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Deklarimet për 
vitin 2018, kush 

janë deputetët më 
të pasur në Kuvend 

Tentuan që 
ta rrëmbenin, 
polici plagos 

me armë të riun 
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Nga  ARMAND SHKULLAKU 

Edi Rama ka gjetur një mënyrë tjetër 
këto ditë për të vrarë kohën. Ka nisur 
të shkruajë letra në seri. Jo se në 
rrethana të tjera do të kishte diçka më 
të mirë për të bërë ...

Kur do t’i shkruajë Rama 
një letër Kujtim Gjuzit

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21Vijon në faqet 20-21

Nga DAMON WILSON 

Damon Wilson është ekspert 
i zhvillimeve ndërkombëtare 

dhe njëkohësisht zëvendësdrejtor 
ekzekutiv i organizatës prestigjioze 
amerikane ...

Zgjedhjet të mbahen 
në kohën e caktuar 

Intervista
 Ditëse

NGA DASHNOR KALOÇI

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqen 7

Agjencia Shtetërore e Kadastrës shpjegon procedurën e legalizimit të trojeve, 
përfitojnë familjet që ndërtuan në vitet 1991-2007. Si regjistrohen dosjet me probleme 

Viti 2018 ka qenë një vit pozitiv në aspektin fi nanciar për depu-
tetët më të pasur të Kuvendit të Shqipërisë. Thuajse të gjithë pa 
përjashtim kanë shtuar pasurinë e tyre si atë të paluajtshmen, 
pra në prona, ashtu edhe atë në lekë apo në valuta të tjera të 
huaja. Bëhet fjalë për deputetë, të cilët përveç pasionit për 
politikën, kanë edhe aktivitetet e tyre ...

Në faqet 4-5

(Në foto) Ndërtime informale

Suplement

‘Mjekë për 
Shqipërinë’, 

procedura e plotë 
për punësimin

 
INTERVISTA 

KONKURRIMI

Alketa Selimaj, 
ish-kandidatja 

për eurodeputete: 
Po mendoj rikthimin 

 OPOZITA 
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Qeveri Rama-Basha? 
Kreu i PD: Kurrë 

pazar me të keqen, 
janë brroçkulla 

Dokumenti sekret për “fajtorët” e Qafë-Barit

Në faqet 18-19 Në faqen 11

“Dalip Zhabolli dhe Hajredin Fratari inkurajuan të dënuarit për revoltën” 
bërë publike në media një 
numër dokumentesh që he-
dhin dritë mbi atë revoltë 
që duhet thënë që asokohe 
tronditi jo pak regjimin 
komunist të Tiranës (gjë të 
cilën e tregon fakti se në 
shenjë hakmarrjeje dhe ter-
rori, pak ditë më pas...

Ngjarja e datës 22 maj 
1984 e njohur ndryshe 

si revolta e Qafë -Barit, e 
ndodhur plot 35 vjet më parë, 
përmban një dosje volumi-
noze që ndodhet në Arkivin 
e Ministrisë së Brendshme 
nga ku herë pas here janë 

 
TIRANE 

Në faqen 9

Vrasja e Mario 
Majollarit, 

gjykata pushon 
hetimet për Gjuzin 
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KRIZA POLITIKE
PËRPLASJA

Opozita akuzoi dje
kryeministrin Edi
Rama se fsheh si

"sekret shtetëror" kon-
tratat përmes të cilave i dhu-
ron klientëve të tij milionat
e taksapaguesve shqiptarë.
Sipas demokratëve një ven-
dimmarrje e tillë cenon
hapur konkurrencën dhe
përbën korrupsion. PD dhe
LSI duke iu referuar rrjetit
investigativ Birn, akuzoi se
qeveria për të fshehur kor-
rupsionin ka klasifikuar si
sekret shtetëror qindra ten-
derë me vlerë miliona euro.
Ish-deputetja e PD, Grida
Duma tha se Edi Rama dhe
agjencitë e tij refuzojnë t'i
japin përgjigje gazetarëve
për tenderët e shpallur
sekret shtetëror dhe që cen-
ojnë hapur konkurrencën.
"Kur erdhi në pushtet, qever-
ia e Edi Ramës ka klas-
ifikuar si sekret shtetëror
216 tenderë me vlerë milio-
na euro. Fare pak prej tyre
janë të tillë që mund të klas-
ifikohen si sekret, ato të
Shërbimit Informativ apo të
Prokurorisë. Qindra ten-
derë të tjerë që Edi Rama
fsheh janë pjesë e luksit qe-
veritar, mirëmbajtje godi-
nash, përfshirë kryeminis-
trinë, shërbime qeveritare
apo kontrata që kanë të
bëjnë me teknologjinë e in-
formacionit. Pjesë e klas-
ifikimit të kontratave pub-
like si sekret është edhe Au-
toriteti Rrugor Shqiptar". E
tillë ishte edhe ajo e Unazës
së Madhe nga e cila sipas saj
qeveria u tërhoq pas zbulim-
it të aferës korruptive. "Ësh-
të skandaloze që tenderët për
rrugët apo mirëmbajtjen e
tyre klasifikohen si sekret
shtetëror. Kjo vetëm shmang
llogaridhënien dhe transpar-
encën, duke i fshehur pub-
likut abuzimet dhe shkeljet
me ligjin. PD e dënon si vjedhje
këtë sjellje të agjencive qever-
itare që grabisin miliona euro
dhe fshehin kontratat duke
cenuar konkurrencën dhe fa-
vorizuar miqtë e Ramës", - de-
klaroi Grida Duma. Edhe

Ish-kryeministri Sali Ber
isha shkruan se deputeti

i PD-se, qe pranoi mandatin
e deputetit, Elvis Meço, ësh-
të blerë nga Rama me një
hyrje në Tiranë, me vlerë 50
mijë euro. Me një shënim në
faqen e tij në FB, Berisha,
poston denoncimin e qyteta-
rit dixhital, sipas të cilit, de-
putetit të blere i duhet hetu-
ar pasuria. "Edvini akuzo-
het se bleu me 50 mijë euro
dhe një hyrje deputetin e
Delvinës!", shprehet z.Beri-
sha. Ai publikoi denoncimin
e qytetarit dixhital: "Depu-
teti injorant që s'di tabelën
e shumëzimit dhe që në sh-
kollë të mesme ngelej në
vjeshtë çdo vit Elvis Meço
ka marrë si shpërblim nga
Rama Ik, një hyrje në Tiranë
dhe një shumë prej 50 mijë

Situata politike, Rama mbledh
deputetët dhe drejtuesit e qarqeve
Kryeministri Edi Rama mblodhi dje deputetët dhe

drejtuesit socialistë të qarqeve ku u diskutua situ-
ata politike e vendit teksa kanë mbetur vetëm 3 ditë nga
hapja e fushatës elektorale. Kurse në darkën informale
mes socialistëve u fol edhe për marrëdhënien me
opozitën. Para dy ditësh kryeministri Edi Rama i dërgoi
edhe letrën e gjashtë publike kreut të PD-së, Lulzim
Basha si një mënyrë për t'i kërkuar dialog dhe për të
zgjidhur krizën politike që ka përfshirë vendin. Nga ana
e kampit demokrat, është paralajmëruar një tjetër pro-
testë kombëtare, të dielën pasdite.

