandistët shqiptarë. Zyrtarët e turizmit
pranojnë se Shqipëria është parë si një parajsë për ban-
ditë, kriminelë dhe gangsterë në kulturën popullore. Por
ata këmbëngulin se reputacioni i vendit është 'tërësisht i
pavërtetë', duke thënë se Shqipëria është një vend "i bukur
dhe tepër i sigurt për të vizituar dhe jetuar".

Entuziazëm nga fitorja e thellë e Volodomir Zelens
kit në balotazhin e zgjedhjeve presidenciale të së

dielës në Ukrainë. Komediani 41-vjeçar siguroi rreth
73% të votave, në një fushatë të përqendruar tek premti-
mi për të
luftuar kor-
rupsionin, që
ka zënë rrënjë
thellë vitet e
fundit. Prem-
toi po ashtu se
do të zgjidhë
konfliktin me
r e b e l ë t
filorusë në
lindje të ven-
dit. "Ne do të
ecim me pa-
rimet e bised-
imeve të Min-
skut drejt ven-
dosjes së një
armëpushimi
të përher-
shëm". Ndër-
sa Petro Poroshenko pranoi humbjen duke thënë se do
të qëndrojë në politikë, pasi vendi do të ketë nevojë për
të. "Me një president të ri pa eksperiencë, Ukraina mund
të kthehet shumë shpejt në orbitën e ndikimit rus. Me
këtë rrezikojmë të humbim arritjet e deritanishme".
Fitorja e Zelenskit u përshëndet nga i dërguari special i
Shteteve të Bashkuara për negociatat e paqes në
Ukrainë, Kurt Volker. Mesazh përshëndetës i dërgoi pres-
identit të ri edhe Kancelarja gjermane Angela Merkel,
e po ashtu edhe kreu i Komisionit Europian Zhan Klod
Junker. Edhe zyrtarët ruse thanë se shpresonin se do
të vendosnin një marrëdhënie të re me Kievin. Në fillim
të qershorit, ai pritet të marrë zyrtarisht postin që e ka
provuar vetëm në rolet e tij në filmat humoristikë.

Pamje nga tragjedia e së
dielës në Sri Lanka

BILANCI I
TRAGJEDISË
NË SRI LANKA
Numri i viktimave në
Sri Lanka ka shkuar
në 290, pas
shpërthimeve që
goditën kisha e
hotele luksoze nëpër
vend të dielën. Rreth
500 është numri i të
plagosurve, ndërsa
në mesin e të
vrarëve, 36 janë të
huaj. Policia tha se
24 persona janë
vënë në pranga, por
nuk dihet ende se
kush qëndron pak
këtyre sulmeve.
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Talentja shqiptare që mahniti botën

Emocionet e "Sanremo
Junior", ja si e pritën
këngën time të parë

“Çmimet jua fal, vendin tim jo, falënderuese familjes”

Ajo është vetëm 16
vjeçe dhe ka prekur
skenat muzikore që

kur ishte 6 vjeçe. Vivian Bi-
agioni  tashmë i ka pushtu-
ar ato me talentin e saj.
Portofolin e çmimeve e ka
plot me trofe të festivaleve
brenda dhe jashtë vendit, të
cilat ajo i ruan me fanatizëm.
Vetëm prej pak kohësh Bia-
gioni ka publikuar klipin e
saj të parë me titull "Giove
contro"(Jupiteri kundër), i
cili është sa i thjesht, po aq
artistik. Idhulli i saj është
Demi Lovato. Stili, potenca
e zërit si dhe zotërimi i jash-
tëzakonshëm i emocioneve
që të jep skena janë disa prej
komponentëve të Lovatos që
Vivian adhuron më tepër.
Për "Gazeta shqiptare" vjen
një rrëfim i zonjushës sim-
patike për botën magjike të
muzikës dhe për ëndrrat e
saj. Ajo është shembulli më
i mirë për të gjithë ata që
luftojnë për t'u rritur profe-
sionalisht dhe për të pasur
sukses që në hapat e parë në
botën e vështirë, por dhe
magjike, në muzikë.

VVVVViiiiivian, sjell klipin tëndvian, sjell klipin tëndvian, sjell klipin tëndvian, sjell klipin tëndvian, sjell klipin tënd
të parë. Si e shikon ti këtëtë parë. Si e shikon ti këtëtë parë. Si e shikon ti këtëtë parë. Si e shikon ti këtëtë parë. Si e shikon ti këtë
këngë dhe klipkëngë dhe klipkëngë dhe klipkëngë dhe klipkëngë dhe klip, është pëlqy-, është pëlqy-, është pëlqy-, është pëlqy-, është pëlqy-
er nga publiku?er nga publiku?er nga publiku?er nga publiku?er nga publiku?

Mendoj se po! Kënga u
pëlqye shumë nga juria dhe
konkurrentët. Sigurisht që
"Giove Contro" është një
këngë e stilit italian mod-
ern.

Cilët ishin bashkëpunë-Cilët ishin bashkëpunë-Cilët ishin bashkëpunë-Cilët ishin bashkëpunë-Cilët ishin bashkëpunë-
torët që realizuan këtë pro-torët që realizuan këtë pro-torët që realizuan këtë pro-torët që realizuan këtë pro-torët që realizuan këtë pro-
jekt?jekt?jekt?jekt?jekt?

Të them të vërtetën ky
projekt ishte i paparash-
ikuar. Mora një çmim "Can-
zone Inedito" në një spek-
takël televiziv në Romë dhe
menduam ta prezantojmë
këngën dhe videoklipin  në
"Area Sanremo", "Sanremo
Giovani" ku dhe arrita të
kualifikohem në finale. Për
mua ishte një arritje, pasi
isha dhe më e vogla në
moshë.

Pra, le të themi që je zyr-Pra, le të themi që je zyr-Pra, le të themi që je zyr-Pra, le të themi që je zyr-Pra, le të themi që je zyr-
tarisht pjesë e tregut muz-tarisht pjesë e tregut muz-tarisht pjesë e tregut muz-tarisht pjesë e tregut muz-tarisht pjesë e tregut muz-
ikikikikikororororor, k, k, k, k, ke ndonjë plan speci-e ndonjë plan speci-e ndonjë plan speci-e ndonjë plan speci-e ndonjë plan speci-
fik?fik?fik?fik?fik?

Planet e mia janë pjesë-
marrja në aktivitete
televizive live dhe koncerte

live. Kam shkruar tekste dhe
muzikë e vazhdoj të shkru-
aj. Mendoj të filloj bash-
këpunimin për realizimin e
tyre!

Ke konkurruar në San-Ke konkurruar në San-Ke konkurruar në San-Ke konkurruar në San-Ke konkurruar në San-
rrrrremo Jemo Jemo Jemo Jemo Junioruniorunioruniorunior. Kjo ndoshta. Kjo ndoshta. Kjo ndoshta. Kjo ndoshta. Kjo ndoshta
një fillim i mbarë për festi-një fillim i mbarë për festi-një fillim i mbarë për festi-një fillim i mbarë për festi-një fillim i mbarë për festi-
valin e madh Sanremo?valin e madh Sanremo?valin e madh Sanremo?valin e madh Sanremo?valin e madh Sanremo?

"Area Sanremo" është një
mundësi për të arritur "San-
remo Giovani" ku dhe vetëm
2 këngë futen në "Sanremo
Big", por për mua ishte një
eksperiencë e bukur që do të
vazhdojë ende më tej.

Ke terren dhe në Sh-Ke terren dhe në Sh-Ke terren dhe në Sh-Ke terren dhe në Sh-Ke terren dhe në Sh-
qipëri. Do vazhdosh të kul-qipëri. Do vazhdosh të kul-qipëri. Do vazhdosh të kul-qipëri. Do vazhdosh të kul-qipëri. Do vazhdosh të kul-
tititititivvvvvosh këtu, aosh këtu, aosh këtu, aosh këtu, aosh këtu, apo tani popo tani popo tani popo tani popo tani po

mendon vetëm për Italinë?mendon vetëm për Italinë?mendon vetëm për Italinë?mendon vetëm për Italinë?mendon vetëm për Italinë?
Mendoj se po, Shqipëria

është vendlindja ime dhe
kam shoqërinë e kujtimet
më të bukura. Në Shqipëri
provova skenën që në
moshën 6 vjeç dhe kam një
formim artistik dhe kultur-
or. Do jem këtu, atje, do jem
gjithandej. Çmimet jua fali,
vendin tim jo.(qesh)

Çfarë ka në horizontinÇfarë ka në horizontinÇfarë ka në horizontinÇfarë ka në horizontinÇfarë ka në horizontin
tënd muzikor?tënd muzikor?tënd muzikor?tënd muzikor?tënd muzikor?

Shikoj zërin tim dhe
këngën time që i kalon
kufijtë e horizontit. Zëri që
del nga shpirti dhe prek
shpirtin e mijëra njerëzve e
kjo nuk ka kufij.

Kë fKë fKë fKë fKë falënderalënderalënderalënderalënderon Von Von Von Von Viiiiivianvianvianvianvian

Vivian
Biagioni:

Egla Xhemali

për të gjitha këto arritje?për të gjitha këto arritje?për të gjitha këto arritje?për të gjitha këto arritje?për të gjitha këto arritje?
Prindërit e mi, të cilët më

mbështesin me sakrificat dhe
lodhjen duke më shoqëruar
në çdo aktivitet dhe profe-
sionistët me të cilët punoj aq
shumë për të ecur përpara
artistikisht.

Edhe pse je vetëm 16Edhe pse je vetëm 16Edhe pse je vetëm 16Edhe pse je vetëm 16Edhe pse je vetëm 16
vjeçe, ke ndonjë këshillë përvjeçe, ke ndonjë këshillë përvjeçe, ke ndonjë këshillë përvjeçe, ke ndonjë këshillë përvjeçe, ke ndonjë këshillë për
moshatarët e tu që duan t'imoshatarët e tu që duan t'imoshatarët e tu që duan t'imoshatarët e tu që duan t'imoshatarët e tu që duan t'i
hhhhhyjnë muzikës?yjnë muzikës?yjnë muzikës?yjnë muzikës?yjnë muzikës?

Bota e muzikës është
vështirë, ka shumë emocion,
por do t'iu thosha vetëm nëse
e dashurojnë më të vërtetë
dhe me shpirt mund t'ia da-
lin.

Dimë që  idhulli yt ështëDimë që  idhulli yt ështëDimë që  idhulli yt ështëDimë që  idhulli yt ështëDimë që  idhulli yt është
Demi Lovato. A do doje njëDemi Lovato. A do doje njëDemi Lovato. A do doje njëDemi Lovato. A do doje njëDemi Lovato. A do doje një

bashkëpunim me të dhebashkëpunim me të dhebashkëpunim me të dhebashkëpunim me të dhebashkëpunim me të dhe
nëse po si e ke gdhendur atënëse po si e ke gdhendur atënëse po si e ke gdhendur atënëse po si e ke gdhendur atënëse po si e ke gdhendur atë
në mendjen tënde?në mendjen tënde?në mendjen tënde?në mendjen tënde?në mendjen tënde?

Normal që e kam mend-
uar shumë, por duhet të
punoj shumë akoma. Bash-
këpunimin do ta bëj kur ta
ndajmë skenën bashkë dhe
unë të kem arritur nivelin e
Demit. Do punoj fort dhe jam
e sigurtë që momenti do vijë
vetë.

Në ëndrrat e tua ështëNë ëndrrat e tua ështëNë ëndrrat e tua ështëNë ëndrrat e tua ështëNë ëndrrat e tua është
skalitur një skenë që eskalitur një skenë që eskalitur një skenë që eskalitur një skenë që eskalitur një skenë që e
dëshiron gjatë gjithë kohës?dëshiron gjatë gjithë kohës?dëshiron gjatë gjithë kohës?dëshiron gjatë gjithë kohës?dëshiron gjatë gjithë kohës?

