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PROTESTA, 42 TE ARRESTUAR. 
RAMA: KENI FRIKE NGA VOTA 

Tension në zonë, 97 lëkundje në 3 ditë

Të prekurit bëjnë sherr me prefektin: Nuk Të prekurit bëjnë sherr me prefektin: Nuk 
kemi ushqime dhe shtretër për të fjeturkemi ushqime dhe shtretër për të fjetur

Tërmetet rresht në 
Korçë, 184 shtëpi të 
dëmtuara, 200 veta 

jetojnë në çadra

Bursa në Angli 
për studentët 
shqiptarë, ja 
si të aplikoni

ARSIMI I LARTE

Në faqen 11

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

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

KRYEMINISTRI NE KURBIN: NUK SHTYHEN ZGJEDHJET. BASHA SHKON NE GJERMANI 

Nga  XHEVAT MUSTAFA

Le ta fi llojmë analizën me bukën, 
ujin dhe ilaçet, tre nga më jetikët 

për çdo njeri të gjallë mbi tokë, duke 
i “harruar” sot vjedhjet që na bëhen 
nëpërmjet ...

Vjedhje e qytetarëve nën 
hundën e qeveritarëve…

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21Vijon në faqen 20

Nga MONIKA KRYEMADHI 

Përshëndetje të gjithëve! Nëpër-
mjet këtij mesazhi do të doja 

fi llimisht të falënderoja të gjithë ata 
mijëra qytetarë, që më kanë shkruar 
dhe janë ...

Operacioni im mbaroi me sukses, 
tani kam dy fjalë për Ramën…

Mesazhi
 Ditësi

NGA VOLTIZA DURO

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqet 3-5

7 protestat e opozitës, 200 veta në pranga. Sandër Lleshaj: Të plagosurit nuk 
i dhunoi policia. Edi Paloka: Mbetje komuniste, i keni bërë llogaritë gabim 

KORÇË-Lëkundjet e tërmetit në qarkun e Korçës nuk kanë të 
ndalur. Ditën e djeshme janë regjistruar së paku edhe nëntë 
lëkundje të tjera tërmeti, duke e çuar në 97 numrin e tyre në 
tri ditë. Sipas sizmiologëve, pas tërmetit të 1 qershorit që ishte 
5.3 i shkallës Rihter janë regjistruar edhe mbi 700 tërmete të 
tjera. “Ngjarja kryesore e datës 1 qershor është shoqëruar ...

Në faqen 8

(Në foto)  Protesta e opozitës. Kryeministri Rama dje në Leshë. Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj

Në faqet 12-13

Thaçi takon 
francezët: Taksa 

100% ndaj Serbisë 
nuk do të hiqet

 
LISTA E RE

PRESIDENTI I KOSOVES

Ndërtimet pa leje, 
emrat e 2 mijë 
pronarëve që 

do marrin tapitë

 STATISTIKAT

Në faqen 7

INSTAT: 5200 
biznese të vogla 
u mbyllën gjatë 

vitit 2018

Punësimi i mësuesve, sindikata kundër kritereve 

Në faqen 10 Në faqen 16

Alma Lama: Nuk po merren parasysh eksperienca dhe kualifikimet 
kata e Pavarur e Arsimit 
të Shqipërisë ka shprehur 
pakënaqësitë e saj lidhur me 
këtë udhëzim. E pyetur nga 
“Gazeta Shqiptare”, Alma 
Lama, kreu i SPASH për 
qytetin e Tiranës, thekson se 
sipas udhëzimit nuk merren 
parasysh ...

Pak ditë më parë, nëpërm-
jet një udhëzimi nga 

MASR janë bërë publike kri-
teret që duhen plotësuar për 
të aplikuar për një vend pune 
në një prej institucioneve 
arsimore publike të arsimit 
parauniversitar. Por Sindi-

 
KREU I OSBE

Në faqen 2

Lajçak: Parlamenti 
është funksional. 
Meta: Zgjidhje 

urgjente e krizës
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FUSHATA

Kreu i OSBE-së dhe ministri i Jashtëm sllovak, kundër bojkotit të zgjedhjeve

Lajçak: Dhuna shumë e mërzitshme,
parlamenti është funksional

"Dhuna ndaj ambasadorit të OSBE ishte e papranueshme"
Pas Sekretarit të Për-

gjithshëm të NATO-s,
edhe Presidenti i

OSBE-së, njëkohësisht Min-
istër i Punëve të Jashtme dhe
Çështjeve Evropiane i Sllo-
vakisë, Miroslav Lajçak ësh-
të shprehur kundër tak-
tikave politike që po ndjek
opozita duke filluar që nga
braktisja e Kuvendit, bojko-
ti i zgjedhjeve dhe protestat
e dhunshme. I ndodhur në Ti-
ranë në kuadër të një vizite
zyrtare në cilësinë e Presi-
dentit të radhës të OSBE-së,
Lajçak, i cili në 2011 negocioi
krizën politike shqiptare për
hapjen e kutive të votimit,
gjatë një konference të për-
bashkët për mediat me min-
istrin në detyrë për Europën
dhe Punët e Jashtme, Gent
Cakaj e ka konsideruar një
veprim jo të drejtë djegien e
mandateve nga ana e
opozitës dhe ka dënuar ak-
tet e dhunës në protesta.
"Protesta paqësore janë e
drejtë themelore e respektu-
ar. Por dallimet duhet të për-
faqësohen në parlament.
Dhuna është bërë shumë e
mërzitshme dhe trazirat he-
qin çdo shans për dialog.
Vazhdimi i protestave të dhun-
shme do të dëmtojë dhe të pen-
gojë Shqipërinë në rrugën e
saj për përparim. Duhet kalu-
ar këto dallime. Dua të them
se heqja dorë nga mandatet
është për të ardhur keq.
Opozita ka një rol të rëndë-
sishëm por veprimi i tyre nuk
ishte i drejtë", - tha Lajçak.
Gjithashtu, ai shprehu
keqardhje edhe për vendimin
e opozitës për të mosmarrë
pjesë në zgjedhje duke thek-
suar se kjo nuk është rruga e
drejtë për të ballafaquar men-
dimet. "Më vjen keq për ven-
dimin e opozitës për të mos
marrë pjesë në zgjedhje. Ne
demokraci duhet diskutuar
dhe jo duke bojkotuar zgjedh-
jet, kjo nuk është rruga e
drejtë. Breza të Shqipërisë e
kanë ëndërruar zgjedhjet e
ndershme dhe janë monitoru-
ar nga OSBE dhe raportet tre-
gojnë se përmbushen zgjedh-
jet e lira e të ndershme. Pran-
daj rruga drejtë zgjidhjes
opozita duhet të punojë për
të përmbushur standardet
dhe jo të dalë nga Kuvendi", -
nënvizoi kreu i OSBE-së. Më

tej ai u ndal edhe te incidenti
me ambasadorin e OSBE-së
në vendin tonë, Bernd Bos-
chard, të cilin ai e konsideroi
si të papranueshëm, ndërsa
falënderoi qeverinë për re-
agimin e shpejt dhe masat e
marra. "Dhuna ndaj ambas-
adorit të OSBE ishte e pa-
pranueshme, falënderoj
qeverinë për masat që ndër-
mori" është shprehur Laj-
cak"
KUVENDIKUVENDIKUVENDIKUVENDIKUVENDI

Më pas Presidenti i OSBE-

së dhe Ministri i Punëve të
Jashtme të Sllovakisë zhvil-
loi një takim edhe kryetar-
in e Kuvendit të Shqipërisë,
Gramoz Ruçi me të cilin bise-
doi, gjithashtu, mbi për-
gatitjet për t'i dorëzuar Sh-
qipërisë presidencën e
radhës së OSBE në vitin
2020, si dhe mbi zhvillimet
politike në vendin tonë.
Edhe gjatë këtij takimi ai
nënvizoi se protestat nuk
duhet të zëvendësojnë parla-
mentin. "Protestat janë një

mjet demokratik, por ato
nuk mund të zëvendësojnë
procesin parlamentar dhe
debatin në Parlament.
Opozita është zgjedhur për
të ushtruar përgjegjësitë e
saj parlamentare. Reformat
duhet t'i vazhdoni në
mënyrë të pakthyeshme dhe
duke bërë kujdes të mos
dëmtoni rezultatet e der-
itanishme", - u shpreh
Lajçak. Gjithashtu, ai thek-
soi se Kuvendi është legjitim
dhe ka numrat e duhura për

të vijuar punën, pavarësisht
faktit se opozita reale është
larguar prej tij. "Parlamen-
ti është funksional, ka kuo-
rumin kushtetues dhe shu-
micat e nevojshme për të
punuar normalisht dhe për
të marrë vendimet e duhura
në të mirë të vendit. Sh-
qipëria nuk është një ishull
i izoluar, por pjesë e organi-
zatave ndërkombëtare dhe të
gjithë partnerët ndërko-
mbëtare e kanë bërë të qartë
se askush nuk ka miratuar

e nuk miraton veprimet e
opozitës kundër sistemit.
Asnjë arsye që ngre opozita
nuk është argument për të
braktisur mandatet dhe
detyrimet parlamentare", -
tha Lajçak. Ndërkohë që py-
etjes nëse do të angazho-
heshin ndërkombëtarët në
gjetjen e një zgjidhje, Lajçak
u përgjigj: "Unë mendoj se
kohët kanë ndryshuar dhe
se palët politike në vend janë
në gjendje ta zgjidhin krizën
pa ndërhyrje nga jashtë".

PROTESTA
"Protestat janë një
mjet demokratik, por
ato nuk mund të
zëvendësojnë procesin
parlamentar dhe
debatin në parlament.
Opozita është zgjedhur
për të ushtruar
përgjegjësitë e saj
parlamentare. Reformat
duhet t'i vazhdoni në
mënyrë të
pakthyeshme dhe duke
bërë kujdes të mos
dëmtoni rezultatet e
deritanishme", - u
shpreh Lajçak.

Presidenti i Repub
likës, Ilir Meta priti në

takim ministrin për Eu-
ropën dhe Punët e Jasht-
me të Sllovakisë, njëkohë-
sisht kryesues i radhës i
OSBE-së, Miroslav Lajçak.
Presidenti Meta vlerësoi
vëmendjen që Kryesia sll-
ovake i ka kushtuar ra-
jonit të Ballkanit Perën-
dimor dhe mbështetjes së
kandidaturës shqiptare
për kryesimin e Organi-
zatës gjatë 2020-s. "Në
këtë sipër marrje, Sh-
qipëria do të mbështetet
në ekspertizën e Sekretar-
iatit të OSBE-së dhe të
vendeve partnere, duke
siguruar vazhdimësinë e
prioriteteve me kryesitë e
mëparshme, përfshirë dhe
Sllovakinë", - u shpreh

Presidenti Meta. Kreu i sh-
tetit inkurajoi gjithashtu
forcimin e marrëdhënieve
dypalëshe mes Shqipërisë
dhe Sllovakisë, përfshirë
bashkëpunimin edhe më të
madh në kuadër të Grupit të
Vishegradit. Duke u ndalur
në Kryesinë shqiptare të
OSBE për vitin e ardhshëm,

Presidenti Meta theksoi se
kjo është një përgjegjësi
shumë e madhe që kërkon
përkushtim tejet serioz
edhe për vetë ndikimin që
ka për imazhin e vendit.
"Është e domosdoshme që
gjatë Kryesisë së OSBE-së,
Shqipëria të reflektojë
vlerat e mirëfillta të
demokracisë, të shtetit lig-
jor dhe të respektimit të li-
rive themelore, duke
mishëruar denjësisht
imazhin e Organizatës", -
theksoi Meta. Në këtë kon-
tekst, kreu i shtetit eviden-
toi domosdoshmërinë e
zgjidhjes urgjente të
krizës së thellë kush-
tetuese, institucionale,
politike dhe përfaqësuese
ku ndodhet vendi, përmes
reflektimit dhe dialogut.

Meta: Zgjidhje urgjente të krizës
përmes reflektimit dhe dialogut

Balla: Mbetemi ende për dialog,
shtyrja e zgjedhjeve antikushtetuese

Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste,
Taulant Balla nuk ka asnjë dyshim se më 30 qershor

do votohet për kryebashkiakët e rinj, ndërkohë që dita
pas zgjedhjeve do jetë e rëndësishme për vetë PD-në, e cila
sipas tij do të shpëtojë nga politika e bllokimit. Por pavar-
ësisht se mazhoranca ka nisur tashmë fushatën e saj ele-
ktorale, Balla bën të ditur se shumica është e gatshme
për dialog në çdo moment me opozitën për t'i dhënë fund
krizës politike. "Ju të gjithë jeni dëshmitarë të një lutjeje
institucionale nga ana e kryeministrit Rama për të gje-
tur gjuhën e dialogut. Zgjedh-
jet e 30 qershorit do të mbahen
sipas standardeve dhe për këtë
ju garantoj. Ne vijojmë të
shprehim disponibilitetin tonë
për dialog", - tha Balla. Nga ana
tjetër ai e përjashton mundës-
inë e shtyrjes së datës së
zgjedhjeve, si një veprim që do
të binte ndesh me Kushtetutën.
"Për këtë akt antikushtetues
pyesni institucionin në fjalë.
Nuk mund të shprehem dot për
akte që nuk kanë asnjë lidhje me Kushtetutën dhe ligjet e
këtij vendi. Thyerja e ligjit është vepër e papranueshme
dhe thyerja e Kushtetutës akoma më e papranueshme.
Kështu që nuk flas dot për veprime që nuk i kap dot as
imagjinata e askujt, ndoshta as e kolegut tim të ri Kujtim
Gjuzi", - deklaroi Balla. Ndërkohë që duke komentuar
zhvillimet ditën e protestës së shtatë kombëtare të
opozitës, numri sy i socialistëve shprehet se se mjetet
shpërthyese që u përdorën nga manifestuesit, dolën nga
selia e PD-së. "Nuk ka asnjë dyshim se personat e dhun-
shëm, me kapuça të zinj, janë inspiruar, janë urdhëruar,
janë pajisur me mjete shpërthyese terrori në zyrat e Par-
tisë Demokratike", u shpreh ai.

Kryeministri Edi Rama
gjatë një takimi elektoral

Presidenti i OSBE-së, Miroslav Lajçak dhe
kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Gramoz Ruçi
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Kurbini dhe Mirëdita
ishin dy ndalesat e
radhës të fushatës

elektorale të kryeministrit
Edi Rama. Ai ka prezantuar
dy kandidatët për kryetar
bashkie, Majlinda Carën në
Kurbin dhe Ndrec Dedën për
Mirditën, ndërsa më shumë
se për kandidatët, ka folur
për opozitën dhe protestat e
saj. Ai theksoi se pavarë-
sisht se opozita reale nuk
është në këtë garë, zgjedh-
jet e 30 qershorit janë një
betejë e vërtetë politike për
t'u treguar edhe një herë
kundërshtarëve politikë se
janë një minorancë që nuk
arrijnë dot të bëhen shumicë
në popull. "Ne këtu vazh-
dojmë një maratonë drejt 30
qershorit, në një betejë që
nuk është pa kundërshtarë,
por është një betejë politike
më e qartë se asnjëherë tjetër
mes të ardhmes që duam për
vendin tonë, për komunite-
tet tona, për fëmijët tanë dhe
të shkuarës, që ata, të cilët
patën mungesën e kurajës të
na dalin përballë, përfaqë-
sojnë sot, duke u përpjekur të
na tërheqin përsëri mbrapa", -
tha Rama në fjalën e tij. Ai
theksoi se pikërisht se opozi-
ta është ende një minorancë
në popull ka frikë të përballet
në zgjedhje, ndaj dhe kërkon
me çdo kusht të imponohet
nëpërmjet mjeteve të tjera siç
janë protestat apo dhuna.
"Ata kanë frikë nga zgjedh-
jet, prandaj bërtasin rrugëve
kundër zgjedhjeve. Ata kanë
frikë nga gjykimi i popullit në
zgjedhje, prandaj kërcënojnë
me zë të lartë se nuk do e le-
jojnë popullin të zgjedhë. Ata
kanë frikë nga ballafaqimi
demokratik dhe prandaj për-
betohen se do na imponojnë
një përplasje antidemokra-
tike", - nënvizoi Rama. Por, si-
pas tij, opozita nuk mund të
vendosë dot për shqiptarët
dhe vendin, por vetëm për
veten e saj, duke dalë nga
Kuvendi dhe duke u vetëpër-
jashtuar nga zgjedhjet.
"Përveç kësaj, asgjë tjetër
nuk vendosin dot, sepse sh-
qiptarët e kanë vendosur
kohë më parë që në këtë
vend vendos populli, vendos
vota e popullit, vendosin
vetë shqiptarët me zgjedhjen
e tyre dhe kur vjen radha që
shqiptarët zgjedhin, askush
nuk i ikën dot gjykimit të
tyre", - u shpreh ai. Më tej, z.
Rama tha se zgjedhjet pa
opozitën, kur kjo e fundit
nuk do të futet në to janë
demokratike, ndërsa thek-
soi se ata me këtë veprim

BE: Do të analizojmë me kujdes
kërkesën për rikthimin e vizave

Komisioni Europian konfirmoi marrjen në dorëzim
të kërkesës së Holandës për aktivizimin e pezullim-

it të vizave për Shqipërinë. Duke iu përgjigjur interesit
të gazetarëve, zëdhënësja Natasha Bertaud, saktësoi dje
se një vendim i tillë nuk
është i lehtë për t'u marrë
dhe për këtë rast duhet të
shqyrtohen me kujdes të
dhënat në dispozicion.
"Komisioni do të verifikojë
me kujdes përmbajtjen e
lajmërimit të Holandës në
varësi edhe të të dhënave
që disponon për rrethanat
në fjalë. Hapi ynë i radhës
është të njoftojmë këshil-
lin dhe parlamentin. Ven-
dimi për pezullimin e
vizave nuk mund të merret me shpejtësi. Ne do të krye-
jmë një proces të plotë analizimi të rrethanave dhe më
pas gjetjet do ia dërgojmë parlamentit", është shprehur
zëdhënësja e komisionit. Ajo shtoi se kjo procedurë mund
të zgjasë mbi një muaj.

Kuvendi, kërkesë ambasadores: Eja
na trego shifrat krimit në Holandë
Kuvendi i Shqipërisë ka vendosur që t'i kërkojë am

basadores së Holandës në vendin tonë shpjegime se
mbi ç'baza, vendi që ajo përfaqëson ka propozuar në BE
rikthimin e vizave për shqiptarët. Vendimi është marrë
dje nga Komisioni i Integrimit, i cili ka vendosur të thër-
rasë ambasadoren holandeze në një seancë dëgjimore
për të dhënë shifrat ekzakte të krimit të pretenduar të
shqiptarëve në Holandë, çka shtyu këtë vend të kërkojë
rikthimin e vizave.

"Prej saj do të kërkojmë një raport me shifra ekzakte
që të shikojmë çfarë ka ndodhur në Holandë në lidhje
me rritjen e kriminalitetit shqiptar. Duam që ambasa-
dorja holandeze të vijë në komision që të japë shpjegime
për kërkesën e Holandës për letrën drejtuar KE-së për
rikthimin e vizave", - tha kryetarja e Komisionit të Inte-
grimit, Rudina Hajdari. Ndërkohë që deputeti Ralf Gjo-
ni nxiti komisionin që kërkesën drejtuar ambasadores
ta bënte sa më shpejt. Holanda miratoi në parlament
një rezolutë, të cilën ia dërgoi KE-së duke i kërkuar që
të pezullojë lëvizjen e lirë për shqiptarët për dy arsye, e
para nivelin e kriminalitetit dhe e dyta fluksin e emi-
grantëve të paligjshëm, të cilët kërkojnë edhe azil.

Kreu i qeverisë ka prezantuar dje kandidatët për kryetar bashkie në Kurbin dhe Mirditë

Rama: 30 qershori betejë politike,
s'mund t'i hapim rrugë budallait

"Ata kanë frikë nga zgjedhjet, prandaj bërtasin rrugëve"

kanë pranuar humbjen e
tyre. "Ata kanë pranuar
humbjen. Kanë kapitulluar
dhe janë larguar. Ata sot
nuk kanë qëllim të fitojnë,
por kanë qëllim që të mos e
lënë Shqipërinë të fitojë.
Prandaj, edhe në këto
zgjedhje, ne nuk po bëjmë
fushatë thjesht për të
mbështetur kandidatët tanë,
se nuk diskutohet që në 30
qershor, Majlinda do jetë
kryetare bashkie, por në
këto zgjedhje ne po bëjmë
fushatë dhe do bëjmë një
maratonë takimesh dhe
kontaktesh derë më derë, se
nuk është thjesht çështja
kush do bëhet kryetar i

ardhshëm i bashkisë, por
çështja është si do jetë Sh-
qipëria nesër dhe ne duam
të fitojë Shqipëria", - shtoi
Rama. Më tej kryeministri
tha se opozita është gati të
bëjnë çmos që ta marrë Sh-
qipërinë me vete në rrugën
e saj, sipas tij, drejt hum-
nerës. "Shqipëria nuk do sh-
kojë pas tyre! E keni dëgjuar
besoj që ka njerëz që thonë
dakord, ata janë ata që janë,
por budallait hapi rrugë. Jo,
nuk funksionon dot një sh-
tet, nuk funksion dot një
shoqëri me teorinë 'hapi
rrugë budallait, sepse mund
të prishë punë'. Imagjinoni
sikur, duke i hapur rrugë, ne

të themi dakord, po i sh-
tyjmë zgjedhjet dhe po bëjmë
një qeveri si të doni ju, mad-
je edhe kryeministrin ven-
doseni ju. Me çfarë sy e faqe
do vijnë nesër të kërkojmë
mandatin e njerëzve për 4
vjet të tjera, kur mandati
nuk varet më nga njerëzit,
por varet nga tekat e një
partie, apo të një partie
tjetër? Kështu që këto lloj
çorapi, këto lloj rrumpalle që
ata ëndërrojnë për Sh-
qipërinë, sepse gjë tjetër,
përveç çorap dhe rrumpallë
në Shqipëri nuk kanë bërë
ndonjëherë, ne nuk mundet,
nuk duhet dhe nuk do ta le-
jojmë", - nënvizoi Rama.

Veliaj: Luli dhe Saliu i kanë zgjidhur
hallet, mendoni për familjet tuaja

Kryebashkiaku Erion
Veliaj u ka bërë thir-

rje qytetarëve që më 30 qer-
shor të bëjnë zgjedhjen e
duhur për familjet dhe fëm-
ijët e tyre. Gjatë takimit
elektoral ku prezantoi
kandidatët për anëtarë të
këshillit bashkiak, Veliaj u
bëri thirrje qytetarëve që të
mendojnë për qytetin e tyre
dhe jo për interesat e
krerëve të opozitës. "Krye-
tari i PD-së i ka zgjidhur
hallet e veta, i bëri fëmijët e
vet holandezë. Zv.kryetari i
ka zgjidhur, i bëri fëmijët e
vet austriakë. Saliu i ka
zgjidhur hallet e familjes së
vet. Të gjithë ne që jemi në
këtë sallë kemi një plan, ta
bëjmë Tiranën një qytet sa
më të mirë, ku të rrisim fëm-
ijët anë. Demokratët e nder-
shëm duhet të ndajnë mend-
jen, nëse udhëheqësit i

FUSHATA
"Në këto zgjedhje ne nuk
po bëjmë fushatë thjesht
për të mbështetur
kandidatët tanë, se nuk
diskutohet që në 30
qershor Majlinda do jetë
kryetare bashkie, por ne
po bëjmë fushatë dhe do
bëjmë një maratonë
takimesh dhe kontaktesh
derë më derë, se nuk
është thjesht çështja
kush do bëhet kryetar i
ardhshëm i bashkisë, por
çështja është si do jetë
Shqipëria nesër dhe ne
duam të fitojë
Shqipëria".

kanë zgjidhur hallet e tyre
dhe kanë një plan B, a nuk
duhet edhe ata të mendojnë
një plan për të zgjidhur hal-
let e tyre. Ndaj, sfida ime për
gjithë të tjerët është mendo-
ni për familjen tuaj, se këta i
kanë zgjidhur hallet e tyre",
tha Veliaj. Kreu i bashkisë
nënvizoi se në këtë sprint

deri në datën 30 është mo-
menti për të treguar se
kush është shumica punë-
tore, e zellshme dhe e drejtë
e Shqipërisë dhe kush janë
njerëzit e dhunshëm. "Ne
jemi këtu si pjesë e vullnetit
të forcës më të madhe, pa-
triotike, punëtore dhe atd-
hetare, që quhet PS. Por, kjo
nuk është një arsye për fak-
tin që jemi me këtë fanellë,
kjo nuk është një arsye pse
në këtë fushatë të mos u zg-
jasim dorën edhe atyre që
ndihen të papërfaqësuar në
këtë fushatë. Kur dikush
tha si zgjidhet kjo krizë
politike, i thashë po pyet
njërin që këto 4 vite nuk i
ka parë në këshillin bash-
kiak dhe nuk më rezultoi
të mos jenë mbjellë pemë,
të mos jetë pastruar qyte-
ti", deklaroi kryebashki-
aku Veliaj.
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PROTESTA E OPOZITËS
ARRESTIMET

Një ditë pas protestës
së opozitës, Minis
tria e Brendshme

njoftoi dje zyrtarisht se ka
arrestuar 42 persona,
ndërkohe që ka proceduar 60
protestues, të akuzuar për
aktet e dhunës ndaj punon-
jësve të policisë dhe institu-
cioneve shtetërore. Policia e
Shtetit përmes një deklarate
për media bëri dje bilancin e
arrestimeve,  procedimeve
dhe shoqërimeve.  Sipas pol-
icisë, "Bazuar në prova, pam-
je filmike, raporte shërbimi
u arrestuan në flagrancë 42
persona, si dhe janë proced-
uar në gjendje të lirë 17 per-
sona të tjerë për kryerjen e
veprave penale "Organizimi
dhe pjesëmarrja në grum-
bullime e manifestime të
paligjshme", "Kundërshtimi i
punonjësit të policisë së ren-
dit publik", "Goditje për sh-
kak të detyrës", "Prishja e
qetësisë publike", "Shkelja e
rregullave mbi lëndët plasëse,
djegëse dhe radioaktive", thu-
het në njoftimin e Policisë së
Shtetit. Ministria e Brend-
shme njoftoi për 10 policë të
plagosur. Në spital morën
mjekim edhe dy qytetarë, që
morën pjesë në protestë. Min-
istria e Brendshme tha se ata
janë lënduar teksa janë për-
leshur dhunshëm me disa
protestues të tjerë. Ajo
shpërndau edhe pamjet film-
ike të përplasjes mes tyre. Në
protestën që zgjati më shumë
se tri orë, protestues të
opozitës hodhën kapsolla e
sende të forta në drejtim të
policisë, para parlamentit.
Disa prej tyre mbanin maska
për të mos u identifikuar.
REAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMI

Ministri i Brendshëm,
Sandër Lleshaj publikoi dje
një video të një sherri mes
protestuesve në protestën e
mbrëmshme, duke pretend-
uar që të plagosurit nga sher-
ri janë personat, që ish-
kryeministri Sali Berisha i
nxori sot me foto, si të dhunu-
ar nga policia. Përmes një
postimi në "Twitter", Lleshaj
i përgjigjet Berishës duke sh-
kruar se kjo është përgjigja
ndaj akuzave monstruoze që
ai ngriti kundër policisë.
"Nga frymëzuesit dhe ekzeku-
tuesit e dhunës së mbrëm-
shme, tashmë duhet një
përgjigje publike për insinu-
atën e akuzave monstruoze
kundër policisë, që rezultuan
në një blof të turpshëm, të
ngjashëm me atë të "çadrave
pistoletë" të 2011-ës",-shkruan
ministry Lleshaj, në Twitter.
Janë 200 të arrestuarit për
sjellje të dhunshme në të 7
protestat e opozitës. Pjesa më
e madhe janë liruar pasi
gjykata ka caktuar masa më
të lehta sigurie si ajo e arres-
tit shtëpiak ose detyrim para-
qitje. Policia ka njoftuar, gjith-
ashtu, se ka proceduar në
gjendje të lirë edhe sekretar-
in e Përgjithshëm të PD, Gaz-
ment Bardhin për "Organiz-
im dhe pjesëmarrje në grum-
bullime e manifestime të
paligjshme".