KQZ nuk u regjistroi anëtarët për
KZAZ, PD dhe LSI ankimojnë vendimin
Partia Demokratike dhe LSI ankimuan dje në Kolegjin

Zgjedhor vendimin e KQZ për mospranimin e
anëtarëve të KZAZ-ve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
rrëzoi me katër vota pro dhe një kundër kërkesën e PD-
së dhe LSI-së për t'u përfaqësuar me komisionerë në
zgjedhjet vendore. Mazhoranca në KQZ argumentoi se
opozita e bashkuar nuk është subjekt zgjedhor apo
parti parlamentare ndaj dhe nuk mund të ketë anëtarë
në KZAZ. Po dje Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mira-
toi  fletën e votimit për kandidatët për kryetar në 26
bashki të vendit. Përmes një deklarate KQZ-ja njofton
se ka miratuar fletën e votimit për bashkitë; Delvinë,
Kuçovë, Poliçan, Skrapar, Mat, Krujë, Ura Vajgurore,
Memaliaj, Përmet, Has, Fushë-Arrëz, Pukë, Vau i Dejës,
Rrogozhinë, Konispol, Gjirokastër, Vorë, Pogradec, Li-
brazhd, Peqin, Divjakë, Patos, Roskovec, Dropull, Libo-
hovë, Lezhë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes ven-
dore të datës 30 qershor 2019.

nënkryetari i LSI-së Petrit
Vasili, akuzoi qeverinë se ka
grabitur miliona euro pa ten-
der. Sipas tij po mbahet sekret
shpërdorimi me tenderët e
rrugëve. "Tenderët gjoja
sekret, por janë grabitje fla-

grante. Miliona euro të grabi-
tura pa tender. Mbahet sekret
shpërdorimi me tenderët e
rrugëve. Sekret edhe ekranet
me qira të drejtorisë së shër-
bimeve qeveritare. Sekret dhe
paratë e sigurimit të ndërte-

save. Qeveria llafazane bëhet
memece për grabitjen e parave.
Prokuroria hesht përpara
krimit financiar. Prokuroria
po vetësakrifikohet bashkë
me qeverinë. Qeveria hesht
edhe për 140 milion eurot",

theksoi z.Vasili. Ai hodhi aku-
za ndaj prokurorisë duke thek-
suar se ajo hesht ndaj krimit
financiar të Edi Ramës.
"Qytetarët paguajnë taksat në
mënyrë transparente, po çu-
ditërisht të gjitha kontratat

janë sekrete, janë kontrata që
fillojnë nga 1 mln në 15 mln
euro", u shpreh z.Vasili. Sipas
tij janë miliona euro që vid-
hen nëpërmjet tenderëve, të
cilat kryesisht janë për
ndërtimin e rrugëve.

PD, Duma denoncon dhënien e tenderëve pa garë: Rama fsheh kontratat abuzive

'Skandali', opozita: Tenderët e
Ramës për klientët, sekret shtetëror
LSI: Qeveria grabitje pa tender, prokuroria hesht

Valentina Madani

£uro. Le t'i hetohet pasuria
kur i ati punon hidraulik dhe
mamaja infermiere si mund
të ketë hyrje deputeti i
Romëve në Tiranë ku para
disa vitesh ky injorant pagoi
11000lekë telefoni fikse të Al-
btelekom se fliste me 0900 e di
mirë gjithë Delvina për ketë
teneqexhi". Ervis Meço ishte
kandidat i PD-së së Qarkut të
Vlorës. Meço në zgjedhjet e
shkuara ka qenë në listën e
Qarkut të Vlorës i fundit në
listë, pra me numër 13. Ervis

Meço është përfaqësues i
partisë së komunitetit
Egjiptian, kandidati i Par-
tisë për Europianizim dhe
Integrim, me kryetar Riveli-
no Çunin. Kjo forcë politike
në zgjedhjet e shkuara ish-
te aleate për PD-në dhe kan-
didatët e saj garuan me
siglën e PD-së në zgjedhje.
Kandidati i komunitetit
Egjiptian në formularin e
tij të dekriminalizimit
sqaron se është dënuar në
gjermani me 30 ditë burg. Ai
saktëson se vepra penale e
tij është konvertuar në
gjobë, të cilën e ka paguar.
Ervis Meço akuzohet se ka
përgjuar/regjistruar në
mënyrë të paligjshme një
zyrtar gjerman dhe për këtë
vepër penale ai është dënu-
ar me burgim.

I dënuar në Gjermani, Berisha: Rama
bleu deputetin e PD me 50 mijë euro

GRIDA DUMA
"Partia Demokratike
dënon si vjedhje,
korrupsion dhe të
paligjshme këtë sjellje
skandaloze të agjencive
qeveritare në varësi
direkte të kryeministrit,
të cilat fshehin kontratat
publike për të justifikuar
grabitjen e miliona
eurove nga taksat e
shqiptarëve në favor të
klientëve të Edi Ramës",
- tha ish - deputetja e
PD.

PETRIT VASILI
"Miliona euro të grabitura pa tender. Mbahet sekret shpërdorimi me tenderët e

rrugëve. Sekret edhe ekranet me qira të drejtorisë së shërbimeve qeveritare. Sekret
dhe paratë e sigurimit të ndërtesave. Prokuroria hesht përpara krimit financiar.

Qeveria hesht edhe për 140 milionë eurot",- tha z.Vasili.