Unë ëndërroj shumë. Në
ëndrrat e mia ka turne nëpër
bote dhe koncerte në stadi-
ume të mëdha, ëndrra
adoleshence.(qesh)
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Kejvina Kthjella zbulon për herë të
parë "dashurinë e komplikuar" të saj

Kejvina Kthella është
padyshim një prej

vajzave më të përfolura në
showbizz-in shqiptar dhe
ndonëse është larguar nga
ekrani shqiptar, ish-velina e
"Xing me Ermalin", vazhdon
të ketë një vëmendje të
jashtëzakonshme me çdo
lëvizje që bën. Së fundmi,
Kejvina ka komunikuar
nëpërmjet 'Instastory' me
fansat e saj ku dhe ka ndarë
publikisht problemin e saj
të madh. Kejvina ka rrëfyer
se ndodhet mes një
zgjedhjeje të vështirë, pasi
nuk vendos dot se në cilin
vend është më mirë të
jetojë, në Shqipëri apo në
Itali, pasi i dashuron të dy
shtetet. "Më mirë në Itali
apo më mirë në Shqipëri?"- e
pyet ndjekësi të cilit Kejvina
ia kthen: "S'di. Kur vij në
Itali më mungon Shqipëria.
Kur jam në Shqipëri më
mungon Italia. Dashuri e komplikuar."- shkruan velina në 'Instastory'.

Vetëm shok apo diçka më tepër? Morena
flirton hapur me reperin amerikan

Morena Taraku është gjithmonë në qendër të vëmendjes për
jetën e saj private mjaft luksoze dhe shpenzimet marra-

mendëse që gjithmonë preferon t'i ndajë me fansat në rrjete so-
ciale. Së fundmi, bukuroshja ka shpërndarë një video nga koncerti i
reperit Tyga duke treguar se është një fanse e zjarrtë e tij, por
edhe duke dhënë shenja se ajo është më e afërt me të se ç'duket.
Në një seri videosh në "Instastory" kjo e fundit tërhoqi mjaft vë-
mendje. Këngëtarja ka shpërndarë disa pamje ku duket mjaft e
afërt me ish-të dashurin e Kylie Jenner, Tyga dhe më poshtë mbish-
krimi: "Fuck You Paparazzi", duke i bërë tag edhe reperit. Një mo-
ment i dyshimtë ky dhe të gjithë presim një shpjegim nga Morena
për këto pamje të kapura mat nga paparazzi.

Si ju duket? Fero ka bërë
ndryshimin drastik në pamje

Reperi Fero dhe partnerja e tij, Arbenita Ismaili, janë kthyer në një
ndër çiftet më të komentuar të momentit, të cilët numërojnë

mijëra ndjekës në profilet e tyre në rrjete sociale. Ata nuk ngurrojnë
ta shprehin publikisht dashurinë për njëri-tjetrin duke tërhequr gjith-
monë vëmendjen e publikut, mirëpo para pak ditësh një tjetër detaj
në fotot e Feros ka tërhequr vëmendjen e fansave. Fero ka bërë ndry-
shimin drastik në look duke i lyer flokët 'neon' dhe me siguri askush
s'e ka njohur reperin në pamje të parë. Por, fansat të cilëve nuk ju
shpëton asnjë detaj e kanë gjetur se nga kush është inspiruar Fero për
këtë ndryshim dhe bëhet fjalë pikërisht për Eminem. Reperi me famë
botërore, vite më parë ka luajtur me "look"-un e tij duke u kthyer në
një biond platin.

Roberti pajtohet me Tunën? Ja
veprimi që i habiti të gjithë

Patris Berisha dhe Tuna janë një ndër çiftet më simpatikë sh
qiptarë dhe dashuria e tyre është bekuar me një djalë të quajtur

Tian. Së fundmi Patrisi ndau në 'Instagramin' e tij një foto teksa me
Tianin mbi shpinë dhe Tunën në krah janë duke bërë 'hiking' (ngjitje
mali). Ata shfaqen me rroba sportive dhe shumë të lumtur, ndërko-
hë që këtë foto mund ta përdorim edhe si një mesazh për shumë
prindër, pasi shumë prej tyre s'do guxonin ta merrnin fëmijën e tyre
në një aktivitet të tillë. Ajo që ka tërhequr vëmendjen në foton e
çiftit është se vëllai i Patrisit, Robert Berisha e ka pëlqyer këtë foto.
Siç dihet ai dhe Tuna nuk kanë marrëdhënie fare të mira dhe sherri
mes tyre ka marr një vëmendje të madhe në media. Madje para pak
ditësh kur u pyet për albumin e ri të Tunës, Roberti i tha që është
një kopje e Elvana Gjatës.
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JAVA
PASHKET

Java e madhe për të
krishterët ortodoksëTë krishterët ortodoksë, mba

si kanë kreshmuar për
dyzet ditë, festojnë të Di-

elën e Palmave ose Dafinave, kjo
në përkujtim të Hyrjes së Krish-
tit në Jerusalem. Me palma dhe
dafina  priteshin në kohët e lash-
ta mbretërit edhe fitimtarët e
betejave. Në të njëjtën mënyrë u
prit edhe Krishti si mbret i Izrael-
it, sepse me mrekullinë e fundit
që bëri Krishti duke ngjallur
mikun e tij Llazarin, i cili qëndroi
në varr për katër ditë, Ai jo vetëm
tregoi fuqinë e tij hyjnore si Perën-
di-Njeri, por i dha një goditje të
fortë vdekjes: armikut më të madh
të gjithë njerëzimit, duke parala-
jmëruar kështu ngjalljen e Vet
dhe të gjithë njerëzimit në ditën
e fundit të botës, kur Ai përsëri
do vij me lavdi Hyjnore për të
gjykuar të gjithë njerëzit edhe ata
që do kenë vdekur, duke i ngjal-
lur si Llazarin dhe kështu vdekja
do të mundet plotësisht.
E HËNA E MADHE

Sipas orës liturgjike, kur në të
perënduar të diellit fillon dita e
re, të krishterët ortodoksë në
mbrëmjen e të Dielës së Dafinave,
fillojnë Javën e Madhe më të shen-
jtë të vitit liturgjikal në Kishës
Ortodokse, sepse të mëdha, të
rëndësishme dhe të mistershme
janë ngjarjet që kujtohen në ditët
e kësaj Jave.

Shërbesat e Shenjta të Javës së
Madhe fillojnë me shërbesat e
Dhëndrit. Quhen kështu nga tro-
pari i njohur nga të gjithë ortodok-
sët: "Ja se ku po vjen Dhëndri në
mes të natës..." Emërtimin
"Dhëndër" Perëndia ia jep
vetvetes nga marrëdhënia e Tij me
popullin e Izraelit: "Sepse krijue-
si yt është dhëndri yt" (Isaia 54:5).
Ky varg shpreh dashurinë e mad-
he bashkuese dhe me karakter
erotik të Perëndisë me popullin e
Izraelit, ashtu siç bashkohet dhën-
dri me nusen. Për më tepër ky
emërtim i përshtatet Krishtit  i
Cili si Biri i Perëndisë edhe Biri i
Njeriut, e do me dashuri flijuese
Kishën që përbëhet nga gjithë
popujt e botës, që ta shpëtojë, ta
pastrojë e ta shenjtërojë atë për
vete në një bashkim të përjet-
shëm, sepse: "Krishti ka dashur
kishën dhe e ka dhënë veten e vet
për të, që ta shenjtërojë, pasi e
pastroi me larjen e ujit me anë të
fjalës, që ta nxjerrë atë përpara
vetes të lavdishme, pa njolla a
rrudha a ndonjë gjë të tillë, por që
të jetë e shenjtë dhe e paqor-
tueshme." (Efesianëve 5:25-27).

Historia e njerëzimit sipas
Biblës, fillon me një martesë të
Adamit me Evës: "Kështu Perën-
dia krijoi njeriun sipas shëm-
bëlltyrës së vet, sipas shëm-
bëlltyrës së Perëndisë; Ai krijoi
mashkullin e femrën. Dhe Perën-
dia i bekoi ata" (Zanafilla 1:27- 28).
Po ashtu, historia e njerëzimit do
të mbarojë me një martesë të
Krishtit me Nusen e tij Kishën, në
një bashkim të përjetshëm, në
qiellin e ri dhe tokën e re: "Le të
gëzohemi dhe të ngazëllohemi dhe
le t`i japim Atij lavdi, sepse erdhi
dasma e Qengjit(Krishti) dhe Nus-
ja e tij (Kisha) është përgatitur!
Dhe i është dhënë të vishet me li

të hollë, të pastër dhe të shkëlqye-
shëm, sepse liri i hollë janë veprat
e drejta të shenjtorëve". "Lum ata
që janë ftuar në gostinë e dasmës
së Qengjit"(Zbulsea19:7-8-9).

Lidhur me kuptimin e Krishtit
si Dhëndër i shpirtit, na tregohet
nga një tropar tjetër shumë i njo-
hur, që psalet nga besimtarët
ortodoksë çdo ditë të Javës së Mad-
he: "Nusëroren tënde shoh, o
Shpëtimtari im të stolisur, edhe
rrobë nuk kam që të hyj brenda
në të, ndriçoma pra stolinë e
shpirtit, Dritëdhënës dhe shpë-
tomë".

Krishti, Dhëndëri i Kishës,
shfaqet para Nuses (Kishës) dhe
dasmorëve (besimtarëve) i shpër-
fytyruar nga mundimet. Në vend
të kurorës së artë, ka kurorë më
gjemba, si simbol i mallkimit që
mori toka nga mëkati i njeriut:
"Dhe toka do të jetë e mallkuar …
ajo do të prodhojë gjemba dhe
bimë gjembore" (Zanafilla 3:18).
Në vend të rrobës mbretërore, Ai
shfaqet me rrobën e kuqe të tall-
jes, simbol të mëkateve njerëzore,
ashtu siç thuhet tek profeti Isaia:
"edhe sikur mëkatet tuaja të ish-
in të kuqe flakë, do të bëhen të
bardha si bora, edhe sikur të ish-
in të kuqe të purpur, do të bëhen
si leshi."(Isaia 1:18) Në vend të
skeptrit mbretëror, mban kal-
lamin, simbol i egoizmit dhe rebe-
limit dhe njerëzor. Krishti duke
marrë mbi vete mallkimin,
egoizmin, krenarinë, rebelimin
dhe çdo mëkat tjetër njerëzor, pa-
goi për të gjitha me dashurinë e
tij flijuese në kryq.

Të Hënën e Madhe e të Shen-
jtë, të krishterët përkujtojnë gjith-
ashtu dhe mrekullinë e tharjes së
pemës së fikut, që u mallkua,
sepse Krishti: "duke parë nga larg
një fik që kishte gjethe, shkoi për
të parë nëse mund të gjente diç-

ka atje; por, kur iu afrua, s`gjeti
asgjë përveç gjetheve, sepse nuk
ishte koha e fiqve. Atëherë Jisui,
duke iu drejtuar fikut, tha:
Askush mos ngrëntë kurrë fryt
prej teje përjetë" (Mark 11:13-14).
Mrekullia qe një paralajmërim
për Izraelin, i cili kishte një fe rit-
uialiste vetëm me gjethe, d.m.th.
ceremoni pa fryte besimi. Për këtë
Izraeli u braktisë nga bekimi i
Perëndisë dhe u mallkua si komb,
por dhe një paralajmërim për të
krishterët, që të mos përfundojnë
në një fe ceremoniale, por pa
frytet e Shpirtit Shenjtë që janë:
dashuria, gëzimi, paqja, durimi,
mirëdashja, mirësia, besimi,
zemërbutësia dhe vetëkontrolli.
Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj."
(Galatasve 5 22-23).
E MARTA E MADHE

Edhe në Martën e Madhe kry-
het shërbesa e Dhëndrit sipas tro-
parit: "Ja se ku vjen Dhëndri dhe
lum shërbëtori, që do ta gjejë të
zgjuar, dhe mjerë ai të cilin do ta
gjejë mendjefjetur. Shiko pra, o
shpirti im, mos mundesh prej
gjumit që të mos jepesh tek vdek-
ja dhe të mbyllesh jashtë
mbretërisë; po zgjohu duke thir-
rur i Shenjtë, i Shenjtë, i Shenjtë,
je, o Perëndi, me ndërmjetimet e
Hyjlindëses, mëshirona".