DENONCIMI
"Janë me dhjetëra
qytetarët të ndaluar me
urdhër të Ramës dhe
mbetjes komuniste
Sandër Lleshaj, të cilët
kanë për qëllim të
ushtrojnë terror ose të
frikësojnë shqiptarët. I
zhytur në panik, Edi
Rama po përdor
represionin duke filluar
nga narkopolicët dhe
banditët me uniformë, që
përgatisin raporte të
rreme kundër
protestuesve deri tek
prokurorët e Arta Markut
që ngrenë akuza politike",
deklaroi z.Paloka.

Lleshaj: Nuk dhunoi policia. Paloka: Mbetje komuniste, i keni bërë llogaritë gabim

42 të arrestuar për dhunën në
protestë, PD: Ky është represion
7 protesta kombëtare, 200 protestues të arrestuar

Valentina Madani

AKUZAAKUZAAKUZAAKUZAAKUZA
Nënkryetari i PD-së, Edi

Paloka akuzoi dje Kryeminis-
trin Edi Rama dhe ministrin
e Brendshëm Sandër Lleshaj
se po ushtrojnë terror mbi
protestuesit e opozitës.
Demokratët akuzuan po-
licinë se është vënë në urdh-
rat politike të Ministrit të
Brendshëm. Si dëshmi të
kësaj, Paloka publikoi pam-
jet filmike të sjelljes së poli-
cisë pas një debati të ashpër
mes ish-deputetit Bardh Spa-

hia e Ministrit të Brendshëm,
Sandër Lleshaj, teksa ky i fun-
dit vizitonte efektivët e lënd-
uar gjatë protestës së
opozitës. Duke i cilësuar re-
voltuese pamjet, Paloka
paralajmëroi se ata që u shër-
bejnë urdhrave të Kryeminis-
trit do të mbajë përgjegjësi
para ligjit. "PD dënon me ash-
përsi ndalimin, shoqërimin
dhe arrestimin e protes-
tuesve paqësorë kundër të
cilëve nuk ka asnjë provë.
Janë me dhjetëra qytetarët të

ndaluar me urdhër të Ramës
dhe mbetjes komuniste Sand-
er Lleshaj, të cilët kanë për
qëllim të ushtrojnë terror ose
të frikësojnë shqiptarët. I
kanë bërë llogaritë gabim. I
zhytur në panik, Edi Rama
po përdor represionin duke
filluar nga narkopolicët dhe
banditët me uniformë që për-
gatisin raporte të rreme
kundër protestuesve deri tek
prokurorët e Arta Markut që
ngrenë akuza politike", dek-
laroi z.Paloka.

Ish-kryeministri Sali Ber
isha paralajmëroi dje

Kryeministrin Edi Rama
dhe ministrin e bren-
dshëm Sandër Lleshaj se
do të mbajnë përgjegjësi
për dhunimin e protes-
tuesve të opozitës. Ber-
isha shpërndau disa foto
ku shihen dy persona me
plagë në kokë dhe qepje
nga mjekët. Sipas Ber-
ishës personat në foto
janë dy protestues, Ymer
Çela dhe djalit te tij Erjon
Çela. Sipas pretendimeve
të ish-kryeministrit per-
sonat në fjalë janë qëllu-
ar me qytë revolveri. Më
pas ai hedh akuza mbi
kryeministrin Rama dhe
ministrin e Brendshëm,
Sandër Lleshaj teksa
shprehet se të dy ata do të

Spahia tregon përplasjen me Lleshajn:
Më nxorën me policë nga spitali

Ish-deputeti i PD, Bardh Spahia foli për përplasjen në
spitalin e Traumës mes tij e ministrit të Brendshëm,

Sandër Lleshaj. I ftuar në rubrikën  në "Neës24", Spahia
shprehet se ka shkuar ndër të parët në spital, për tu
interesuar për gjendjen e rëndë të një të riu nga Fieri,
por është revoltuar kur ka parë se pak pas tij u shtua
numri i policëve dhe civilëve në spital, pasi aty do të
vinte ministri. Duke e cilësuar show, atë që Lleshaj bëri,
Spahia shprehet se u revoltua kur e pa dhe e ftoi të
vizitonte qytetarët e plagosur prej policëve të tij. "Në
një moment vërshuan forca të shumta policie u mbush
spitali me civilë e policë, pas tyre hyri ministri i sho-
qëruar me ekipin e tij me kamera në dorë. Donte të bënte
një show të neveritshëm",- tha Spahia. Për të treguar që
ministri kishte bërë show, ish-deputeti i PD u shpreh:
"Më thanë vetë policët që s'mund të largoheshin nga
spitali deri sa të vinte ministri të bënte show bashkë me
drejtorin e Përgjithshëm të Policisë. Aq e vërtetë është
kjo sa pasi iku ministri, ikën edhe shumica e policëve".

I plagosuri në protestë: Në protestë
do të shkoj edhe me paterica

Ened Bostani është një ndër të plagosurit në pro
testën së opozitës ditën e shtunë para Kuvendit. "Po

kthehesha duke filmuar nga protestuesit me kurriz nga
policia. Aty rashë në tokë dhe nuk ndjeva gjë", tha i plago-
suri që po trajtohet në spitalin e Fierit. Pasi mori ndihmën
e parë në spitalin e Traumës, Ministria e Shëndetësisë in-
formoi se 29- vjeçari mbeti i plagosur nga shpërthimi i një
objekti piroteknik, që në videon e të riut nga Fieri shihen
disa të tillë. Por Ened Bostani shprehet se në spital nga
këmba i hoqën dhe i fshehën mbetje metalike. "Në këmbë
kam marrë pjesë metalike që m'i fshehën në spital policët
civil. Piroteknike nuk ishin, ishin pjesë metalike", tha i
plagosuri. I riu tregon se është kthyer prej tre vitesh nga
emigracioni, por e ka gjetur veten emigrant në shtetin e
tij. Ndaj zotohet se do të jetë në çdo protestë të opozitës.
"S'ka kthim prapa, po të jem në gjendje edhe me paterica
do të shkoj", tha Ened Bostani. Ai është një nga tre protes-
tuesit që sipas Ministrisë së Shëndetësisë mbetën të plago-
sur gjatë protestës krahas 10 efektivëve të Policisë.

Protesta e
djeshme e PD-së

Ish-kryeministri denoncon dhunën mbi protestuesit

Berisha paralajmëron Ramën e Lleshajn:
Do të mbani personalisht përgjegjësi

mbajnë përgjegjësi person-
alisht. "Dhunë kriminale e
narkogangsterëve të Edvin
Krimit dhe Vasal Kimikut!
Kriminelë të narkopolicisë
civile kanë goditur me qytë
revolveri dhe shkaktuar

plagë të rënda në kokë, në
hundë, në nofull dhe trup
protestuesve paqësor
Ymer Çela dhe djalit të tij
Erjon Çela. Duke dënuar
me ashpërsinë më të mad-
he këto akte brutale të
gangsterëve të narkosh-
tetit, i them Edvin Krimit
dhe Vasal Kimikut do te
mbani personalisht përgje-
gjësi për këto krime të
shëmtuara", shprehet
z.Berisha. Protesta e 7 ko-
mbëtare e opozitës shpër-
theu në akte dhune para
selisë së parlamentit ku
militantët e PD-së dhe LSI-
së hodhën kapsolla, fishek-
zjarrë e mjete të tjera
shpërthyese, ku si pasojë
u plagosën dhjetëra policë
e protestues.
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Kriza e tejzgjatur poli
tike ka nisur drejt
Berlinit në takime të

ndara, përfaqësues të ma-
zhorancës dhe opozitës si dhe
kreun e shtetit Ilir Meta.
Lideri i opozitës Lulzim Ba-
sha, ndodhet në Berlin ku
pritet të zhvillojë takime të
rëndësishme për situatën poli-
tike në vendin tone. Mësohet
axhenda e z.Basha është për-
gatitur nga fondacioni, Con-
rad Adenauer. Z.Basha pritet
që të zhvillojë takime inten-
sive në Kancelarinë dhe Bund-
estagun gjerman, në për-
pjekje për t'i sensibilizuar dhe
bindur për situatën në ven-
din tonë. Drejt Berlinit po dje
është nisur edhe kreu i grupit
socialist Taulant Balla, i sho-
qëruar nga Ministri i
Brendshëm Sandër Lleshaj
dhe ajo e Drejtësisë Etilda
Gjonaj. Mazhoranca më
shumë se sa kriza politike
është fokusuar tek integrimi,
kjo para shqyrtimit të rapor-
tit të Komisionit Evropian në
Bundestag. Përfaqësuesit e
mazhorancës do të zhvillojnë
takime në Bundestag, ndërsa
do të takohen me raportuesit
për Ballkanin Perëndimor në
Bundestag. Kjo vizitë vjen në
kuadër të lobimit dhe tenta-
tivës për të bindur  grupet
skeptike për të votuar pro
hapjes së negociatave për Sh-
qipërinë.
MESAZHIMESAZHIMESAZHIMESAZHIMESAZHI

Lideri i opozitës Lulzim
Basha, ndodhet për një viz-
itë zyrtare në Berlin,
ndërkohë që para nisjes dje
përmes një postimi në rrje-
tet sociale e paralajmëroi
sërish kryeministrin Rama
se nuk ka asnjë hap pas nga
beteja e nisur me qytetarët.
Një ditë pas protestës së
opozitës, kryetari i PD-së,
Lulzim Basha shprehet i
vendosur për të mos bërë as-
një hap pas. Z.Basha shpre-
het se nuk do kërkojmë  as-
gjë më shumë, por nuk do të
pranojmë asgjë më pak për
veten se vlerat që na bash-
kojnë: demokraci, shtet lig-
jor dhe drejtësi të barabartë
për të gjithë. Basha publikoi
edhe një album nga protesta
e 2 qershorit. "Bashkimi pop-
ullor i 2 qershorit është asam-
bleja më madhështore e sh-
qiptarëve europianë, të
vjedhur, të dhunuar e të tradh-
tuar, që kërkojnë zgjidhjen e
krizës me largimin e shkak-
tarit të saj, qeveri tranzitore
dhe zgjedhje të lira. Unë e di
që çdo shqiptar lufton të ketë
të njëjtat të drejta si çdo
qytetar europian. Ne nuk
kërkojmë asgjë më shumë, por
nuk do të pranojmë asgjë më
pak për veten se vlerat që na
bashkojnë: demo-kraci, shtet

Kriza politike dhe negociatat, mazhoranca dhe opozita "përballen" në Gjermani

Protesta, Basha: Duam shtet
ligjor dhe drejtësi për të gjithë
Basha, ligjërues në 'Dialogun për Ballkanin Perëndimor' në Berlin

Valentina Madani

ligjor dhe drejtësi të barabar-
të për të gjithë. Ne nuk hedhim
asnjë hap pas!", shprehet
z.Basha. Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, do të jetë ligjërues në
'Dialogun për Ballkanin
Perëndimor' në Berlin, ku
marrin pjesë edhe personalite-
tet kryesore të CDU-së. An-
gazhimi i Gjermanisë ndaj
perspektivës europiane për
vendet e Ballkanit Perëndi-
mor, zgjerimi i BE-së dhe
strategjia politike dhe
ekonomike për Ballkanin
Perëndimor janë temat në
qendër të dialogut të nivelit të
lartë, që organizon Fondacio-
ni "Konrad Adenauer", në
bashkëpunim me Këshillin
Ekonomik Gjerman në Ber-
lin, ku po merr pjesë z.Basha.
Të ftuar të veçantë të këtij taki-
mi do të jenë presidenti i Bund-
estagut gjerman, dr. Wolfgang
Schauble; kryetarja e CDU,
Annegret Kramp-Karrenbau-
er si dhe komisioneri i BE për
Buxhetin dhe Burimet Njerë-
zore, Günther Oettinnger. Një

PROTESTA
"Unë e di që çdo
shqiptar lufton të ketë
të njëjtat të drejta si
çdo qytetar europian.
Ne nuk kërkojmë
asgjë më shumë, por
nuk do të pranojmë
asgjë më pak për
veten se vlerat që na
bashkojnë:
demokraci, shtet
ligjor dhe drejtësi të
barabartë për të
gjithë. Ne nuk hedhim
asnjë hap pas!",
shprehet z.Basha.

Arrestimet, Alibeaj: Rama dhunuesi
më i madh, PD mbrojti policinë

PETRIT VASILI
Ish-deputeti i LSI, Petrit Vasili, sulmoi ambasadat në
Tiranë për heshtjen ndaj politikës shqiptare. Ai shkruan
se për shkak të komplekseve të politikës shqiptare, të
dëshirës së ambasadorëve të caktuar për
protagonizëm apo për ca arsye jo fort të qarta dhe të
pastra, fakti që mbetet është se në mënyre thuajse të
përditshme shqiptarët dëgjojnë dogma ambasadorësh.



PD përmes ish-deputetit
Enkelejd Alibeaj iu

kundërpërgjigj deklaratës
së ministrisë së brendshme
për procedim penal të 60
protestuesve, ndër të cilët
42 të arrestuar, për dhunë
ndaj uniformave blu. Ali-
beaj përmend se nuk ka
njeri në Shqipëri që i ka
dhunuar më shumë policët
sesa Edi Rama duke i kthy-
er ata në shërbim të krimit,
roje dhe punonjës ngarkim
shkarkimi të hashashit,
heroinës dhe kokainës. Si-
pas tij, Lulzim Basha dhe
PD në çdo protestë kanë
qenë në mbrojtje të policëve
me thirrje te hapura dhe me
veprime konkrete, edhe pse
protestuesit janë dhunuar



Prokuroria kërkon kthimin në burg

Dhunë mbi policinë, Balliu: Akuzat
ndaj meje politike, por s'ndalemi

Seanca gjyqësore për ish-deputetin e PD-së Klevis Bal
liu dhe për 3 banorë të Astirit ku prokuroria kërkon-

te rikthimin në burg të tyre dje  shty. Shkak i shtyrjes
mësohet të jetë bërë moslajmërimi i palëve. Balliu dhe
grupi i protestuesve nga Astiri akuzohen për dhunën e
ushtruar më 7 maj ku u sulmua policia. Ish-deputeti
demokrat dhe 3 protestues të tjerë të Unazës u arrestuan
më 7 maj. Ndaj tyre rëndojnë 6 akuza midis të cilave
kundërshtim me dhunë të punonjësit të rendit publik,
goditje për shkak të detyrës, organizim dhe pjesëmarrja
në grumbullime e manifestime të paligjshme, pengim i
qarkullimit të mjeteve të transportit si dhe prishja e qetë-
sisë publike dhe shkatërrimi i pronës. Balliu para Gjykatës
së Apelit deklaroi dje se seanca është shtyrë për shkak se
edhe shteti ka rënë. "Këto janë akuza politike ndaj meje
dhe ndaj disa protestuesve të Unazës. Erdhëm sot këtu
dhe seanca u shty, sepse nuk janë njoftuar asnjëri apo
tjetri. Është çështje politike për të trembur opozitën,
qytetarët që të mos dalin, të mos protestojnë. Janë për-
pjekje mjerane. As opozita dhe as qytetarët nuk do ndal-
ojnë protestën, për shkak se këtu siç e shihni dhe nga
vetë seanca e fundit kur vjen një ish-deputet me avokatët
e tij sepse është thirrur, ndërkohë disa të tjerë nuk thir-
ren nga Prokuroria apo nuk çohet letrat në adresat e
duhura sepse nuk funksionon shteti", tha z.Balliu.

dhe provokuar vazhdimisht
nga policë të infiltruar civilë
prej shefat e tyre të inkrimin-
uar. "Nuk ka njeri në Shqipëri
që i ka dhunuar më shumë
policët sesa Edi Rama duke i

kthyer ata në shërbim të
krimit, roje dhe punonjës
ngarkim shkarkimi të
hashashit, heroinës dhe ko-
kainës. Policia që drejtohet
nga të inkriminuar do të
çlirohet bashkë me gjithë
popullin nga zgjedha e
krimit dhe të korruptuar-
it. Ndryshe nga kjo qeveri
që, kur ishte në opozitë,
dhunonte policinë, Lulzim
Basha dhe PD në çdo pro-
teste kanë qenë në mbrojtje
të policëve me thirrje të
hapura dhe me veprime
konkrete, edhe pse protes-
tuesit janë dhunuar dhe
provokuar vazhdimisht
nga policë të infiltruar
civilë prej shefave të tyre të
inkriminuar", - tha Alibeaj.

ndër referuesit kryesorë në
këtë konferencë do të jetë
Manfred Weber, kandidati i
Partisë Popullore Europiane
për president të Komisionit
Europian. Joachim Bertele,
zv.kryekëshilltari i kancelares
Angela Merkel për Politikat e
Jashtme, të Sigurisë dhe Zh-
villimit do të hapë punimet e
dialogut 2-ditor me një prej
temave më të rëndësishme,
Procesi i Berlinit dhe përtej:
Angazhimi i Gjermanisë për
perspektivën europiane të
Ballkanit Perëndimor. Në kon-
ferencën dyditore janë an-
gazhuar personalitete të lar-
ta të politikës, ekonomisë dhe
diplomacisë gjermane. Ndër
referuesit që kontribuojnë në
këtë konferencë janë Peter
Altmaier, ministri Federal për
Ekonomi dhe Energjetikë;
Jens Spahn, ministri Federal
i Shëndetësisë; Cem Özdemir,
kryetar i Komisionit për
Transport dhe Infrastruk-
turë Dixhitale në Bundestag
dhe Thomas Bareiss, sekretar

Shteti i Parlamentit në Minis-
trinë Federale Gjermane për
Çështje Ekonomike dhe En-
ergjetikën. Lulzim Basha ësh-
të një ndër kontribuuesit krye-
sorë në panelin e veçantë për
të diskutuar së bashku me
anëtarë të grupit parlamentar
CDU/CSU sfidat dhe
mundësitë lidhur me proces-
in e integrimit të Shqipërisë
në BE, si interesi më madhor i
çdo qytetari shqiptar. Në
qendër të diskutimeve me per-
sonalitetet e larta nga politi-
ka dhe industria gjermane
është edhe intensifikimi i bash-
këpunimit politik dhe
ekonomik me Gjermaninë
dhe parashtrimi i planit të
Partisë Demokratike për zh-
villimin ekonomik të vendit e
në veçanti thithja e investi-
meve gjermane, bazuar në
programin ekonomik të har-
tuar me mbështetjen e Fon-
dacionit "Konrad Adenauer"
dhe ekspertëve ekonomikë të
Unionit kristian-demokrat
gjerman, CDU.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha

Shoqeria permbarimore JUSTITIA:
Shoqeria permbarimore JUSTITIA shpall ankandin, faza  e dyte,  për shitjen
e pasurisë së paluajtshme per te cilen ka vene hipoteke ALPHA BANK, me këto
të dhëna:
Apartament me nr.pas.7/21+1-4 ,  zk.8360, vol.26 , fq. 204, me sip 138.40 m2,
Rruga “Zenel Baboci” Tiranë, në pronësi të  z.Gentian Kujtim TOSKU.
Çmimi me të cilin fillon ankandi është 86.804 (tetëdhjetë e gjashtë mijë e
teteqind e katër) EUR
Ankandi zhvillohet në datën 02.07.2019, në përfundim të orarit zyrtar, ora 16:30
në zyrën e përmbaruesit gjyqësor me adrese Tiranë, Bul. “Gjergj Fishta, kulla nr.
1, kati i dytë, nr cel 0693177499.
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Regjistri i Ndërmar
rjeve në fund të vitit
2018 numëron 162.835

ndërmarrje aktive, numër
pothuajse i njëjtë me vitin e
kaluar, raportoi INSTAT në
publikimin për Regjistrin e
Ndërmarrjeve Ekonomike
2018. Në raport me një vit më
parë rezulton që personat
fizikë, kryesisht bizneset e
vogla, janë ulur me 5.216
subjekte, duke zbritur në 93
mijë. Mbyllja e bizneseve të
vogla është një dukuri që ka
nisur prej disa vitesh, si
rrjedhojë nga konkurrenca
nga qendrat e mëdha dhe
zinxhirët e supermarketeve,
por që në 2018-ën u përshpe-
jtua edhe më tej për shkak
të uljes së kufirit të TVSH-
së nga 5 në 2 milionë lekë.
Në raport me dy vjet më
parë, numri i bizneseve të
vogla të mbyllura arrin në
7.9000.
FERMERËTFERMERËTFERMERËTFERMERËTFERMERËT

Ndërkohë janë rritur
subjektet e regjistruara si
fermerë me 4.400 më shumë,
duke arritur në 40.9 mijë
fermerë, si rrjedhojë e
masave për formalizimin e
bujqësisë dhe orientimin e
fermerëve për t'u pajisur me
NIPT, në mënyrë që të përfi-
tojnë nga subvencionet.
Subjektet juridike janë shtu-
ar me 1.166 njësi, duke u rri-
tur në 28.8 mijë. Sipas IN-
STAT, ekonomia shqiptare
është e përqendruar krye-
sisht në aktivitetin tregtar,
dukuri e cila vihet re edhe
në ndërmarrjet e regjistru-
ara gjatë vitit 2018. Ndër-
marrjet tregtare zënë 23.2%
të ndërmarrjeve të regjis-
truara gjatë vitit 2017, kra-
hasuar me 25.0% të regjis-
truara gjatë vitit 2017. Ndër-
marrjet e mëdha me 50 e më
shumë të punësuar zënë
1.2% të totalit të ndërmar-
rjeve aktive dhe kontributi
i tyre në punësim llogaritet
në 48.1% në vitin 2017 nga
47.8% në vitin 2017.
QARQETQARQETQARQETQARQETQARQET

Në Bashkinë e Tiranës
janë përqendruar pjesa më e
madhe e ndërmarrjeve, ndër-
sa në Bashkinë e Fushë-Ar-
rëzit shënohet numri më i
ulët. Gratë menaxhojnë
25.7% të ndërmarrjeve ak-

Gratë tërhiqen nga biznesi

Ulet pesha pronareve dhe
menaxhereve në 2018-ën

Në Shqipëri 1 në 4 bi
znese aktive u

menaxhua nga një grua
gjatë 2018-ës. Shifrat tre-
gojnë se gjatë 2018-ës
gratë u tërhoqën nga bi-
znesi duke ulur peshën e
tyre në menaxhimin e
ndërmarrjeve aktive. Si-
pas Regjistrit të Ndër-
marrjeve Ekonomike, u
përllogarit se 25.7% e
grave kishin marrë për-
sipër menaxhimin e ndër-
marrjeve në vend në
raport me 29.7%, që ishte
një vit më parë. Numri i
grave sipërmarrëse është
ulur edhe në Bashkinë Ti-
ranë, ku janë përqendru-
ar pjesa më e madhe e

Mbyllja e bizneseve të vogla është një dukuri që ka nisur prej disa vitesh

INSTAT: 5.200 biznese të
vogla u mbyllën në 2018-ën
Arrijnë në 40.9 mijë subjektet e regjistruara si fermerë

ndërmarrjeve në vend. Sa u
përket ndërmarrjeve aktive
që operojnë në Bashkinë e
Tiranës, gratë menaxhojnë
33.2% të tyre. Një vit më parë
gratë menaxhonin 36.5% të
ndërmarrjeve aktive në Ti-
ranë. Ndërmarrjet e drejtu-
ara nga gratë janë kryesisht
ndërmarrje me 1-4 të punë-
suar, të cilat zënë 91.2% të
numrit të përgjithshëm të
ndërmarrjeve të drejtuara

nga gratë. Në ndërmarrjet
me 50 e më shumë të punë-
suar gratë drejtojnë 19.6% të
ndërmarrjeve. Edhe pesha e
grave në drejtimin e ko-
mpanive të mëdha ka shënu-
ar rënie, pasi vjet INSTAT
kishte regjistruar se 24.2%
e grave drejtonin kompanitë
me mbi 50 të punësuar. Nga
162,835 biznese aktive në
Shqipëri, rreth 41 mijë
menaxhohen dhe drejtohen

prej grave. Pas qarkut të Ti-
ranës, me 32.2% të bizneseve
që drejtohen nga gratë, krye-
son Lezha për peshën më të
lartë të grave në menax-
himin e ndërmarrjeve ak-
tive me 28.9% të tyre. Nd-
jekur nga Durrësi me 28.5%
dhe Vlora me 27.3%. Ndërsa
qarku Beratit dhe Korçës
kanë peshën më të ulët të
grave sipërmarrëse në bizne-
sin aktiv. Sipas të dhënave të

fundit të INSTAT, për vitin
2018 përllogaritej që 18% e
grave menaxhonin bizneset
aktive në Berat, kurse në
Korçë pesha e grave në bi-
znes ishte 18.2%. Edhe në

Fier, pesha e grave sipërmar-
rëse ishte më e ulët se mesa-
tarja e vendit, ku sipas të
dhënave, 18.5% e bizneseve
kishin në krye një grua, e
ndjekur nga Kukësi me 19%.

tive gjithsej krahasuar me
29.7% gjatë vitit 2017. Sa u
përket ndërmarrjeve aktive
që operojnë në Bashkinë e
Tiranës, gratë menaxhojnë
33.2% të tyre. Ndërmarrjet
e drejtuara nga gratë janë
kryesisht ndërmarrje me 1-

4 të punësuar, të cilat zënë
91.2% të numrit të përgjiths-
hëm të ndërmarrjeve të drej-
tuara nga gratë. Në ndër-
marrjet me 50 e më shumë të
punësuar, gratë drejtojnë
19.6% të ndërmarrjeve.
Ndërmarrjet me pronarë

apo bashkëpronarë të huaj
zënë 3.8% të ndërmarrjeve
aktive, krahasuar me 3.9%
në vitin 2017 dhe punësojnë
9.6% të të punësuarve gjith-
sej. Ndërmarrjet nga vendet
Bashkimit Europian për-
faqësojnë 64.8% të ndërmar-

rjeve të huaja e të përbash-
këta. Ndërmarrjet me pr-
onarë apo bashkëpronarë
me origjinë italiane dhe
greke përfaqësojnë 52.8% të
ndërmarrjeve të huaja e të
përbashkëta gjithsej. Ndër-
marrjet e huaja e të përbash-

këta janë përqendruar krye-
sisht në qarqet Tiranë dhe
Durrës, me 81.7%. Në fund të
vitit 2018 regjistrohen
172.554 njësi lokale nga të
cilat 161.227 ushtrojnë aktiv-
itetin ekonomik në 1 vendn-
dodhje. Ndërmarrjet që ush-
trojnë aktivitetin në më
shumë se një vendndodhje
janë 1.608, të cilat përfaqë-
sojnë vetëm 1.0% të ndër-
marrjeve aktive gjithsej.
Numri i të punësuarve në to
është 26.6% e të punësuarve
gjithsej. Aktivitetet finan-
ciare kanë numrin më lartë
të të punësuarve për ndër-
marrjet që kanë më shumë
se një vendndodhje. Njësitë
lokale janë përqendruar në
Bashkitë Tiranë, Fier dhe
Elbasan me 54.1% të numrit
të përgjithshëm të njësive
lokale aktive. Për nga ndar-
ja rajonale, rajoni më i zh-
villuar është rajoni qendër,
ku përfshihen qarqet Tiranë
dhe Elbasan, ku janë
përqendruar 41.3% e ndër-
marrjeve aktive. Pothuajse
e njëjta situatë është edhe
me ndërmarrjet e regjistru-
ara gjatë vitit 2018, me
48.7%. Të punësuarit në
këtë rajon zënë 54.3% të të
punësuarve gjithsej. Aktiv-
iteti ekonomik tregtar mbi-
zotëron ndaj aktiviteteve të
tjera me 31.6%. Kjo dukuri
është e njëjtë si në nivel
qarku, ashtu edhe në nivel
bashkie.