Ish-deputetja e PD-së,
Grida Dume
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gociueshëm", deklaroi z.
Basha. Kreu demokrat i bëri
thirrje qytetarëve të Elbasan-
it që të marrin pjesë masiv-
isht në protestën e të dielës
në orën 19:00.
POROSITËPOROSITËPOROSITËPOROSITËPOROSITË

Në prag të protestës së 7
kombëtare që opozita do të
mbajë në 2 qershor, kreu i
demokratëve Lulzim Basha
kërkoi dje nga ish-deputetët
e tij që të zhvillojnë takime

Basha, akuza kryeministrit: Gati të nxjerrë kamxhikun e diktaturës, s'do e lejojmë

Qeveri Rama-Basha? Kreu i PD:
Broçkulla, kurrë pazar me të keqen
"S'ka zgjidhje politike pa largimin e Edi Ramës"

Valentina Madani

intensive me përfaqësues të
biznesit në Tiranë. Një ndër
porositë e Bashës në
mbledhjen me dyer të mbyl-
lura, me ish- deputetët dhe
anëtarët e kryesisë së PD-së
ishte dhe ajo për të infor-
muar përmes fletë-palosjeve
bizneset me programin e
Partisë Demokratike për
rimëkëmbjen e ekonomisë
dhe taksat. Deri të dielën
përpara protestës, krye-

demokrati kërkoi që të tako-
hen rreth 40 mijë përfaqë-
sues të bizneseve në Tiranë,
të cilët njëherazi do të fto-
hen për t'iu bashkuar tubim-
it antiqeveritar. Gjatë
mbledhjes, që kishte karak-
ter organizativ, kryedemok-
rati Basha mësohet të ketë
kërkuar zhvillimin e taki-
meve kapilare me bizneset e
Tiranës, përpara protestës
së radhës së opozitës, që

pritet të dielën e 2 qershorit.
"Nuk duhet lëne asnjë biznes
pa prekur, - është shprehur
z. Basha gjatë takimit - Deri
të dielën para protestës, të
jenë takuar rreth 40 mijë bi-
znese në Tiranën urbane.
T'u lihet fletëpalosja me
pikat kyçe të programit të
PD për biznesin, kryesisht
biznesin e vogël si dhe fletë-
palosja me taksat e rritura
në Tiranë".

CDU-CSU: Zgjidhni
krizën, e ardhmja
europiane kërkon

dialog politik

Përfaqësuesit e CDU-
CSU në një deklaratë të

përbashkët për "Deutsche
Welle"-n lidhur me situatën
politike në Shqipëri janë
shprehur të shqetësuar,
ndërsa nuk kanë përjashtu-
ar si mundësi edhe shtyrjen
e datës së zgjedhjeve. "Ësh-
të e vërtetë se po ndjekim me
shumë shqetësim krizën e
brendshme në Shqipëri. Për
hir të së ardhmes europiane
të Shqipërisë, duhet të zhvil-
lohet dialog midis qeverisë
dhe opozitës, si dhe të dyja
palët duhet t'i qasen njëra-
tjetrës duke qenë të gatshme
për kompromis për të mirën
e stabilitetit demokratik.
Nuk është e zakonshme për
ne të ndërhyjmë në çështjet
e brendshme të Shqipërisë.
Si grup parlamentar, ne nuk
kemi të drejtë të kërkojmë
shtyrjen e zgjedhjeve në një
shtet të pavarur. De facto, kjo
do të mund të konsiderohej
si një kërkesë për të ndry-
shuar Kushtetutën e Sh-
qipërisë dhe ligjin zgjedhor
të vendit. Si pasojë do të lind-
nin pyetje mbi sovranitetin
e një shteti të huaj. Stabili-
teti demokratik po ashtu
përfshin detyrimin për të re-
spektuar rregullat e legjis-
lacionit ndërkombëtar"- cit-
ohet në deklaratë.

Kreu i opozitës Lulzim
Basha dje bëri të
qartë se nuk do të

ketë pazar me kryeministrin
Rama, duke i mbyllur kësh-
tu rrugën për dialog. Basha
hodhi poshtë të gjitha zërat
për një qeveri Rama-Basha,
që sipas kreut demokrat
janë thashetheme që i për-
hap vetë qeveria. Para
mbështetësve të  tij në El-
basan, Basha deklaroi se Edi
Rama, po bëhet gati të
"nxjerrë kamxhikun e ko-
munizmit", ndërsa shtoi se
shqiptarët nuk e lejojnë një
gjë të tillë. "Zotimi im si kry-
etar i PD si kryetar i opozitës
së bashkuar para jush dhe
përmes jush para çdo shqip-
tari  është se nuk do të ketë
pazar me të keqen, se beteja
për Shqipërinë si gjithë
Evropën do të shkojë deri në
fund, deri në fitore. Njësoj si
minjtë e zënë në çark, në
çarkun e paudhësive të tyre,
Rama dhe banda e tij kanë
nisur të lëvrihen në anijen
që po mbytet. Me siguri keni
dëgjuar thashethemet që
përhapin se tani nuk ka më
asnjë barrierë, minjtë e nd-
jejnë ankthin dhe kanë fil-
luar të përhapin versionet e
daljes nga kriza. Qeveri e
përbashkët Basha-Rama, e të
tjera broçkulla si këto. Këtë
betejë nuk e nisëm për push-
tetin tonë, pushtetin tonë e
dorëzua. Këtë betejë nuk e
nisëm për karriget tona,
karriget tona janë të popul-
lit, se ne këtë betejë nuk jemi
për të marrë pushtet në tav-
olinë, sepse pushteti në tav-
olinë është pushteti i krim-
it. Le ta them qartë dhe pre-
rë, pazar në kurriz të sh-
qiptarëve, kurrë, kurrë, as-
njëherë", deklaroi z.Basha.
ZGJIDHJAZGJIDHJAZGJIDHJAZGJIDHJAZGJIDHJA