Ky tropar ka lidhje me dy
shëmbëlltyra të mësuara nga
Krishti; ajo e Dhjetë Virgjëreshave
(Mateu 25:1-13) dhe Shëmbëlltyra
e Talantave (Mateu 25:14-30), të
cilat u kujtojnë të krishterëve, se
besimi pa vepra është i pavlerë
dhe se besimtarët duhen të jenë
gati me besim edhe vepra në çdo
kohë, për të pritur Krishtin në
ardhjen e tij të dytë, që do jetë e
papritur për çdo njeri edhe për
gjithë njerëzimin, ashtu si Krish-
ti paralajmëron: "Rrini zgjuar pra
se nuk e dini në cilën orë do të vijë

Zoti juaj" (Mat. 24:42).

E MËRKURA E MADHE
Të Mërkurën e Madhe atmosfer-

ën e kishës e mbush pendimi
prekës dhe mirënjohja e gruas
mëkatare, që leu me miro këmbët
e Krishtit. Për këtë ngjarje na in-
formon Ungjilli sipas Lukait:
"Edhe ja, një grua në atë qytet, e
cila ishte mëkatare, kur mori vesh
se kishte ndenjur në shtëpinë e
Fariseut, pruri një alabastër me
miro. Edhe ndenji prapa pranë
këmbëve të tij duke qarë, edhe
zuri të lagte këmbët e tij me lot,
edhe ia fshinte me flokët e kokës
së saj, edhe puthte këmbët e tij,
edhe ia lyente me miro"         (Luka
7:37-38).

Por në këtë ditë kujtohet edhe
mirënjohja e Marias motrës së
Llazarit që hodhi mbi kokën e
Jisuit një vaj shumë të shtrenjtë
që kushtonte 300 dinarë: "Tani,
kur Jezusi ishte në Betani, në sh-
tëpinë e lebrozit Simon,iu afrua
një grua me një alabastër me vaj
të parfumuar shumë të kush-
tueshëm, dhe ia derdhi mbi kokën
e tij, kur ai po rrinte në tryezë. (
Mateu 26: 6-8)

Ky ishte një shpenzim shumë i
madh, paga e rreth një viti pune,
por aspak i mjaftueshëm për
mirënjohje ndaj Krishtit që ishte
miku i mëkatarëve. Maria me këtë
veprim  paralajmëroi  vdekjen dhe
varrimin e Jisuit. Hebrenjtë e
kishin zakon që të vdekurit, para
se t'i varrosnin, i lyenin me miro.
Pavarësisht se u keqkuptua vep-
rimi i saj dhe u përfol nga nxënësit
si shpenzim i tepërt: "Kur e panë
këtë gjë dishepujt e tij u zemëru-
an dhe thanë: "Përse gjithë ky
shpenzim i kotë? "Ky vaj në fakt,
mund të shitej shumë shtrenjtë
dhe paratë tu jepeshin të
varfërve"(Mateu 26: 8-9). por
Krishti u tha: "Pse e shqetësoni
këtë grua? Ajo kreu në fakt një
vepër të mirë ndaj meje. Sepse të
varfrit do t`i keni përherë me ju,
por mua nuk do të më keni
përherë. Sepse, duke derdhur këtë
vaj të parfumuar mbi trupin tim,
ajo e bëri për ta përgatitur trupin
tim për varrim. Në të vërtetë unë
po ju them se kudo që do të
predikohet ky ungjill, në gjithë
botën, do të tregohet edhe çfarë
bëri kjo grua, në përkujtim të saj"
(Mateu 26: 10-13).

Kjo fjalë e Krishtit është vërtet-
uar, se sa herë që lexohet ky Un-
gjill dhe çdo të Mërkurë të Mad-
he, kujtohet ky akt adhurimi,
falënderues dhe mirënjohës i Mar-
ias ndaj Krishtit. Akti i Marias për-
ligjë të gjitha dhurimet e shtrenj-
ta që besimtarët mirënjohës i
kanë bërë prej shekujsh Kishës,
Trupit të Krishtit.

Ngjarje tjetër që kujtojnë të
krishterët në të Mërkurën e Mad-
he është marrëveshja që bëri Juda
Isakarioti, nxënësi i Jisuit, me
kryepriftërinjtë për të tradhtuar

Krishtin: "Atëherë një nga të dym-
bëdhjetët, ai që quhej Juda Iskar-
ioti, shkoi te kryepriftërinjtë e tha:
Ç'do të më jepni, edhe unë t'jua
dorëzoj juve atë? Edhe ata i
numëruan tridhjetë monedha
argjendi. Edhe që atëherë kërkon-
te kohën e duhur ta dorëzonte"
(Math. 26:14-16).

30 monedha argjendi ishte çmi-
mi i një skllavi, që sot ka vlerën e
rreth 20 dollarëve. Asnjë nga
nxënësit e Krishtit, pavarësisht se
kishin dobësitë e tyre, nuk u rrë-
zuan si Juda që ishte lakmues
parash, prandaj apostull Pavli
paralajmëron të krishterët :
"Sepse lakmia për para është buri-
mi i gjithë të këqijave dhe duke e
lakmuar atë fort, disa u larguan
nga besimi dhe e tejshpuan veten
e tyre me shumë dhimbje"(I Tim.
6:10).

Ditën e mërkurë në mbrëmje
kryhet për të krishterët edhe Mis-
teri i Efqelisë. Lyerja me vaj të
shenjtëruar kryhet që be-
simtarëve t'u falen mëkatet e tu
shërohen plagët në shpirtit e
sëmundjet në trup, që ju vijnë nga
mëkatet dhe kështu të përforco-
hen me hirin e Zotit, për të vazhd-
uar në ditët e tjera të Javës së
Madhe.
E ENJTJA E MADHE

Të Enjten e Madhe në mëngjes
në kishat ortodokse, kremtohen
këto ngjarje të mëdha: larja e këm-
bëve të nxënësve nga Jisui dhe
themelimi i Eukaristisë Hyjnore
,agonia në Gjetsemani dhe arresti-
mi i Krishtit.

Ungjilli na tregon: "Jisui dërgoi
Pjetrin dhe Joanin në qytet duke
thenë; Shkoni dhe na bëni gati Pa-
shkën që të hamë" (Luka 22:8). Për
judenjtë e Kremtja e Pashkëve ish-
te përkujtimi vjetor i gjithë his-
torisë së tyre të kalimit nga skl-
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lavëria e faraonit në Egjipt për në
tokën e premtuar Abrahamit. Ata
kujtonin në këtë darkë pashke se
si paraardhësit e tyre, për t'i shpë-
tuar ndëshkimit nga engjëlli i vde-
kjes, i cili do të vriste të gjithë fëm-
ijët e paralindur të egjiptasve,
lyen trarët e shtëpive me gjakun
e qengjit. Atë natë ata hëngrën
mishin e qengjit me bukë pa maja
dhe të veshur gati për rrugë, sepse
ajo natë ishte Pashkë (kalim).

Jisui dhe nxënësit e Tij po ha-
nin Pashkën një ditë përpara nga
Pashka e judejve, që sipas kalen-
darit hënor, i binte të premten në
mbrëmje në ditën e 14-të të mua-
jit Nisan. "Dhe ndërsa po hanin,
Jisui mori bukën, e bekoi, e theu,
dhe ua dha dishepujve dhe tha:
Merrni, hani; ky është trupi im.
Pastaj mori kupën, dhe falënderoi,
dhe ua dha atyre duke thënë: Pini
prej tij të gjithë, sepse ky është
gjaku im, gjaku i Dhiatës së Re, i
cili është derdhur për shumë për
faljen e mëkateve." (Mateu 26:26-
28).

Me fjalët: "Bëjeni këtë në
kujtimin tim", Krishti i zhvendos
nxënësit nga Pashka e judejve në
atë Tijën, nga Beslidhja e Vjetër
me gjakun e qengjit, në Beslidhjen
të Re me gjakun e Qengjit të
Perëndisë dhe duke përmbushur
në veten e tij Pashkën, kalimin
nga vdekja në jetë me anën e vde-
kjes dhe Ngjalljes së Tij, Krishti u
kërkon nxënësve edhe të gjithë
atyre që do të besonin tek Ai me
anë të apostujve, që të mblidhen
së bashku në Darkë Mistike në
kujtim të Tij, ku nëpërmjet Kun-
gatën Hyjnore të ripërtërinë bash-
kimin unik me Atë deri në
ardhjen e tij të dytë, ashtu si tha :
"Kush ha mishin tim edhe pi
gjakun tim mbetet tek mua edhe
unë në atë" ( Joani: 6-56).

Në këtë Darkë Mistike kungo-
het si apostujt e tjerë edhe Juda
tradhtari, por tek ai si dënim hyri
djalli që e largoj nga shoqëria e
Zotit edhe apostujve dhe çoj në er-
rësirë për të tradhtuar Krishtin.
Kështu besimtarët e pagëzuar dhe
të përgatitur sipas rregullave
strikte para kungatës me agjërim,
që të mos biem në mëkatin e
Judës kur kungohen në çdo
Liturgji Hyjnore luten me pendim
: "Në Darkën Tënde Mistike, o Bir
i Perëndisë, merrmë sot pjesëtar,
se nuk do tua them armiqve mis-
terin, as do të jap puthje si Juda.
Por si kusari të thërres: Kujtomë,
o Zot kur të vish në Mbretërinë
Tënde".

Në disa Kisha Ortodokse, si në
Jerusalem, episkopi, zakonisht, u
lan këmbët të 12 priftërinjve, një
imitim i veprimit të përulur të
Zotit Krisht, që lau këmbët e
nxënësve dhe të Judës tradhtarit,
si një shembull unikal i përulë-
sisë, shërbimit me dashuri ndaj
tjetrit edhe kur ky është armiku
yt.
E PREMTJA E ZEZË

Të enjten në mbrëmje Kisha
ortodokse në të gjithë botën krem-
ton të Premten e Madhe dhe sipas
popullit quhet e Premte e Zezë. Në
këtë ditë të së Premtes së Madhe,
të krishterët kujtojnë pësimet e
Krishtit: talljet, rrahjet me kamx-
hik, kurorën me gjemba, kryqëz-
imin, gozhdët, etjen, uthullën,
heshtën, braktisjen, dhe të gjitha
sa duroi Krishti në Kryq.

Por në të njëjtën kohë, pësimi
dhe vdekja e Krishtit në Kryq nuk
është i ndarë nga Ngjallja. Madje
edhe në këtë ditë të përuljes së
thellë të Krishtit deri në vdekje
kryqi, të krishterët shohin edhe
zbulimin e lavdisë së Tij të përjet-
shme si Zoti i lavdisë me anë të

fjalëve që vet Zoti tha: "Dhe unë,
kur të jem ngritur lart nga toka,
do t`i tërheq të gjithë tek unë"
(Joani 12:32). "Edhe pak kohë dhe
bota nuk do të më shohë më, por
ju do të më shihni; sepse unë je-
toj, edhe ju do të jetoni. Atë ditë
do të mësoni se unë jam në Atin
tim, dhe se ju jeni në mua dhe unë
në ju." (Joani 14:19-20). Kryqi dhe
Ngjallja janë aspekte të një akti të
pandarë unik shpëtimi. Të krish-
terët këndojnë këtë ditë: "Kryqi
yt, o Zot, është jetë dhe ngjallje".