Mbrojtja e konsuma
torëve, buxhetimi gji-

nor apo mbrojtja e të
drejtave të fëmijëve kanë
qenë kërkesat e para, në
kuadër të objektivave të
Zhvillimit të Qëndrueshëm,
që Kuvendi i ka kërkuar
Avokatit të Popullit të ketë
në fokus si çështje gjatë
vitit 2019. Në rezolutën për
këtë institucion pas mar-
rjes në analizë të aktivitetit
të vitit të shkuar, Kuvendi
nënvizon se janë një sërë
aspektesh që duhet të
mbahen parasysh, të cilat
përmblidhen në pesë pika
të tjera, përveç asaj për ob-
jektivat e zhvillimit të qën-

Mbrojtja e konsumatorëve

Kuvendi i kërkon Avokatit të
Popullit më shumë vëmendje

drueshëm. Kështu, ndër të
tjera, Avokatit të Popullit i
kërkohet të rrisë veprim-
tarinë e tij informuese dhe
sensibilizuese lidhur me fush-
ën e veprimtarisë së tij dhe
rolin e institucionit. Po kësh-
tu kërkohet që të rritet an-
gazhimi në mbrojtje të inter-
esave të shtetasve shqiptarë

jashtë territorit të Republikës
së Shqipërisë, duke rritur
bashkëpunimin me organiza-
tat homologe. Në funksion të
transparencës, por edhe
ndërgjegjësimit të institucion-
eve të tjera, Kuvendi ka
kërkuar që Avokati i Popullit
të publikojë rekomandimet e
tij dhe t'i adresojë ato pranë

institucioneve përgjegjëse dhe
Kuvendit të Shqipërisë në
kohë dhe të informojë Kuven-
din e Shqipërisë mbi ecurinë
e zbatimit të tyre. Po kështu,
të ndjekë shkallën e zbatimit
të rekomandimeve, arsyet
përse rekomandimet nuk
janë përmbushur ose nuk
janë pranuar dhe të infor-

mojë institucionet përgje-
gjëse dhe Kuvendin e Sh-
qipërisë për masat që duhet
të marrë. Në fund, kërkohet
që të krijohet dhe të bëhet
publik jo më vonë se 6 muaj
nga data e miratimit të kësaj
rezolute, një regjistër me
ankesat/kërkesat e marra
nga institucioni, si dhe të de-
klarojë statusin e tyre, duke
respektuar rregullat e trans-
parencës dhe të mbrojtjes së
të dhënave personale. Në
krye të zyrës së Avokatit të
Popullit është Erinda Bal-
lanca, e cila mori këtë post
nga 22 maji 2017 kur u votua
nga parlamenti për një man-
dat 5-vjeçar.

BIZNESET
E VOGLA
Mbyllja e
bizneseve të
vogla është një
dukuri që ka nisur
prej disa vitesh,
si rrjedhojë e
konkurrencës
nga qendrat e
mëdha dhe
zinxhirët e
supermarketeve,
por që në 2018-
ën u përshpejtua
edhe më tej për
shkak të uljes së
kufirit të TVSH-së
nga 5 në 2
milionë lekë.Foto ilustruese
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Drejtoria e Përgjiths
hme e Tatimeve ka
dhënë disa informa-

cione si përgjigje ndaj inter-
esimit të tatimpaguesve mbi
teknikat e deklarimit dhe
mënyrën e pagesës së tatim-
it mbi dividendin kur janë në
status pasiv. Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve
tha se ka dy mënyra deklar-
imi të shpërndarjes së divi-
dendit, fitimin e mbartur
nga periudhat e mëparshme
për tatimpaguesin në status
pasiv, i cili për këtë periudhë
nuk paraqet deklarata peri-
odike tatimore.
MËNYRA E PMËNYRA E PMËNYRA E PMËNYRA E PMËNYRA E PARËARËARËARËARË

Sipas njoftimit, mënyra e
parë është kalimi nga regjis-
tri pasiv në regjistrin aktiv
të administratës tatimore. Së
pari, Drejtoria e Përgjithshme
e Tatimeve tha se tatimpague-
si riaktivizohet në Qendrën
Kombëtare të Biznesit në rast
se kërkesa për pezullim ësh-
të kryer nga vetë tatimpague-
si pranë QKB-së. Pas këtij
ndryshimi, statusi i ndry-
shuar pasqyrohet automa-
tikisht nga sistemi elektron-
ik i QKB-së në sistemin e
DPT-së, me datë të vlefshme
aktivizimi datën e miratimit
të aktivizimit në QKB. Së
dyti, tatimpaguesi riaktivizo-
het në zyrat e regjistrimit të
DRT-ve përkatëse nëpërmjet
një kërkese, në rastet kur
statusi i tij në pasiv është
vendosur nga administrata
tatimore. Statusi i ri do të jetë
me datë të vlefshme aktivizi-
mi, datën e miratimit të
kërkesës së tij. DPT tha se
pas riaktivizimit me anë të
një prej mënyrave të më-
sipërme, tatimpaguesi dek-
laron dividendin në dek-
laratën e tatimit në burim,
por gjithashtu dorëzon edhe
të gjitha deklaratat për peri-
udhën përkatëse, sipas
përgjegjësive tatimore për të
cilat është regjistruar. Pasi

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve: Mënyrat për të paguar tatimin mbi dividendin

Bizneset me statusin pasiv, ja
detyrimet që kanë ndaj shtetit

Ka dy mënyra për të paguar tatimin

Ornela Manjani

detyrimi të jetë përmbushur,
tatimpaguesi mund të ndry-
shojë statusin e tij pranë
QKB-së, duke u rivendosur
përsëri në regjistrin pasiv.
MËNYRA E DYTËMËNYRA E DYTËMËNYRA E DYTËMËNYRA E DYTËMËNYRA E DYTË

Mënyra e dytë sipas
njoftimit është duke dorë-
zuar deklaratë të re tatimore,
me ndryshime të tatimit në
burim për periudhën e fun-
dit aktive. Së pari, kjo dek-
laratë e re mund të dorëzo-
het nga vetë tatimpaguesi
nëse periudha që do të ndry-
shohet është brenda 36 mua-
jve nga afati i dorëzimit të

Bregdeti, marrëveshja 44
milionë euro në ndihmë të

80.000 banorëve
Për zonat bregdetare të jugut do të jepen 44 milionë

euro, të cilat do të shkojnë për të përmirësuar
kushtet e jetesës në këto zona. Ministrja e Financave
dhe Ekonomisë, Anila Denaj
dhe Björn Thies, srejtori i
zyrës së KfW (Banka Gjer-
mane për Zhvillim), nënsh-
kruan tri marrëveshje fi-
nancimi, në kuadër të pro-
gramit të financimit për
furnizimin me ujë të zonave
rurale IV. Fokusi janë zonat
bregdetare të jugut të Sh-
qipërisë, konkretisht Ori-
kumi. Ky investim pritet të tërheqë edhe më shumë
turistë, si dhe t'u vijë në ndihmë rreth 80.000 rezi-
dentëve të zonës.

deklaratës fillestare. Së dyti,
në rastet kur periudha që do
të ndryshohet është jashtë 36
muajve nga afati i dorëzimit
të deklaratës fillestare, ndry-
shimi kryhet nga adminis-
trata pas kërkesës me sh-
krim nga tatimpaguesi. PT
gjithashtu tha se detyrimi i
deklaruar dhe i detyrueshëm
për t'u paguar sipas dek-
laratës së ndryshuar do të
përfshijë përveç principalit,
edhe kamatëvonesat për pe-
riudhën ndërmjet afatit të
dorëzimit të deklaratës fille-
stare dhe datës së dorëzimit

të deklaratës tatimore të
ndryshuar, për llogaritjen e
të cilave zbatohen dispozitat
e këtij ligji.

Aviacioni Civil, rregullat e reja
për fluturimet me deltaplan

Miratohen rregullat e
reja për të gjitha flu-

turimet me deltaplan ose me
paraglide, të cilat do të shër-
bejnë për një organizmin
më të mirë të këtij aktivite-
ti. Konkretisht, me urdhrin
e ministrit së Infrastruk-
turës dhe Energjetikës, nr.
195, datë 03.05.2019, "Për mi-
ratimin e rregullores mbi
kushtet dhe mënyrat e për-
dorimit të deltaplanëve dhe
paraglajdeve", saktësohen
më mirë kushtet si dhe sh-
tohen terma e përkufizime
të reja si më poshtë: për këtë,
sanksionohet që krahas
njoftimeve e miratimeve në
AAC, koordinimit me OSH-
LA në të shumtën e rasteve,
do të njoftohen edhe orga-
net vendore dhe pronari i
tokës që do të përdoret si
vend ulje apo ngritje. Rreg-
ullat për përcaktimin e
vendeve për ngritjen dhe ul-
jen e deltaplanëve dhe
paraglajdëve, regjistrimi i
tyre, rregullat për për-

dorimin e këtyre vendeve si
dhe të zonave të lejuara, të
parashikuara në të detajohen
duke u ardhur më në ndihmë
përdoruesve dhe duke mos
lënë vend për paqartësi. Në
këtë urdhër janë përfshirë
gjithashtu kushtet për pro-
dhimin, përdorimin dhe
mirëmbajtjen e deltaplanëve
dhe paraglajdëve, që nuk
parashikohen në urdhrin e
shfuqizuar. Nenet për trajn-
imin, provimet, licencat dhe

kategorizimet për pilotët e
tyre si dhe kushtet që duhet
të plotësohen nga personat
juridikë lidhur me mira-
timin e organizatave tra-
jnuese për kryerjen e tra-
jnimit për pilotë që pajisen
me licencë janë përmirësuar.
Autoriteti i Aviacionit Civil
u bën apel të gjithë person-
ave që operojnë në këtë
fushë që të kontaktojnë me
Autoritetin për çdo paqartë-
si në vijim.

CALL FOR PROPOSALS ANNOUNCEMENT

Terre des hommes (Tdh) in partnership with Albanian Foundation for
Conflict Resolution & Reconciliation of Disputes (AFCR) and Terre des
hommes Foundation (Hungary) is implementing the project “Civil society
in action to build restorative approaches and practices for children & youth
in conflict or contact with the law”, funded by the European Union.
The initiative aims to build knowledge of the restorative approaches in the
new juvenile justice code by coalition building & awareness raising among
key stakeholders & in target areas; (ii) to strengthen capacities of competent
bodies & CSOs involved in the administration of justice to juveniles to
implement restorative approaches by carrying out a comprehensive
training programme & developing guidelines; and (iii) to enable CSOs to
support prevention of imprisonment of children/youth through restorative
practices.  In this framework a Call for Proposal under the Sub-Granting
Scheme is effective 17th May 2019-14th June 2019.
The overall amount made available under this Call for Proposals is EUR
100,000.
The total project budget for any grant requested under this Call for Proposals
must fall between the following minimum and maximum amounts:
Minimum amount - EUR 5,000
Maximum amount - 10,000
The deadline for the submission of applications is 14 June 2018 at 17:00.
The application package and related information must be found to the
following links:
https://www.facebook.com/notes/terre-des-hommes-albania/call-for-
proposal-cso-in-action-to-build-restorative-approaches-and-practices-
fo/2160368444017818/
www.cildhub.org

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
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Ekzekutoi 3 persona në vitin 1993, kapet në
Itali shqiptari i dënuar  me burgim të përjetshëm

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Policia e Shtetit në
bashkëpunim me atë ital-
iane ka vënë në pranga një
49-vjeçar shqiptar, i cili 23
vite më parë ekzekutoi tre
persona dhe më pas u arrat-
is pa adresë. Sipas policisë,
i arrestuari, Bardh Lula
(Luli), fshihej në Itali me një
identitet boshnjak. "Tjetër
operacion ndërkombëtar
falë bashkëpunimit të Poli-
cisë së Shtetit me ho-
mologët italianë. Finalizo-

het operacioni ndërkombëtar
i koduar "Ëanted 3". Operacio-
ni i zhvilluar dhe finalizuar në
Itali falë bashkëpunimit të In-
terpol Tirana me Interpol
Romën dhe Zyrat ndërlidhëse
reciproke UCI Albania në Sh-
qipëri dhe Bari në Itali në bazë

të informacioneve të siguru-
ara më parë nga Sektori për
Krimet e Rënda në Departa-
mentin e Policisë Kriminale në
PSH, për vendndodhjen dhe
gjeneralitetet që përdorte i
kërkuari. U bë arrestimi në
Itali me qëllim ekstradimi i sh-

tetasit shqiptar: Bardh Lula
(Luli) 49 vjeç, lindur në Lezhë,
i cili fshihej në Itali me emër e
dokumentacion të falsifikuar
si shtetas boshnjak. Ky sh-
tetas ishte i shpallur në
kërkim ndërkombëtar, pasi
Gjykata e Rrethit Gjyqësor

Lezhë, në vitin 1996 e ka
dënuar këtë shtetas me
"Burgim të përjetshëm" për
veprën penale: "Vrasje në
rrethana të tjera cilësuese".
Shtetasi Bardh Lula (Luli),
më  datë 12.06.1993 ka vrarë
me armë zjarri për motive
të dobëta shtetasit: N.L., P.L.
dhe M.L. Vijojnë procedurat
për ekstradimin  drejt Sh-
qipërisë të personit të dënu-
ar me burgim të përjet-
shëm", njoftoi policia.

Kryeministri Rama: Të gjithë banorët do dëmshpërblehen, shtëpitë do rindërtohen

Tërmetet vënë nën thundër qarkun
e Korçës, 97 lëkundje në 3 ditë

MB: Janë dëmtuar 184 banesa, mbi 200 banorë në çadra.
Të prekurit, sherr me prefektin: S'kemi ushqime e shtretër

ISH-DEPUTETI BRAIMLLARI
Ish-deputetit i LSI-së, Endrit Braimllari përmes një
deklarate për mediat foli dje për gjendjen e krijuar
në Korçë. Ai hodhi akuza të forta ndaj qeverisë,
ndërsa tha se ajo nuk ka marrë masat e
nevojshme për t'iu ardhur në ndihmë qytetarëve të
prekur. Ai tha se qeveria në vend që të shpallte
gjendjen e jashtëzakonshme, ka zgjedhur të bëjë
‘show’ mediatik, duke lënë banorët pa asnjë
mbështetje dhe në harresë të plotë.



BASHKIA E TIRANËS
Tirana ka treguar se është
gjithnjë e para edhe në
solidaritet me njerëzit në
nevojë. Bashkia e Tiranës
do të mbledhë ndihma për
t'u ardhur në ndihmë
familjeve në qarkun e
Korçës, të cilat janë prekur
nga lëkundjet e
vazhdueshme të tërmetit.
Gjatë inspektimit të
punimeve të Xhamisë së
Namazgjasë,
kryebashkiaku Veliaj ftoi të
gjithë qytetarët që të
kontribuojnë me ndihma që
do të dërgohen në Korçë.

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË

Lëkundjet e tërmetit në
qarkun e Korçës nuk
kanë të ndalur. Ditën

e djeshme janë regjistruar
se paku edhe nëntë lëkund-
je të tjera tërmeti, duke e
çuar në 97 numrin e tyre në
tri ditë. Sipas sizmiologëve,
pas tërmetit të 1 qershorit
që ishte 5.3 i Shkallës Rihter
janë regjistruar edhe mbi
700 tërmete të tjera. "Ngjar-
ja kryesore e datës 1 qershor
është shoqëruar me një
numër të konsiderueshëm
pasgoditjesh, mbi 700 ngjar-
je. Janë lokalizuar 97.
Lëvizin nga magnituda 5
deri në 2. Por një ngjarje e
tillë me magnitudë 5.3 sho-
qërohet gjithnjë me pas-
goditje", thanë ata. Por
përveç Floqit dhe Qafëzezën,
zona sizmike është zgjeruar
në drejtim të Ersekës. Deri
tani, nga tërmeti rezultojnë
të dëmtuara 184 banesa,
ndërsa mbi 200 banorë e
kanë kaluar natën në çadër.
Gjatë ditës së djeshme IG-
JEUM ka regjistruar tre
goditjet që nisën që pas me-
snate, ndërkohë që të tjetra
u shënua në orën 03:06.
Goditja më e fortë ka qenë
me magnitudë 3.9. Pas tyre
janë regjistruar deri më tani
edhe gjashtë të tjera, për fat
më të lehta. Fshatrat më të
prekura janë Floqi, Qafëzezi
dhe Vidohova.  E ndërsa,
ushtria ka shpërndarë ush-
qime, çadra e shtretër për
t'ju ardhur në ndihmë ban-
orëve që iu janë dëmtuar
banesat, në Floq duket se ka
ende probleme. "GSH" mëson
se dje në zonë ka pasur ten-
sione e debate mes banorëve
dhe prefektit të Korçës,
Dhori Spirollari. Ndërsa, ky
i fundit ka shkuar t'i takojë,
ata i janë hakërryer për sit-
uatën ku ndodhen. Banorët
thanë se nuk janë furnizuar
as me ushqime dhe as me
shtretër. Sipas banorëve,
është e papranueshme që në
një çadër të flenë më shumë
se 25 banorë. Ndërkaq, në
lidhje me situatën e krijuar
në Korçë ka reaguar kryem-
inistri Edi Rama. Nëpërmjet
një postimi në rrjetet so-
ciale, ai bën me dije se të
gjitha banesat do të rindër-
tohen.  "Të gjitha banesat do
të rindërtohen. Dje, në Floq
dhe Qafëzezë të Korçës, me

banorët e prekur nga tërme-
ti që goditi këtë rajon, si dhe
drejtues të institucioneve
qendrore dhe lokale. Pas in-
ventarit të dëmeve, nis
shumë shpejt dëmshpërbli-
mi dhe rindërtimi për të
gjitha familjet e prekura nga
kjo fatkeqësi natyrore!", sh-
kruan Rama. Ndërkaq, min-
istrja e Mbrojtjes, Olta Xhaç-
ka do të takojë zhvillojë sot
një mbledhje Shtabin e
Emergjencave në Korçë dhe
do të vizitojë familjet në fs-
hatrat e prekur nga tërme-
ti. Lidhur me situatën e kri-

juar ka dhënë informacion
dhe Ministria e Mbrojtjes.
MINISTRIA EMINISTRIA EMINISTRIA EMINISTRIA EMINISTRIA E
MBROJTJESMBROJTJESMBROJTJESMBROJTJESMBROJTJES

Përmes Drejtorisë së
Përgjithshme të Emergjen-
cave Civile kjo ministri in-
formon se: Deri më tani In-
stituti i Gjeoshkencës, En-
ergjisë, Ujit dhe Mjedisit, ka
regjistruar rreth 100 lëkund-
je sizmike në qarkun e Ko-
rçës. Lëkundja më e fortë ka
qenë më datën 02.06.2019, ora
15:34:53, me koordinata
40.450 në Veri dhe 20.780 në
Lindje, magnitudë M=4

Rihter, dhe me epiqendër 18
km në jug të qytetit Korçë.
Nga informacionet e marra
është raportuar se lëkund-
jet e tërmetit janë ndier në
zonat përreth epiqendrave,
por pa patur dëme materiale
dhe njerëzore. Situata vazh-
don të jetë nën monitorim të
vazhdueshëm. Situata e
përgjithshme mbi gjendjen e
banorëve dhe situatës në 3
fshatrat e prekur nga tërme-
ti me magnitudë M=5.3
Rihter, datë 01.06.2019, është
si më poshtë: Nga verifikimi
i bërë në 3 fshatra rezultojnë
184 banesa të dëmtuara, prej
të cilave 95 të dëmtuara
rëndë, pjesa më e madhe e
tyre banesa të pabanueshme
prej vitesh. Në fshatin Floq
janë sistemuar 160 banorë në
13 çadra me kapacitet deri në
20 vende. Në fshatin Vi-
dohovë janë ngritur 4 çadra,
sipas nevojave të banorëve.
Janë sistemuar 40 persona
dhe nga këta 20 persona në
kishën e fshatit dhe 20 në të

afërmit e tyre. Në fshatin
Qafëzez janë sistemuar 30
persona në 5 çadra të ngritu-
ra nga 10 që janë dërguar. Në
këto dy fshatra, disa prej
banorëve kanë kërkuar që të
strehohen pranë të afërmve
të tyre. Janë dërguar 240
pako ushqimore, 100 thasë
me miell, 100 detergjente.
Nga këto 100 pako janë dër-
guar nga organizata joqever-
itare, 100 pako ushqimore
nga Drejtoria e Rezervave
Materiale të Shtetit për të tre
fshatrat dhe 40 pako nga Kry-
qi i Kuq për tre fshatra.  Për
furnizimin me ujë të pijshëm
në fshatin Floq është vënë në
dispozicion 1 bot i Detash-
mentit të Mbështetjes Rajo-
nale, si dhe bidonë me ujë të
pijshëm nga TAP. Nga TAP
është siguruar ushqim ditor
për 160 banorë të fshatit Floq.

Në fshatin Floq është ng-
ritur 1 qendër shëndetësore.
Janë angazhuar në total 15
mjete nga të cilat Prefektu-
ra 2, Detashmenti i Mbësh-
tetjes Rajonale 3, Policia 2,
Spitali Korçë 1, Bashkitë 6,
Kryqi i Kuq 1, si dhe grupi
vullnetar i Bashkisë Tiranë
1.  Nga strukturat e FA të
Ministrisë së Mbrojtjes në
këto 2 ditë janë angazhuar
gjithsej në ndihmë të ban-
orëve të zonës 47 forca, 4
mjete dhe 2 zjarrfikëse.

Kryenin vjedhje
në Greqi, fundoset

banda e shqiptarëve
GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Një grup sh-
qiptarësh të akuzuar për
më shumë se 33 vjedhje të
kryera në zonën e Atikës,
kryesisht shtëpive, është
goditur dje nga policia
greke. Siç raportojnë medi-
at fqinje, në pranga ka për-
funduar një shqiptar me
profesion bojaxhi rreth 34
vjeç bashkë me një grua 35-
vjeçare, ndërsa paralelisht
janë identifikuar dhe shpal-
lur në kërkim edhe tre sh-
qiptarë të tjerë, të cilët dys-
hohen se janë pjesë e grupit
që kryente vjedhje. Sipas
autoriteteve greke, i aku-
zuari kryesor, identiteti i të
cilit nuk bëhet me dije, kish-
te ngritur një grup të
strukturuar kriminal,
përmes të cilit kryente
vjedhjen dhe grabitjen e
banesave, apartamenteve,
ndërsa prej aty ata merr-
nin të gjitha sendet me
vlerë si bizhuteri, orë të sh-
trenjta, para dhe rroba fir-
mato. Ky grup kishte shtr-
irje të gjerë në këtë aktiv-
itet, saqë edhe shtëpitë e fu-
tbollistëve dhe ish-futbol-
listëve të skuadrës së njo-
hur greke "Olimpiakos'
ranë pre e vjedhjeve të tyre.
Policia ka zbuluar se ky
grup në aksionet e tyre
përdorte dy makina, ndër-
sa tregonin kujdes të madh
në mbulimin e fytyrës. Në
komunikimin e tyre, ata
përdornin numra telefoni
të regjistruar në emra fik-
tivë. Gjatë aksionit, siç shi-
het edhe nga fotot, u kon-
fiskuan nga autoritetet
greke disa orë të shtrenj-
ta, bizhuteri, euro dhe dy
makina, të cilat mendohet
se përdoreshin nga grupi i
strukturuar i shqiptarëve
në Greqi.

Çadrat e ngritura për
banorët që iu dëmtuan
shtëpitë nga tërmeti

NJOFTIM PËR SHITJE ME ANKAND
Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  me te dhenat  :me te
dhenat  : “Truall+Ndertese” me sip. totale 202.5 m2 dhe nga kjo ndertese  me sip.65 m2 , me
Nr pasurie 7/934, vol 38, fq 125, ZK 8592 e ndodhur ne Lagjen Partizani , Shkoder....e  afishuar
ne favor te debitorit Izmir  Hebovija.
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në vleren :
6,384,000  ( Gjashtemilione e treqind e tetedhjete e kater mije ) leke
3. Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  12.06 .2019  ora 16.16 ne Zyren e permbaruesit
gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore
Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci
ne Tirana Bank dega Shkoder  ne nr llogarie 0600-313839-100 CB .

NJOFTIM PËR SHITJE ME ANKAND
1.Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  me te dhenat  :
 “Ndertese njekateshe industriale”  me nr pasurie 10/7/ND , Volumi 24 , Faqe 143, me siperfaqe
ndertimore  1 235  m2 , Zona kadastrale 8592, e ndodhur tek zona industriale e qytetit , pjese
e ish parkut te mallrave   ,  Shkoder .:....e rregjistruar ne favor te   Altin  Salihi etj
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në vleren
:   16,968,000  ( Gjashtembedhjetemilione e nenteqindegjashtedhjetetete mije) leke .
3. Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  10.06.2019  ora 16.16 ne Zyren e permbaruesit
gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore
Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci
ne Tirana Bank dega Shkoder  ne nr llogarie 0600-313839-100 CB .
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ZVICERZVICERZVICERZVICERZVICER

Një nga mediat më të
mëdha zvicerane i ka
kushtuar një repor-

tazh të gjerë me fakte gjendjes
kriminale në Shqipëri dhe
kultivimit e trafikut të
drogës. Gazeta shkruan se
tregu i drogës prodhon mbi 5
miliard franga në vit fitime.
Gjithashtu, thuhet se krimi i
organizuar gjen mjedis ideal
në Shqipëri. Kultivimi ilegal i
kanabisit në Shqipëri tërheq
qarqe të gjera në korrupsion.
Është e vështirë që të qën-
drosh i pastër. Trafikantët e
drogës mund të veprojnë
kryesisht të pandëshkuar.
Trafiku i drogës po korrup-
ton edhe shoqërinë.
NGA ADELHEIDNGA ADELHEIDNGA ADELHEIDNGA ADELHEIDNGA ADELHEID
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Barinjtë e çuan policinë në
një fushë me bimë të gjelbra
të shndritshme, por au-
toriteteve nuk u interesonte.
Është vetëm një fushë e vogël,
thanë dhe u larguan. Skena
u regjistrua kohët e fundit në
afërsi të fshatit malor të Pilu-
rit në jug të Shqipërisë- por
kjo mund të ndodhte kudo.