Lulzim Basha i bëri të
qartë ndërkombëtarëve se
janë të gatshëm për zgjidhjen
e krizës, por rruga e vetme
janë parimet dhe standardet
evropiane. Largimi i Ramës,
përsëriti Basha- është i pane-
gociueshëm. "Miqve tanë
perëndimore iu kemi komu-
nikuar gatishmërinë tonë për
të qenë pjesë e kësaj zgjidhje
politike për vendin. Se për
këtë zgjidhje politike në
mënyrë më të qartë dhe të
vendosur duhet të vetëm një
rrugë, rruga e parimeve stan-
dardeve dhe normave evropi-
ane. Në cilin vend të Evropës
do kapej kryeministri duke
futur 19 përdhunues dhe
trafikantë dhe nuk do jepte
dorëheqjen? Në cilin vend të
Evropës do të shndërronte
vendin në magazinë të drogës
dhe nuk do jepte dorëheqjen?
Në cilin vend të Evropës i
kapën dy ministra të lidhur me
krimin dhe nuk do jepte
dorëheqjen? Në cilin vend të
Evropës kapen afera të
tmerrshme korruptive gati
për të vjedhur 30 mln euro me
një kompani fals siç ishte tek
Unaza e Re dhe nuk jep
dorëheqjen? Ne nuk kërkojmë
asgjë më shumë, por nuk do
të pranojmë asgjë më pak se
standardi evropian. Vetëm
kështu do të mund të paran-
dalojmë kalimin nga kriza në
krizë. Nuk ka rrugë tjetër,
largimi i Ramës është i pane-

TAULANT BALLA
Kreu i grupit të PS,
Taulant Balla, takoi dje
kreun e Zyrës
Ndërlidhëse të
Asamblesë
Parlamentare të OSBE-
së në Vjenë, ambasador
Andrea Nothele. Balla e
informoi Nothele lidhur
me Reformën në
Drejtësi, duke thënë se
vetëm para pak ditësh u
përmbyll edhe ligji i
fundit, ndër 30, i kësaj
pakete. "Kuvendi është
plotësisht funksional,
teksa ¾ e deputetëve të
opozitës kanë rimarrë
detyrën", - tha Balla.

Kriza, Meta: Zgjidhja sa më e shpejtë,
nevojë për reflektim të menjëhershëm

Vizita e delegacionit të
Kongresit Amerikan

në Tiranë përkon me një
situatë të rënduar politike,
mazhoranca do të nisë në 1
qershor fushatën zgjed-
hore ndërsa opozita një ditë
më pas do të zhvillojë pro-
testën e radhës me thirrjet:
"Rama ik". Në takimet me
krerët e shtetit, delegacio-
ni i Kongresit Amerikan, të
shoqëruar nga e deleguara
me punë Leyla Ones Moses,
kërkoi zgjidhjen e krizës
politike. Në takimin me
Presidentin Meta theksu-
an nevojën për reflektim të
menjëhershëm nga klasa
politike për daljen nga kri-
za edhe zbatimin e re-
formës në drejtësi sipas shi-
nave të Kushtetutës. Sipas
Presidencës, Kreu i shtetit
Meta njohu delegacionin
mbi zhvillimet dhe sfidat në
rajon, prioritetet e Sh-
qipërisë në kontekstin e in-
tegrimit europian, si edhe

me domosdoshmërinë e bash-
këpunimit strategjik midis
Shqipërisë dhe SHBA. "Zhvil-
limet e brendshme politike,
zgjidhja sa më e shpejtë e
krizës aktuale dhe nevoja për
reflektim të menjëhershëm,
zbatimi e implementimi i re-
formës në drejtësi mbështe-

tur në shinat kushtetuese,
hedhja e hapave të nevojshme
drejt integrimit në BE dhe
roli i rëndësishëm i Shqipërisë
në rajon si faktor kyç për sta-
bilitetin, ishin temat krye-
sore të diskutimit",-thuhet në
njoftimin e Presidencës. Del-
egacioni i kryesuar nga Da-

mon Wilso, takuan edhe
kryeministrin Rama dhe më
pas ato u drejtuan në zyrën
e Kreut të Kuvendit Gramoz
Ruçi. Gjatë këtij takimi
kryeparlamentari shprehu
mirënjohjen për mbësh-
tetjen e SHBA-së ndaj refor-
mave të ndërmarra nga ven-
di ynë, në veçanti atë në
drejtësi. Gjithashtu, në
agjendën e amerikanëve ish-
te edhe kryedemokrati Lul-
zim Basha, me të cilin disku-
tuan në zyrën e tij në selinë e
PD. Pjesë e diskutimeve me
krerët e shtetit ishte edhe
roli kyç i Shqipërisë në ra-
jon për të ruajtur kursin
euro-atlantik, si alternativa
e vetme e zhvillimit të paqes
dhe stabilitetit të rajonit.

AKUZA
"Tani vjedhjen e bëjnë
me kontrata sekrete që
as nuk publikohen më.
Kjo bandë ka vjedhur
4.6 miliardë euro vetëm
katër vitet e fundit. Çdo
akt i parlamentit është
ilegjitim, nuk i njohim
dhe do t'i zhbëjmë. Nuk
i njohim aktet e një
parlamenti kukull të
krimit. Edhe kjo që po
bëjnë për ligjin për
Akademinë e
Shkencave është
diktaturë, duan t'u
mbyllin gojën
intelektualëve", - tha
z.Basha.

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, dje në Elbasan

 Nga ana e Shoqerise "Sherbimi Permbarimore AB" Shpk eshte shpallur ankandi faza e trete
per pasurite e meposhtme:

”Apartament”  me siperfaqe 117  m2  e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr.85 date 12.04.2011
me Volum 4 Faqe 23 me Nr.pasurie 3/39+2-8 , ne Zonen Kadastrale 3224 e ndodhur ne Mirdite
Rreshen.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 20,160 (njezet mije e njeqind e
gjashtedhjete) Euro .

Ankandi do te zhvillohet ne date 20.06.2019 ne oren 16:00 prane zyres se shoqerise "Sherbimi
Permbarimore AB" Shpk me Permbarues Gjyqesor Privat Admir Beqiri te ndodhur ne adresen Rr.Bul
Zhan Dark Pall.Kulla.1Teknoprojekt Shk.1 Kat.4 Ap.10 Tirane.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE ANKANDIT TE DYTE