Himnet e Shërbesës së
Mëngjesit të së Premtes, marrin
një formë të veçantë me leximin
e Dymbëdhjetë Ungjijve, pjesë të
zgjedhura nga katër Ungjijtë që na
informojnë për pësimet e Krishtit.
Mbasi lexohen gjashtë ungjijtë e
parë, në kishë fiken të gjitha dri-
tat, duke krijuar një ambient të
zishëm, prifti që kryeson
shërbesën mban një kryq të madh
dhe me një litani e vë kryqin me
Krishtin e kryqëzuar në qendër të
kishës, duke kënduar himnin:
"Sot varet mbi dru, ai që vari
dhenë mbi ujërat. Me purpur të
gënjeshtër vishet ai që veshi qiel-
lin me re. Shuplaka duroi ai që
çliroi Adamin në Jordan. Me per-
ona u mbërthye Dhëndri i Kishës.
Me shtizë u shpua biri i Vir-
gjëreshës. I falemi pësimeve të tua
o Krisht. Rrëfena dhe Ngjalljen
tënde të lavdëruar". Pastaj be-
simtarët shkojnë dhe e i falen me
heshtje ikonës së Krishtit të
kryqëzuar, duke parë me sytë e
tyre shprehjen më të madhe dhe
unike të dashurisë së Perëndisë
për njerëzit: "Sepse Perëndia e
deshi aq shumë botën, sa dha Bi-
rin e tij të vetëmlindurin, që,
kushdo që beson në të, të mos
humbasë, por të ketë jetë të për-
jetshme" (Joani 3:16).

Krishti i kryqëzuar është shem-
bull frymëzimi për përballimin e
sfidave dhe padrejtësive: "Sepse
për këtë ju u thirrët, sepse edhe
Krishti vuajti për ne, duke ju lënë
një shembull, që të ecni pas gjur-
mës së tij. Ai nuk bëri asnjë mëkat
dhe nuk u gjet asnjë mashtrim në
gojë të tij". "Kur e fyenin, nuk e
kthente fyerjen, kur vuante, nuk
kërcënonte, po dorëzohej tek Ai që
gjykon drejtësisht. Ai vet i mbar-
ti mëkatet tona në trupin e tij mbi
drurin e kryqit që ne, të vdekur për
mëkate, të rrojmë për drejtësi; dhe
me plagët e tij ju u shëruat. Sepse
ju ishit si dele endacake por tani ju
u kthyet te bariu dhe ruajtësi i
shpirtrave tuaj." ( 2 Pjetri 2:21-25).
Po ashtu Kryqi Krishtit është mbur-
rja e fitores të së krishterëve kun-
drejt tre armiqve; djallit, botës edhe
mëkatit :"Edhe ata që janë të Krish-
tit e kanë kryqëzuar mishin bash-
kë me pasionet dhe lakmitë e tij. Sa
për mua, mos ndodhtë kurrë që unë
të mburrem me tjetër gjë, veç për
kryqin e Zotit tonë Jezu Krisht, për
të cilin bota është kryqëzuar tek
unë edhe unë te bota" ( Gal 5-24;6-
14).

Në mëngjesin e të Premtes së
Madhe, pas Orëve të Mëdha, një
nga priftërinjtë del nga dera veri-
ore e Hierores dhe i afrohet Kryqit,
që qëndron në mes të Kishës.
Pastaj, duke e zbritur nga Kryqi fig-
urën e Krishtit, ai e mbështjell atë
me një copë të bardhë dhe e shtrin
në Tryezën e Shenjtë. Priftërinjtë
kështu improvizojnë zbritjen e
trupit të Krishtit nga kryqi dhe
varrimin nga Nikodhimi dhe Josifi
Arimathiani, të cilët e morën
trupin nga guvernatori Romak Pon-
ti Pilat edhe e varrosën me të shpe-
jtë në një varr të gërmuar në një

shkëmb, sepse në mbrëmje festohej
e shtuna e Pashkës Judaike.

Epitafi është një pëlhurë në të
cilën është pikturuar ose qëndisur
figura e Krishtit të vdekur. Kjo e
mbajtur nga priftërinjtë, vendoset
në një varr të improvizuar dhe të
zbukuruar me lule në qendër të
Kishës dhe pastaj nderohet nga të
gjithë besimtarët.
E SHTUNA E MADHE

Të Shtunën e Madhe, që në
kishë kremtohet të premten në
darkë, të krishterët ortodoksë
përkujtojnë varrimin e trupit të
Krishtit dhe zbritjen e shpirtit të
tij në Hadh (bota e të vdekurve).
Gjatë ditës të së Shtunës së Mad-
he, të krishterët sodisin vdekjen e
vetë vdekjes. Përgjatë kësaj kohe
shohim trupin e Krishtit i cili pre-
het dhe pushon në varr, si një trim
i Cili pushon mbas betejës dhe fi-
tores kundër djallit. Besimtarët e
shohim trupin tek pushon në varr,
por me besim presin momentin kur
Krishti do ngjallet. E gjithë kjo ësh-
të shprehur në Shërbesën e së Sh-
tunës së Madhe. Nota bazë e kësaj
shërbese nuk është kaq shumë vaj-
tuese, pavarësisht se këndohen vaj-
timet, por më tepër një pritje e
kujdesshme e Ngjalljes. Në fund të
shërbesës, të gjithë ndjekin Epita-
fin e zbukuruar me lule jashtë kishës
me litani përreth Kishës, siç është
Tradita Ortodokse.

Kisha Ortodokse e quan këtë ditë
e Shtuna e Bekuar e prehjes së
trupit të Krishtit nga mundimet e
Kryqit. Po kjo prehje është një pre-
hje "aktive", sepse Krishti si shpirt
hyri në kërkim të mikut të tij të vde-
kur, Adamit, i cili përfaqëson gjithë
natyrën njerëzore që ra në tiraninë
e vdekjes. Duke mos e gjetur atë në
Tokë, Krishti zbret në mbretërinë e
vdekjes. Atje në Hadh, Krishti e gjen
Adamin dhe Evën dhe u jep atyre
dhe shpirtrave të burgosur përsëri
jetë të re. Këtë të vërtetë kris-
tologjike na e zbulojnë qartë troparet
e Kishës Ortodokse: "Për Adamin
erdhe përmbi dhé ta shpëtosh por
se gjete, dhe atëherë në Ferr të zi
ndër të vdekurit ke zbritur ta kër-
kosh". Kisha me anë të tropareve
teologjike na tregon se Adami dëg-
joi hapat e Krishtit që po zbriste në
Hadh tha: "Unë këto hapa i njoh,
janë hapat e Zotit që kur i dëgjova
në Parajsë u fsheha se kisha mëkat-
uar, por në qoftë se Zoti po zbret këtu
ku jemi ne të burgosur, kjo do të
thotë se shpëtuam".

Një fenomen hyjnor që e tregon
haptazi se Krishti është Drita e Botës
që ndriçoi hadhin edhe u dha liri
shpirtrave të burgosur që besuan te
Ai edhe pritën si Shpëtimtar, është se
të Shtunën e Madhe rreth orës 12:00,
Patriarku Ortodoks i Jerusalit, duke

mbajtur në duar 33 llambadha, që sim-
bolizojnë 33 vitet e Krishtit në tokë,
hyn në varrin e Tërëshenjtë të Zotit
Krisht në Kishën e Ngjalljes në Jerus-
alem. Llambadhat Patriarkut ia ndez
vetë Zjarri Hyjnor, i cili zbret nga qiel-
li si flakë ose del nga Varri i Krishtit.
Mbasi ndizen nga kjo Flakë Hyjnore
qirinjtë e patriarkut orthodhoks, ai del
nga varri me qirinj të ndezur si një
dëshmi e Dritës së Ngjalljes që ndriçoi
ferrin edhe tani ndriçon shpirtrat e
besimtarëve.

Mbi këtë ngjarje të përvitshme,
tregohet dhe një fakt historik. Në 1759
sulltan Murati i Jerusalemit, detyroi
patriarkun ortodoks të Jerusalemit
Sofronin e IV-t, të dalë jashtë Kishës
së Ngjalljes bashkë me popullin
ortodoks, sepse atë vit Dritën Hynore
do ta merrnin armenët monofizitë, të
cilët kishin paguar shumë para tek
sulltani. Kronika historike tregon se
Drita Hyjnore zbriti edhe atë vit, por
nuk ia ndezi qirinjtë patriarkut here-
tik armen që rrinte brenda varrit, por
kaloi përmes kishës së madhe, çau te-
jpërtej kolonën e portës qendrore, dhe
ndezi qirinjtë patriarkut ortodokse
dhe kështu përsëri besimtarët
ortodoksë ishin ata që morën Dritën
e Pashkës. Mbas kësaj ngjarje Sulltan
Murati shkroi një ferman ku thuhet;
"se vetëm patriarku ortodoks ka të
drejtë të marrë Dritën e Shenjtë nga
Varri i Krishtit". Që nga ajo kohë deri
më sot, askush nuk guxon të hyjë në
Varrin e Krishtit, në ditën e Pashkës,
përveç patriarkut ortodoks, i cili ja u
jep këtë dritë gjithë popullit ortodoks
të mbledhur rreth varrit dhe me qir-
inj të ndezur brohoret me ngazëllim:
"Drita e ortodoksëve! Drita e ortodok-
sëve".

Ky fenomen hyjnor është vula që
jep vetë Perëndia Triadik, se me të
vërtetë Krishti u Ngjall dhe këtë
lajm hyjnor ka të drejtë t'ia dësh-
mojë me të vërtetë mbarë botës
vetëm Kisha Apostolike Ortodokse
e cila është hirplote, Shtylla e së
vërtetës, që vazhdon prej shekujsh
duke i predikuar mbarë botës, be-
simtarëve, heretikëve, skizma-
tikëve, gnostikëve, ateistëve, me
doktrinë e me shenja hyjnore, se
Krishti u Ngjall! Vërtet u Ngjall!

E gjithë kjo dëshmi paskale sim-
bolizohet me dritën e qiririt që be-
simtarët të mbledhur nëpër gjithë
kishat e botës, presin në mesnatë
në fillimin e ditës së Diele të Pash-
kës, ta ndezin qiririn nga prifti që
shfaqet me një llambadhë të nde-
zur nga drita e altarit të Kishës dhe
që nga Dera e Bukur i fton të gjithë
besimtarët: "Ejani merrni dritë prej
dritës që s'perëndon dhe lavdëroni
Krishtin që u ngjall së vdekurish".

     *Përgjegjësi i Zyrës së
Katekizmit të Kryepiskopatës  KO-
ASH-it.
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Si çdo vit më 23 Prill, POETE
KA, në bashkëpunim me au
torë, përkthyes dhe institu-

cione kulturore vendase dhe të
huaja, organizon veprimtari
letrare në kuadër të Ditës
Botërore të Librit. Kjo ditë e
veçantë e vitit 2019 i takon letër-
sisë austriake dhe shkrimtarëve
më të njohur të saj, duke bërë të
mundur që, në bashkëpunim me
ambasadën austriake në Tiranë
dhe me mbështetjen e Reiffeisen
Bank, lexuesit shqiptar t'i para-
qiten panorama e letërsisë austri-
ake ndër vite, por duke u përqen-
druar më fort në disa prej vlerave
më të spikatura që janë ofruar ko-
hëve të fundit në fushën e librit
austriak në gjuhën shqipe. Njihet
tashmë origjina e kësaj dite, e cila
i kushton vëmendje autorëve,
përkthyesve dhe lexuesit, si dita
që simbolikisht është e lidhur me
emrat e shkrimtarëve të mëdhenj,
si Servantes, Shekspir dhe Inca
Garcilaso de la Vega. Kjo datë lid-
het, gjithashtu, edhe me ditëlind-
je apo ditëvdekjet e disa sh-
krimtarëve të tjerë, gjithashtu, të
shquar si Vladimir Nabokov,
Manuel Mejia Vallejo, Maurice
Druon, Haldor K. Laxness, Josep
Pia. Në nderim të tyre dhe përjetim
të kësaj dite janë krijuar gjeste e
rituale, si dhurimi i trëndafilave
dhe i librave. Prej këtej burojnë
shenja simbolike për ata që e ble-
jnë librin e tyre të parë më 23 prill,
duke themeluar kësisoj bib-
liotekën e tyre të parë. Por mbi
gjithçka, duke filluar që nga viti
1995 e në vijim, kjo ditë u caktua
enkas për të tërhequr vëmendjen
e publikut drejt librit, për të nxi-
tur edhe më shumë ata që shkru-
ajnë, veçanërisht të rinjtë dhe ata
që sapo kanë nisur të shkruajnë.
Mbi gjithçka mbetet zbulimi dhe
rizbulimi vit pas viti i kënaqësisë
së leximit. Por nuk mbaron me
kaq. Rrethi i të interesuarve
zgjerohet pasi Dita Botërore e Lib-
rit lidhet edhe me mbrojtjen e të
drejtave të autorit, duke ftuar që
në këtë ditë të veçantë veprim-
tarive t'i bashkohen e të bëhen
faktorë edhe botuesit, librarët dhe
punonjësit e bibliotekave.