Shqipëria prodhon 900
tonë kanabis në vit, me një
vlerë tregu prej mbi 5 miliar-
dë franga, vlerësonte policia
financiare italiane pak vite
më parë. Shumica e marijua-
nës dhe hashashit për tregun
europian në fakt vijnë nga
Maroku dhe Afganistani.
Megjithatë, vitet e fundit,
shumë shtete anëtare të BE-
së kanë kapur kanabis nga
Shqipëria, siç thotë Qendra
Europiane e Monitorimit për
Drogën. Është e vështirë të
vlerësohet rëndësia e
kanabisit shqiptar për tre-
gun në tërësi. Shteti i vogël
në Adriatik është i përkryer
për kultivim: dielli shkëlqen
për 218 ditë dhe peizazhi i sh-
trirë malor ofron shumë
mundësi për kultivim të
pazbuluar. Përveç kësaj: pagat
e popullsisë janë shumë të
ulëta, gjë që e bën biznesin il-
egal me këtë bimë të vlefshme
edhe më tërheqës. Pasojat
janë shkatërruese: trafiku i
drogës po korrupton sho-
qërinë. Të qëndrosh i pastër
është shumë e vështirë.
SHUMË PSHUMË PSHUMË PSHUMË PSHUMË PAKAKAKAKAK
GJYQGJYQGJYQGJYQGJYQTTTTTARË ARË ARË ARË ARË TË PTË PTË PTË PTË PASTËRASTËRASTËRASTËRASTËR

Në vitin 2014, më shumë se
100 tonë marijuanë u kon-
fiskua në Shqipëri, duke u
shkatërruar gjysmë milionë
bimë kanabisi. Dy vjet më
vonë ishin rreth 2.5 milionë
bimë. Por me aksionet e as-
gjësimit u rrit edhe sipërfaq-
ja e mbjelljes. Qeveria po
përpiqet të paraqesë veprimet
e policisë si një luftë të suk-
sesshme kundër trafikut të
drogës: Kryeministri Edi
Rama e përdori aksionin e
policisë në Lazarat në vitin
2014 edhe me një aksion të
madh të marrëdhënieve me
publikun. Por shumë struk-
tura kriminale nuk u
prishën. Vetëm ndërlidhësit
më të ulët u kapën. Komisio-
ni Europian, i cili rekoman-
doi pranimin e Shqipërisë në

BE, vlerëson në raportin e
progresit gjatë javës se oper-
acionet policore janë intensi-
fikuar. "Shqipëria ka luftuar
gjatë viteve të fundit në
mënyrë konsekuente kundër
prodhimit dhe tregtisë së
kanabisit", thuhet në raport.
Gjithashtu, theksohet se Poli-
cia Financiare e Italisë ka
mbikëqyrur sipërfaqen e
mundshme të mbjellë. "Gjatë
dy sezoneve të fundit të kor-
rjes, monitorimi nga ajri ka
konfirmuar se në Shqipëri
nuk ka patur asnjë kultivim
të kanabisit".

Por ky vlerësim bie në
kundërshtim me Strategjinë
Ndërkombëtare të Kontrollit
të Narkotikëve të Departa-
mentit të Shtetit të Shteteve
të Bashkuara, të publikuar
në mars. Aty thuhet: "Kor-
rupsioni po pengon luftën
kundër krimit të drogës në të
gjitha nivelet e qeverisjes.
Trafikantët e drogës mund të
veprojnë kryesisht të pan-
dëshkuar". Papunësia e lartë
dhe sundimi i dobët i ligjit ka
krijuar një mjedis ideal për
krimin e organizuar. Megjith-
atë, reforma në drejtësi për-
mendet pozitivisht- një pro-
jekt që nuk ka ekzistuar në
këtë mënyrë më parë. Për dy
vjet, të gjithë gjyqtarët dhe
prokurorët do kalojnë në pro-
cesin e vetingut të pasurisë.

88 nga 140 prej tyre janë
shkarkuar ose kanë dhënë
dorëheqjen vullnetarisht,
sepse nuk kanë mundur të
shpjegojnë pasuritë e tyre.
Pastrimi ka krijuar kaos.
Gjykatat më të larta kanë

qenë jashtë funksionit për
muaj pasi numri i madh i
gjykatësve të korruptuar nuk
është zëvendësuar ende. Ras-
tet e rëndësishme mbeten të
pashqyrtuara. Këtë prill, një
ton e gjysmë kanabis dhe dy
skafe me motor u kon-
fiskuan, pesë shqiptarë dhe
dy grekë u arrestuan. Korri-
erët përdorin barka të shpej-
ta, por edhe avionë të vegjël-
Pipers, për të dërguar drogën
në Korfuz ose në Itali, por
shpesh trafiku shkon edhe nga
Mali i Zi. Pa bashkëpunimin e
policisë së korruptuar, trafiku
nuk do ishte i mundur. Shumi-
ca e tyre që janë në krye dety-
rojnë ata që janë në fund të
marrin pjesë. Një përmirësim
i pagës luan një rol të madh.
Një oficer policie fiton rreth 400

franga në muaj.
POLICET NE DILEMEPOLICET NE DILEMEPOLICET NE DILEMEPOLICET NE DILEMEPOLICET NE DILEME

Kushdo që dëshiron të
luftojë trafikun e drogës, pa-
varësisht vështirësive finan-
ciare, jeton me rrezikun. Ras-
ti i hetuesit të rëndësishëm
të drogës, Dritan Zagani, që
u arratis në Zvicër në vitin
2015, është bërë i njohur. Ai
kërkohet nga autoritetet sh-
qiptare për dyshimin e pra-
nimit të parave përkundrejt
informacioneve. Ai vetë
thotë se thjesht e bëri punën
e tij shumë mirë dhe zbuloi
se cilat rrugë dhe avionë janë
përdorur nga korrierët e
drogës. Shumë nuk ia dalin
që të qëndrojnë të pastër. Dije-
nia, nepotizmi, lidhjet farefis-
nore, frika, mbijetesa e vësh-
tirë i tërheq shumë prej tyre

në makinacionet e korruptu-
ara të kanabisit. Mafia e
drogës ka depërtuar thellë
në shoqërinë shqiptare. Në
tetor të vitit 2017, pas ar-
restimit të tre shqiptarëve
dhe katër italianëve u pub-
likuan përgjimet telefonike,
në të cilat ministri i
Brendshëm Saimir Tahiri
quhet si personi qendror i
kontaktit të bandës së trafi-
kantëve të drogës. Gjithash-
tu, u vu në dukje lidhja e tij
me vëllezërit Habilaj, që sipas
të dhënave të Policisë Finan-

ciare italiane, kontrollonin
policinë dhe trafikun e drogës
në qytetin bregdetar të
Vlorës. Mes të tjerave, Tahiri
u kishte ofruar vëllezërve
Habilaj edhe makinën e tij të
shërbimit, me të cilën mund
të lëviznin vërdallë pa u kon-
trolluar. Tahiri dha
dorëheqjen si ministër pas
protestave të shumta në vitin
2017. Pasardhësi i tij në pos-
tin e ministrit të Brendshëm,
Fatmir Xhafaj duhej të jepte
dorëheqjen në tetor të vitit
2018 sepse vëllai i tij ishte
dënuar për trafik droge në
Itali. Partia Demokratike e
opozitës ka kohë që bën thir-
rje për një hetim nëse paratë
e drogës janë përdorur, gjith-
ashtu, për të blerë vota në
zgjedhjet e vitit 2017. Ajo pre-
tendon se zgjedhjet janë
vjedhur dhe se Shqipëria ësh-
të kthyer në një parajsë
prodhuese të drogës nën
Ramën- sigurisht pa përmen-
dur se kultivimi i kanabisit
kishte lulëzuar edhe para se
ai të vinte në pushtet. Paratë
e pastruara nga trafiku i
drogës zakonisht përfundon
në lojëra fati, ndërtim apo në
pika karburanti. Shumë
ndërtesa të ndërtuara me
paratë e krimit janë shpesh
bosh, fasadat e tyre të
shndritshme duken si sim-
bole të prishjes morale.

"Pagat e popullsisë janë shumë të ulëta, gjë që e bën biznesin ilegal"

"Ja pse lulëzon kanabisi në Shqipëri, të
qëndrosh i pastër është shumë e vështirë"
Gazeta zvicerane: Trafiku i drogës po korrupton shoqërinë

Plagosi kushëririn, gjykata lë
në burg ish-efektivin e FNSH-së

TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sig-
urisë arrest me burg për ish-efektivin Flamur Karaj, i
cili ka plagosur tri ditë më parë në Pezë kushëririn e
tij, Enver Karaj për akuzën "Vrasje e mbetur në tenta-
tivë". Flamur Karaj ka qenë duke punuar në shtëpinë e
tij, kur është paraqitur edhe Enver Karaj. Fillimisht
ka patur një debat verbal, Enver Karaj ka filluar ta
godasë. Pa u menduar gjatë Flamuri ka nxjerr armën
e shërbimit dhe pa u menduar gjatë ka shtënë në
drejtim të Enverit. Menjëherë pas ngjarjes, bashkë me
bashkëshorten është paraqitur në Komisariatin nr. 6
në Tiranë. Ish-efektivi i Forcave të Ndërhyrjes së Shpe-
jtë është pezulluar nga detyra. I dyshuari ka deklaru-
ar se ishte penduar për aktin dhe se ka ndodhur pa u
menduar gjatë. "Ai po më godiste me dërrasë dhe
pastaj  ndodhi akti. "- u shpreh ai. Prokuroria kërkoi
arrest me burg, ndërsa avokati dhe vetë i akuzuari ka
kërkuar arrest shtëpie.

Foto ilustruese

Rr.Ibrahim Rugova
Pallati Kontakt nr.10,
kati 41000 Tirana,
Albaniat. +355 44 500
909f. +355 44 500 910

info@primall.al www.primall.al

Shoqeria PRIMALL shpk , distributor I autorizuar per Shqiperine e
markave te kompanise nderkombetare “JT International”, njofton mbi
cmimin e produkttit  te  ri qe do tregetohet duke filluar nga data 05/06/
2019 i cili eshte si me poshte:

Njoftimi behet ne perputhje me udhezimin  Nr.6 date 30/01/2015 te
Ministrise se Financave “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën
e Shqipërisë”( i ndryshuar)

Marka Cmimi  perfundimtar me date 05 Qershor   
(TVSH e perfshire) 

Winston Silver  250 
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REAGIMET
PUNËSIMI I MËSUESVE

Kreu i SPASH për Tiranën: Udhëzimi favorizon mësuesit e rinj, penalizohet cilësia

Kriteret për punësimin e mësuesve, Lama:
Skema lë jashtë arsimin pasuniversitar

"Nuk merren parasysh eksperienca dhe kualifikimet"

Pak ditë më parë,
nëpërmjet një udhë
zimi nga MASR janë

bërë publike kriteret që du-
hen plotësuar për të ap-
likuar për një vend pune në
një prej institucioneve arsi-
more publike të arsimit
parauniversitar. Por
Sindikata e Pavarur e Ar-
simit të Shqipërisë ka shpre-
hur pakënaqësitë e saj
lidhur me këtë udhëzim. E
pyetur nga 'Gazeta Sh-
qiptare', Alma Lama, kreu i
SPASH për qytetin e Ti-
ranës, thekson se sipas
udhëzimit nuk merren para-
sysh kualifikimet pasuni-
versitare. "Dua të flas për
skemën e vlerësimit të më-
suesit sipas udhëzimit
Nr.13,datë.22.05.2019 'Për
procedurat e pranimit  e të
emërimit të mësuesit në një
vend të lirë pune në insti-
tucionet arsimore publike
të arsimit parauniversitar
dhe për administrimin e
portalit "Mësues për Sh-
qipërinë". Theksoj që ven-
dosja e kritereve është një
hap pozitiv dhe duhen ma-
tur me shumë seriozitet!!!
Ndërkohë rankimi  në nivel
ZVAP (zyrë vendore të AP)
duhet të jetë një hap tjetër
dhe jo në nivel  shkolle, pasi
ndodh që mund të penalizo-
hen mësues shumë cilësorë
,kur ulet numri i   nxënësve
dhe mbyllet një klasë pranë
një shkolle",-thotë Lama për
GSH. Më tej kjo e fundit
thotë se skema lë jashtë ek-
speriencën e mësuesit dhe
kualifikimet. "Së pari ,shtoj-
ca 2 dhe 2.1 nuk merr para-
sysh ,formimin pasuniversi-
tar të një nr. të madh mësue-
sish (formim ky që ka rritur
automatikisht begraunduin
dhe cilësinë e tyre në ar-
simim si dhe  i ka bërë më
mëndjehapur mësuesit që
janë sot pjesë e sistemit). Ske-
ma vlerëson vetëm formimin
universitar dhe lë jashtë
formimin pasuniversitar të
qindra mësuesëve. Së dyti,
eksperiencën e mësuesit dhe
kualifikimin  e vlerëson
shumë ulët në pikëzim me
diferencë të vogël pikësh mi-
dis një fillestari dhe një më-
suesi mjeshtër nga 1 në 4 pikë.
Së treti mungon shtojca ori-
entuese sesi do të vlerësojnë
prindërit dhe psikologu",-
thotë kreu i SPASH për Ti-
ranën.
ANALIZA E
KREDITEVE

"Mësuesi që ka fituar si  1,
si 2 ,si 3 kredite, merr 1 pikë(
mungon diferenca midis, 1 , 2
dhe 3 krediteve). Udhëzimi
favorizon mësuesit e rinj të
cilët  futen në 3 plus 2  me gju-
hë të huaj të mbrojtur të
detyrueshme.( dakordësohem
që gjuha e huaj është një

VËREJTJET MBI UDHËZIMIN NGA SPASH:
1.1.1.1.1.Së pari, shtojca 2 dhe 2.1 nuk merr parasysh ,formim-

in pasuniversitar të një nr. të madh mësuesish(formim
ky që ka rritur automatikisht begraundin dhe cilësinë e
tyre në arsimim si dhe  i ka bërë më  mëndjehapur më-
suesit që janë sot pjesë e sistemit).Skema vlerëson vetëm
formimin universitar dhe lë jashtë formimin pasuniver-
sitar të qindra mësuesve.

22222.Së dyti, eksperiencën e mësuesit dhe kualifikimin  e
vlerëson shumë ulët në pikëzim me diferencë të vogël
pikësh midis një fillestari dhe një mësuesi mjeshtër nga
1 në 4 pikë.

3.3.3.3.3.Së treti, mungon shtojca orientuese sesi do të vlerë-
sojnë prindërit dhe psikologu.

4.4.4.4.4.Së katërti, mësuesi që ka fituar si  1, si 2 ,si 3 kredite,
merr 1 pikë( mungon diferenca midis, 1 , 2 dhe 3 kred-
iteve)

55555 Së pesti, favorizon mësuesit e rinj të cilët  futen në 3
plus 2  me gjuhë të huaj të mbrojtur të detyrueshme.(
dakordësohem që gjuha e huaj është një kërkesë e kohës
dhe çdo mësues për 6 muaj e fiton nëse i vë objektiv vetes).

6.6.6.6.6.Se gjashti Një mësues Cv e plotëson sipas formatit
në DN të 2013.
Çdo rubrikë në Cv duhet të duhet të shprehej në

pikë në Shtojcën e vlerësimit 2 dhe 2.1 të udhez.nr 13 .
[09:55, 6/3/2019] Alma Lama: Një mësues Cv e plotë-

son sipas formatit në DN të 2013.
Çdo rubrikë në Cv duhet të duhet të shprehej me

pikë në shtojcën e vlerësimit 2 dhe 2.1 të udhez.nr 13 datë
22.05.2019, Për procedurat e emërimit, lëvizjes paralele
dhe administrimit të portalit "Mësues për Shqipërinë".
Ky udhëzim shfuqizoi vetëm udhëzimin 38, por në

hierarkinë e dokumenteve legjislative, DN qëndrojnë
shumë më lart se një udhëzim, kjo tregon se hartuesit e
udhëzimit kanë anashkaluar DN.

kërkesë e kohës dhe çdo më-
sues për 6 muaj e fiton nëse i
vë objektiv vetes). Një mësues
Cv e plotëson sipas formatit
në DN të 2013. Çdo rubrikë në
Cv duhet të duhet të shpre-
hej në pikë në Shtojcën e
vlerësimit 2 dhe 2.1 të
udhez.nr 13. Çdo rubrikë në
Cv duhet të duhet të shpre-
hej me pikë në Shtojcën e
vlerësimit 2 dhe 2.1 të udhëz-

imit. nr 13 datë 22.05.2019, Për
procedurat e emërimit,
lëvizjes paralele dhe adminis-
trimit të portalit "Mësues për
Shqipërinë". Ky udhëzim
shfuqizoi vetëm udhëzimin 38,
por ne hierarkinë e dokument-
eve legjislative, DN qëndrojnë
shumë më lart se një udhëzim,
kjo tregon se hartuesit e udhë-
zimit kane anashkaluar DN",-
bën me dije Lama për 'GSH'.

Voltiza Duro

Alma Lama, kreu i SPASH për
qytetin e Tiranës
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Këshilli i Ministrave: 5 qytetet që përfitojnë

Miratohet fondi prej 320 milionë lekësh
 për rikonstruksionin e konvikteve

Ja kush mund të kandidojë. Dokumentacioni që duhet të dorëzoni brenda 10 qershorit

Aplikimi, bursa në Angli për
studentët e Universitetit të Tiranës
Njihuni me degët ku mund të kandidoni në master

EURO NË MUAJ MBULIMI MUJOR
Këto bursa studimi mbulojnë kompensimin prej 850 euro në muaj
për studentët si dhe kostot e udhëtimit, kjo në varësi të distancës
midis universitetit pritës dhe atij të origjinës. Studentët që përfitojnë
nga mobiliteti nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në
universitetin pritës.

850


QERSHOR, AFATI I FUNDIT
Studentët e Universitetit të Tiranës, tashmë kanë mundësinë që të
aplikojnë për bursa brenda datës 10 qershor të këtij viti në
Universitetin Staffordshire në Angli. Në faqen zyrtare të UT-së
bëhet me dije se këto bursa studimi janë të vlefshme për
semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.

20


DOKUMENTACIONI

Studentët e Univer
sitetit të Tiranës, tash
më kanë mundësinë

që të aplikojnë për bursa
brenda datës 10 qershor të
këtij viti në Universitetin
Staffordshire në Angli. Në
faqen zyrtare të UT-së bëhet
me dije se këto bursa studi-
mi janë të vlefshme për se-
mestrin e parë të vitit aka-
demik 2019-2020 e do të
jepen për ciklin e dytë të stu-
dimeve, master. Të gjithë
studentët e interesuar
mund të aplikojnë për degë
studimi si: Shkenca Komp-
juterike; TIK; Biznes dhe
Marketing.  Bursat e studim-
it mbulojnë kompensimin
prej 850 euro në muaj për
studentët si dhe kostot e
udhëtimit, kjo në varësi të
distancës midis universitetit
pritës dhe atij të origjinës.
"Studentët që përfitojnë nga
mobiliteti nuk do të pagua-
jnë asnjë tarifë për shkollim
në universitetin pritës. Stu-
dentët do të vazhdojnë të
paguajnë shkollimin e tyre
dhe/ose tarifat e regjistrim-
it në universitetin e tyre të
origjinës.",-theksohet në
njoftimin e Universitetit të
Tiranës.
APLIKIMI NË
MASTER

Të gjithë studentët që
ndjekin studimet në master
e dëshirojnë që semestrin e
dytë të vitit akademik 2019-
2020 ta kryejnë në Univer-
sitetin Staffordshire në An-
gli, duhet të paraqesin doku-
mentacionin brenda afateve
të përcaktuara. Kështu, kan-
didatët duhet të dorëzojnë
një CV në gjuhën angleze;
një kopje të Pasaportës; vër-
tetim studenti (të përkthyer
në mënyrë zyrtare në gju-
hën angleze). Gjithashtu ap-
likanti duhet të dorëzojë
edhe një listë notash të
nivelit master të përkthyer
në mënyrë zyrtare në gju-
hën angleze si dhe një letër
motivimi e një certifikatë të
gjuhës së huaj (IELTS mini-
mumi 6.0 dhe 5.5 pikë për
çdo element). Studentët du-
het të paraqesin edhe kon-
tratën "Learning Agree-
ment". "Learning Agree-

Voltiza Duro

ment është një kontratë mi-
dis universitetit të origjinës
dhe aplikantit dhe shërben
për të përcaktuar lëndët që
do të zhvilloni në universite-
tin pritës. Ju duhet të plotë-
soni vetëm seksionin e parë
''Before the Mobility. Në
tabelën A përcaktohen
lëndët dhe kreditet që do të
merrni në universitetin

pritës, në tabelën B përcak-
tohet se cilat prej lëndëve të
Tabelës A do të njihet në
Universitetin e Tiranës kur
ju të keni përfunduar peri-
udhën e shkëmbimit",-bën
me dije universiteti i Ti-
ranës. Më tej ky i fundit thek-
son se studentët duhet të
përzgjedhin të kryejnë në
Universitetin Staffordshire

lëndë të njëjta me ato që do
të kryenin në semestrin e
parë në fakultetin e tyre, kjo
në mënyrë që lëndët dhe
kreditet t'u njihen kur të
kthehen. "Nëse lëndët e
përzgjedhura ndryshojnë
nga ato që do të zhvillonit në
fakultetin tuaj semestrin e
parë, atëherë kur të kthehe-
ni duhet të zhvilloni/

frekuentoni lëndët që nuk
përshtaten në Universitetin
e Tiranës. Dokumenti
"Learning Agreement" tek
seksioni "Commitment" fir-
moset nga aplikanti, më pas
nga koordinatori akademik
në nivel fakulteti dhe në fund
në Rektorat nga Koordina-
tori Institucional i Erasmus
+, Dr. Gentiana Kera",-nënvi-

Dokumentet e nevojshme për aplikim për
studentët e nivelit master:
CV (në gjuhën angleze);
Kopje e Pasaportës;
Vërtetim studenti (e përkthyer në mënyrë zyrtare në
gjuhën angleze);
Diplomë e nivelit bachelor;
Listë notash e nivelit bachelor (e përkthyer në
mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
Listë notash e nivelit Master (e përkthyer në mënyrë
zyrtare në gjuhën angleze);
Letër Motivimi në gjuhën angleze në varësi të
programit të studimit;
Certifikatë e gjuhës së huaj (IELTS minimumi 6.0
dhe 5.5 pikë për çdo element)
*Learning Agreement;
*Learning Agreement është një kontratë midis
universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për
të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin
pritës.
Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë
''Before the Mobility. --Në tabelën A përcaktohen
lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin
pritës
Në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të
Tabelës A do të njihet në Universitetin e Tiranës kur ju
të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit

Plot 320 milionë lekë ësh
të fondi i vënë në dis-

pozicion të financimit të
projektit ""Rikonstruksioni
i godinave të konvikteve të
studentëve në qytetet Sh-
kodër, Elbasan, Vlorë, Ko-
rçë dhe Gjirokastër".
Këshilli i Ministrave ka
miratuar ditën e djeshme
fondin ku ka theksuar se
Fondi Shqiptar i Zhvillim-
it dhe përfituesit do të jenë
ndërmarrjet e trajtimit të
studentëve. "Në mbësh-
tetje të nenit 100 të Kush-
tetutës, të neneve 50 e 51,
të ligjit nr. 9936, datë

26.6.2008, "Për menaxhimin
e sistemit buxhetor në Re-
publikën e Shqipërisë", të
ndryshuar, dhe të nenit 18,
të ligjit nr. 99/2018, "Për bux-
hetin e vitit 2019", me propo-
zimin e ministrit të Arsimit,
Sportit dhe Rinisë dhe të
ministrit të Financave dhe
Ekonomisë, Këshilli i Minis-
trave vendosi: Financimin,
në vlerën 320 000 000 (tre-
qind e njëzet milionë) lekë,
të projektit "Rikonstruksio-

ni i godinave të konvikteve
të studentëve në qytetet Sh-
kodër, Elbasan, Vlorë, Korçë
dhe Gjirokastër", në për-
puthje me projektet e Insti-
tutit të Ndërtimit",-thekso-
het në Fletoren Zyrtare.
Autoriteti kontraktues dhe
zbatues i projektit, pra Fon-
di Shqiptar i Zhvillimit do të
nënshkruajë marrëveshjen
e investimit me ndërmarrjet
e trajtimit të studentëve, të
cilat janë të detyruara të

marrin masa për lirimin e
godinave të studentëve si
dhe pajisjen me lejet e
nevojshme, në përputhje me
legjislacionin për plani-
fikimin e territorit. Në bux-
hetin e Fondit Shqiptar të
Zhvillimit, miratuar për
vitin 2019, në zërin "Shpen-
zime kapitale të brendshme",
në programin "Programe
Zhvillimi", shtohet fondi
prej 64 (gjashtëdhjetë e
katër) milionë lekësh. Në

buxhetin e Ministrisë së Ar-
simit, Sportit dhe Rinisë,
miratuar për vitin 2019, në
zërin "Shpenzime kapitale të
brendshme", në programin
"Arsimi i Lartë", pakësohet
fondi prej 64 (gjashtëdhjetë

e katër) milionë lekësh.
Diferenca e fondit të
nevojshëm për zbatimin e
plotë të projektit si dhe
vlera e kostos operacionale
të FSHZH-së do të lëvrohet
nëpërmjet buxhetit të sh-
tetit, në përputhje me ecur-
inë e zbatimit të punimeve,
deri në vlerën e plotë, sipas
pikës 1, të këtij vendimi.
"Ngarkohen Ministria e Ar-
simit, Sportit dhe Rinisë,
Ministria e Financave dhe
Ekonomisë, Instituti i
Ndërtimit dhe Fondi Sh-
qiptar i Zhvillimit për zba-
timin e këtij vendimi",-thu-
het në vendimin e Këshil-
lit të Ministrave. Ky ven-
dim hyri në fuqi ditën e
djeshme me botimin në Fle-
toren Zyrtare.

zohet në njoftim. Të intere-
suarit duhet të dorëzojnë
dokumentacionin e më-
sipërm, dorazi në Rektoratin
e Universitetit të Tiranës,
pranë Drejtorisë së Komuni-
kimit, Sektori i Mar-
rëdhënieve me Jashtë si dhe
t'i dërgojnë të skanuara po të
njëjtin dokumentacion në e-
mailin iro@unitir.edu.al.
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Agjencia e Kadastrës
Shtetërore publikon
listën me 2 mijë per-

sona që kanë ndërtuar pa leje
dhe do të marrin tapitë për
truallin. Përfituesit janë në
12 qarqe të vendit. Agjencia e
Kadastrës Shtetërore pub-
likon listën e plotë me për-
fituesit e tapive dhe sipërfaqet
takuese për secilin, të mirat-
uar nga Këshilli i Ministrave.
Agjencia Shtetërore e Kadas-
trës bën të ditur se përfitues-
it do të pajisen me certi-
fikatën e pronësisë brenda
afateve ligjore. Vendimi me
listën e përfituesve është botu-
ar në Fletoren Zyrtare dhe
tani pritet vetëm regjistrimi
i tyre. Qeveria ka miratuar
kalimin e së drejtës së pronë-
sisë në favor të subjekteve
përfituese për mbi 1 mijë par-
cela ndërtimore të objekteve
të legalizuara dhe kompen-
simin financiar të pronarëve
të pasurive të paluajtshme që
preken prej tyre, ku përfitojnë
rreth 2 mijë familje. Përfitues-

it janë në Qarkun Berat,
Qarkun Elbasan, Qarkun
Durrës, Qarkun Tiranë,
Qarkun Fier, Shkodër, Vlorë,
Gjirokastër, Kukës dhe Korçë.
Agjencia Shtetërore e Kadas-
trës do të regjistrojë sipër-
faqet takuese dhe do të japë
certifikatën e pronësisë.
KALIMI I PRONËSISË

Kalimi i së drejtës së
pronësisë mbi parcelën ndër-
timore të objektit pa leje
bëhet sipas dispozitave të
Kodit Civil. Sipërfaqja e par-

celës, për të cilën miratohet
kalimi i së drejtës së pronë-
sisë nuk mund të jetë më e
madhe se trefishi i sipërfaqes
së bazës së ndërtimit dhe për
ndërtimet pa leje me funk-
sion banimi jo më shumë se
500 m². Sipërfaqet mbi masat
e përcaktuara në këtë pikë,
të cilat për shkak të për-
masave ose konfiguracionit
nuk mund të shfrytëzohen
më vete për ndërtim, i shit-
en poseduesit të ndërtimit
pa leje sipas vlerës së

pronës, të miratuar me ven-
dim të Këshillit të Minis-
trave, vetëm nëse ka shpre-
hur më parë vullnetin
nëpërmjet një kërkese me
shkrim. Pasi është miratu-
ar kalimi i pronësisë për par-
celat ndërtimore, është
miratuar edhe kompensimi
për pronarët. Këshilli i Min-
istrave ka miratuar edhe
masën e kompensimit finan-
ciar për pronarët e pasurive
të paluajtshme që preken
nga ndërtimet e legalizuara.