Më datë 17 qershor 2019 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do zhvillohet seanca e fundit
e mbledhjes së ofertave për ankandi i I-rë, për shitjen e pasurisë nr.58/94+1-10, vol.37, fq.239, ZK 8518,
e ndodhur në Durrës (sip=63 m²).
Çmimi fillestar (për pasurinë e lartpërmendura) për apartamentin e lartpërmendur do të jetë 360 euro/
m².
Kjo pronë i takonte të ndjerit Flamur Hajdar Satka.
P.s: Qytetarët/subjektet që dëshirojnë të marrin pjesë në ankand krahas një kërkesë duhet të kenë depozituar
dhe 10% të çmimit fillestar si garanci për pjesëmarrje në ankand. Kjo garanci pasurore duhet te jetë e derdhur
në BKT, nr.llogarisë Saimir Hoxha PF (IBAN: AL07 2051 2046 4204 98CL PRCLALLA ).
Adresa: Selia: prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Mobile: 06920 756 44, Phone/Fax: 052 22 6000
Web:  <http://www.permbarues.al
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Viti 2018 ka qenë një
vit pozitiv në aspek
tin financiar për de-

putetët më të pasur të Kuven-
dit të Shqipërisë. Thuajse të
gjithë pa përjashtim kanë sh-
tuar pasurinë e tyre si atë të
paluajtshmen, pra në prona,
ashtu edhe atë në lekë apo në
valuta të tjera të huaja. Bëhet
fjalë për deputetë, të cilët
përveç pasionit për politikën,
kanë edhe aktivitetet e tyre
private tregtare si biznes-
menë të suksesshëm. Inspek-
torati i Lartë i Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive dhe In-
teresave ka publikuar dek-
laratat e pasurive të të gjithë
zyrtarëve që kanë detyrimin
e bërjes publike të pasurive
dhe të të ardhurave të tyre dhe
sa u përkët deputetëve, listën
padyshim e kryesojnë, Agron
Shehaj i Partisë Demokratike
(ka dorëzuar tashmë manda-
tin) Fidel Ylli dhe Adnor
Shametaj i Partisë Socialiste
dhe Tom Doshi që është
zgjedhur nën siglën e Partisë
Socialdemokrate.
AGRON SHEHAJAGRON SHEHAJAGRON SHEHAJAGRON SHEHAJAGRON SHEHAJ

Agron Shehaj u zgjodh de-
putet për herë të parë në vitin
2017 dhe u fut në parlament si
një nga deputetët më të pasur.
Kjo për shkak se ai njihet si
një nga biznesmenët më të
suksesshëm në Shqipëri dhe
Itali. Për vitin 2018 ai ka dek-
laruar disa llogari të majme
bankare me shuma që sh-
kojnë deri në miliona euro, si
dhe disa lëvizje të tjera finan-
ciare po ashtu me shifra të
mëdha në euro. Më konkre-
tisht Agron Shehaj ka dek-
laruar shtim të një llogarie
bankare në Itali me 265.855
euro. Gjithashtu, ai ka dek-
laruar një llogari bankare me
vlerë 7.066.869 euro, e cila ësh-
të shtuar me 2.850.813 euro
vetëm në vitin 2018. Si burim
të krijimit të saj, Shehaj dek-
laron shlyerjen nga të drejtat
e arkëtueshme. Po ashtu, ai ka
deklaruar një tjetër llogari
bankare me vlerë 44.7776 euro,
pakësuar me 31 mijë euro në
2018. Shehaj ka deklaruar po
ashtu një llogari bankare me
2.284.155 lekë, pakësuar me
1.004.611 lekë në 2018, si dhe një
tjetër llogari bankare po në
lekë me vlerë 1.165.968 lekë,
shtuar me 677.506 lekë në 2018.
Ai në formularin e tij të dek-
larimit të pasurisë bën të di-
tur edhe për pakësim të pasur-
isë në vlerën 4.500.000 euro në
të drejtat e arkëtueshme si dhe
shtim pasurie nga ana tjetër
nga të drejtat e arkëtueshme
nga shoqëria në vlerën po të
4.500.000 euro. Shehaj dek-
laron të ardhura nga paga
1.821.906 lekë, interesa ban-
kare në vlerën 10.596 euro dhe
të ardhura nga paga e bash-
këshortes 22.000 euro.
ADNOR SHAMETIADNOR SHAMETIADNOR SHAMETIADNOR SHAMETIADNOR SHAMETI

Adnor Shameti është po
ashtu një deputet rishtar në
Kuvendin e Shqipërisë dhe që
ka ardhur ashtu si edhe She-
haj nga fusha e biznesit, ku
duket se ka pasur jo pak suk-
ses. Nga deklarata e pasurisë
që ai ka dorëzuar për vitin
2018, është po ashtu një nga
deputetët më të pasur, teksa

PASURITË
DEKLARIMET

Zbardhen deklaratat e pasurive të të zgjedhurve për vitin 2018. Kryeson Agron Shehaj i PD-së

Sa e shtuan pasurinë e tyre
deputetët më të pasur të Kuvendit
Shameti dhe gruaja e tij, pasuri me miliona euro
ka deklaruar disa llogari ban-
kare dhe prona të paluajtshme
që kapin vlera mbi miliona
euro. Kështu, Shametaj ka
deklaruar fillimisht dy kon-
trata shitje apartamenti me
vlerë 36.00 euro dhe 35.600
euro. Gjithashtu, ai ka dek-
laruar një llogari bankare me

vlerë 345.929 euro, pakësuar
me 100.000 euro në 2018. Po ash-
tu, Shametaj ka bërë publike
se zotëron një tjetër llogari
bankare me vlerë 868.929 euro,
shtuar me 947 euro në vitin
2018. Ai deklaron po ashtu disa
llogari të tjera bankare me
vlera: 100.018 euro, 18.007 euro,

si dhe 2.000.000 lekë cash.
Shameti deklaron të ardhura
nga paga në Kuvend 2.524.971
lekë, si dhe shtim i llogarisë
personale nga qiraja më vlerë
24.000 euro për apartament me
sipërfaqe 250 m2 dhe bodrum.
Po ashtu ai deklaron të ardhu-
ra nga qiratë edhe për 11 apar-

tamente apo njësi të tjera treg-
tare që i zotëron edhe si pronë-
si. Por kjo është vetëm gjys-
ma e pasurisë që familja e tij
zotëron. Kjo, pasi edhe bash-
këshortja e tij deklaron të
ardhura të konsiderueshme
që kapin shifrën e mbi 1 mil-
ionë eurove.

BASHKËSHORTJA
Bashkëshortja e
Shametit deklaron të
ardhura të
konsiderueshme që
kapin shifrën e mbi 1
milion eurove. Kështu,
ajo deklaron llogari
kursimi me vlerë
1.038.894 euro,
shtuar me 8.301 euro
në vitin 2018, llogari
rrjedhëse me vlerë
500.000 euro, llogari
rrjedhëse me vlerë
20.276 euro, shtuar
me 7 euro në 2018,
llogari bankare me
vlerë 75.313 euro.