Elementeve kushtuar leximit
POETEKA këtë vit i shton edhe
përurimin e letërsisë dhe au-
torëve austriakë përmes kartoli-
nave letrare. Kjo veprimtari vjen
si vijim krijues i programit të suk-
sesshëm POETRYCARD, që u zh-
villua vjet, përmes së cilit u përu-
rua letërsia austriake dhe ajo sh-
qiptare, si bë e njohur veprimtar-
ia e përkthyesve që lidhin kultur-
at.

Kësisoj, veç dhurimit të librave
e leximeve, Dita Botërore e Librit
2019 në Tiranë zhvillohet edhe

përmes dërgimit drejt njëri-tjetrit
të kartolinave me portretet, balli-
nat e botimeve dhe fragmente nga
krijimtaria e shkrimtarëve të njo-
hur austriakë Robert Menasse,
Jutta Treber, Christine
Nöstlinger, Robert Seethaler, Th-
omas Bernhard…

Ajo që POETEKA ofron këtë
vit është jo vetëm e njohura nga
austriake në Shqipëri, si Elfriede
Jelinek, Rainer Maria Rilke,
Georg Trakl, Erein Einzinger,
Baron Nopsca, Joseph Roth etj,
por edhe e panjohura, apo pak e
njohura e kësaj letërsie. Këtë vit
kartolinave letrare me krijim-

tarinë dhe portretet e R. Menasse,
J. Treber, Ch. Nöstlinger, R. Seetha-
ler, Th. Bernhard u shtohet edhe
një video që paraqet një panoramë
të letërsisë austriake, duke fillu-
ar që me Heinrich von dem Tuer-
lîn e deri te shkrimtarët bash-
këkohorë austriakë Thomas
Glavinic, Wolf  Haas. Këtyre u sh-
tohen edhe krijimtari e niveleve
të larta letrare, autorët e të cilëve
njihen pak ose aspak nga lexuesi
shqiptar. Këto elemente dhe befa-
si të këndshme letrare bëhen të
njohura përmes leximeve të  lex-
uesve më së pari e më pas prej lexi-
meve të përkthyesve të tyre në gju-

hën shqipe si Admra Poçi, Irena
Nasi, Lindita Komani, etj.

Vetëm gjatë këtij viti Botimet
POETEKA kanë sjellë për lexues-
in shqiptar dy romane nga letër-
sia austriake. I pari është "Kon-
radi  - djali i kurisë së konservës"
shkruar nga Christine Nostlinger
dhe romani "E përdhunuara", nga
Jutta Treiber.

Të dy veprat e mirënjohura të
letërsisë austriake janë pjesë e ve-
primtarive përuruese të Ditës
Botërore të Librit. Kritika letrare
për romanin "E përdhunuara",
përkthyer në 25 gjuhë të botës, ka
theksuar se është vërtet një libër
jo vetëm me titull të rëndë, por
edhe me një ngjarje të tillë, pasi
ajo çfarë i ndodh personazhit
kryesor, Frankës e që mund t'i
ndodhë kujtdo në moshën e saj,
është një nga përvojat më tron-
ditëse që ndodh në jetën e një va-
jze.

Teksa rrëfen mbi jetën dhe
natyrën e shpenguar të Frankës,
shkrimtarja austriake Jutta
Treiber ngulmon të shprehet se
pas përvojave dramatike, si ajo e
17-vjeçares, vëmendja shkon jo
vetëm ndaj fajtorit, por ndaj të
përdhunuarës, jeta e së cilës nuk
është dhe nuk ka se si të jetë si më
parë.

Me stil të qartë, energjik dhe
bindës, shkrimtarja e njohur aus-
triake Jutta Treiber, e cila është
nderuar me Çmimin Mbarëaustri-
ak për Librin më të mirë për të
Rinj në Austri dhe për të cilën
Presidenti Federal Dr.Heinz Fis-
cher është shprehur se: "Krijim-
taria e shkrimtares Jutta Treiber
e ka pasuruar ndjeshëm letërsinë
në gjuhën gjermane dhe ka kon-

LIBRI

Promovohen sot librat e Jutta
Treber dhe Christine Nostlinger

Nga Silvana Leka

Dita Botërore e Librit,
me dy shkrimtarë austriakë

tribuar shumë në vendin kultur-
or që zë Austria në botë", i jep
rëndësi faktit se sa e vështirë ësh-
të ta fitosh betejën e kthimit në
"normalitet" dhe se për ta fituar
këtë luftë duhet te bashkohen të
gjithë, më së pari familja, shkol-
la, shoqëria, që përballimi i asaj
që ndodhi të kthehet në çështje të
të gjithëve, përfshi këtu dhe të rin-
jtë e adoleshentët.

Bashkë me këtë libër përuro-
het përmes leximeve edhe një
tjetër vlerë e çmuar nga letërsia
austriake: romani, "Konradi - ose
djali konservës". Kjo vepër e sh-
krimtares austriake Christine
Nöstlinger, ky sukses botëror i
jashtëzakonshëm, përkthyer në
më shumë se sa 20 gjuhë, sjell
pranë lexuesit shqiptar ndodhitë
e një djali të dorëzuar gabimisht
te dikush, që nuk e do e që bëhet
gati ta kthejë mbrapsht. Kjo jo
sepse Konradi është një djalë "i
keq" apo "i prapë". Përkundrazi,
mospranimi i tij ndodh sepse Kon-
radi është një djalë i përkryer.

Përmes këtij romani mahnitës
rrëfehet për fëmijërinë dhe rritjen
e fëmijëve, për dëshirat dhe prir-
jet e tyre të natyrshme dhe mbi
pritshmëritë e mëdha të
prindërve, të cilët, edhe pse i duan,
ua ndërlikojnë jetesën prej fëmije.
Ja pse Konradi nuk është fëmijë i
zakonshëm, por një fëmijë "prej
fabrike", prej të cilit kërkohet të
jetë gjithmonë i pari, i shkëlqyer
dhe i përsosur, si në kuti. Po a i
lipset kujt një fëmijë i tillë, që flet
në mënyrë të automatizuar, për-
dor gjuhë artificiale, që bën vetëm
pyetje, por që nuk di të luajë, nuk
di të bëhet pis e të hajë një
akullore pa marrë 10 herë leje nëse
duhet ta hajë? A duhet të jenë fëm-
ijët të sjellshëm deri në lodhje, me
rezultate të jashtëzakonshme në
mësime dhe a kanë me të vërtetë ndon-
jë rëndësi këto kur ky fëmijë nuk
rritet natyrshëm dhe njohuritë e sh-
kollës nuk i hyjnë në punë për jetën?

Ky roman, një nga më të dashu-
rit e fëmijëve në të gjithë botën, i
nxit lexuesit të qeshin, ta lexojnë
me zë të lartë, pavarësisht nëse
kjo ndodh më 23 prill 2019, gjatë
veprimtarive të Ditës Botërore të
Librit apo organizimeve të ngjas-
hme një herë në vit, apo do të vazh-
dojë edhe më gjatë, në kohën lex-
uesi mbetet sërish vetëm përballë
autorit dhe librit.

Kësaj prirjeje i vjen në ndihmë
edhe nisma e POETEKËS për t'u
bashkuar me njëri-tjetrin përmes
shkëmbimit të kartolinave
letrare, falë të cilave lexuesi takon
njëkohësisht autorin austriak,
përkthyesit e tij, botuesit dhe vetë
librin, që nuk është më thjesht një
objekt fizik me shkronja, figura
dhe numra faqesh, por një urë ko-
munikuese, që na bashkon jo vetë
gjatë një mbrëmjeje letrare, por
na fton drejt leximit, bibliofilisë
dhe vlerave që mbart libri, kjo
mrekulli që mund ta mbartin me
vete.
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Mbahet në Moscow Inter
national Film Festival
premiera botërore e film-

it artistik "Pranvere e paharruar
në fshatin e harruar" me regji dhe
skenar të Kushtrim Bekteshit. Në
përzgjedhjen e 15 filmave në edicio-
nin e 41-të të Festivalit Ndërko-
mbëtar të Filmit në Moskë, portali
"Festival Film" e rekomandon edhe
filmin shqiptar "Pranverë ? pahar-
ruar në fshatin e harruar". Ai u
shfaq më 21 dhe është planifikuar
me 24 prill për një projeksion të
dytë. Producenti i filmit Mumin
Jashari ka thënë për median se me
Kushtrimin do jenë në festival për
prezantimin e filmit.

Ky është një sukses për regjisor-
in Kushtrim Bekteshi, i cili me film
debutant po prezantohet në një fes-
tival të kategorisë A. Filmi është
xhiruar në fshatin Gjonomadh të
rrethit të Korçës. Në film është
paraqitur jeta e zakonshme dhe e
qetë e një fshati "të harruar" që e
çrregullon ardhja e tri prostitut-
ave në kafenenë ilegale të dy
vëllezërve. Burrat, edhe përkundër
përpjekjeve të grave të tyre për t'i
ndaluar, tërë kohën e kalojnë në
kafene duke harxhuar paratë e
fundit në alkool dhe seks. Në sh-
kollë mbizotëron gjendje kaotike,
xhamia mbetet pa besimtarë. Nga
e gjithë kjo gjendje kaosi përfitojnë
dy të rinjtë Agimi dhe Shpresa, të
cilët arrijnë të realizojnë lidhjen e
dashurisë që ua kanë ndaluar
prindërit e tyre.

PREMIERA

Tri prostituta, kafeneja ilegale dhe
kryengritja e grave

Filmi "Pranverë e paharruar në
fshatin e harruar" shkon në Moskë

Ndër klientët e rregullt në kaf-
ene është edhe i papuni Xharra, i
cili me gruan e tij Hanën (e cila
është shtatzënë) ka tre fëmijë të
vegjël. Hoxha e humb autoritetin
tek burrat e fshatit. Përveç pleqve,
askush tjetër më nuk shkon në
xhami. Edhe përkundër thirrjeve
të tij apokaliptike për katastrofën
që i kanoset fshatit, prapë se prapë
kafeneja vazhdon me punë. "Spiu-
ni" i fshatit (Avdili) përpiqet që ta
përmbushë misionin që ia ka
ngarkuar Xhinga për ta vënë në
tundim Hoxhën që edhe ai ta viz-
itojë kafenenë. Ndërkaq që gratë e
fshatit detyrohen vetë të përkujde-
sen për fëmijët, shtëpinë, arat dhe
gjithçka tjetër. Përpjekjet e tyre
për t'i ndalur burrat për të shkuar
në kafene, rezultojnë të pasuk-
sesshme. Në fund Hana me ndih-
mën e Hoxhës dhe gruas së tij, ar-
rin t'i organizojë gratë e fshatit që
të rebelohen, të ndërmarrin aksion
për t'i dëbuar prostitutat dhe për
ta djegur kafenenë. Kafeneja digjet
e tëra, ndërsa jeta në fshat ka gjasa
të kthehet përsëri në normalitet.