Referuar kartelave të pasur-
ive sipas ZVRPP-së sipërfaq-
ja është 33 964,81 m² dhe
vlera totale e kompensimit
financiar është 229 092 338
lekë. Qeveria ngarkon Zyrat
Vendore të Regjistrimit të
Pasurive të paluajtshme Be-
rat, Elbasan, Librazhd, Dur-
rës, Tiranë, Lushnjë, Sh-
kodër, Korçë, Lezhë, Vlorë,
Sarandë, Gjirokastër, Kava-
jë dhe Kukës të regjistrojnë
brenda 5 (pesë) ditëve nga
hyrja në fuqi e këtij vendi-

mi, kalimin e së drejtës së
pronësisë së parcelave ndër-
timore dhe hipotekën ligjore
mbi to, në përputhje me për-
caktimet e pikave 15 e 16, të
vendimit nr.1095, datë
28.12.2015, të Këshillit të Min-
istrave, "Për përcaktimin e
rregullave të bashkërendim-
it të punës, ndërmjet ALU-
IZNI-t dhe ZQRPP-së dhe të
procedurave apo kufizimeve
që zbatohen për efekt të
regjistrimit të pasurive të
legalizuara".

Agjencia e Kadastrës do të regjistrojë sipërfaqet dhe do të japë certifikatën e pronësisë

Ndërtimet pa leje, lista me 2
mijë pronarët që marrin tapitë
Përfituesit në Elbasan, Durrës, Tiranë, Fier, Shkodër, Vlorë

Ornela Manjani

LISTLISTLISTLISTLISTA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRONONONONONARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN TTTTTAPITËAPITËAPITËAPITËAPITË
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Deputetja e LSI-së, nënë për herë të dytë

Elda Hoti bën festë për djalin e
porsalindur, të ftuarit VIP dhe

politikanët që morën pjesë
Ja detajet e organizimit dhe bisedat me deputetet

Pritjes së ëmbël të de
putetes së LSI-së i ka
ardhur fundi. Elda

Hoti dhe bashkëshorti i saj
kanë sjellë në jetë një djalë
të shëndetshëm, që e kanë
quajtur Davis. Gëzimin në
familjen e tyre ka qenë i pa-
përshkruar. Çifti ka përgati-
tur një festë të madhe për
ardhjen në jetë të djalit të
tyre. Një atmosferë tejet e
këndshme, afër natyrës, një
dekor i zgjedhur me kujdes
për të përcjellë emocionet e
përjetuara dhe sy të qeshur
nga lumturia janë detajet që
vihen re nga organizimi i fes-
tës. Por, jo vetëm kaq. Mes
shumë familjarëve dhe
miqve të tyre, ato që bien në
sy janë deputetet më të reja
të parlamentit. Majlinda Ha-
lilaj, Ediola Braha dhe Edlira
Hyseni i janë bashkuar
koleges së tyre në këto mo-
mentet të veçanta. Ato shi-
hen mjaft të afërta me njëra-
tjetrën. Miket që sapo i kanë
hyrë një rruge të gjatë, asaj
të politikës, thuhet se edhe
në ditën e gëzimit të Hotit
ndër të tjera kanë biseduar
edhe për situatën e nxehtë
në vend. E kuruar deri në
detaje, Elda Hoti duket në
formë, e veshur me një fus-
tan bezhë teksa pozon te një
fotografi e të birit, e
zmadhuar e vendosur në
sfondin pas saj. Për ata që
ende nuk e njohin, ju bëjmë
me dije se Elda Hoti është
deputetja e re nga radhët e
LSI. 27-vjeçarja është betu-
ar që nga muaji mars në par-
lament, duke marrë manda-
tin e Viktor Tushajt. Kur
Hoti hyri në parlament, i vet-
mi lajm i mirë nuk është
mandati, por edhe sh-
tatzënia e saj e dytë. Elda
është nëna e një vajze 3-
vjeçare, ndaj për të dhe bash-
këshortin e saj Davis është
fëmija i dytë. Pasi mori man-
datin, asaj do t'i duhet të sh-
këputet përsëri nga skena
politike, për t'ju dedikuar
fëmijës që sapo ka ardhur në
jetë. Nëse i hedhim një sy
rrjeteve sociale, shikojmë
anën tjetër të saj. Një nënë
e përkushtuar dhe një bash-
këshorte e lumtur është
imazhi i Hotit larg nga poli-

tika. Ajo çfarë tjetër na ra në
sy është miqësia që ajo dhe
bashkëshorti i saj kanë me
çiftin e famshëm, Bes Kal-
laku dhe Xhensila Myrtezaj.
Përveç fundjavave që

kalojnë së bashku, ajo ka
qenë e ftuar edhe në dasmën
e dyshes së famshme të
"show bizz"-it. Në rrjetet so-
ciale shihet edhe afrimiteti
që ajo ka me kryetaren e

LSI, Monika Kryemadhi.
"Thjeshtësia që e karakteri-
zon Monika Kryemadhin
është për t'u admiruar dhe
marrë shembull nga të gjithë
ne! Fjalët janë të tepërta për

këtë zonjë të nderuar! Fale-
minderit për mundësitë dhe
besimin që na jepni ne të rin-
jve", shkruante Hoti për gru-
an që e ka admiruar për
shumë kohë. Tashmë, Elda

Egla Xhemali

ka marrë përsipër një tjetër
mision, atë të përfaqësojë
qytetarët e saj. Mbetet për
t'u parë sesa do t'i ndryshojë
kjo detyrë konturet e vajzës
së re nga Lezha.
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I çmendi të gjithë me skenat nga videoklipi i
fundit, ja kush e ka frymëzuar Dafina Zeqirin
Dafina Zeqiri

përpara pak
ditësh solli për
të gjithë fansat e
saj këngën e re e
titulluar "La
Reina", e cila
sigurisht rezultoi
goxha i suk-
sesshëm. Ajo që
tërhoqi vëmend-
jen e të gjithëve
ishin edhe skenat
nga videoklipi,
për të cilat duket
se këngëtarja
kishte punuar
për një kohë të
gjatë për t'i
sjellë përpara
publikut. Në të
shohim plot skena "të nxehta" nga vaska e mbushur me 'corn-
flex', Dafina që përtyp një zinxhir floriri dhe ajo që tërhoqi
gjithashtu vëmendje ishte edhe skena e fundit përpara pas-
qyrës. Në të këngëtarja shihet me një fustan rrëzëllues që
ekspozon format e saj. Ndërkohë një komentues i ka shkruar
për këtë stil se: "Si Cher dukesh". Cher është një nga ikonat e
muzikës dhe aktrimit në vitet '60-'70, e cila njihet për stan-
dardin dhe revolucionin që solli për fuqizimin e gruas dhe
rolit të saj në shoqëri. Dafina pa asnjë hezitim e ka pranuar:
"Faleminderit! Është e dukshme që nga ajo jam frymëzuar".

Keisi Lushaj mezi i pret të hënat,
arsyeja do t'ju prekë zemrën

Thuajse të gjithë nuk i pëlqejmë të hënat, sepse ato na kuj
tojnë javën e gjatë që na pret përpara derisa të vijë fundjava

sërish. E megjithatë, ky nuk është rasti për të partneret e Stresit,
Keisi Lushaj. Ndryshe nga ne, Keisi i pret me padurim të hënat
për të takuar partnerin e saj. "Të hënat janë ditët të cilat mezi i
pres", ka shkruar ajo dje në "Instagram", në një foto të bërë në
mëngjes, ku shfaqet e shtrirë, por gati për të dalë. Dhe të hënat
e saj paskan një kuptim të madh, pasi në një foto të dytë, Keisi
tregoi se po shkon të takojë bashkëshortin në burgun e Fushë-
Krujës. Zakonisht në burgje nuk lejohen vizitat në fundjavë, ndaj
e hëna është dita që Keisi pret me padurim! Ajo ka disa javë që
ndodhet në Shqipëri, pasi udhëtoi posaçërisht për të takuar
bashkëshortin e saj. Partnerja e Stresit erdhi për t'u çmallur me
të, pasi reperi ndodhet në burg prej tetorit të vitit të kaluar pas
akuzave për pjesëmarrje në një grup kriminal.

I thonë që të bëjë të pasmet, përgjigjja e
Armina Mevlanit do t'ju lërë pa fjalë

Armina Mevlani është
një prej vajzave më

simpatike, por edhe të
komentuara në "show bizz"-
in shqiptar. Sot Arminën e
njohim si blogeren plot
sharm, elegancë dhe shumë
stil, por me siguri këtë
foto të saj kur ishte
vogëlushe nuk e keni parë
kurrë. Ajo është treguar
gjithmonë pa komplekse
kur vjen fjala për të ko-
mentuar trupin e saj.
Shpesh komentuesit kanë
komentuar në fotot e saj
për operacionet plastike,
por as blogerja nuk ua ka
përtuar disave: "Lekë ke,
bëji vithet silikon", - i
shkruante dikush. "Nuk do
bëja kurrë silikon. Më
super pëlqejnë siç janë", -
ia kthente Armina. Së
fundmi ajo ka postuar një
foto në llogarinë e saj në
"Instagram", e cila shihet e
veshur me një fustan të një
marke shumë të shtrenjtë,
ku e bënte të dukej sikur i
kishte të pasmet e mëdha,

8 vite pa të atin, Beatrix Ramosaj ndan
me fansat dedikimin prekës

Gjatë muajve të fundit,
ajo ka qenë shpesh në

vëmendjen e mediave rozë,
një herë për sherrin mes
kushërirës së saj Anxhelina
Hadergjonaj dhe një herë
për një lidhje që mund të
kishte mes saj dhe reperit të
njohur Escobar. Së fundmi,
Beatrix Ramosaj ka postuar
në "Instastory", foto dhe
video të ndryshme të babait
të ndjerë të saj. Bukuroshja
është bërë nostalgjike dhe
ka ndarë me të gjithë disa
kujtime pikëlluese. Janë disa
momente familjare nga viti
1995, në të cilat babai i saj
shihet duke festuar dhe në
një tjetër duke drejtuar
makinën. "Më mungon vërtet
babi. Do të doja të ishe
këtu", - ka shkruar këngëtar-
ja bashkangjitur njërës prej
postimeve. Më pas Beatrix
ka publikuar edhe një foto
të portretit familjar, ku të
katërt duken shumë të
lumtur përkrah njëri-tjetrit.
Të dy, Albani dhe Beatrix ia
dolën të jenë të suksesshëm
në karrierën e tyre artistike dhe tashmë jetojnë në SHBA së bashku
me nënën e tyre.
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Flasin familjarët e shqiptares që u vra nga i dashuri

Media zvicerane: 60-vjeçari e merr peng bashkë
me shoqen e dhomës, pastaj i ekzekuton të dyja

SHKURT

Ngrihet akuzë për
krime lufte kundër
një serbi në Kosovë

Prokuroria Speciale e
Republikës së Kos-

ovës,  ka ngritur ak-
takuzë kundër të pande-
hurit Z.Dj., nga Peja, me
vendbanim aktual në
Beograd, për veprat pe-
nale "Krimet e luftës në
shkelje të rëndë" të nen-
it  3  të përbashkët të
konventave të Gjenevës,
që ndiqet sipas nenit
152 paragrafi 1  të Kodit
Penal të Kosovës, dhe
nenit  142 të Kodit Penal
të RSFJ-së, "Krimet e
Luftës në shkelje të
rëndë të ligjeve dhe za-
koneve që zbatohen në
konfliktet e armatosura
që nuk janë të karakter-
it  ndërkombëtar" që
ndiqen sipas nenit 153
paragrafi 1 nënparagrafi
2.1, 2.2, 2.5, 2.8, 2.13, dhe
2.15,  dhe nenit 3  të
KPK-së.  I  pandehuri
Z.Dj., gjatë muajit  mars
- prill  të vitit 1999, në
lagjen Kristal  të Pejës,
duke  bashkëvepruar
me një grup të organi-
zuar kriminal, të nacio-
nalitetit serbë, të ve-
shur me uniforma  poli-
core, paramilitare, ush-
tarake, ka shkaktuar
vuajtje të mëdha apo
cenim të integritetit
trupor/shëndetit,  ap-
likim i masave të frikë-
simit ndaj popullatës së
pambrojtur civile,
vrasje, plaçkitje e një
qyteti ose e një vendi,
urdhërimi për zhven-
dosjen e popullatës
civile ose ndaj indi-
vidëve të veçantë civilë
që nuk marrin pjesë
drejtpërdrejtë në konf-
likt, në atë mënyrë që
duke bashkëvepruar me
personat, deri më tani
të paidentifikuar, ka sh-
kuar në lagjen "Kristal"
të Pejës,  kanë hyrë
dhunshëm nëpër sh-
tëpitë e qytetarëve sh-
qiptarë, i kanë detyruar
të largohen nga shtëpitë
e tyre, i kanë maltretu-
ar fizikisht dhe psiqik-
isht si dhe i kanë vrarë.
Me ketë i  pandehuri
Z.Dj., ka kryer veprat
penale "Krimet e luftës
në shkelje të rëndë" të
nenit 3 të përbashkët të
konventave të Gjenevës,
që ndiqet sipas nenit
152 paragrafi 1  të Kodit
Penal të Kosovës, dhe
nenit  142 të Kodit Penal
të RSFJ-së, "Krimet e
Luftës në shkelje të
rëndë të ligjeve dhe za-
koneve që zbatohen në
konfliktet e armatosura
që nuk janë të karakter-
it  ndërkombëtar" që
ndiqen sipas nenit 153
paragrafi 1 nënparagafi
2.1, 2.2, 2.5, 2.8, 2.13, dhe
2.15,  dhe nenit 3  të
KPK-së.

Haradinaj: Kosova gati për marrëveshje, s'ka ndryshim të kufijve

Thaçi, takim me delegacionin
francez: Taksa e Serbisë nuk hiqet
Dialogu me Serbinë, krerët kosovarë gati për vijim

Ditën e djeshme janë zbu
luar detaje të reja nga

ngjarja e rëndë e ndodhur
në qytetin e Zyrihut. Media
zvicerane "20 minuten" ka
zbuluar detaje nga jeta e sh-
qiptares 34-vjeçares me ini-
ciale I.S., nga fshati Koretin
i Kamenicës, që u mor peng
e më pas u vra nga ish-i
dashuri i saj. 60-vjeçari me
iniciale P.C., mori peng I.S
dhe shoqen e saj të dhomës
M.S (38-vjeçare) në banesën
e tyre, më pas i vrau të dyja
dhe veten. Sipas një anëtari
të familjes, shqiptarja I.S,
ishte ndarë nga i dashuri i
saj disa muaj më parë. "Unë
mendoj se ai e vrau për këtë
arsye. E kam shumë të vësh-
tirë që të pranoj se e gjithë
kjo ka ndodhur, dhe se ajo
nuk jeton më". Prindërit e
sëmurë rëndë të I.S. kishin

zbuluar vetëm të premten
në mbrëmje se një nga të
vdekurit është vajza e tyre
dhe sipas familjarëve që prej
lajmit, prindërit, gjithashtu,
janë në gjendje të keqe.

Familjarët dhe miqtë e kanë
përshkruan shqiptaren e
vrarë si person të mirë, të
bukur dhe të qeshur. "Ajo
ishte një engjëll në tokë. Ajo
gjithmonë ka dhënë gjithç-
ka, ka qenë shumë e dobish-
me dhe luftoi për jetën e saj.
I.S ishte një lloj "mami" për
të gjithë. Ajo e kuptonte
menjëherë kur dikush ishte
i trishtuar, i zemëruar ose i
zhgënjyer. Nga ajo mund të
merrje këshilla të mira", ka
thënë një mike e saj. Më pas,
familjari ka treguar më tej
se, shqiptarja ishte ftohur
me familjarët për shkak se
ishin kundër lidhjes së saj
me të dashurin më të madh
në moshë, për shkak të

moshës dhe nacionalitetit
të tij. "Shumë anëtarë të
familjes ishin kundër mar-
rëdhënies. Prindërit e tyre
ishin veçanërisht kundër,
sepse i dashuri i saj ishte i
të njëjtës moshë me të atin.
Ata mendonin se ajo meri-
ton dikë më të mirë. Prob-
lemi i dytë ishte se ai nuk
ishte shqiptar. Pas ndarjes,
I.S pastaj jetoi me viktimën
e dytë M. S. Që atëherë ajo
nuk ka pasur marrëdhënie
të mirë me familjen, sido-
mos me prindërit e saj", sh-
toi familjari. Sipas tij, e reja
shqiptare do të varroset në
Kosovë javën e ardhshme
pasi trupi i saj i pajetë ndod-
het ende në morg.

Presidenti i Republikës
së Kosovës, Hashim
Thaçi, priti dje

këshilltarët diplomatikë të
presidentit Macron dhe Kan-
celares Merkel. Në fjalën e tij,
Thaçi u ndal edhe tek dialogu
me Serbinë, ku theksoi se du-
het të vazhdojë pa kushtëzime
dhe se tarifa duhet të mbetet
në fuqi. Gjithashtu, presiden-
ti u shpreh se "Kosova nuk do
të pranojë kritere tjera për lib-
eralizimin e vizave, sidomos jo
në formë të kërkesave për tari-
fat apo asociacionin". Presi-
denti Thaçi kërkoi që qyteta-
rët e Kosovës të mos mbahen
të izoluar padrejtësisht dhe të
mos trajtohen si qytetarë të
dorës së dytë. Në fund, presi-
denti Thaçi u shpreh se Kos-
ova mbetet e përkushtuar për
dialogun që duhet të përfun-
dojë me marrëveshjen paqë-
sore gjithëpërfshirëse, e cila
do të sjellë njohjen reciproke
mes Kosovës dhe Serbisë, si
dhe anëtarësim të Kosovës në
Kombet e Bashkuara. Nga ana
tjetër kryeministri i Kosovës,
Ramush Haradinaj, pas
takimit me delegacionin nga
Franca dhe Gjermania tha se
tema kryesore e diskutimit
ishte mbi rrjedhën e samitit
të Berlinit dhe parapërgatitjet
për takimin e radhës që do të
mbahet në Paris. Shefi i
ekzekutivit shtoi se Kosova
është e gatshme për mar-
rëveshje, për njohje reciproke
me Serbinë në kufijtë aktualë.
"Prita delegacionin ndërqe-
veritar nga Gjermania dhe
Franca, dhe përfaqësuesit e
Kancelares Merkel dhe Pres-

identit Macron, për të disku-
tuar rrjedhën e Samitit të Ber-
linit dhe parapërgatitjet për
vazhdimin e angazhimit në
takimin e radhës në Paris.
Kosova është gati për mar-
rëveshje gjithëpërfshirëse,
për njohje reciproke me
Serbinë në kufijtë aktualë,
dhe mirëpresim fokusin e
Gjermanisë dhe Francës për
të rikthyer dialogun në bina-
rët e duhur!"-shkruan Haradi-
naj. Ndërkohë që para dy
ditësh presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi, në Forumin
për Siguri që u mbajt në Bud-
va të Malit të Zi ka deklaruar
se përkundër vonesave që po
bën BE-ja për Kosovën, e
ardhmja e kësaj të fundit ësh-
të vetëm në unionin europi-
an. "Pas anëtarësimit të Malit
të Zi në NATO, marrëveshjes
së Prespës, komunikimit mes
shteteve të rajonit, rajoni ësh-

të në rrugë të sigurt për të
ardhmen atlantike. Unë jam
veçanërisht i pakënaqur, që
pavarësisht punës së mirë që
ka bërë Kosova, Bashkimin
Evropian po bën vlerësime të
standardeve të dyfishta për
Kosovën. Por, alternativa jonë
është e vetmja e ardhmja për
Bashkim Evropian", tha pres-
identi Thaçi. Ai tha se izolimi
që është duke i bërë BE-ja sh-
tetit të Kosovës, do të krijojë
premisat që të vihen në pah
ide populiste dhe nacionaliste.
"Rajoni kurrë më mirë nuk ka
qenë, secili flet me secilin dhe
komunikojmë. Mundësitë
për mbyllje të çështjeve të
hapura ekzistojnë, por vetë
BE duhet të jetë më i përgati-
tur për të na pranuar më shpe-
jt. Mos të lejojmë që të shiko-
het me hezitim Ballkani
Perëndimor. Sa më afër BE
gjitha problemet mund t'i

kalojmë. Sa më tepër që vono-
het BE do të ketë më shumë
populizëm dhe ide nacional-
iste më të fuqishme në gjitha
shtetet e rajonit. Falë urtësisë
për durimin kemi tejkaluar
dhe një gjendje jo të lehtë mes
dy shteteve për demarkacio-
nin. Ky izolim i Kosovës po
duket si një diskriminim. Nëse
mbetet i izoluar, Kosova do të
ketë ide dhe frymë më shumë
populiste dhe nacionaliste",
tha ai. Thaçi në këtë forum ka
folur edhe për kulturën mul-
tientike që dominon në Kos-
ovë. "Sot patriotizmi më i
madh është kultivimi i multi-
etnicitetit, zhvillimi
ekonomik, sjellja e investi-
torëve, vendet e punës dhe
mirëqenia sociale. Kemi punu-
ar me të gjitha komunitete jo
shumicë për formimin e një
shoqërie multietnike, në këtë
drejtim është vërë progres i
madh. Edhe sot në të gjitha in-
stitucionet edhe parlament
edhe qeveri janë të përfaqë-
suara të gjitha komunitetet".
Gjithashtu, i pari i shtetit të
Kosovës komentoi edhe aksio-
nin e policisë, i zhvilluar disa
ditë më parë në Veriu ku në
pranga përfundua 31 persona,
mes tyre policë shqiptarë dhe
serbë të akuzuar për një sërë
veprash penale. "Është godi-
tur një rrjet i krimit të organi-
zuar multietnik, jo vetëm në
veri po në gjithë Kosovën.
Nuk do të thotë që je serb, ki
imunitet ndaj krimit, apo sh-
qiptar. Serbët e Kosovës po
mbesin peng I politikave të
Beogradit" -shtoi ai.

U arratis nga burgu
grek me tre të tjerë,
kapet shqiptari i dytë

Katër shqiptarë u arrat
isën nga burgu grek

Petru Rali në Athinë, duke
alarmuar policinë helene.
Por deri tani policia greke ka
mundur të arrestojë dy prej
të arratisurve. Bëhet fjalë
për një prej shqiptarëve që
mori pjesë në përleshjen e
marsit 2018 në psikiatrinë e
burgut të Koridhalos, ku u
vra një shtetas grek.
Ndonëse nuk dihet emri i
tij, thuhet se i arratisuri i
dytë, u pikas nga forcat spe-
ciale EKAM në rrugën Ag-
iou Polikarpou. Ai nuk iu
bind thirrjes për të ndaluar
nga ana e policisë, por iku
me vrap dhe u rrëzua, duke
u dëmtuar lehtë, sipas me-
diave greke dhe më pas u ar-
restua nga policia. Mësohet
se shqiptari ishte i paarma-
tosur. Tashmë mbeten në
kërkim dy shqiptarë të
tjerë, njëri i akuzuar për
vrasje dhe një tjetër për gra-
bitje. Arratisja ndodhi dje
në orën 4 të mëngjesit ku 4
shqiptarët ishin vendosur
përkohësisht në burgun e
transferimit, pasi pak ditë
më parë ishin implikuar në
episode të dhunshme në
burgun Koridhalos. Ata filli-
misht kanë thirrur rojet për
ndihmë kur një prej tyre u
shtri në shesh dhe bënte të
sëmurin. Sapo rojet hynë në
qeli, i kërcënuan me thikë
të improvizuar, u morën
armët dhe celularët dhe i
mbyllën brenda. Më pas u
arratisën duke përdorur një
furgon policie. I pari prej
tyre u arrestua në Athinë.
Sipas mediave greke, arrat-
isja ka qenë spektakolare
dhe ngjante me një skenar
të ndonjë filmi. Por, për
çfarë akuzohen shqiptarët e
arratisur? I arratisuri i parë
është autor i vrasjes së një
30-vjeçari grek dhe pla-
gosjes së vëllait të tij 32-
vjeçar, në tentativë për t'i
grabitur makinën luksoze.
Viktima ishte shefi i njohur
i kuzhinës greke, Niko Pap-
utsidaki. Autori u arrestua
në korrik 2013 dhe prej
atëherë u transferua nga
njëri burg në tjetrin pasi sh-
kaktonte trazira. I arratisuri
i dytë u arrestua si pjesë e
bandës që në prill 2018 gra-
biti banesën e këngëtarit
Lefteri Pantazi ku morri
1000 euro dhe ora me vlerë
150 000 euro. I arratisuri i
tretë është një nga pjesë-
marrësit në përleshjen e
marsit 2018 në psikiatrinë e
burgut të Koridhalos, ku u
vra një grek nga shqiptari
tjetër që u arratis pak ditë
më parë, Albiano Xhezairi.
Dy prej të arratisurve nga
burgu, mësohet të jenë En-
drit Canaj e Xhelo Hasani.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi
në pritje të delegacionit francez
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Partitë evropiane, gati për zbatimin e parimeve në traktatet e bllokut

Luftoni korrupsionin për të
shpëtuar "shpirtin" e Evropës
Laura Koveshi, drejtuesja e ADN që dënoi më tepër të korruptuar

SHKURT

Rregulla të reja për
vizat amerikane

Departamenti Amerikan i
Shtetit njofton se tani

kërkon nga aplikantët për
vizë të japin hollësi për llog-
aritë në median sociale si dhe
adresën e "email"-it dhe
numrin e telefonit. Rreg-
ulloret e reja për ata që
kërkojnë vizë amerikane si
vizitorë apo si aplikantë për
të emigruar në Amerikë
përfshijnë emrin e llogarisë
së aplikantit në median so-
ciale, të gjitha adresat e
"email"-it dhe të gjithë num-
rat e telefonit që ka përdorur
aplikanti gjatë pesë vjetëve
të fundit. Zyrtarët thonë se
afro 15 milionë shtetas të
huaj do të preken nga kjo
kërkesë. Vetëm aplikantët
për viza diplomatike dhe zyr-
tare do të përjashtohen nga
këto kërkesa. Aplikantët do
të pyeten edhe nëse ndonjë
prej të afërmve të tyre ka
qenë i përfshirë në aktivitet
terrorist.