Shtim i llogarisë bankare në Itali me 265.855 euro.
Llogari bankare me vlerë 7.066.869 euro, shtuar me 2.850.813
euro në vitin 2018. Burimi i krijimit: Shlyerja nga të drejtat e
arkëtueshme.
Llogari bankare me vlerë 44.7776 euro, pakësuar me 31 mijë
euro në 2018.
Llogari bankare me 2.284.155 lekë, pakësuar me 1.004.611 lekë
në 2018.
Llogari bankare me vlerë 1.165.968 lekë, shtuar me 677.506
lekë në 2018.
Pakësim në vlerën 4.500.000 euro në të drejtat e arkëtueshme.
Shtim nga të drejtat e arkëtueshme nga shoqëria në vlerën
4.500.000 euro
Të ardhura nga paga 1.821.906 lekë
Interesa bankare në vlerën 10.596 euro
Paga e bashkëshortes 22.000 euro

Agron Shehaj

Kontratë shitje apartamenti 36.00 euro.
Kontratë shitje apartamenti 35.600 euro.
Llogari bankare me vlerë 75.392 lekë.
Llogari bankare me vlerë 345.929 euro, pakësuar me
100.000 euro në 2018
Llogari bankare me vlerë 868.929 euro, shtuar me 947 euro
në vitin 2018.
Llogari bankare 100.018 euro.
Llogari bankare 18.007 euro.
Gjendje cash 2.000.000 lekë.
Të ardhura nga paga në Kuvend 2.524.971 lekë.
Shtuar llogari personale nga qiraja 24.000 euro për
apartament me sipërfaqe 250 m2 dhe bodrum.
Të ardhura cash nga qiraja 480.000 lekë për apartament.
Të ardhura nga qiraja 3.000 euro për apartament.
Të ardhura nga qiraja 900.000 lekë për apartament.
Të ardhura cash nga qiraja 11.000 lekë për apartament.
Të ardhura cash nga qiraja 60.000 lekë për apartament.
Të ardhura cash nga qiraja 44.000 lekë për apartament.
Të ardhura cash nga qiraja 60.000 lekë për apartament.
Të ardhura cash nga qiraja 60.000 lekë për apartament.
Të ardhura cash nga qiraja 60.000 lekë për apartament.
Të ardhura cash nga qiraja 60.000 lekë për apartament.
Të ardhura cash nga qiraja 40.000 lekë për njësi ekonomike.
MIRELA SHAMETI (BASHKËSHORTJA)
Llogari kursimi 1.038.894 euro, shtuar me 8.301 euro në vitin
2018.
Llogari rrjedhëse me vlerë 500.000 euro.
Llogari rrjedhëse me vlerë 20.276 euro, shtuar me 7 euro në
2018.
Llogari bankare me vlerë 75.313 euro, pakësuar me 23 euro
në 2018.
Të ardhura cash nga qiraja me vlerë 100.000 lekë për njësi
ekonomike.
Të ardhura cash 100.000 lekë nga qiraja e apartamentit.
Të ardhura cash 80.000 lekë nga qiraja e apartamentit.

Adnor
ShametiKontratë shitje pasurie 15.385 euro.

Kontratë kalim pronësie në favor të shoqes 842.000 euro.
Kontratë sipërmarrje ndërtimi me sipërfaqe 9800 m2 ku zotëron 35%.
Kontratë blerje pasuri e paluajtshme (automjet) 5.000 euro.
Heqje e përhershme e mjetit nga qarkullimi sipas DPSHTR….
Të ardhura nga paga neto, shpërblime dhe përfitime të tjera 2.116.323 lekë.
Të ardhura nga paga neto dhe shpërblime nga angazhimi si administratore e shoqërisë
"Profarma sh.a" (bashkëshortja) 21.038.461 lekë.
Nga të cilat 20.807.768 lekë janë paguar në llogari bankare.
Të ardhura nga udhëtime e dieta nga puna në "Profarma sh.a" bashkëshortja 332. 933 lekë.
Të ardhura nga dividenti i shpërndarë në vitin 2018 për llogari të vitit 2017 nga shoqëria
"Aldosch shpk." 21.020. 000 lekë.
Të ardhura nga dividenti i shpërndarë në vitin 2018 për llogari të vitit 2017 nga shoqëria
"Aldosch shpk." 29 100 euro.
Të ardhura nga dhënia me qira objekt banimi (Australi) 28.800 AUS.
Të ardhura mujore 2.400 AUS.
Llogari bankare 528 euro.
Llogari bankare 100.630 lekë.
Llogari bankare 6.945 euro.
Llogari bankare 144.160 lekë.

Gjendjet në llogari bankare (bashkëshortja)
Llogari bankare pakësim 1.916.131 lekë.
Llogari bankare shtim 2.826 GBP.
Llogari bankare 1.029.031 lekë.

Llogari bankare në emër të fëmijëve
Llogari Bankare 1.105 euro.

Shlyerje detyrimi/kthim huaje shoqërisë "Profarma sh.a" 24.309. 900 lekë.
Marrje huaje nga shoqëria 17.827.200 lekë.
Shlyerje detyrim total bashkëshortja shoqërisë 616.369 lekë.
Marrje huaje nga shoqëria 9.117.500 lekë.
(Shlyerje huaje shoqërisë nga bashkëshortja 4.920.000 lekë.
Shlyerje detyrim i mbetur ndaj 343.200 lekë.
Shlyerje kredi në bankë të nivelit të dytë 912.214 euro.
Me vlerë detyrimi të pashlyer euro disbursuar.
në 2017 akorduar në shumën 935 000 euro.

Tom Doshi

Adnor Shameti

Gjatë një seance
parlamentare
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Kontratë shitje për ap.sip.84.43 m2 me vlerë 25 000 euro
Llogari rrjedhëse me vlerë 131.546 lekë.
Të ardhura neto nga paga 2 324 598 lekë.
Të ardhura neto nga paga e gruas te "Usluga shpk."
1.010.964 lekë.
Të ardhura neto nga paga e vajzës 1.266.864 lekë.
Të ardhura neto nga paga e vajzës 1.147.452 lekë.
Të ardhura ortak-"Usluga shpk.", 20 100 euro.
Pagesë detyrimi 20 000 euro.