"E veçanta në film, të gjithë ak-
torët flasin me një dialekt, edhe pse
janë nga Maqedonia, Shqipëria dhe
Kosova. Flasin në dialektin geg,
dhe kjo është një nga risitë e filmit
tonë. Nuk bëhet fjalë se në cilën
trevë bën fjalë, por që është
përgjithësuese për shoqërinë sh-
qiptare, është një shoqëri patri-
arkale, por në ndryshim, ka me-
sazhin pozitiv brenda saj. Ndryshi-
mi është i domosdoshëm për një
shoqëri të caktuar", ka thënë pro-
ducenti Genc Përmeti.

Në film është përfshirë një kastë
e madhe aktorësh nga Maqedonia,

Kosova, Shqipëria dhe Bullgaria,
ndër të cilët: Shkumbin Istrefi,
Osman Ahmeti, Ndriçim Xhepa,
Luan Jaha, Salaetin Bilall, Muzba-
jdin Qamili, Vjollca Bekteshi
Hamiti, Adriana Matoshi, Diana
Spasova, Hismet Ramadani, Musa
Isufi, Ervin Bejleri, Romir Zalla,
Adrian Aziri, Bujar Ahmeti,
Shengyl  Ismaili, Donikë Ahmeti,
Taulanta Jupi, Mona Mustafa,
Sokol Hajrullai, Ilire Vinca, Vebi
Qerimi, Adem Karaga, Muzafer
Etemi, Besmir Bitraku, Gentë Rat-
koceri, Lili Çavdarova Suçeva,
Amernis Nokshiqi Jovanovska,
Emine Kadriu, Flora Kadriu, Bler-
im Dardhishta, Muhamed Arifi,
Mendim Murtezi, Teuta Ajdini Je-
geni, Drita Kaba Karaga, Elhame
Bilalli, Hajrullah Ramizi, Zijadin
Murtezi, Vaske Niço, etj…

Filmi "Pranverë e paharruar në
fshatin e harruar" është bash-
këprodhim në mes Manufaktura
Production (Maqedoni) me produ-
cent Sasho Pavslovski,
Media&Film Production (Kosovë)
me producent Mumin Jashari,
Ska-Ndal Production (Shqipëri) me
producent Genc Përmeti dhe Sk-
upifestival (Maqedoni) me produ-
cent Muzbajdin Qamili dhe Osman
Ahmeti. Filmi është i mbështetur
financiarisht nga Agjencioni për
Film i Maqedonisë, Qendra Kine-
matografike e Kosovës, Qendra
Kombëtare e Kinematografisë së
Shqipërisë, Radiotelevizioni i Kos-
ovës, Radiotelevizioni i Maqedo-
nisë 2 dhe Radiotelevizioni i Sh-
qipërisë.

Filmi është parashikuar të jetë
pranë publikut në tërë kinematë
tona në mesin e muajit maj 2019.

Rikthehet në Shqipëri "Olen
Cesari & International Clan-
destine Orchestra", pas dy
vjetësh nga koncerti i tij i fun-
dit në Tiranë, event që ishte
një sukses i madh publik dhe
televiziv. Koncerti do të mbahet
në datat 23 dhe 24 prill në Pall-
atin e Kongreseve në orën 19:00.
Çezari ndërkohë ka vazhduar
xhiron e botës me grupin e tij
muzikor duke shfaqur kon-
certe në SHBA, Kanada, Bra-
zil, Zvicër, Francë nga njëra
anë e globit, por edhe nga ana
tjetër si Vietnam, Tailandë,
dhe Kinë. E paharrueshme ish-
te performanca dhe prezanti-
mi i tij në Carnegie Hall, në
New York, me një orkestër
prej 80 elementësh dhe 200
artistësh në kor. Të panumër-
ta janë edhe koncertet e tij
nëpër botë, duke përfaqësuar
Shqipërinë dhe Italinë nëpërm-
jet Instituteve Kulturore dhe
"Performing Art Centers"
(Qendrat e Performimit të Ar-
tit) nëpër botë. Për t'u mos har-

OLEN CESARI
DY NET KONCERT NË PALLATIN E KONGRESEVE

"EKRANI I ARTIT"
VJEN NË EDICIONIN E TRETË

Art House organizon për të
tretin vit radhazi festivalin
"Ekrani i Artit" ku do bash-
këjetojnë filmi dokumentar
mbi artin me atë eksperimen-
tal dhe videoartin. I nisur si
një përzgjedhje filmash nga
festivali fiorentin "Lo scher-
mo dell'arte", këtë vit do bëjë
bashkë një përzgjedhje fil-
mash nga International Short
Film Festival Oberhausen, Lo
schermo dell'arte, koleksioni
i videos dhe filmit të Van Ab-
bemuseum, një përzgjedhje
nga videoarti shqiptar i viteve
të fundit, një grup filmash të
shkurtër nga regjisorja gjer-
mane Sylvia Schedelbauer si
dhe një film me metrazh të
gjatë nga artisti shqiptar Pleu-
rad Xhafa. Një risi tjetër do të
jetë shpërndarja e projeksion-
eve në oborret e shtëpive sh-
kodrane ku do të gërshetohet
hapësira private dhe publike,
atmosfera tradicionale dhe
ajo bashkëkohore.  Teatri

ruar është "Ave Maria" që ekzeku-
toi në Rio de Janeiro mbi shpat-
ullën e statujës së Krishtit. Çezari
kthehet në Tiranë me grupin e tij
"International Clandestine Or-
chestra" me qëllim që të përsëritë
suksesin e kaluar dhe ta tejkalojë
atë, duke rivënë në skenë një tjetër
event të paharrueshëm. Në kon-
cert do të jenë të ftuar specialë:-
Alessandro Mannarino,- Guo
Gan,- Pepe Sanchez,- Eden,- Shama
Milan, - Lavinia Mancusi- Bes Kal-
laku. Eventi si gjithmonë do jetë
një miks perfekt i këngëve dhe
muzikës së mirënjohur të të gjitha
trevave. Po ashtu do të ketë edhe
pjesë të kompozuara nga vetë
Çezari të shoqëruara me momente
virtuozizmi total, por edhe gjallëri
spontane duke futur në valle të ftu-
arit, si gjithmonë, të përfshirë to-
talisht në skenë me Çezari.

Personalisht kam menduar
gjithmonë që të jem më i pran-
ishëm në Shqipëri. Ju besoj e dini
që për shkak të angazhimeve të
shumta më duhet të udhëtoj dhe
të zhvilloj evente e të performoj në

të gjitha anët e globit, por dëshira
dhe detyra për vendin tim po më
kthejnë sërish dhe do të më sjellin
gjithmonë në Tiranë. Ndihem i
nderuar për interesin që kanë pa-
tur të gjithë shqiptarët për të
ardhur në koncertin tim dhe ju
garantoj të gjithëve se besimin e
tuaj do t'ua kthej. Sot do të zbuloj
vetëm disa detaje nga ato që do të
ndodhin në koncert, sepse të tjer-
at do të jenë surprizë.  Bashkë me
grupin tim "International Clan-
destine Orchestra" do të rivendo-
sim në skenë tinguj nga e gjithë
bota, e për ta na shoqëruar dhe për
t'i bërë notat sa më reale unë kam
ftuar Alessandro Mannarinon kan-
tautorin e famshëm italian. Nga
Kina do të vijë Guo Gan, një instru-
mentist, i cili do të luajë një nga melo-
ditë më të famshme të Azisë. Vjen po
ashtu për herë të parë në Tiranë bater-
isti që ka performuar për vite me San-
tanën, Pepe Sanchez. Do të jetë Eden,
Shama Milan nga Kuba, Lavinia Man-
cusi dhe për të thyer muzikën në një
moment, unë kam ftuar edhe aktorin
shqiptar të humorit Bes Kallaku.

Migjeni do të mirëpresë cere-
moninë e hapjes shoqëruar me
përzgjedhjen e parë filmike e
në vijim projeksionet do të
vazhdojnë në hapësirat e Art
House, oborri i shtëpisë së Pa-
shko Vasës, i shtëpisë së Lla-
zanve dhe asaj të Kolë
Idromenos, ku është hapur e
para kinema shqiptare në
fillim të shekullit XX. Pro-
grami filmik do të shoqërohet
me momente muzikore në am-
bientet e Qendrës Rinore Arka
me të ftuar të veçantë Kolë
Lacën me projektin e tij Shko-
dra Elektronike.
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Odë për Zonjën Tonë të Europës
Opinioni i   Ditës

Bernard Henri-Levy

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

... Ajo është një thesar i
qytetërimit, si për ata që besojnë
në parajsë dhe për ata që nuk be-
sojnë. Ajo përfaqëson Europën e
bukurisë, shpresave të shenjta,
madhështisë dhe fisnikërisë. Ash-
tu si ju, ashtu si kushdo, jam
zemërthyer.

Tragjedia provokon një çorbë
me kujtime. Gdhendja në përjetësi
nga Viktor Hygo të katedrales tek
Kurrizoja i Notre Damit, sigurisht
që të vjen ndër mend. Po ashtu edhe
vargu i Luis Aragonit: "Asgjë nuk
është aq i fuqishëm, as zjarri, as
drita, teksa Parisi im sfidon rrez-
ikun. Asgjë nuk është më e bukur,
se ky Paris i imi".

Të kujtohet edhe një frazë
hapëse nga Bodleri: "Jam bukuri,
o të vdekshëm, si një ëndërr në gur."
Nuk është shkruar për Notre
Damin, por qartazi mund të thu-
hej edhe për të.

Kujtimet shkojnë përtej fjalës së
shkruar. Katedralja në vetvete ka
qenë dëshmitare e shekujve të his-
torisë franceze, përfshirë episode
që janë pjesë e legjendës. Ka qën-
druar me Francën përgjatë kalorë-
sisë mistike, në lavdi dhe zymtësi.
Mendoj për meshën e festës së
çlirimit të Parisit në 1944 dhe pagë-
zimin e një motre më të vogël aty.
Lotoj me të, ashtu si vajtoj me të
gjithë të krishterët që iu desh të
shihnin kishën e tyre të përfshi-
hej nga flakët, duke marrë me vete
mbase një pjesë të padukshme të

kishës për ta.
Të nesërmen në mëngjes, e men-

dova Notre Damin si Francën e
Rezistencës. Ajo përfaqëson
madhështinë gotike dhe qetësinë
e Senës. Ajo është besimi dhe buku-
ria në një manifest të vetëm. Dhe,
sigurisht, fjalët e Hygosë dhe Ara-
gonit mbeten ende aty, duke kër-
cyer në kokën time prej të pagjumi.
E pyes veten si do të përballem me
ditën. Si do të përballemi me të
nesërmen? Hygo më jep përgjigjen:
"Koha është arkitekti, por njerëz-

it janë ndërtuesi."
Pasdite mund të shpresoj që

zjarri të ketë përfunduar. Për një
qytetar të Parisit, është torturë të
shohë imazhet e tmerrshme të
zemrës së qytetit që është përfshirë
nga dhuna e flakëve. Më shumë se
një kishë është rrëzuar. Në një farë
mënyre, Notre Dame është shpirti
i njerëzimit në vetvete dhe një pjesë
e atij njerëzimi është prekur tash-
më.

Ne parisienët besonim që zonja
jonë e nderuar ishte e pavdekshme.

Megjithatë ja tek është, e rënë, e
plagosur, e pashpresë kundrejt
fatit, teksa ne të gjithë e shohim
këtë ferr. Megjithatë përpara aty-
re imazheve të dhembshme, erdhi
edhe një ndjesi mbështetjeje. Ital-
ianët, suedezët, irlandezët, span-
jollët, kinezët dhe algjerianët - të
gjithë u bashkuan njëzëri me pop-
ullin e Francës. Ashtu si pas një
sulmi, të gjithë thoshin "Je suis
Paris" (Jam Parisi).

Së fundmi, teksa digjej, Notre
Dame na kujtoi brishtësinë e his-

torisë dhe trashëgimisë sonë,
pasigurinë e asaj që kemi ndërtu-
ar dhe natyrën e fundme të Eu-
ropës mijëvjeçare, atdheut të artit,
ku Notre Dame është një nga
trashëgimitë më të vyera.