Trump nis vizitën në
Britaninë e Madhe

Presidenti amerikan nisi
paraditen e djeshme viz-

itën zyrtare në Britaninë e
Madhe, në kulmin e paqartë-
sive për çështjen Brexit. Çif-
ti presidencial nuk shfaqi
shenja krize në mar-
rëdhënien bashkëshortore,
siç ka ndodhur në shumë
shfaqje të mëparshme së
bashku. Në aeroportin e Lon-
drës, ata u shfaqën përdore
dhe presidenti tregoi shenja
përkujdesjeje ndaj Zonjës së
Parë. Më pas u larguan me
helikopter drejt pallatit
mbretëror, ku u takua me
princin Çarls dhe
mbretëreshën Elizabet. Në
nderim të çiftit presidencial
amerikan ishte organizuar
ceremonia e pritjes me
Gardën Mbretërore. Ky ish-
te takimi i parë që zhvilloi
shefi i Shtëpisë së Bardhë
me të mbërritur në Londër.
Axhenda parashikon që të
martën ai të takohet edhe
me kryeministren në
largim, Theresa May, ku një
ndër çështjet më të rëndë-
sishme pritet të jetë ajo e
Brexit. Edhe Trump është
kundër marrëveshjes që ajo
arriti me Brukselin. Në inter-
vistat për mediat britanike,
ai mbështeti kandidaturën e
Boris Johnson për kryemi-
nistër të ardhshëm, rivalin
kryesor të Theresa May dhe
kundërshtarit kryesor të
marrëveshjes së arritur prej
saj me Brukselin.

Vdes futbollisti, i japin
lamtumirën mijëra persona

Arkëmorti i yllit të futbol
lit, Jose Antonio Reyes,

kaloi nëpër rrugët e Seviljes
mëngjesin e djeshëm, për-
para se të mbahej varrimi i
tij. Ikona e Arsenalit humbi
tragjikisht jetën të shtunën,
teksa po kthehej me makinë.
Me mijëra dolën në rrugë
teksa arkivoli i tij mbahej
nga familjarë e miq, i mbësh-
tjellë me flamurin e klubit të
tij të futbollit, ndërsa ishte
vendosur një fotografi e dy
vajzave, Noelia dhe Triana,
ku me shkrim dore ishte sh-
kruar "Babi të dua". Ceremo-
nia mortore e Reyes u zhvil-
lua në Kishën Santa Maria.

Bruksel - Si drejtuese e
Drejtorisë Kombëtare
Kundër Korrupsionit

në Rumani (ADN) midis
viteve 2013-2018, Laura Ko-
druza Koveshi, kryesoi
dhënien e qindra dënimeve
penale të profilit të lartë dhe
u shndërrua në një ikonë të
lëvizjes ndërkombëtare për
transparencë. Në një vend
që po përpiqet të ndërtojë
një sistem të ndershëm
drejtësie, pas pranimit të saj
në Bashkimin Evropian në
vitin 2007, ajo u dallua si një
avokate e vendosur e sun-
dimit të ligjit. Në korrikun e
vitit 2018, Koveshi u detyrua
të largohej nga ADN nga
ministri rumun i Drejtësisë,
Tudorel Toader, me urdhër
të kreut të Partisë Social-
Demokrate (PSD), Liviu
Dragnea, të cilin ADN e
dënoi në vitin 2015 me
akuzat e mashtrimit me fon-
det e fushatës. Ajo është tan-
imë kandidatja e miratuar
nga Parlamenti Evropian për
të udhëhequr Prokurorinë e
re Evropiane të Prokurorit
Publik (EPPO), por Dragnea
po bën gjithçka që mundet
për ta diskredituar. Edhe pse
Dragnea e ka të ndaluar të
mbajë ndonjë post publik,
partia e tij udhëheq qever-
inë e koalicionit në Rumani
dhe një agjenci vëzhgimi e
drejtuar nga PSD e ka aku-
zuar Koveshin për korrup-
sion, për ta ndaluar që të
udhëtojë jashtë Rumanisë.
Miqtë e Dragneas thonë se
Koveshi e ka tejkaluar au-
toritetin e saj, një deklaratë
që është një mënyrë tjetër
për të thënë se ajo ka qenë
shumë efektive në ndësh-
kimin e korrupsionit në
klasën politike rumune. Sh-
karkimi i Koveshit nga AND
i zemëroi qytetarët rumunë,
të cilët nënshkruan një peti-
cion me mbi 100.000 mijë fir-
ma, duke bërë thirrje që ajo
të rikthehet në atë detyrë.
Që nga fillimi i ekzistencës
së saj, ADN-ja duket se ka
pushuar së funksionuari
dhe ndërkombëtarët e kanë
ngritur shpesh zërin për
këtë. Megjithatë, edhe pse
me përpjekjet Koveshit, Ru-
mania renditet tashmë mi-
dis vendeve më të korruptu-
ara të BE-së, në indeksin e
perceptimit të korrupsionit
2017 (pas Bullgarisë dhe
Hungarisë) së "Transparen-
cy International". Dhe tash-
më situata po përkeqësohet.
Duke shpërfillur paralajmë-
rimet e Komisionit të Vene-
cias të Këshillit të Evropës,
më shumë se 180 parlamen-
tarë rumunë kanë mbështe-
tur një ligj që do t'i mbrojë
politikanët nga akuzat për
korrupsion. E ardhmja e Ru-
manisë si një demokraci lib-
erale e begatë, tani është
vënë në një rrezik serioz.
Disa shpresojnë se sundimi
i ligjit do të rivendoset dhe
se vendi do të rikthehet në
rrugën e reformave. Por kjo
mund të ndodhë vetëm nëse
qytetarët rumunë i mbësh-

tesin ata që luftojnë korrup-
sionin dhe nepotizmin.
Përgjigjes nga pjesa tjetër e
BE-së duhet t'i bashkohet
Parlamenti Europian
përmes mbështetjes së kan-
didaturës së Koveshit për të
udhëhequr EPPO, që do të
fillojë të funksionojë në fun-
din e vitit 2020. Siç janë
punët aktualisht, Këshilli
Evropian, presidenca e të cil-
it mbahet aktualisht nga Ru-
mania, ka mbështetur një
kandidat tjetër. Përtej kësaj,
Komisioni Evropian duhet
të bëjë më shumë sesa
thjesht të kritikojë hapat
prapa të qeverisë së
udhëhequr nga PSD në
raport me sundimin e ligjit.
Autoritetet rumune duhet të
vendosen para një presioni
real. Pas zgjedhjeve të Par-
lamentit Evropian në fund
të këtij muaji, do të formo-
het një komision i ri, nën
udhëheqjen e një presiden-
ti të ri. Një nga prioritetet e
tij kryesore duhet të jetë zh-
villimi i një pakti detyrues,
që i angazhon të gjitha ven-
det anëtare dhe institucio-
net e BE-së të mbrojnë
demokracinë, sundimin e
ligjit dhe të drejtat
themelore të njeriut. Siç ësh-
të dëshmuar vitet e fundit,
Bashkimi Evropian ka
nevojë për instrumente më
të besueshme dhe efektive,
për të shqyrtuar shkeljet e
vlerave të saj themelore dhe
për të ndëshkuar shkelësit e
tyre. Të gjitha grupimet
kryesore të partive evropi-
ane janë zotuar tashmë të
miratojnë një marrëveshje
të re për zbatimin e pari-
meve të sanksionuara në
traktatet themelore të

bllokut. Pas zgjedhjeve,
qytetarët evropianë duhet të
ushtrojnë presion mbi për-
faqësuesit e tyre të zgjedhur
për t'u siguruar që ata ta
mbajnë një premtim të tillë.
Për më tepër, Këshilli dhe
Parlamenti Europian duhet
të miratojnë ligje, që
mundësojnë pezullimin e
subvencioneve të BE-së për
qeveritë e vendeve anëtare,
që nuk u përmbahen rregul-
lave dhe standardeve të
Unionit. Qeveritë që mi-
nojnë sistematikisht sundi-
min e ligjit dhe shtypin e lirë
nuk duhet të përfitojnë nga
fondet e kohezionit, që kanë
saktësisht qëllimin e
kundërt. Ky është një mo-
ment kritik për BE-në. Pres-
idenca e Donald Trumpit në
Shtetet e Bashkuara, kaosi i
Brexit në Britani dhe rritja e
populizmit në të gjithë
demokracitë perëndimore u ka
siguruar një mburojë politike
politikanëve të paskrupullt, që
i nënvlerësojnë parimet e
demokracisë liberale. Por tani
po afron edhe fatura e kostove,
të premtimeve të çuditshme
të bëra nga të ashtuquajturit
demokratë joliberalë.
Demokratët liberalë kanë
shansin të riparojnë dëmin që
kanë bërë populistët, por ata
duhet të veprojnë me ven-
dosmëri. Me politikanët që i
përbuzin parimet demokra-
tike dhe të drejtat e qytetarëve
të tyre që vihen gjithnjë e në
dyshim, demokratët liberalë
duhet t'ua bëjnë të ditur se po
ofrojnë instrumente të reja
efektive për të siguruar llog-
aridhënien. "Cari" i ri i antiko-
rrupsionit i BE-së është vetëm
njëri nga instrumentet në
këtë drejtim dhe Koveshi ësh-

të e sigurt se do ta shndërrojë
EPPO në një kampion të fu-
qishëm dhe dinamik të drejtë-
sisë. BE-ja cilësohej dikur si
një bastion i shpresës, për ata
që jetonin nën tirani, despo-
tizëm dhe kleptokraci. Është
koha që ajo ta riveshë atë man-
tel. Karriera e guximshme dhe
shumë efektive e Koveshit në
luftimin e korrupsionit në

Rumani ka treguar atë që
mund të arrijë edhe vetëm një
person, i fuqizuar nga ligji. BE-
ja duhet ta mbështesë atë dhe
vlerat që ajo mbron. Lufta
kundër korrupsionit në Ru-
mani dhe vende të tjera është
një betejë për shpirtin e
Evropës.

Marrë nga "Bota.al"

Rekordi/ Temperaturat në
Indi kalojnë 50 gradë celsius
India është përfshirë nga një valë e nxehtësisë me

temperatura që
i kanë kaluar 45
gradë celsius në
shumë pjesë të
vendit. Çuru, në
shtetin verior Ra-
jasthan, është qy-
teti më i nxehtë.
T e m p e r a t u r a t
atje kanë arritur
të dielën në 50.8
gradë celsius, tha
departamenti me-
teorologjik i këtij
vendi. Rajasthan
dhe shteti  qen-
dror Madia
Pradesh janë në
gjendje alarmi për shkak të të nxehtit. Të dyja sh-
tetet shpesh vendosin rekorde të temperaturave të
larta gjatë verës. "BBC" raporton se së paku shtatë
qytete të Indisë kanë qenë të hënën në listën e 15
vendeve më të nxehta në botë në ueb-faqen e motit
"El Dorado". Tetë vendet e tjera janë në Pakistan,
ku qyteti Xhakobabad, me 51 gradë celsius, është
quajtur vendi më i nxehtë në botë. Departamenti
meteorologjik i Indisë ka thënë se vala e nxehtë-
sisë ka gjasa të vazhdojë edhe për disa ditë të tjera.

IKONA
Në korrikun e vitit
2018, Koveshi u
detyrua të largohej
nga ADN nga
ministri rumun i
Drejtësisë, Tudorel
Toader, me urdhër
të kreut të Partisë
Social-Demokrate
(PSD), Liviu
Dragnea, të cilin
ADN e dënoi në
vitin 2015 me
akuzat e mashtrimit
me fondet e
fushatës. Ajo është
tanimë kandidatja e
miratuar nga
Parlamenti
Evropian për të
udhëhequr
Prokurorinë e re
Evropiane të
Prokurorit Publik
(EPPO).Laura Kodruza Koveshi, drejtuese e Drejtorisë

Kombëtare Kundër Korrupsionit në Rumani (ADN)
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Fiksuan imazhet e para fo
tografike shqiptare, figurat
e pavarësisë, heronjtë sa

qenë gjallë, ritet e harruara- por
emrat e tyre njihen pak. Vunë
gurët e artit të fotografisë, por
patën edhe fate të trishta.

Kristo Sulidhi (1858 - 1938) /
Perikli Kaçauni (1870 - 1940) /
Dhimitër Vangjeli (1872 - 1957) /
Vani Burda (1875 - 1949) / Kristaq
Sotiri (1883 - 1970) / Petro Dhimitri
(1886 - 1953) / Thimi Raci (1886 -
1966) / Mandi Adham Koçi (1912 -
1988).

Një ekspozitë unike që sjell
bashkë krijimtarinë e tetë fo-
tografëve të parë shqiptarë në
imazhe që përcjellin momente nga
jeta politiko- shoqërore e juglindjes
së Shqipërisë.

Është Muzeu Kombëtar i Fo-
tografisë "Marubi" që bën bashkë
'emrat e harruar' në një ekspozitë
të kuruar nga Gjergj Spathari, që
organizohet në bashkëpunim me
Bashkinë e Korçës, Bashkinë e
Kolonjës, Qendrën Kombëtare të
Inventarizimit të Pasurive Kultur-
ore, Drejtorinë e Përgjithshme të
Arkivave. "Marubi" ende nuk ka
bërë me dije detaje të ekspozitës
megjithatë po sjellim më poshtë
pjesë nga jetëshkrimet e 8 fo-
tografëve imazhet e të cilëve
shfaqen në këtë ekspozitë.
KRISTO SULIDHI

Ishte fotograf dhe shkrimtar i
shekullit të 19-të dhe fillimit të
shekullit të 20-të. Ka lindur në fs-
hatin Marjan të rajonit të Oparit
(Maliq në Korçë). Emigroi në Gre-
qi ku shkroi në "javën" e Anastas
Kullurioti "Zëri i Shqipërisë". Ai u
kthye në Shqipëri dhe punoi në
Korçë si fotograf. Një nga fotot e
tij më të rëndësishme është ajo që
dokumentonte shkollën e parë sh-
qipe, e hapur në vitin 1887. Shuli
është, gjithashtu, i njohur për fo-
tografinë e shumë njerëzve të përf-
shirë në lëvizjen Rilindja, siç janë
luftëtarët e njohur të lirisë Shahin
Matraku dhe Kajo Babjeni, duke
u bërë kështu një nga propagan-
distët e lëvizjes. Më 1892 Shuli sh-
koi në Shkodër për t'u takuar me
Kel Marubi dhe Kolë Idromeno me
të cilët ndau përvojën e tij. Shuli
ishte kunati i fotografit të mirën-
johur shqiptar Kristaq Sotiri, i cili
ishte ish-nxënës i Shulit. Kristo
Shuli u dekorua pas vdekjes nga
qeveria shqiptare për aktivitetet e
tij patriotike.
PERIKLI KACAUNI

Pero (emri i plotë, Perikli)
Kaçauni, është lindur në fshatin

Dardhë të Korçës në vitin 1880. Në
qytetin Odesa (Rusi), Peroja mësoi
fotografimin, natyrisht duke fillu-
ar punën si çirak në dyqanin (atel-
jen fotografike) e ndonjë rusi. Kur
mendoi se e njihte fotografimin e
mund të punonte i pavarur, në
kapërcyell të shekujve XIX dhe XX,
kthehet në vendlindje (Dardhë), ku
nisi ta ushtronte mjeshtërinë e re
e, disi të veçantë për të siguruar
jetesën. Ai fotografon edhe ngjar-
je të veçanta në fshat me karakter
fetar, shoqëror e kulturor si pikni-
kë e shfaqje teatri, Ujin e Bekuar
(6janar), martesa, funerale, lindje,
shkrepje të porositura, por edhe të
pakërkuara nga personazhet e fo-
tove të tij. Peroja fotografoi në fs-
hat deri në vitin 1910 ku iku në
SHBA. Pero Kaçauni, është ndarë
nga jeta në Boston në vitin 1949
ku edhe kishte çelur atelienë e tij.
DHIMITËR KRISTO
VANGJELI

Ishte fotograf shqiptar nga fs-
hati Prodan të rrethit Kolonjës. Në
sajë të pasionit të tij për fo-
tografinë, brenda një kohe të sh-
kurtër e shndërroi dyqanin në një
laborator fotografik, por jo studio,
që sipas trashëgimtarëve e ka zana-
fillën që në fillimet e 1900-ës. Me
pasionin e vizionin e fotografit dhe
si njeri që e dashuronte punën e
profesionin që kishte përzgjedhur,
Vangjeli me aparatin fotografik në
krah shëtiti në të gjithë fshatrat e
Kolonjës duke u shndërruar në një
person të njohur e të dashur për
bashkëkohësit e tij. Si fotograf
shëtitës, është ndër të paktët që ka
në qendër të fotografisë jetën e
pothuajse gjithë fshatrave me të
gjitha ciklet e jetës, që nga lindja,
pagëzimi, martesa deri edhe tek

ceremonitë mortore. Fotot e tij
janë pasqyrim i saktë i gjendjes së
Kolonjës në gjysmën e parë të
shek. XX.
KRISTAQ SOTIRI

Që në 1922 punon si fotograf dhe
dallohet për portretin. Ai punoi
gjithë jetën e tij në Korçë. Brenda
objektivit të aparatit të tij kanë
nëpërkaluar imazhet e shumë
njerëzve të qytetit të Korçës dhe
krahinave përreth, të njohur e "me
grada", por edhe të panjohur, lyp-
sarë e endacakë e, shpesh shumë
dhëndurë e nuse të reja ditën e
martesës. Nxënës i Sulidhit, i cili
emigroi në SHBA në 1923 dhe punoi
si fotograf  në New York dhe Los
Angeles. Të njëjtin vit 1923 ai u
kthye në vendlindjen e tij Korçë
dhe me piktorin Vangjush Mio
hapi studion Sotiri.
VANI BURDA

Në moshë të re, Burda shkoi në
Rumani, Bukuresht, në Egjipt dhe

për një kohë të shkurtër në Stam-
boll. Në Rumani hapi atelienë e vet
fotografike duke qenë shumë ak-
tiv në koloninë shqiptare të
atjeshme.

Me grupin e delegatëve të kolo-
nisë shkoi në Vlorë me rastin e
Shpalljes së Pavarësisë Ko-
mbëtare. Në rrugëtimin drejt
Vlorës, Burda fiksoi një moment
të këtij udhëtimi historik, ku dele-
gatët janë duke pushuar me armë
në dorë nën një ullishte dhe në
sfond është flamuri me shqiponjën
dykrenore. Më 1920, u kthye në
Korçë, ku hapi studion e vet fo-
tografike. Fondi i këtij fotografi
gjendet i shpërndarë në Drejtorinë
e Përgjithshme të Arkivave dhe në
koleksione private. Vani Burda,
autori i fotos së Ismail Qemalit,
stampuar në kartëmonedhat 500
lekëshe që përdorim sot, pa dyshim
ka një meritë të madhe në ruajtjen
e imazhit të figurës më të shquar
të pavarësisë së Shqipërisë. Vdiq
në mjerim ekonomik, cigareshitës
në një kioskë në qendër të qytetit.
PETRO DHIMITRI

Lindi në vitin 1886 në qytetin e
Korçës. I njohur si Petro fotografi
apo Petro shqiptari, me pushkë
dhe aparat në dorë shëtiti gjithë
jugun e Shqipërisë madje zhvilloi
aktivitetin e tij patriotik edhe në
veri të vendit. Petro Dhimitri u for-
mua si fotograf në Stamboll. Ka
punuar atje në një studio fo-
tografike. Zhvillimi i fotografisë në
Turqi ishte i fokusuar në fo-
tografinë dokumentare dhe kjo
ndikoi në formimin e Dhimitrit.
Dhimitri ka fotografuar aktivitete
të rëndësishme në jetën shoqërore
shqiptare. Ka fotografuar edhe au-
toritetet franceze të qeverisë auto-
nome të Korçës, që është fotoja e
vetme e tyre. Ka fotografuar Abdyl
Frashërin dhe Princ Vidin. Petro
Dhimitri na solli të vetmin imazh
të momentit më të rëndësishëm his-

EKSPOZITA

"Fotografë të juglindjes shqiptare",
një ekspozitë për emrat e harruarFatmira Nikolli

EMRAT E FOTOGRAFISË SHQIPTARE
Imazhet që fiksuan dhe

vdekja në vetmi a mjerim

torik, atë të kremtimit të 1-vjetorit
të Pavarësisë.
THIMI RACI

lindur me 1886 ishte një fotograf
shqiptar i cili punoi kryesisht në
vitet '20 dhe '30 në fshatin Dardhë
afër Korçës. Në moshën 15-vjeçare
emigroi në Rumani për punë, si
shumë shqiptarë të atyre zonave.
Pas kthimit në Shqipëri punoi
teneqexhi në Korçë para se të kthe-
hej në fshat. Mjeshtërinë e fo-
tografit e mësoi nga Pero Kaçauni,
i cili emigroi në Amerikë në vitin
1910 dhe i la Thimit të gjitha pajis-
jet e fotografimit. Një vit më vonë,
në fshatin Dardhë kishte një dyqan
me tabelën "Thimi Ratsi - teneqex-
hi dhe fotograf"
MAK (MANDI ADHAM KOÇI)

Një nga ata që jetoi në tre
regjime dhe u burgos nga të tria.

Lindi në Voskopojë, Korçë, më 12
janar 1912. Mësoi në liceun e Korçës
në fillim të viteve '30. Në vitin 1933
shkon në Greqi ku mëson mjesh-
tërinë e fotografisë. Në 1936 kthe-
het në Korçë dhe hap të parën stu-
dio fotografike dhe elektrike. Ësh-
të autor i fotove që pasqyrojnë
demonstratën e bukës në Korçë në
vitin 1936. Merr pjesë në luftën Na-
cional Çlirimtare, më 1943 arresto-
het, burgoset dhe internohet nga
italianët në Porto Palermo dhe më
pas në Poncia, Itali. Pas çlirimit, më
1945, punon si përgjegjës laboratori në
ATSH. Në vitin 1947 çel një ekspozitë
fotografike në Moskë, Rusi. Po në këtë
vit, MAK-u dërgohet në Moskë për t'u
përgatitur si drejtues i Kinostudios
që do të inaugurohej në vitin 1952.
Atje martohet me rusen Rozalia Koza-
kova. Në vitin 1960, MAK-u përjash-
tohet nga Kinostudio, arrestohet nga
Sigurimi i shtetit dhe dënohet me 20
vjet burg. Akuza: Bashkëpunim me
një spiune polake e cila i sjell një letër
nga e bija në B.S. Lirohet nga burgu
në 1980 dhe vdes i vetmuar në azilin e
pleqve në vitin 1982.

Foto, Dhimitër Vangjeli

Foto, Vani Burda

Foto, Thimi Raci
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DIASPORA

Vizita 12-ditore e pasardhësve të atyre
që lanë Shqipërinë 2 shkeuj më parëFatmira Nikolli

Është publikuar këtë të
hënë në Fletoren Zyr-

tare një vendim që autorizon
ngritjen e një komisioni që
do të vlerësojë negocimin e
kontratës me palën private
që do të ketë në objekt reali-
zimin e projektit të zhvillim-
it të zonës së Teatrit Ko-
mbëtar. Thënë ndryshe
qeveria i kthehet synimit të
saj për shembjen e dy te-
atrove kombëtare përmes
një vendimi të miratuar në
prill, që u mbajt i fshehur
këta dy muaj.

Projekti i kundërshtuar
fort që ka nxjerrë një shesh
çdo ditë prej një viti artistë
e shoqëri civile synon ng-
ritjen e një godine trekatësh
në vend të dy teatrove Ko-
mbëtarë. Vendimi i qeverisë
i miratuar në datë 4 prill 2019
por që hyri në fuqi dje pas
publikimit në Fletoren Zyr-
tare nënvizon se qëllim i tij
është krijimi i komisionit
për realizmin e procedurave
të vlerësimit dhe negocimit
të kontratës me objekt real-
izimin e projektit të zhvil-
limit të zonës së Teatrit Ko-
mbëtar, përfshirë projek-
timin, ndërtimin dhe dorëz-
imin e godinës së re të Teat-
rit Kombëtar, si dhe

Duam të çojmë një grup fëm
ijësh shqiptarë nga Ukrai
na, në Shqipëri, për një

pushim veror. Këta fëmijë mësojnë
gjuhën shqipe dhe historinë e Sh-
qipërisë, por, asnjëherë nuk e kanë
shkelur tokën shqiptare. Na duhen
5000 euro që të vijmë në Shqipëri".
Kjo qe kërkesa e disa fëmijëve të
komunitetit shqiptar të Karakurtit
në Ukrainë. Shqiptarët e 'harruar' e
Karakurtit janë një grupim sh-
qiptarësh që lanë vendin rreth 3 shek-
uj më parë për t'u vendosur fillimisht
në Bullgari e më pas në Ukrainë. 300
vite më pas, ata ende flasin shqipen
që kanë marrë me vete.

"Historia e gjuhës fillon nga gjy-
shet tona të ëmbla të cilat kanë
ndihmuar duke shkuar nëpër kla-
sa për të kontribuar për mësimin
dhe trashëgiminë e gjuhës shqipe",
thonë ata.

Vitet e fundit ka një
ndërgjegjësim sa i takon këtij grupi-
mi etnik dhe janë rritur shkëm-
bimet mes shqiptarëve të këtush-
ëm dhe atyre të atjeshëm.  Fëmijët
në shkollën e Karakurtit, mësojnë
shqipen bashkëkohore. Një herë në
vit, mësuesja e tyre e gjuhës sh-
qipes, Natalia Kircheva, vjen në

Fëmijët shqiptarë të Karakurtit
kthehen në atdhe të mësojnë gjuhën

Universitetin e Tiranës, për të më-
suar shqipen bashkëkohore, prej
ku kthehet në Karakurt, për t'ua
mësuar fëmijëve.
VIZITA

Vizita e fëmijëve në Shqipëri ka
nisur në datën 2 qershor, drejt Shk-
upit. Pas një nate që kaluan në Sh-
kup, ata dje kanë ardhur në Tiranë,
duke kaluar nga Qafë- Thana.

Në Tiranë, do të kalojnë një ditë
e një natë dhe më pas, do të nisen
për në Krujë, për të parë kalanë e
Skënderbeut. Nga Kruja do të nis-

en për në Berat, ku do të qëndrojnë
për një natë. Pas Beratit, do të sh-
kojnë në Fier-Apolloni dhe Vlorë.
Ditët e fundit do të kalojnë në
plazhin e Orikumit ose të Vlorës.
Gjithsej, janë 16 veta: 12 fëmijë dhe
4 kujdestarë.