SANIE ABAZI (BASHKËSHORTJA)

Kontratë shitje për ap. me sip. 84.43 m2 në Durrës me vlerë
25 000 euro.
Llogari rrjedhëse në ALL 281.304 lekë.
Llogari rrjedhëse 7.006 euro.
Llogari rrjedhëse në ALL 776.511 lekë.

AURORË ABAZI (VAJZA)
Llogari rrjedhëse 10.514 euro.
Llogari rrjedhëse pakësuar me - 1.158 euro.
Të ardhura neto nga paga 1.266.864 lekë.
Të ardhura nga apartamente me qira 2.000 euro.

ADELA ABAZI (VAJZA)
Llogari rrjedhëse 4296.91 euro.
Llogari rrjedhëse 84.873 lekë.
Llogari rrjedhëse në ALL 88.361.
Të ardhura neto nga paga 1.147. 452 lekë.

ERIGERS SADRI ABAZI (DJALI)
Llogari rrjedhëse në euro - 4998.53 euro.
Erigers Abazi-Të ardhura si ortak (Usluga shpk)
475.000 lekë.

Sadri
Abazi

Llogaria e pagës shtesë 2.140.159 lekë.
Llogari bankare shtesë 7.998 euro.
Pakësim i llogarisë bankare për blerje pasurie 160.024 euro.
Blerje pasurie 139 m 2 ndërtim me vlerë 130.000 euro.
Truall me sip 225 m2 në vlerën 30.000 euro.
Të ardhurat nga pagat, komisionet dhe përfitimet 2.206.959
lekë.
Të ardhura nga qiraja vjetore 10 000 euro.

Martin Sterkaj (djali)
Të ardhura nga punësimi në Albcontrol sha 1.126.425 lekë.
Të ardhurat neto të përfituara në vitin 2018 me vlerë 1 126
425 lekë.
Të ardhura nga aktivitet bar - kafe "Elit" 1.080.817 lekë.
Të ardhura nga paga si administrator 288.000 lekë.

Franc Sterkaj (djali)
Të ardhura si person fizik 886.996 lekë.
Të ardhura nga paga si administrator 264.000 lekë.

Paulin
Sterkaj

Llogari rrjedhëse e pagës 2. 019.038 lekë. Gjatë vitit janë
bërë  transaksione të ndryshme dhe gjendja në 31.12.2018
ishte me shumën 5 199 443 lekë.
Pakësim depozite Fleksi me 7.642 euro.
Pakësim llogarie me 3.767 euro.
Shtuar pasuri 58 apartamente në një kompleks në Vlorë ku
zotëron 25% të çdo njërit prej tyre.
Shtuar pasuri 5 njësi të tjera ndërtimi e papërcaktuar ku
zotëron sërish 25 % për secilën prej tyre.
Shtuar pasuri kabinë elektrike (25%).
Shtuar pasuri 63 garazhe ku zotëron sërish 25% të çdo
njërit prej tyre.
Pakësuar gjendja CASH me 1.725.000 lekë.
Të ardhura nga paga si deputet i Kuvendit të Shqipërisë
2.441.038 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortes 683.520 lekë.
Të ardhura nga puna e bashkëshortes në USA si mësuese
në shkollën publike (kopshti) në
Distriktin e Kolumbias 20.521 USD.
Të ardhura nga dhënia me qira të pronës 2.819.157 lekë.
Shlyer kredi personale në vlerën 22.950 euro.

Fidel
Ylli

Një nga deputetët më
të pasur të Kuvendit
të Shqipërisë, të pa-

ktën të këtyre 15 viteve të
fundit është Tom Doshi. Me
aktivitet në fushën e farma-
ceutikës dhe të ndërtimit, ai
figuron prej vitesh tashmë
si një nga të zgjedhurit që
ka një pasuri që shtohet nga
viti në vit. Edhe për vitin
2018, ai ka deklaruar rritje
të të ardhurave dhe fitimeve
të tijat personale dhe të
familjes në përgjithësi. Ai ka
raportuar një kontratë kal-
imi pronësie me vlerë
842.000 euro. Nuk dihet se
për çfarë pasurie bëhet fjalë,
por ajo që bie në sy është
pikërisht vlera shumë e
madhe që ai ka përfituar. Po
ashtu, Tom Doshi ka dek-
laruar edhe një kontratë
sipërmarrjeje ndërtimi me
sipërfaqe 9800 m2 ku
zotëron 35% të saj, si dhe një
kontratë shitjeje pasurie me
vlerë 15.385 euro. Ai dek-
laron si të ardhura nga paga
neto, shpërblime dhe për-
fitime të tjera si deputet
shumën prej 2.116.323 lekësh,
si dhe të ardhura nga paga
neto dhe shpërblime nga an-
gazhimi si administrator i
shoqërisë farmaceutike që
zotëron bashkëshortja në
vlerën 21.038.461 lekë, nga të
cilat 20.807.768 lekë janë
paguar në llogari bankare.
Deputeti i PSD-së ka rapor-
tuar si të ardhura nga divi-
denti i shpërndarë në vitin
2018 për llogari të vitit 2017
nga shoqëria "Aldosch
shpk." edhe shumën prej

21.020.000 lekë dhe 29 100 euro.
Gjithashtu, Tom Doshi ka
pasqyruar në deklaratën e
pasurisë së vitit 2018 edhe të
ardhura nga dhënia me qira
e një objekti banimi në Aus-
trali në shumën e 28.800 dol-
larëve australian. Gjithash-
tu, ai deklaron edhe disa llog-
ari të tjera bankare në shu-
ma më të vogla, ndërsa bash-
këshortja ka raportuar
gjithashtu për disa llogari që
kapin vlerat 2.826 paund bri-
tanik dhe 1.029.031 lekë. Ai ka
mundur të shlyejë detyrimin

ndaj shoqërisë "Profarma"
në shumën e 24.309.900 lekë,
ndërsa ka marrë dy hua po
nga shoqëria në shumën e
17.827.200 lekë dhe 9.117.500
lekë. Tom Doshi deklaron në
këtë formular shlyerje hua-
je shoqërisë nga bash-
këshortja në vlerën e
4.920.000 lekë dhe shlyerje
kredie në bankë të nivelit të
dytë 912.214 euro.
FIDEL YLLIFIDEL YLLIFIDEL YLLIFIDEL YLLIFIDEL YLLI

Edhe deputeti socialist,
Fidel Ylli ka vijuar të shtojë
pasurinë e tij gjatë vitit 2018.