Duke parë nga e ardhmja, çfarë
duhet të mendojmë? Çfarë duhet
të bëjmë? Duhet të shpresojmë se
sakrifica e Notre Dame do të zg-
jojë ndërgjegjet e përgjumura; se,
përmes kësaj katastrofe, njerëzit
do të kuptojnë se Europa është
Notre Dame e shkruar me të
mëdha. Më shumë se një bashkim
politik, është një vepër arti, një
bastion brilant i inteligjencës së
përbashkët, por, gjithashtu, shtë-
pi e një trashëgimie të vënë në rrez-
ik.

Kjo trashëgimi është tepër e
rëndësishme për t'u humbur. Nuk
mund të lejojmë shkatërrimtarët
të përçajnë popullin e Europës.
Duhet të kemi parasysh se, së bash-
ku, jemi ndërtues të tempujve dhe
pallateve, krijues të së bukurës. Ky
është mësimi i Notre Damit në këtë
Javë të Shenjtë.

Presidenti francez, Emmanuel
Macron, i cili për dy vjet ka bërë
apel për bashkim në rindërtimin e
Europës, tani po bën apel për bash-
kim në rindërtimin e Notre Dame.
Së bashku, duhet të rikthejmë zem-
rën e Francës. Organizata ime
letrare, La Règle du Jeu, do të kon-
tribuojë në fondin kombëtar për
këtë qëllim. I nxis të gjithë lexues-
it të bëjnë të njëjtën gjë. Ne njerëz-
it jemi ndërtuesit.

Marrë nga Project SyndicateMarrë nga Project SyndicateMarrë nga Project SyndicateMarrë nga Project SyndicateMarrë nga Project Syndicate
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Targeti rus për Shqipërinë
është shumë i vështirë Demët duhet të mendojnë pozitivisht. Mos

kërkoni heroizëm të veçantë ndaj vetes në
punë apo në shtëpi. Do të ishte mirë të bënit
pushim këtë të martë ose të bëni ushtrime
fizike. Bëni kujdes nëse nuk dëshironi të sh-
koni në një event që ju kanë ftuar.

DEMI

Të lindurit e kësaj shenje do të kalojnë një
ditë pa probleme. Ka gjasa të përfundoni të
gjitha detyrat. Ata që nuk janë të kënaqur
me punën e tyre, rekomandohet të kërkojnë
një tjetër vend pune. Megjithatë duhet të
qëndroni larg ndryshimeve të tjera sot.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Pjesa më e madhe e Binjakëve do ta
kalojnë këtë ditë me sporte të ndryshme
ose mund të bëjnë një udhëtim të sh-
kurtër. Nëse do të jetë e mundur, do të
ishte mirë të mos e ngisni makinën sot,
por të jeni pasagjerë.

Gaforret rekomandohet të mendohen
thellë dhe të shohin mënyrat për të
ecur përpara. Mos u bëni sipërfaqë-
sorë, por përpiquni të analizoni gjest-
et dhe shprehjet e fytyrës. Vetëm në
këtë mënyrë do të mund të hapni një
horizont të ri për biznes personal.

Për disa Luanë është koha për triumfe.
Ka gjasa që ndërkohë që po shënoni suk-
ses në profesion, do të fitoni edhe ndaj
një rivali në dashuri. Gjithashtu, mund t'ju
rriten edhe financat. Fitoret mund t'ju sjellin
si gëzim ashtu edhe stres.

Problemi kryesor për Virgjëreshat do
të jetë mungesa e mbështetjes së du-
hur. Mos u mbështesni tek të afërmit,
kolegët apo miqtë, pasi asnjë prej tyre
nuk do të ketë mundësi t'ju ndihmojë.
Përpiquni t'i bëni ballë vetë këtyre prob-
lemeve dhe të gjeni zgjidhje për to.

Peshoret nuk do të marrin për bazë këshillën
e dikujt. Përpara se të mendoni qëllimin nega-
tiv te fjalët e të tjerëve, përpiquni të jeni më të
arsyeshëm. Kjo e martë është dita e duhur
për të nisur një partneritet të ri në biznes ose
për të nisur një marrëdhënie të re dashurie.

Akrepët duhet të mendohen më shumë
përpara se të veprojnë. Ndoshta nuk duhet
të mendoni keq për çdo gjë që ndodh rreth
jush. Përpiquni të jeni më të sjellshëm.
Shumë gjëra mund të ndryshojnë brenda
ditës. Tregohuni më pozitiv. Akrepët e mar-
tuar duhet të jenë më romantikë.

Disa Shigjetarë duhet t'i përkushtohen
zhvillimit të ideve të reja. Ndoshta, kjo
mund të ketë të bëjë me një projekt që
ka qëllim luftën ndaj padrejtësive.  Kur
të promovoni këtë projekt, mos neg-
lizhoni jetën personale.

Disa Bricjapë do të mund të rrisin autori-
tetin në punë ose të shënojnë sukses në
biznes. Sa i përket marrëdhënieve per-
sonale, fati përjashtohet nga çdo mundë-
si. Mos u afroni me dikë të seksit të
kundërt, që e njihni shumë pak.

Për disa ujorë kjo do të jetë një periudhë
produktive. Mund të fitoni mbështetje nga
persona jo familjarë. Ata që janë në kërkim
të një pune do të gjejnë disa njëkohësisht.
Mendohuni mirë para se të zgjidhni, në
mënyrë që të shmangni ndonjë gabim.

Peshqit mund të suprizohen sot nga një vizitë
e papritur. Mund të bëhet fjalë për dikë që e keni
fshirë nga lista e kontakteve. Mos u mashtroni
nga përpjekjet e tij/saj për t'ju bindur. Kjo këshillë
vlen për të gjitha fushat e jetës. Mos ndryshoni
asgjë në profesionin tuaj.

Opinioni i   Ditës

Nga Spartak Ngjela

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

...ndërkombëtarisht që të elimi-
nojë të gjithë këtë klasë politike të
korruptuar?

2. Do ta ndihmojë Amerika Sh-
qipërinë për ngritjen e një ushtrie
moderne?

3. A do të nisë në Shqipëri refor-
ma në arsim për ngritjen reale të
intelektit shqiptar?

4. A do të kthehet Shqipëria pas
eliminimit tërësor të klasës poli-
tike të korruptuar në qendrën re-
ale të bashkimit arbëror në Ball-
kanin Perëndimor?

Sigurisht, të gjitha këto do të
ndodhin me patjetër.

l.
Gjithçka do të varet nga mendi-

mi politik perëndimor për Sh-
qipërinë, sidomos nga politika
amerikane, e cila tani e ka thënë
qartë se në interesin e saj
përkundër politikës ruse në këtë
zonë, kërkon domosdoshmërish të
përqendrohet në aleancë me poli-
tikën shqiptare.

Shqiptarët janë sot 97 për qind
proamerikanë, kurse armiqtë
shekullorë të tyre dhe pushtuesit
e territoreve shqiptare, serbët, janë
80 për qind prorusë.

Ngritja e të gjithë shqiptarizmit
si frymë në Ballkanin Perëndimor
është interes i madh i politikës
amerikane dhe asaj gjermane. Në
fakt, mu këtu duhej të kishte fillu-
ar politika e re shqiptare. Por në
Tiranë, krerët e politikës janë
kundër interesit kombëtar.
Vodhën. Dhe tani duan të shkatër-
rojnë Shqipërinë. Këtë duan të
bëjnë. Por janë të mbaruar. Te Ru-
sia e kanë shpresën. Si gjithmonë,
njëlloj si shitësit e mëdhenj të in-
teresit kombëtar shqiptar.

Por, sot e kanë të pamundur.
Lodhen kot së koti e fare kot. Janë
që në këtë ndërkohë krejt të hum-
bur.

ll.
Opozita që sheh nga Moska tani

është e drobitur. Me një grusht të

paguarish mendoi të bënte kry-
engritje destabilizuese. Injorancë
e asgjë më.

Po pse, Lul Basha dhe Sali Ber-
isha do ta mundin në Tiranë poli-
tikën amerikane!

lll.
Gjithsesi, tani që parlamenti

është i plotë dhe opozita antire-
formë nuk është më në parla-
ment, politika amerikane dhe ajo
gjermane e kanë të gjithë parla-
mentin nën kontroll dhe prandaj
kuptohet se Reforma në Drejtësi
tani e më tej nuk mund të ketë
më asnjë lloj sprapsjeje dhe pran-
daj do ta vijojë strukturimin e
saj juridik me shpejtësi.

Shqiptarët po presin me ethe
pritëse reformën e premtuar
nga Uashingtoni, ndërsa po
kuptohet që Uashingtoni, kra-
has me vënien në vijë të vetë
zhvillimit përfundimtar të Re-
formës në Drejtësi, ka filluar me
ritme të shpejta edhe riarma-
tosjen moderne të ushtrisë sh-
qiptare.

Të dy këto aspekte janë të
lidhura me njëri-tjetrën dhe
kanë një pikësynim kryesor:
ngritjen e Shqipërisë dhe të
botës shqiptare në Ballkanin
Perëndimor deri në një faktor të
rëndësishëm ndërkombëtar. Kjo
ngritje ecën me forcë në një as-

pekt politik dhe ushtarak
njëherësh, gjithë po në funksion
të konfliktit me Moskën dhe më
Beogradin. Sepse kjo do të jetë poli-
tika e njëzet vjetëve të ardhshëm.
Është kjo arsyeja që sot pika më e
nxehtë e konfliktit ruso-amerikan
është Shqipëria, por çështja sh-
qiptare ka fituar.

"Targeti rus për Shqipërinë ësh-
të shumë i vështirë", tha me plot
sarkazëm Zv.ndihmës Sekretari i
Shtetit amerikan, Palmer, para
disa ditësh në Tiranë.

Dhe kjo është e vërteta.

* Marrë nga "Facebook".* Marrë nga "Facebook".* Marrë nga "Facebook".* Marrë nga "Facebook".* Marrë nga "Facebook".
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KAMPIONATI

Titull-Europë-mbijetesë,
Superliga luftë në tri fronte

Të dielën presidenti e kishte kritikuar drejtorin sportiv, u fol se do i hiqte disa kompetenca

Lotito zbutet ndaj Tares:
Igli, një zgjedhje e zgjuar

Kreu i klubit shpërtheu përpara stërvitjes

VIJOJNË PUNIMET

Montohet impianti elektrik
tek "Arena Kombëtare"

Jo vetëm titull dhe mbi
jetesë, një garë edhe

më e rëndësishme zhvillo-
het për një vend në Kupat
e Europës. Champions
League, eliminatoret, ësh-
të e prenotuar nga Partiza-
ni, i gjithë diskutimi tash-
më bëhet për 3 biletat në
Europa League, një nga
Kupa dhe dy nga kampi-
onati. Aktualisht Kukësi
është ekipi më i favorizuar,
ndodhet në vendin e dytë,
plus 3 pikë nga Flamurtari,

rruga e vetme që i siguron
Europën, gjithashtu bëjnë
tifo edhe për Kukësin, pasi
nëse Kukësi fiton Kupën, li-
rohet edhe një vend tjetër në
kampionat. Në vendin e 4-ët
me 46 pikë renditet Teuta,
dy pikë më pak se Flamur-
tari. Në këtë fundsezoni, Teu-
ta ka humbur shumë nga

shkëlqimi i dy fazave të para.
Europa tashmë nuk është në
dorën e tyre. Gjithashtu, dy
ekipe që vijojnë të insistojnë
për një vend në Europë janë
Laçi dhe Skënderbeu. Kurbi-
nasit duken të rilindur nën
drejtimin e Starovës, me të
drejtë besojnë ende te zona
euro, pasi vendi i tretë ësh-

të vetëm 4 pikë larg. I ndry-
shëm është diskutimi për
Skënderbeun. Europa për
klubin korçar është e lidhur
ngushtë me vendimin për-
fundimtarë nga Gjykata e
Arbitrazhit Sportiv. Nëse
KAS zhvlerëson dënimin e
dhënë nga UEFA, Skënder-
beu ka ende dy rrugë për të
kapur Europën, nga Kupa
ku janë në gjysmëfinale,
por edhe nga kampionati,
pasi janë 5 pikë larg vendit
të tretë.