"Nëse duam apo jo, dhe pa mar-
rë parasysh sa shumë shekuj janë
mes nesh. Ne jemi një komb dhe një
gjak! Tani për ne, shqiptarëve të
Ukrainës, i jepet një mundësi uni-
ke për të realizuar - kush jemi me
të vërtetë. Disa vite janë humbur

për rininë tonë, por faleminderit
për njerëzve të përgjegjshëm, të
sjellshëm, patriotikë, gjithçka po
kthehet gradualisht. Qëllimi i këtij
grupi është të mbështesë fëmijët
dhe të rinjtë e fshatrave Karakurt,
Georgievka, Devninskoe, Gammov-
ka. Dhe tregoni atyre se ka zhvil-
lim të mëtejshëm dhe të ardhme në
të dy vendet. Faleminderit përsëri
për mbështetjen tuaj të sinqertë!!!"-
thotë Mirabelle Supure, nismëtar-
ja e udhëtimit.

Mirabelle Supure) dhe ka  lindur
në jug të Ukrainës. Prindërit e saj
janë nga Karakurti ku jetojnë sh-
qiptarët e Ukrainës. "Ky fshat ka
më shumë se sa 200 vjet që është i
banuar. Dhe për mrekulli banorët e
Karakurtit vazhdojnë të mbajnë
gjallë gjuhën shqiptare dhe tradi-
tat shqiptare. Jam rritur me shpir-
tin shqiptar, gjë që më ka përgatit
mirë të dal në jetë. Më ka rritur të
jem njëri me kulturë. Udhëtimi im i
parë te vendi i paraardhësve të mi
ka qenë në vitin 2007. Kam ndier një
lidhje të fortë me shqiptarët dhe Sh-
qipërinë. Jam ndier që i kam kup-
tuar dhe që më kanë kuptuar. Edhe
pas 200 vjetësh flasim të njëjtën gju-
hë. Kur isha në Shqipëri, kam men-
duar që të rinjtë e tjerë nga komu-
niteti shqiptar në Ukrainë duhet të
kenë mundësi për të parë këtë
vend", shkruante ajo në fillim të

nismës.
Shqiptarët e Ukrainës u larguan

nga zona e Korçës, fill pas pushtim-
it turk dhe për 200 vjet jetuan në
Bullgari. Më pas një pjesë u zhven-
dosën në Ukrainë dhe kanë 300 vjet
që jetojnë aty. Numri i shqiptarëve
që jetojnë në Ukrainë arin në 50 000
veta. Shqiptaret e Ukrainës, filli-
misht u vendosën në veri të Odesës,
220 km në afërsi të fshatit Karakut,
së bashku me bullgarët dhe
gagauzët. Në fillim të vitit 1860, një
pjesë e fshatit Karakurt, sot Zhovt-
njovoje, u shpërngul në rajonin e
brigjeve të Azovit, rreth 10 km larg,
ku u themeluan 3 fshatra: Taz, sot
Devnenskoje, Tyshki sot Gjeorgjev-
ka dhe Xhandran sot Gamovra, ku
jetojnë ende sot në tokën që ua
dhuroi Katerina II e Rusisë. Ban-
orët janë toskë, të shpërngulur nga
rajoni i Pogradecit dhe Korçës, si
pasojë e përndjekjes osmane. Pas
një rrugëtimi nëpër Greqi, Bullgari
dhe Rumani përfunduan në
Ukrainë. Gjuha që flitet sot në këto
katër fshatra, Karakurt (Zhovtnjo-
voje), Taz (Devneskoje), Tyshki (Gje-
orgjevka) dhe Xhandran (Gam-
ovra), është një përzierje e shqipes
toske me rusishten. Por megjithatë,
zakonet, veshjet dhe tiparet dal-
luese mbeten të njëjta. Banorët e
këtyre fshatrave e identifikojnë vet-
en, si shqiptarë.

hartimin e kontratës me
palën private të
përzgjedhur. Vendimi mer-
ret së dyti përcaktimin e kri-
tereve kualifikuese e vlerë-
suese dhe dokumentacionin
e kërkuar për
përzgjedhjen
e palës pri-
vate që do të
marrë për-
sipër realiz-
imin e projek-
tit të zhvil-
limit të zonës
dhe të god-
inës së re të
Teatrit Ko-
mbëtar. Del
pra se qever-
ia nuk është tërhequr nga
projekti i Teatrit, por vetëm
ka reflektuar kërkesën e
bërë nga Bashkimi Europi-
an që procedura të ishte me
një garë transparente duke
qenë se më herët një projek-
tligj i ngjashëm sanksion-
onte se operatori privat ish-
te Fusha sh.p.k. Autoritet
Kontraktor në gjithë proce-
durat duket se do të jetë
Bashkia e Tiranës. Brenda
pesë ditëve ministrat e Kul-
turës, Financave dhe Ekon-
omisë dërgojnë pranë Bash-
kisë së Tiranës emrat e

anëtarëve përfaqësues në
këtë komision. Kryetari i
komisionit thërret
mbledhjen e parë brenda 5
(pesë) ditëve nga dërgimi i
emrave të anëtarëve. Çdo in-

stitucion apo
ent shtetëror,
sipas kërkesës
së komisionit,
është i detyru-
ar që brenda 3
(tri) ditëve nga
kërkesa të ven-
dosë në dis-
pozicion të ko-
misionit ek-
spertizën e
k ë r k u a r ,
n ë p ë r m j e t

dërgimit të ekspertëve apo
dhënien e saj me shkrim.
Vendimi jep disa detaje për
kriteret vlerësuese që duhet
të plotësojnë palët private.
Kështu së pari çdo palë pri-
vate që  kalon fazën kuali-
fikuese, në përputhje me do-
kumentacionin e paraqitur
sipas përcaktimeve të kreut
IV, të këtij vendimi, vlerëso-
het nga komisioni sipas
disa kritereve si ai teknik,
ai ekonomik duke përfshirë
projekt idenë e zhvillimit të
zonës si masterplani,
zgjidhja e ofruar, arkitektu-

Qeveria i rikthehet shembjes së teatrit,
 ja vendimi që u mbajt i fshehtë

ra e Teatrit Kombëtar, nive-
li i gëzimit të të drejtave mbi
pronën,  referuar  sipër-
faqes  totale  të  pronës pri-
vate që preket nga projek-
ti.

Debatet për ndërtimin e
Teatrit me partner privat
nisën në muajin shkurt të
vitit 2018 kur Robert
Ndrenika në një mbledhje
për ligjin e artit, pyeti çfarë
do bëhet me godinën e Te-
atrit Kombëtar. Në mars të
vitit 2018, artistëve ju pre-
zantua plani i Teatrit të ri
Kombëtar, ku  shihej një
godinë trekatëshe. Më vonë
doli që pas godinës
trekatëshe, në truallin e te-
atrit do të kishte edhe të pa-
ktën katër kulla. Kjo solli
përplasje të ashpër mes
artistëve dhe qeverisë, de-
risa eksponentë të push-
tetit nisën takimet 'tete a
tete' me disa artistë duke i
ndarë njerëzit e artit në dy
kampe: ata që donin ruajtjen
e godinave e ata që pranonin
shembjen për një teatër të ri.
Prej muajit shkurt 2018 dhe
deri në qershor protesta për
Teatrin ishte e përjavshme,
çdo të hënë. Ndërsa prej qer-
shorit 2018 deri në qershor
2019, ato janë të përnatshme.
Kur në fund të prillit natën
teatrit ju hoqën germat e
emrit, Aleanca akuzoi dhe
provoi me foto se germat i
kishin hequr punonjës të
bashkisë së Tiranës. Muajin
e kaluar shkronjat u rivunë
privatisht.

MUZEU HISTORIK KOMBËTAR HAP
EKSPOZITË PËR ISMAIL QEMALIN

NË  MUZEUN E KOSOVËS,
NË PRISHTINË

Muzeu Historik Kombëtar dhe Muzeu Kombëtar i
Kosovës në kuadër të Kalendarit të Përbashkët

Kulturor për vitin 2019 çelën ekspozitën me titull
"Rrugëtim - Ismail Qemali ndër vite", në përkujtim
edhe të 100-vjetorit të vdekjes së Ismail Qemalit. Ky
bashkëpunim erdhi pas suksesit të vitit të kaluar, i
cili shënoi edhe kulmin e marrëdhënieve mes dy insti-
tucioneve qendrore muzeore të Shqipërisë dhe Kos-
ovës duke organizuar bashkëpunime, aktivitete dhe
takime të shumta.

Ekspozita është realizuar për të kujtuar Ismail Qe-
malin dhe kontributin e tij të paçmuar për kombin
shqiptar. Ekspozita është konceptuar si një rrugëtim
i jetës së Ismail Qemalit, gjatë gjithë veprimtarisë së
tij në administratën shtetërore, por dhe dallimi si një
njeri me ide liberale dhe reformatore.

Në ceremoninë e hapjes së ekspozitës në ambientet
e Muzeut Kombëtar të Kosovës përshëndeti

Selim Bazeraj, Kryetar i Këshillit Drejtues të
Muzeut Kombëtar të Kosovës, Drejtori i Muzeut His-
torik Kombëtar, Dr. Dorian Koçi, Dekani i Fakultetit
të Filozofisë Prof. Ass. Dr. Bujar Dugolli dhe znj. Vjoll-
ca Aliu, drejtoreshë e Departamentit të Trashëgimisë
Kulturore në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
të Republikës së Kosovës dhe Ushtruese e Detyrës së
Drejtorit të Muzeut të Kosovës.

 Ekspozita "Rrugëtim - Ismail Qemali ndër vite" u
organizua nga Muzeu Historik Kombëtar në bash-
këpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave,
Qendrën Mbarëkombëtare të Koleksioneve Shqiptare
dhe Bibliotekën Kombëtare.

Fëmijët shqiptarë të Ukraniës
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Operacioni im mbaroi me sukses,
tani kam dy fjalë për Ramën…Nga Monika Kryemadhi

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

...interesuar për shëndetin tim.
Në pamundësi fizike dhe kohore
për t'ju kthyer përgjigje një e nga
një, dua t'ju uroj shëndet dhe gëz-
ime paçi gjithmonë!

Zoti ju bekoftë dhe mbroftë
familjet dhe të dashurit tuaj!

Sot është dita e shtatë, pas një
operacioni të vështirë që kam kry-
er. Ishte një ndërhyrje urgjente që
duhej ta kryeja pas insistimit të
mjekëve. Sot mora edhe kon-
firmimin e tyre që rreziku që kisha
është tejkaluar, operacioni ka
mbaruar me sukses.

Këtë problem mjekësor doja ta
përballoja vetë, pa shqetësuar
askënd tjetër. Doja që kjo betejë e
imja të mos interferonte aspak në
luftën që shqiptarët po zhvillojnë
këto muaj për zgjedhje të lira dhe
të ndershme. Për një Shqipëri të
drejtë, që në themelin e saj ka votën
e lirë dhe jo votimin monist. Për
një Shqipëri me taksa të ulëta. Për
një Shqipëri ku gjithkush të ketë
mundësi për punë dhe të jenë të
mirëpaguar. Për një Shqipëri ku të
gjithë të jemi të barabartë para
ligjit. Për një Shqipëri ku të gjithë
meritojnë një shërbim shëndetë-
sor dinjitoz. Për një Shqipëri, ku
çdo i ri të ketë mundësi të shkollo-
het, pa tarifa diskriminuese dhe të
mos detyrohet të braktisë mësim-
et për pa mundësi financiare.

Për një Shqipëri, ku çdo qytetar
i saj ta ndjejë veten në shtëpinë e
tij.

Mes këtyre rreshtave desha të
falënderoj një shoqen time mjeke,
e cila bëri të mundur kryerjen e
këtij operacioni. Ajo ka shumë vite
që jeton, punon dhe shërben si
mjeke dhe profesoreshë në Itali.
Shumë nga miqtë edhe "armiqtë" e
mi e njohin shumë mirë.

Me këtë rast doja t'i thosha edhe
dy fjalë Edi Ramës.

Mos e kthe në çështje person-
ale këtë gjë. Përmbaji "taborët" e
tu të portaleve dhe komentuesve
anonimë, që paguhen nga taksat e
shqiptarëve.

Në vend që këto para të shkojnë
në shërbim ndaj tyre, ti i shpen-
zon për këtë lukuni anonimësh, që
sulmojnë me shpifje, sharje dhe
ofendime. Kjo për arsyen e vetme,
se nuk ke guxim t'i thuash vetë. Si
i paburrë që je urdhëron me SMS
portalet e hijes tënde të shpërnda-
jnë shpifje nga më monstruozet,
dhe jo vetëm në këtë rast. Për
"Ata", siç ke filluar t'i etiketosh ti
në llogoret e tua të fundit. Për
"Ata" që ti i quan armiqtë e tu dhe
të kastës tënde.

Edi, kjo betejë nuk është perso-
nale me ty, por me sistemin monist,
që kërkon të instalosh ti në Sh-
qipëri. Kjo betejë është për Sh-
qipërinë e së ardhmes. Kjo betejë
është për të rinjtë edhe fëmijët e
Shqipërisë. Është për
demokracinë, për të cilën kam
luftuar edhe në vitet '90, megjithëse
isha një vajzë e re. Pa përkrahje.
Me prindër që nuk vinin nga kas-
ta e diktaturës. Nuk luftoja për
privilegjet "e humbura", por për një
Shqipëri më të mirë. Për një Sh-
qipëri demokratike dhe sociale.
Kam luftuar në ato vite të mbrap-
shta, në Tiranë dhe në të gjithë

Shqipërinë, kur ti fshiheshe posh-
të urave në Paris.

Edi, betejën personale me ty e
kam fituar si para Zotit, ashtu
edhe para familjes sime, para fëm-
ijëve të mi.

Ti e di sa i dua, unë, fëmijët e mi.
Aq sa nga kjo dashuri të kam
dhënë edhe ty, të paktën për fasadë
dhe mediatikisht e përdor me ras-
te, të duash edhe ti fëmijët e tu. Nuk
besoj se e ke harruar. Realisht jam
në dilemë për këtë, sa ke mësuar t'i
duash.

Se një prind që do fëmijët e tij,
nuk mund të urdhërojë helmimin
e dhjetëra fëmijëve, që ishin në pro-
testë me prindërit e tyre dhe të mos
artikulojë asnjë ndjesë.

Se një prind që do fëmijët e tij,
nuk mund të urdhërojë policinë të
nxjerrë jashtë banesave të tyre me
qindra fëmijë në mes qiellit të
hapur, si në rastin e 'Unazës së Re'
dhe Bregut të Lumit, pa i dëmsh-
përblyer prindërit e tyre për mun-
din, sakrificën dhe kursimet e një
jete. T'i helmojë ata me gaz në pesë
të mëngjesit, për t'i flakur nga kre-
vatet e tyre nën qiellin me shi.

Se një prind që do fëmijët e tij,
nuk mund të gënjejë fëmijët e sh-
kollave 9-vjeçare për t'i dhënë librat
falas. Të mos i krijosh kushte mësi-
more të denja dhe ngrohje në dimër,
për të mësuar si gjithë bashkëmos-
hatarët e tyre në Evropë… Se i ke
këto angazhime politike dhe qever-
isëse. Të shkruara dhe të miratu-
ara në Parlament.

Si ka mundësi, që si një prind që
i do fëmijët e tij, të mos u japësh
dot fëmijëve të tjerë me sëmundje
gjaku, ilaçet e nevojshme për të
përballuar sfidën e tyre për të
mposhtur sëmundjen dhe për të
fituar jetën.

Si ka mundësi që si një prind që
do fëmijët e tij, të mos bësh, thua-
jse asgjë, në luftën kundër shitësve
të drogës, që janë më të shumtë

pranë shkollave, se ata të farave të
lulediellit.

Nuk e di si një prind që do fëm-
ijët e tij, të mos gjejë mundësinë që
si kryeministër të thotë një fjalë të
vetme për ata fëmijë të fshatrave
Floq, Qafzezë dhe Vidohovë, që po
kalojnë netët në çadra ushtrie mes
këtij rrebeshi shiu. I paske prem-
tuar që do t'i dëmshpërblesh deri
më një. Uroj që të mos jetë si të
gjitha mashtrimet e tjera që u ke
bërë shqiptarëve, që nga fermerët
e përmbytur të Fierit dhe deri tek
minatorët dhe naftëtarët. Ashtu
siç gënjeve për rrogat e naftëtarëve
të Ballshit. Sot e kësaj dite ende
nuk ke dëmshpërblyer qytetarët e
Marinzës.

Radha e mashtrimeve të tua
është shumë e gjatë, më e gjatë se
Rruga e Qumështit.

Si ka mundësi, që një prind që
do fëmijët e tij, në vend që të shpallë
gjendjen e jashtëzakonshme mban
fjalime shterpë nga dy orë në ditë
për "Ata", armiqtë e tij.

Unë e dua shumë bashkëshort-
in tim. Kam mbi çerek shekulli me
të. Jo për fasadë, as për foto cere-
moniali dhe lajme rozë. Ne e duam
njëri-tjetrin, pavarësisht se poli-
tikisht nuk ndajmë të njëjtat ide.
Kemi kundërshtitë tona, herë-herë
edhe të mëdha, por e duam shumë
njëri-tjetrin dhe të dy së bashku
fëmijët tanë.

Të duash fëmijët është detyrë
parësore e çdo prindi, ashtu si dhe
ne na kanë dhënë dashuri
prindërit tanë. Dhe kështu brez
pas brezi. Dhe kjo dashuri sjell
edhe dashurinë për Kombin. Me
dashurinë për familjen, për ko-
mbin dhe besimin në Zot çdo sfidë
është e mundur të përballohet. Çdo
sakrificë ia vlen, qoftë edhe karri-
gia e thyer e pushtetit. Në këtë botë
jemi të përkohshëm. Vetëm kombi
shqiptar dhe e ardhmja e tij duhet
të jenë të përjetshme.

Kështu, Edi, kështu…
Të kam thënë, mos merr drogë,

por bëj palestër. E ke lënë veten të
të ndryshojë realitetin dhe nuk po
kupton më asgjë. Të duket gjithç-
ka me ngjyra-ngjyra, si fluturat që
vizaton dhe ke mbushur zyrën e
kryeministrit të Shqipërisë.

Edi të falënderoj, më solle hu-
morin me datë 1 qershor, ditën e
fëmijëve, me shprehjen tënde:
"Jam arrogant, por nuk i kam fu-
tur dorën në xhep askujt".

Eh, more Edi, si mund të futen
në një xhep njeriu koncesionet e
rrugëve si ajo e Balldren-Milot apo
Orikum-Dukat, ku vlerat e tyre
kalojnë qindra milionë euro.

Si mund të zërë një xhep, difer-
encën nga 102 milionë euro, që ish-
te projekti i qeverisë tënde, në 260
milionë, që e dhe me koncesion.

Si mund të zërë një xhep, 70 mil-
ionë euro, një zgjerim rruge me 3
metra gjerësi dhe gjatësi 14 kilo-
metra.

Si mund të zërë një xhep, ten-
derat korruptivë me letra false të
Unazës së Re. Plot 40 milionë euro.
Si mund të zërë një xhep tenderin
e 13 milionë eurove tek OST me
firmën fantazmë me letra false.

Si mund të zërë një xhep 300 mil-
ionë eurot e koncesioneve në shën-
detësi. Ku vetëm në njërin prej tyre
paguhet për punë të pakryer, aq sa
u jep në një vit subvencion ferm-
erëve.

Si mund të zërë një xhep 218 ten-
dera "sekretë" të qeverisë tënde.

Si mund të zërë një xhep të
ardhurat nga laboratorët e drogës
apo ato nga kanabizimi i vendit.

Eh, Edi, nuk ka xhep palltoje sa
do e madhe të jetë apo pantallonash
sa do të gjëra të jenë, si ato të tuat,
t'i zërë.

Pas kësaj bëj gati SMS me shar-
je, shpifje dhe ofendime. Lëshoji pa
fre "jeniçerët" e taborit tënd.

Protesta madhështore e

mbrëmjes së djeshme (të shtunës),
vendosmëria e qindra-mijëra sh-
qiptarëve të mbledhur në Bulevar-
din "Dëshmorët e Kombit", që
ndriçoi natën e errët, më dha forcë
dhe shpresë.

Të gjithë bashkë, të rinj dhe të
reja, burra dhe gra, intelektualë
dhe punëtorë, fermerë dhe mina-
torë, studentë dhe nxënës. Me
mijëra së bashku për t'i dhënë edhe
më shumë bukuri dhe shumël-
lojshmëri tablosë madhështore të
protestës.

Kjo nuk është protesta e Lulit
dhe Monës, siç mundohet ta quajë
Edi, por e shqiptarëve që e duan
Shqipërinë dhe duan ta ndërtojnë
të ardhmen e familjeve, e fëmijëve,
të tyren, këtu në Shqipëri. Dhe e
them me bindjen time të plotë, që
nuk do të ketë forcë që mund t'i
ndalë.

Ata nuk po kërkojnë asgjë më
shumë se atë që çdo evropian e gë-
zon prej dhjetëra vitesh. Të drejtën
e tyre që të vendosin me votë të lirë
nga kush duan të qeverisen. Pa
presione bandash. Pa dhunë sh-
tetërore. Të shkojnë të votojnë pa
frikën e bukës së gojës dhe të ven-
dit të punës. Të zgjedhin dhe të
zgjidhen edhe pa dëshirën e kry-
etarëve, por me votën e sh-
qiptarëve. Kjo protestë nuk është
për të zëvendësuar dikë me dikë
tjetër, por për të ndryshuar sistem-
in. Për t'i dhënë fund tranzicionit
30-vjeçar. Prandaj shqiptarët janë
kaq të vendosur në protestën e
tyre, që dita-ditës bëhet edhe më e
madhe se ajo që ishte një ditë më
parë. Besoj se edhe miqtë e Sh-
qipërisë po e kuptojnë këtë. Kjo
është një betejë e shqiptarëve për
liri dhe demokraci. Për një Sh-
qipëri si gjithë Evropa.

Nga protesta e djeshme doja të
ndaja me ju edhe dy aspekte të
veçanta, që më impresionuan
shumë.

E para, pjesëmarrja e Klajda
Gjoshës në protestë, megjithëse në
muajin e tetë të shtatzënisë dhe
mesazhi i saj: "Nuk trembemi nga
asgjë dhe askush! Njësoj si unë
janë me dhjetëra nëna të tjera sh-
tatzëna dhe me fëmijë për dore. Në
fund të fundit, kjo është kauzë për
fëmijët tanë dhe jemi të vendosur
t'i shkojmë deri në fund". Një grua,
një nënë që mund ta siguronte të
ardhmen e familjes dhe fëmijëve së
saj në çdo vend të botës me ar-
simimin dhe përgatitjen intelektu-
ale që ka, por Klajda ka zgjedhur
të luftojë për Shqipërinë.

Momenti i dytë që më emocion-
oi shumë ishte fotoja e një grupi
studentësh, që kishin shkruar në
duart e tyre fjalët: "Our future, in
our hands".

Po, e ardhmja juaj, është në du-
art tuaja. Askush nuk mund t'ua
tjetërsojë ëndrrat, shpresat ashtu
si e dëshironi ju, si qytetarë të den-
jë të Evropës. Askush nuk mund
t'ua mposhtë vullnetin, bindjen
dhe përkushtimin tuaj për ta ndër-
tuar jetën tuaj, këtu në Shqipëri.

Ndaj në 8 qershor të gjithë së
bashku në vazhdimin e betejës
sonë për të ardhmen e Shqipërisë,
për të ardhmen tuaj.

Asnjë hap pas!

Mesazhi i   Ditës
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Do të përqendroheni tek rezultatet e fi-
toreve të fundit. Ekziston mundësia që
diçka për të cilën jeni përpjekur maksi-
malisht, do të funksionojë së fundmi.
Do të ndiheni shumë të lumtur me atë
çfarë po ndodh në fushën e dashurisë.

DEMI

Të lindurit e kësaj shenje mund të tun-
dohen gjatë ditës së sotme. Mos u nd-
jeni keq nëse keni nevojë të kërkoni
ndihmën e një miku. Kjo mund t'ju ndih-
mojë për t'u promovuar ose për të nisur
një punë të re më me perspektivë.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Të lindurit e kësaj shenje duhet të bëjnë shumë
kujdes sot, pasi rrezikojnë të dëmtohen fizik-
isht në punë. Gjithashtu, kujdes duhet të tre-
goni edhe kur të konsumoni ushqim jashtë.
Sa i përket marrëdhënies romantike, gjithçka
do të shkojë ashtu sikurse ju dëshironi.

Duhet të fokusoheni tek detyrat tuaja sot
dhe t'i përfundoni ato. Kjo do t'ju ndih-
mojë për të arritur qëllimet tuaja në anën
profesionale. Mbani nën kontroll emocio-
net. Mendohuni mirë para se të zgjidhni
sesi do të veprime.

Mund të bëni një eksperiment të vogël në
jetën tuaj të dashurisë. Mos hezitoni të
nisni një marrëdhënie me një person që
ka tjetër karakter nga ju. Nëse jeni në një
marrëdhënie, shmangni telashet sa më
shumë të mundeni.

Rekomandohet që të mendoheni më shumë
para se shprehni diçka me rëndësi. Mos
refuzoni të nisni një marrëdhënie dashurie
vetëm se persona që ka shfaqur interes
ndaj jush nuk ka të ardhura të larta apo një
pozicion prestigjioz në aspektin profesional.

Mund të veproni për atë çfarë keni
menduar deri tani. Mund të bëhet
fjalë edhe për një aventurë, e cila
mund të bëhet realitet së shpejti.
Gjithashtu, është momenti të vepro-
ni nëse dëshironi të bëni ndryshime
të mëdha në jetën tuaj personale.

Tani ndjeheni të mbyllur nga bota, që
do të thotë se i gjithë kreativiteti juaj do
të jetë i fshehur nga të tjerët. Nëse
doni të jeni vetëm, ashtu qoftë. Por
nëse jeni duke pritur që dikush t'ju ndi-
hmojë të dilni në botë, po humbni kohë.

Ruani pak kohë për të ndihmuar ata që janë në
nevojë. Bëni kujdes me aventurat romantike
sot. Sigurohu që ti dhe partneri/partnerja të jeni
në një linjë. Gjithashtu, rekomandohet të bëni
një vizitë tek mjeku, për të pasur nën kontroll
diçka që mund të keni vënë re së fundi.

Përpiquni të mos kapeni pas detajeve në
çdo aspekt të jetës suaj. Nëse jeni në punë,
kujdesuni për punët tuaja dhe mos u përf-
shini në gjithçka. Në mbrëmje rekoman-
dohet të qëndroni pranë familjes dhe t'i
kushtoni asaj kohën e duhur.

Do të jetë një ditë rutinë si në aspektin
personal ashtu edhe në atë profesional.
E vetmja gjë qe mund të shkojë ndryshe
nga çfarë kishit planifikuar është buxhe-
ti. Mund të keni rënie të financave duke
mos ju lejuar të bëni blerjet që dëshironi.

Ekziston mundësia që të përdorni sharmin gjatë
ditës si në aspektin profesional, ashtu edhe në
atë personal. Megjithatë, mos harroni se çfarë
pasojash mund të sjellë një romancë në punë.
Sakaq, në mbrëmje nëse nuk përfshiheni në
kreativitet, do të keni mungesë frymëzimi.

Vjedhje e qytetarëve nën
hundën e qeveritarëve…

Opinioni i   Ditës

Nga Xhevat Mustafa

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

... koncesioneve, PPV-ve, 1 km
autostradë në terren fushor, 1 km
trotuare, 1 km kanalizime dhe tu-
bacione, 1 metri katror beton e
pllaka, një fature për luks kabi-
netesh dhe zyrash, një peme që
mbillet me bujë në parqe, kur
priten me dhjetëra në qendër të
qyteteve për "kullat e reja të
kanabisit"…Për të qenë sa më ob-
jektiv, konkret, i besueshëm dhe
bindës do t'u referohem disave nga
bollëku i fakteve dhe shifrave të
përditshme. Jo për t'u vetëmbur-
rur, personalisht kam vite që në
disa analiza dhe opinione të mia,
sidomos në  "Gazeta Shqiptare",
"Telegraf" dhe "BOTA SOT" , kra-
has disa kolegëve të tjerë, kam
dhënë alarmin se, ne si shqiptarë
po ushqehemi me bukëra, ëmbël-
sira dhe prodhime të tjera me bazë
grurë, misër, elb, tërshërë ardhur
nga Serbia, Ukraina (Çernobili),
Moldavia, Rusia. E keqja
shumëfishohet nga fakti se këto
janë prodhime shumë të vjetra, të
mykura, të krimbura e të  ruajtu-
ra keq nëpër magazina, mbushur
edhe me minj sa mace e maçokë dhe
kryesisht, destinuar si ushqim
bazë për kuajt, pelat, gomerët dhe
kafshë të tjera në këto vende, për
arsye edhe të niveleve të larta të
rrezikshmërisë për njerëzit. AKU,
ka bllokuar rrallë e për mall, më
shumë për shou mediatik dhe pro-
pagandistik, maune apo konteni-
erë me dhjetëra tonelata grurë,
misër dhe miellra, biskota, maka-
rona, oriz, qumësht pluhur, mar-
garinë, gjalpë, mishra…ardhur
nga Ukraina, Serbia, Kosova, Gre-
qia, Brazili, Argjentina…Merret
me mend se shumica e maunave
dhe kontenierëve të tjerë kanë
ndërruar doganë apo kohë kalimi
e shkarkimi dhe pastaj, kanë vazh-
duar avazin dhe krimin rreth 25
vjeçar…Të ndalemi tek gatimi, pe-
sha dhe çmimi i bukës. Përgjithë-
sisht, edhe në këto aspekte për
AKU, nëse do të ketë urdhër nga
lart e leje me pash të bëjë kontrolle
të vërteta, serioze dhe ndëshkime
të forta, financiare e ligjore, me
tolerancë zero, edhe ndaj shokëve
"të partisë dhe të kryetarit të zem-
rës", është fare e lehtë të ndalet dhe
të kapë "me presh në duar" shumë
abuzues apo keqbërës. Përveç për-
qindjes së lartë të sodës dhe ma-
jasë, për t'i fryrë bukët, si me sil-
ikon buzët apo gjinjtë e disa fem-
rave parellinje, e keqja apo vjedh-
ja e hapur lakuriqësohet edhe me
shumë tek pesha. Një bukë, që si-
pas listës me llojet dhe çmimet për-
katëse  të varura në muret e fur-
rave të gatimit dhe tregtimit të
bukës, me peshë 800 gram, është
përgjithësisht 650-700 gramë. Sipas
kësaj tradite apo praktike, një
bukë që duhet të jetë 600 gram ësh-
të de facto 450-500 gramë;  ajo 400
gramë blihet dhe hahet me 300-350
gramë. Edhe simitet, dikur me
peshë 100-150 gramë, që vite më
parë e ngopnin një njeri të rritur,
sot blihen duke u zvogëluar në
peshë dhe madhësi, me rreth 75
gramë, sa nuk ngopin një
fëmijë…Le të kalojmë tek uji. Di-
het se Shqipëria jonë është një nga
vendet më pasuri të shumta me ujë

të pijshëm, për energji elektrike,
për ujitje…Por, prej shumë vitesh,
tek ne uji i pijshëm kushton më
shumë se në vendet e varfra për
këtë lëndë jetësore. Uji që blejmë
nëpër tregje, me shishe 1.5-2 litra,
pa u kontrolluar me rigorozitet për
përbërjen, kushtet e ambalazhim-
it dhe të magazinimit, kushton
rreth tre fish më shumë se në Gjer-
mani. Po kështu, ne paguajmë
rreth 2 fish më shtrenjtë se më 2013
edhe ujin për gatim e banjo, edhe
pse neve në Tiranë vazhdon të na
vijë 4-5 orë në ditë e jo 24 orë dhe i
pijshëm, ndërsa në Durrësin turis-
tik apo të Vangjush Dakos  nga 1-2
orë në ditë. Por, tek ne ndodh ab-
surdi që edhe 1 ose 1.5  litër ujë
kushton më shtrenjtë se një shishe
me të njëjtën sasi qumësht, që u
blihet nga grosistët fermerëve të
Myzeqesë, Devollit, Shkodrës,
Lezhës, Kukësit, Dibrës, Matit, El-
basanit, Dumresë, Beratit, Skra-
parit, Kurveleshit, Sarandës
…Prandaj, me të drejtë, fermerët
gjatë muajve mars, prill e maj kanë
bërë protesta edhe në formën e der-
dhjes së bidonëve me qumësht
nëpër rrugë e kanale, njësoj siç
kanë vepruar fermerët e frutikul-
turës, duke hedhur nëpër lumenj e
përrenj tonelata me portokalle,
mollë, patate, speca, qepë, spinaq,
sallatë…Merret me mend se si
rrjedhojë e shurdh-memecërisë së
ministrisë së bujqësisë dhe të gjithë
qeverisë, viktimat kryesore dhe më
të shumta do të ishim të gjithë si
qytetarë dhe konsumatorë, duke e
blerë këtë dimër dhe pranverë 1 kg
qepë, presh, patate, speca, patëllx-
hanë, sallatë, qershi… me çmime
2-3 fish më të larta edhe se 2-3 vite
më parë, pa e bërë krahasimin me
2013…Skandali më i freskët në
fushën e tregtisë u publikua më 31
maj nga AKU. Prej kohësh nëpër
disa tregje kishte hyrë dhe ishte
shitur si gjalpë rreth 47 tonë mar-
garinë ardhur nga Ukraina( pra
edhe nga zonat përreth Çernobilit).
Për ne shqiptarët që jemi mësuar
prej 75 vjetësh ta hamë sapunin për

djathtë, mu..shtin për mjaltë, fer-
rin për parajsë, kjo nuk përbën
ndonjë befasi të madhe. Prej këtij
"mali" me abuzime, absurditete
dhe paradokse allashqiptare apo
"allarilindase" le të kalojmë nëpër
depo farmaceutike dhe farmacira.
Dihet se shumë prej nesh janë të
detyruar të blejnë me paratë e tyre
plot ilaçe, që nuk përfshihen në
listën e rimbursimit, për shumë
prej barnave të së cilës edhe jo pak
mjekë të familjes nëpër ambulan-
cat e lagjeve janë të sinqertë, duke
shprehur rezerva për cilësinë dhe
efektivitetin e tyre.

Në vijim të skandaleve apo abu-
zimeve kriminale nga kompanitë
farmaceutike do t'u referohem dy
rasteve, që i kam përjetuar person-
alisht gjatë muajit maj 2109. Një
kuti me vitamina D3 5000 Iu, me 60
tableta, nëpër farmacitë e Tiranës
shitet me 3200 lekë ose rreth 26
euro, kur nëpër farmacitë e Gjer-
manisë, me 365 tableta shitet e bli-
het me 4.50 -14 euro, domethënë
rreth 10 herë më lirë. Po kështu,
RIBO FLU, një bar qetësues për
dhimbjet e fytit, nëpër farmacitë e
Tiranës shitet e blihet 1600 lekë,
kur nëpër farmacitë e Gjerman-
isë, Francës, Italisë…blihet me
çmimet 1.30- 4 euro, domethënë
rreth 3 herë më lirë?! Nëse Minis-
tria e Shëndetësisë do të ketë kohë,
dëshirë, vullnet, guxim, leje nga
lart apo nga oligarkët e "mafias
farmaceutike"(emërtim botëror) të
kontrollojë nëpër depot e ko-
mpanive farmaceutike dhe nëpër
disa farmaci, do të befasohet kur
t'i dalë se lista me abuzime dhe van-
dalizma të tilla është shumë e gjatë.
Raste absurditetesh dhe krimi-
nalitetesh që na viktimizojnë të
gjithëve si qytetarë, pra opozitarë,
ta pavarur, pozitarë, përjetojmë
edhe nëpër agjencitë e udhëtimeve
ajrore dhe në Aeroportin "Nënë
Tereza". Edhe për këtë temë të gjerë
do t'i referohem një rasti që e kam
përjetuar personalisht. Më 16 maj
2019, rreth orës 19.30 të darkës,
duke kërkuar online në ofertat nga

agjencia e udhëtimeve "Gynstige
Flyge", nëpërmjet Prishtinës, një
biletë ardhje dhe kthim, për mbesën
dhe nipin tim, nga Dysseldorfi për
në Tiranë, me nisje 19 korrik dhe
kthim 21 gusht, nëpërmjet një
mikut tim, e kapëm me çmimin 103
euro. Kur shkova në njërën nga
agjencitë në Tiranë për të bërë pag-
esën dy ditë më vonë, çmimi kishte
shkuar në 270 euro, sepse, siç pra-
noi pa dashur apo me sinqeritet
punonjësja e agjencisë, prej ko-
hësh ofertat shumë të lira apo të
ulëta nga Prishtina, Shkupi, Ohri,
Podgorica, sulmohen si piranjat
nga agjencitë shqiptare, për t'iu
shitur me çmime rreth 3 herë më
të larta qytetarëve dhe udhëtarëve
të Shqipërisë, sikur të ishin më
pasurit e jo më të varfrit e
Evropës?!Pikërisht pse janë bi-
znese tejet fitimprurëse e me hapë-
sira të bollshme për vjedhje, abuz-
ime dhe informalitet, për pastrim
parash të pista, Shqipëria jonë e
vogël, ka shumë gjasa, të ketë për
frymë popullsie numrin më të
madh të kafeneve, qebaptoreve, by-
rektoreve, furrave të vogla të
bukës, ëmbëltoreve, farmacive, lab-
oratorëve, klinikave dentare, spi-
taleve dhe universiteteve private,
agjencive turistike, agjencive të
këmbimit valutor… Në qoftë se do
të guxohet të bëhet një analizë tërë-
sore dhe e thellë e pronarëve të tyre,
për ne shqiptarët nuk do të për-
bënte habi kur të dilte se rreth 50-
60% e tyre janë nga kontingjenti
masiv i njerëzve me mangësi të
ndjeshme arsimore dhe emancipi-
mi qytetar, i lumpenit, i njerëzve
me të shkuar e të sotme të lidhur
me krimin, trafiqet, me vite nëpër
burgjet e botës dhe të
Shqipërisë…Merret me mend se
njerëz të tillë nuk njohin skrupuj,
mëshirë, keqardhje, vrasje në
ndërgjegje, pendesë. Për këta nënë
e babë, Zot e Perëndi, është paraja
në format e shumëllojta të kartë-
monedhave më të fuqishme
botërore; pasurimi vetjak e famil-
jar me çdo rrugë, mënyrë,
faturë…Kuptohet se kur bëhen
shumë të pasur dhe krijojnë lidhje
shoqërore, ortakërie, partiake me
bosë të politikës dhe të qeverisjeve,
bëhen shumëfish edhe më vandalë
e  barbarë e me rrezikshmëri ma-
sive shoqërore, shtetërore e ko-
mbëtare, duke e vlerësuar dhe tra-
jtuar shëndetin dhe jetën e
njerëzve si mall krejt pa vlerë apo
si thesar për pasurimin e tyre më
të madh. Prandaj, si qytetar e si
konsumator, jam mbështetës i
idesë dhe propozimeve të kryemi-
nistrit Edi Rama për ashpërsimin
e masave ndëshkuese, deri me 5 vite
burg, për të gjithë abuzuesit në
prodhimin dhe tregtimin e ar-
tikujve ushqimorë, farmaceutikë,
kozmetikë…Por, njëherazi kam
parandjenjën e dyshimin se këto
ndryshime në kodin penal do të
keqpërdoren për "gjueti shtri-
gash", kryesisht ndaj atyre që nuk
janë shokë, ortakë apo sponsorë të
partisë, të qeverisë e të bashkive,
duke mbyllur sy, veshë, gojë, dyer
gjykatash dhe burgjesh ndaj
"njerëzve tanë", që jo "rastësisht",
janë më të shumtë…
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Etrit Berisha është optimist sa i takon të ardhmes së Kombëtares. Në Islandë pret rezultat pozitiv

Berisha: Na duhet një shkëndijë
për të synuar Kampionatin Europian
Portieri kuqezi vlerëson maksimalisht trajnerin Reja

Ëndrrat ushqehen nga
pasioni dhe dëshira
për të mos u dorëzuar

kurrë. Kombëtarja shqiptare
e nisi me hapin e gabuar
fazën kualifikuese të Europi-
anit, duke u mposhtur për-
ballë Turqisë dhe duket se as
fitorja ndaj Andorrës nuk e
ka zhdukur zhgënjimin për
atë disfatë, megjithatë gara
sapo ka nisur. Portieri dhe
një nga liderët e kuqezinjve,
Etrit Berisha, e kupton mo-
mentin ku ndodhet përfaqë-
suesja dhe për "Supersport"
pranon se duhet një sh-
këndijë, duhet një fitore për
të rikthyer besimin te reali-
zimi i një tjetër ëndrre. "Ne
duhet të fokusohemi në për-
gatitjen e ndeshjeve dhe të
mundohemi të marrim një
rezultat pozitiv me Islandën.
Ndoshta na duhet një sh-
këndijë e vogël që të ëndër-
rojmë më shumë për një
kualifikim të mundshëm në
Europian. Nuk duhet të jemi
euforikë, por as të kemi pre-
sion. Thjesht duhet të
punojmë mirë për të përgat-
itur ndeshjen e radhës", tha
Berisha. Një kapitull i ri ka
nisur nën drejtimin e Edi
Rejës. Gardiani 30-vjeçar,

Jeton Selimi

grupi, duke kërkuar të jemi
kompaktë dhe të mos pë-
sojmë", deklaroi gardiani
kuqezi. Herën e fundit që
Berisha ka zbritur në fushë
në Islandë ka qenë më 10
shkurt të 2013-ës në elimina-
toret e Botërorit, ku blutë
fituan me përmbysje 2-1.
Portieri shpreson që përfun-
dimi të jetë i ndryshëm dhe
fizikisht Shqipëria të jetë
gati për t'i bërë ballë forcës
së vikingëve. "Kemi filluar
mirë ndeshjen dhe kaluam
edhe në avantazh, por bëmë
shumë gabime më pas. Du-
het të jemi shumë kompak-
të dhe të sigurt në lojën
tonë. Fizikisht Islanda është
shumë lart, por duhet të re-
agojmë mirë ndaj tyre për të
tentuar një rezultat të mirë",
tha u shpreh Berisha. Në Ita-
li sapo u mbyll një sezon his-

torik për Atalantën, por jo
edhe aq ekzaltues për gard-
ianin nga Prishtina, i cili në
muajt e fundit humbi postin
e titullarit kundrejt Gollin-
it. Është ende herët për të
përcaktuar të ardhmen, por
është e sigurt që nëse situa-
ta nuk ndryshon, qëndrimi
i Berishës në Bergamo ësh-
të në pikëpyetje të madhe.
"Më i gëzuar jam për arritjet
e ekipit, pasi kemi qenë të
gjithë pjesë e suksesit. Në
muajt e fundit ka ndodhur
edhe ndryshimi, ndaj tani
duhet t'i shikoj me shumë
kujdes gjërat dhe pas disa
javëve duhet të marr një
vendim për të ardhmen.
Ende tani është shumë
herët dhe jam i përqendru-
ar te Kombëtarja, pasi ka
kohë për merkaton", deklaroi
Berisha për "Supersport".

edhe pse ka vetëm një javë
që është nën urdhrat e
teknikut italian, dallon
qartë që përvoja e madhe
është arma më e fortë e

teknikut 73-vjeçar, një armë
e cila do ta ndihmojë shumë
përfaqësuesen tonë. "Ekspe-
rienca e tij është jashtëza-
konisht e madhe dhe kjo na

duhet shumë neve, pasi
kemi shumë lojtarë të rinj në
grup, që kanë nevojë për për-
vojë. Reja e ka këtë përvojë
dhe mundohet ta përcjellë te

Çeku pritet të jetë pasardhësi i Gegës

Olsi Rama në Itali, misioni
quhet Zdenek Zeman

Olsi Rama nuk ka hum
bur kohë. Drejtori i

përgjithshëm i Partizanit,
një ditë pas ndërprerjes së
marrëdhënieve me ish-tra-
jnerin Skënder Gega është
nisur për në Itali për të

sjellë pasusin e tropojanit,
që e shpalli kampion klu-
bin e kuq pas 26 vitesh.
Burime zyrtare në klubin
e kuq konfirmojnë për
"Balkan Web" se trajneri
me të cilin po bisedohet

është Zdenek Zeman, çeku
72-vjaçar me një eksperi-
encë të jashtëzakonshme
në Itali, që mes të tjerave
ka drejtuar edhe Romën,
Lacion dhe në edicionin e
shkuar Peskarën. Zeman

njihet nga të gjithë sport-
dashësit si armiku më i
madh i Luçiano Moxhit,
ish-drejtorit  të Juven-
tusit, që pati një aventurë
të dështuar pikërisht te
Partizani. Nga sa bëhet e
ditur për "Balkan Web",
"shkesë" për këtë "mar-
tesë" është futur Igli Tare,
që kërkon të sjellë një
tjetër emër me peshë në
Shqipëri pasi Edi Rejës, të
cilit iu besua stoli i Ko-
mbëtares.

BAJERNI I MYNIHUT

Henës: Siti po kërkon shifra
të çmendura për Sane

PROPOZIMI

Barcelona "fal" tre lojtarë
për Nejmarin

Licencimet vulosin ekipet që shkojnë në Europë

4 klube plotësojnë kriteret,
të tjerat kanë luajtur kot…

Është zgjidhur edhe dilema e fundit e sezonit në Super
ligën shqiptare dhe që mbante "peng" garën e skuad-

rave për një vend në Kupat e Europës. Federata Shqiptare e
Futbollit publikoi listën e klubeve të licencuara nga UEFA
dhe që mund të luajnë në turnetë më të rëndësishëm të
futbollit në kontinentin e vjetër. Kështu, vetëm pesë skuad-
ra e kanë fituar këtë të drejtë, pasi kanë plotësuar të gjitha
kushtet e kërkuara nga qeveria europiane e futbollit. Përveç
Partizanit, që do të luajë në Champions League, klubet e
tjera të licencuara janë Kukësi, Teuta, Skënderbeu dhe Laçi.
Sipas renditjes përfundimtare të Superligës, në Ligën e Eu-
ropës duhet të luajnë Kukësi, Teuta dhe Skënderbeu. Kjo,
pasi skuadra verilindore fitoi Kupën e Shqipërisë dhe hap
një vend për ekipin e vendit të katërt. Por korçarët vazh-
dojnë të jenë të varur nga përgjigja e Gjykatës së Arbitrazhit
Sportiv në Lozanë në lidhje me pezullimin 10-vjeçar që ka
vendosur më parë UEFA. Ndërkohë kanë dështuar të licen-
cohen edhe Tirana me Flamurtarin, kjo për shkak të malit
të gjobave dhe borxheve që kanë ende për të shlyer, teksa
duket se ky kampionat është luajtur vetëm për titullin ka-
mpion dhe Kupën, pasi zona europiane ishte e paracaktuar
nga problematikat e mëdha të klubeve.

Në pak ditë ka ndry
shuar humori në

shtëpinë e Bajernit të
Mynihut sa i takon
çështjes së Leroi Sanes.
Nëse më parë të gjithë
ishin optimistë dhe
prisnin të firmosnin sa
më shpejt me anësorin
ofensiv të Sitit, tanimë
po mbizotëron pes-
imizmi. Këtë e shpje-
gon për "Kicker" presi-
denti i bavarezëve, Uli
Hënes. "Duhet të jemi
disi skeptikë. Është e
pamundur që t'ia dalim, sepse shifrat që na kanë kërkuar
janë të çmendura". Limiti i vendosur për çmimin e kar-
tonit të lojtarit ishte 80 milionë euro, ndaj çështja ësh-
të e komplikuar në çdo aspekt", thekson kreu bavarez,
që i referohet edhe pagës që ka kërkuar Sane, e cila i
kalon 10 milionë eurot në vit.

Në momentin më negativ në karrierë, çuditërisht në krah
të Nejmar del vetëm Barcelona, skuadër nga ku bëri

gjithçka për t'u larguar dy sezone më parë. Ylli brazilian ka
bërë prapa ktheu, është i gatshëm të bëjë një sakrificë fi-
nanciare për të formuar edhe një herë MSN e famshme.
Dëshirës së lojtarit i është përgjigjur dhe klubi blaugrana,
që sipas "Mundo Deportivo" është i gatshëm të ofrojnë 3
lojtarë për të rikthyer Nejmarin në "Camp Nou". Gjithnjë
sipas të përditshmes spanjolle, Barcelona kërkon të joshë
PSG-në duke i vendosur në tavolinë 3 emra të rëndësishëm,
Filipe Kutinjo, Ivan Rakitiç dhe Osman Dembele. Të tre
emrat e Barçës janë lojtarë që lidhen me të shkuarën, por
edhe me të tashmen e PSG-së. Kutinjo kërkon të largohet,
PSG është pikërisht skuadra më e interesuar për shërbimet
e tij. Ivan Rakiticj është një futbollist, të cilin PSG e ka
kërkuar edhe më herët, madje duke ofruar 80 milionë euro.
Dembele është gjithashtu një objektiv për këtë merkato verë,
një futbollist që pëlqehet shumë nga Tomas Tuhel. Gjermani
ka qenë ai që e zbuloi dhe e shndërroi në një yll kur të dy
ishin pjesë e Borusia Dortmund. Duke parë 3 emrat që Bar-
celona ka përzgjedhur për të sakrifikuar, rikthimi i Nejmar
te Barcelona nuk është aspak një thashethem merkatoje,
por një objektiv konkret.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

AAAAArgëtimrgëtimrgëtimrgëtimrgëtim
filozofikfilozofikfilozofikfilozofikfilozofik

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Gustav kompozitor.
6. Në krye të kryesisë.
7. Lexohet në pentagram.
11. Sastre aktore.
12. Gjysmë akordi.
15. Dhjetë angleze.
16. Satira pë zë.
18. Eshtë situata e tensionuar.
21. Pak teatrale.
22. Bëhet me mea culpa.
24. Fundi i një samurai.
25. Mbeten në fund.
26. Lind në kokë.
28. Në radhë të parë.
29. Inicialet e Camus
30. Një verë në Paris.
31. Partizani i vogël... në një film tonin.
33. Litra pa kufij.

VERTIKAL
1. Të çara ato të Shollohov.
5. Fillojë luftën.
6. Liszt kompozitor.
8. Marsi në Areopag.
9. Kështu fillon filmi.
11. Gjysmë linear.
12. Një freskues në tavan.
18. Eshtë gazeta Panorama.
20. Mund të jenë kamikaze.
21. Masat pa kufij
23. Venier e spektaklit italian.
25. Sophia e kinemasë.
26. Safin tenist.
29. Eshtë makut, i pangopur.
31. Eshtë faqe ene.
32. Një kafshë qe hap... galeri.
33. Një fytyrë e keqe.

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

35. Eshtë fatë.
36. Një pjesë e kinematografisë.
37. Një pjesë e akademisë.
39. Kufijtë e tretjes.
40. Mbyll të çarën.
41. Erik çiklist.
43. Një pjesë e medaljes.
44. Njësi matëse e shpërthimit atomik.
46. Pak torturuese.
48. Ka privilegjin e jetës
51. Mbyllin një spital.
52. Mbyllet me dorezë.
53. Ishin kalorësit si Rolandi
54. Ndal në... kryqëzim.

VERTIKAL
1. Janë enigmatikë.
2. Mund të jenë parabolike.
3. Ishte xhelozja e Olimpit.

4. Kufijtë e lëvizjes.
5. Fillojnë radhitjen.
6. Janë kushte.
8. Totem pa ekstreme.
9. Mbyllin kanate.
10. Shoqëronte Edipin e verbër.
13. Eshtë gjeli.
14. Moore aktore.
17. Janë forcat e Reneas.
19. Janë përmasa.
20. Fund dhjetori.
23. Mbyllin dritaren.
26. Fillojnë matjet.
27. Duhen ruajtur.
32. I bën një serenatë Rosina-s.
34. Gjysmë rabini
38. Mustafa.. Ataturk.
40. Të parat në Amsterdam.
42. Ai i muzave është Helikona.
45. Një pjesë e gadishullit
47. Muzika e Eminem.
49. Fillojnë operacionin.
50. Kapen të parat.
52. Kufijtë e drejtëzës.

- Koha e tregon njeriun e
ndershëm, kurse të keqin e
njeh për një ditë.

- Para martesës, një vajzë
duhet të bëjë dashuri me
burrin për ta mbajtur atë.
Pas martesës, duhet ta
mbajë atë për të bërë
dashuri.

- Martesa është një
ceremoni në të cilën
vendoset unaza në gishtin e
zonjës dhe në hundën e
zotërisë.

ZBAVITJE

- Asnjë njeri i cili nuk është i gatshëm
për të ndihmuar veten e tij nuk duhet t'u
lutet për ndihmë miqëve apo perëndive.
- Një njeri i cili vazhdimisht deklaron se
nuk është budalla, duhet të ketë
dyshimet e tij.

- Ka njerëz që sa më shumë të bëni
për ta, aq më pak ata bëjnë për veten e
tyre.
- Edhe në qoftë se ëndërroni sikur po
më rreh, më mirë zgjohu dhe më kërko
falje

35. Preken nga sindroma Basedow.
37. Italia në Internet.

38. Fillojnë vonë.
39. Krijoi James Bond.
40. Ishulli i Odiseut.
42. Van der portier.
43. Një karamele aromatike.
44. Mund të shkojnë... nga frika.

VERTIKAL
1. Bëhet duke vënë në lojë.
2. Pak origjinale.
3. Thahet me bonifikim
4. Në fund djathtas.
5. Ishte Gjermania e Honecker-
it.
7. Hidhet një për shesh.
9. Kokëkuqja në pit stop.
10. I famshëm ai i Sizifit.
12. Eshtë në pikën më veriore e
Shqipqërisë.
13. Një diktator shtypës
14. Lëvizja Socialiste Spanjole.
15. I kanë çift radhët.

16. Janë llahtare.
17. Poeti kur nuk pi.
19. Fillojnë periudhën.
22. Omar që qe aktor.
24. Si sezonale.
25. Janë banorët në Riga.
26. Carey këngëtare.
27. Nuk i tregohen babait.
28. Bëjnë arte me re.
29. Kush ka... e ka humbur toruan.
30. Një stacion orbital.
31. Fillojnë profesionin.
33. Gibernau i MotoGp.
34. I kanë të ndryshme tutat
36. Gjysmë ditari.
38. Varet me re.
41. Kufijtë e kujtesës.
42. Sapo fillonjë.
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