por gjithashtu ka edhe një
tjetër opsion, Kupën e Sh-
qipërisë, pasi është kuali-
fikuar në fazën gjysmëfina-
le. Më në fund verilindorët
duken të bindur se titulli
është i pamundur dhe janë
të fokusuar të blindojnë ven-
din e dytë në kampionat dhe
t'i shkojnë deri në fund
Kupës. Në vendin e tretë ësh-
të Flamurtari. Vlonjatët
shpresojnë shumë të qën-
drojnë në këto pozita deri në
fund, pasi kampionati është

Kanë qenë momente
tensioni ditën e
djeshme në Forme-

lo, ku përpara seancës stër-
vitore,  Klaudio Lotito,
presidenti i Lacios, ka folur
përpara të gjithë skuadrës
dhe stafit duke mos kursy-
er asnjë. Nervozizmi i presi-
dentit kishte të bënte me
humbjen ndaj Kievos, një
skuadër e cila ka rënë
matematikisht nga katego-
ria, humbje që për Lacion
rrezikon të kthehet në dësh-
tim sezonal, pasi mund të
mos kualifikohet për në
zonën e Ligës së Kampion-
eve. Mes të kritikuarve ka
qenë edhe Igli Tare, ndërsa
"Sportmediaset" shkruante
që Lotito mund t'i hiqte
shumë direktiva nga merka-
toja drejtorit shqiptar dhe
t'ia kalonte Anxhelo Peru-
cit. Gjithsesi, gjërat duket
se janë qetësuar në ditën e
sotme, me Lotiton që rrëfen
sesi nisi bashkëpunimi i tij
me Igli. "Thoshin që kishte
ardhur me gomone dhe e
tallnin për këtë. Kam bërë
një zgjedhje shumë të zg-
juar. Ishte koha që do t'i
rinovonim kontratën, erdhi
në takim bashkë me proku-

ratorin e tij dhe i thashë:
'Shiko, nuk do ta rinovoj
kontratën'. Ai më tha: 'Si?
Ju më keni dhënë fjalën,
nuk është korrekte, nuk ësh-
të serioze'. Ia thashë se
kisha në plan ta bëja drejtor
sportiv. 'Po si, nuk kam as
licencën', - u përgjigj ai.
'Mos u shqetëso, - vazhdova
- atë do ta marrësh. Men-
dohu për 30 minuta!' Erdhi
pas gjysmë ore dhe më tha
'po'. Telefonata e parë që
mora ishte ajo e Delio Rosit,
i cili më pyeti nëse e kisha
zgjedhur drejtorin sportiv.
Ai thashë 'po' dhe ai më py-
eti 'Rrezik ke zgjedhur
Taren'. 'Po, kam zgjedhur
Taren', - iu përgjigja. 'Ti e
bën këtë, sepse e di që ai

është kundër meje', - vazh-
doi Rosi dhe aty shpërtheva
'Si guxon të më flasësh kësh-
tu? Ti je një nëpunës, bëj
punën tënde dhe pas dy
muajsh do të më falën-
derosh'. Pas pak kohësh sh-
kuam në Siena dhe u
mundëm 2-0. Delio Rosi i
tha Tares: 'I thuaj presiden-
tit të më shkarkojë, nuk e
kam më skuadrën nën kon-
troll'. Tare më tregoi gjithç-
ka dhe në fund më tha:
'President, unë do ta kisha
mbrojtur'. Unë i thashë
menjëherë: 'Po, ke të drejtë,
ta mbrojmë!' Atë vit fituam
Kupën e Italisë", - ka rrëfy-
er presidenti i Lacios, Loti-
to gjatë një eventi në Kam-
panjano të Romës.

SULMUESI I PSG

Mbape sfidon Bolt, vrapon
me 38 km/h

Në daljen e tij të fundit
publike, presidenti i

FSHF-së, Armand Duka de-
klaroi se "Arena Ko-
mbëtare" do të jetë gati për
ndeshjen e 11 qershorit
kundër Moldavisë, duke
bërë kështu edhe inau-
gurimin zyrtar të impiantit
më modern futbollistik në
Shqipëri. Kjo deklaratë siç
duket ka vënë nën presion
kompaninë e ndërtimit,
ndërsa ditë pas dite stadiumi i ri i kryeqytetit po merr
formën e tij ideale. Dje në stadium ka nisur montimi i
impiantit elektrik, që ndryshe nga stadiumet aktuale
që janë të pajisura me to, nuk do të qëndrojë në 4 kolo-
na, por do të vendoset në pjesën e sipërme të tribunave,
çka do të lejojë që të ndriçohet çdo kënd i fushës.

Jo vetëm festa për titullin e
fituar, kurorëzuar me një

tregolësh. Ndeshja kundër
Monakos, për Mbape do të
mbahet mend edhe për një
shpejtësi të jashtëzakonshme.
Sulmuesi i Paris Sën Zhër-
menit ka vrapuar aq shpejt sa
të gjithë kanë nisur krahasim-
et me Usain Boltin, rekordmbajtësi i 100 metrave me
9"58. Në këtë rekord, sprinteri xhamajkan arriti një
shpejtësi mesatare prej 37.58 km/h, që është më e ulët
sesa ajo që arriti lojtari i Kombëtares franceze, në ak-
sionin që solli golin e parë. Në fakt, krahasimi mes të
dyve nuk është i barabartë. Bolt në rekordin e tij të
regjistruar në Botërorin e vitit 2009 në Berlin, nisej nga
piketat dhe arrinte një shpejtësi prej 44.72 km/h. Por
gjithsesi koha e Mbapes prej 38 km/h mbetet e jash-
tëzakonshme për një sportist që nuk kryen një stër-
vitje të një disipline specifike.

Në më pak se 30 minuta

PSG shet në kohë rekord
fanellat "Notre-Dame"

Të veshura nga lojtarët
e PSG-së në përballjen

e së dielës ndaj Monakos,
që u fitua nga kryeqyteta-
sit me rezultatin 3-1, fanel-
la kushtuar katedrales së
Notre-Dame është nxjerrë
në shitje nga klubi parizien
gjatë zhvillimit të
ndeshjes. 1000 fanellat hon-
orifike (500 në sajtin në in-
ternet të PSG, 250 në Me-
gastore pranë stadiumit
"Parc des Princes" dhe 250 në dyqanin në Champs-
Elysées) janë shitur për publikun me çmimin 100 euro
secila. Shitja ka zgjatur më pak se 30 minuta, me fanel-
lat që kanë "avulluar" të gjitha, ndërsa paratë e grum-
bulluara nga kjo shitje do të shkojnë të gjitha për rep-
artin e zjarrfikësve të kryeqytetit francez.

Jeton Selimi
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

AAAA A
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
FJ

AL
EK

RY
QI

 (1
)

FJ
AL

EK
RY

QI
 (2

)

PË
RG

JI
GJ

ET
 E

 F
JA

LË
KR

YQ
EV

E 
TË

 N
UM

RI
T 

TË
 K

AL
UA

R

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

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1.Nuk kalohet nga mbetësi.
5. U printe gladiatorëve
12. Bëhet duke shkuar lart e më lart
14. Tatum që qe pianist.
15. Një që lufton për para
16. Mund të bëhet me safari
17. Breshkat luftarake të kartonave
19. Ngjitet kur nuk nget
20. Në mes të rrugës
21. Sporti me rikisha
25. U shkrua nga Hesiodi
26. Një sferë për model
27. Mbyllin një sirtar
28. Makina Tipo
30. Inicialet e Bean, aktor
31. Nino, kompozitor i famshëm italian
33. Ramiro pa zë.

HORIZONTAL
2. Gjëja e latinëve.
5. Ai i Kuq u hap për hebrejtë.
9. Eshtë fjala e për e foshnjes.
11. Ministri Ekonimie e Pune
13. Marubi i fotografisë.
14. Bel i Mapupassant.
15. Bëhet duke tregtuar objekte të shenjta.
18. Derek aktore.
19. Gjysmë totale.
20. Eshtë art i të folurit
22. Një patriark biblik.
24. Mund të jenë zemërkau të tilla.
26. Janë dëshmorë të kishës.
28. Eshtë lloj papagalli.
29. Eshtë lloj papagalli.
30. Qerre pa qe.
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32. Ekstreme në numërim.
33. Eshtë bodrumi.
34. Steiger aktor.
35. Inicialet e Delon.
37. Eshtë edhe ai Me Gropa.
38. Një mund të jetë autonom.
40. Në krye yë evidencës.
42. Edgar Allan Poe.
44. Ekstremet në litar.
46. Giorgio i modës.
50. Janë malet me Akonkagua.
52. Janë ujërat e bregdetit tonë.

VERTIKAL

1. Novarro që qe aktor.
3. Kusturica regjisor.
4. Eshtë e jashtëzakonshme.
6. Inicialet e Kazan.
7. Ishte qyteti i 100 portave.
8. Pinci i Dy herë mat.
9. Janë të mirat që prodhohen.
10. Eshtë ai që gënjen për t'u bërë i njohur.

11. Një markë celulari.
12. Ushtrohej nga filibustierët.
16. Një përsiatje.
17. Agjenci Informative Tiranë.
21. Një brejtës pylli.
23. Një Gjon që qe aktor i yni.
25. Titulli i Byron.
27. Në radhë të parë.
31. Emri i Amundsen.
36. Moore aktore.
39. Pishtarë pa pishë.
41. Gjysmë vatani.
43. Rruga e Molnar.
45. Një fazë gjumi.
47. Inicialet e Redford.
48. Në krye të notarëve.
49. Inicialet e Reitman.
51. Unë dhe ti.

34. Neill i Jurassic park.
35. E bukura e belle epoque.
37. Qe mbreti i elfëve
39. Farrow, aktore
40. Hagen rocsktar
41. Walter i Kush do ta vrasë Charley Verrik
45. Në fund majtas
46. Mund të preken nga morbusi i Basedow
47. Ad… për të ngarkuarin me punë
48. Loach regjiosor

VERTIKAL

2. Ishin grekët në trojë
3. Ishin palate të beut
4. Goodëin, ndihmësi i Nero Wolfe
5. Pak sinqeritet
6. Personazhet e Charles Schulz.

7. Kompozoi Mefistofele
8. Në radhë të parë.
9. Qytet zviceran
10. Në krye të kryesisë
11. Ughi violinist
13. Carlos që qe pilot i Formula 1
15. Ekstreme në muzg
18. Inicialet e Steinbeck
22. Gruda, "Njeriu me top"
23. Eshtë X ajo e sulmit
24. Paradhoma e parajasës
28. Eshtë edhe ai i luftës
29. Janë edhe ato të cirkut
31. Mbarojnë fare
32. Inicialet e Reed, aktor
34. Të parët në sondazh
36. Eshtë taksa
38. Një mund të jetë emërore
39. Një pjesë e marrëzisë
41. Gjysmë mimoze
42. Hundë kur s'jam unë
43. Skuadër greke
44. Lemper, këngëtare gjermane
46. Fundi i një akti

- Heshtja e bën bisedën
reale midis miqve. Ajo që ka
rëndësi nuk është të
flasësh, por të mos kesh
nevojë për të folur.

- Kurrë mos ndjej keqardhje
për atë që keni menduar
për gruan tënde. Ajo ka
menduar shumë më keq
për ju.

- Vetëm një në 1000 burra
bëhet lider. Pjesa tjetër 999
ndjekin gratë.

ZBAVITJE

- Një njeri i mençur mëson shumë nga
një budalla, dhe një budalla nuk
mëson asgjë nga një i mençur.
- Të pamartuarit dinë më shumë për
gratë se sa të martuarit. Nëse nuk
dinin, do të ishin dhe ata të martuar.

- Një idiot mund të bëjë më shumë pyetje
në një minutë se sa dhjetë burra të
mençur mund të përgjigjen në një orë.
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