Por ndryshe nga kolegët,
pasuria e tij e shtuar në 2018
është në gjendje të paluajt-
shme, pra në prona. Kështu,
Fidel Ylli gjatë vitit 2018 ka
deklaruar se ka shtuar pa-
surinë me 58 apartamente të
ndërtuara në një kompleks
në Vlorë, nga të cilat
zotëron 25 për qind të pronë-
sisë së tyre. Jo vetëm kaq,
por ai deklaron edhe shtim
të pasurisë me 5 njësi të tjera
ekonomike (dyqane) për të
cilat gjithashtu zotëron 25
për qind të pronësisë. Po ash-
tu, Fidel Ylli ka raportuar për
shtim të pasurisë së tij me 63
garazhe, ku zotëron sërish
25% të çdo njërit prej tyre.
Gjithashtu, Fidel Ylli ka dek-
laruar një llogari rrjedhëse në
vlerë 5.199.443 lekë, nga të
cilat 2.019.038 lekë nga paga.
Ai raporton po ashtu pa-
kësim me afro 10 mijë euro si
dhe 1.725.000 lekë cash. Sa u
përket të ardhurave, Ylli
përveç pagës së tij deklaron
edhe 683.520 lekë nga puna e
bashkëshortes si dhe 20.521
dollarë amerikanë të ardhu-
ra po nga puna e bash-
këshortes në SHBA si më-
suese në shkollën publike në
Distriktin e Kolumbias. Fidel
Ylli ka të ardhura nga dhënia
me qira të pronës 2.819.157 lekë
dhe ka mundur që gjatë 2018-
ës të shlyejë një kredi perso-
nale në vlerën 22.950 euro. Në
listën e deputetëve më të pa-
sur hyjnë edhe deputetët e
tjerë socialistë, si Sadri Aba-
zi apo Paulin Sterkaj, të cilët
po ashtu kanë aktivitet në
fushën e biznesit.

Fidel Ylli shtoi pasurinë me 58 apartamente dhe 63 garazhe në vitin 2018 (25%)

Zbardhen deklaratat e pasurisë,
Tom Doshi shlyen kredinë 912.214 euro
Deputeti i PSD ka deklaruar kontratë pronësie me 842.000 euro

GARAZHET
Fidel Ylli ka raportuar për shtim të pasurisë së tij

me 63 garazhe, ku zotëron sërish 25% të çdo
njërit prej tyre. Gjithashtu, Fidel ylli ka deklaruar

një llogari rrjedhëse në vlerë 5.199.443 lekë nga të
cilat, 2.019.038 lekë nga paga. Ai raporton po

ashtu pakësim me afro 10 mijë euro si dhe
1.725.000 lekë cash.

Pasuria DEKLARATA
Tom Doshi ka deklaruar edhe një kontratë sipërmarrjeje
ndërtimi me sipërfaqe 9800 m2 ku zotëron 35% të saj, si
dhe një kontratë shitjeje pasurie me vlerë 15.385 euro.
Ai deklaron si të ardhura nga paga neto, shpërblime dhe
përfitime të tjera si deputet shumën prej 2.116.323
lekësh, si dhe të ardhura nga paga neto dhe shpërblime
nga angazhimi si administrator i shoqërisë farmaceutike
që zotëron bashkëshortja.



Tom Doshi
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Ministrja e Infrastruk
turës dhe Energjisë,

Belinda Balluku, pa nga
afër investimin e realizuar
në portin e Vlorës. Ndërti-
mi i terminalit të ri, i cili do
të vihet në funksion para
nisjes së sezonit turistik, do
të bëjë të mundur shtimin e
kapaciteteve të përpunim-
it, ndërkohë që instalimi
edhe i dy skanerëve për
kontrollin e pasagjerëve
dhe bagazheve ka për
qëllim të shkurtojë kohën
e pritjes në këtë pikë kufit-
are. Drejtori i Autoritetit
Portual Vlorë, Admir
Malaj, bëri të ditur avan-
tazhet dhe shërbimet që do
të ofrohen në terminalin e
ri, të cilat në terminalin
ekzistues nuk ishin të
mundura për shkak të mu-
ngesës së infrastrukturës.

Balluku në portin e Vlorës: Dy skanerët e rinj
për kontrollin e pasagjerëve dhe bagazheve

"Në krahasim me termina-
lin e vjetër, ky terminal ësh-
të një investim strategjik, i
cili ka 5-fishuar kapacitetet
e tij për  përpunimin e pa-
sagjerëve. Aktualisht, gjatë
vitit përpunohen rreth 190
mijë pasagjerë dhe me termi-
nalin e ri këta pasagjerë do
të jenë në kushte më komode
dhe më të mira për të mbërri-
tur në qytetin e Vlorës", u
shpreh Malaj. Ministrja Bal-
luku theksoi se përmes kë-
tyre investimeve synohet of-
rimi i shërbimeve në një kohë
më të shpejtë dhe më me cilë-
si për të gjithë udhëtarët dhe
turistët, të cilët vizitojnë Sh-

qipërinë. "Investimet në por-
tin e Vlorës janë pjesë e
strategjisë së zhvillimit të
transportit të qeverisë sh-
qiptare dhe ky terminal që
ndodhet këtu, tashmë gati
për t'u dorëzuar dhe gati për
të nisur operacionet në fillim
të sezonit, është tregues i qartë
i të gjitha vendimmarrjeve që
ne kemi bërë. Projektet të
tjera si zgjerimi i kalatave apo
edhe thellimi i portit të Vlorës
do të shërbejnë për të rritur
numrin e pasagjerëve përmes
kapaciteteve të reja për-
punuese që ky port do të ketë.
Shpresojmë që gjithçka të
përmbyllet sipas afateve dhe

Vlora dhe gjithë zona e
jugut, e cila meriton një vë-
mendje të veçantë për sa i
përket zhvillimit të turizmit,
t'i përgjigjet kësaj kërkese
ashtu siç duhet, siç e kërkon
një vend europian", nënvizoi
Balluku. Ndërtimi i kalatës
lindore në portin e Vlorës
është një tjetër investim, i
cili aktualisht është në fazë
studimi dhe që pritet të jetë
gati vitin e ardhshëm, çka
do të përmirësojnë edhe më
infrastrukturën në këtë
pikë kufitare. "Kalata lin-
dore e portit të Vlorës ësh-
të në fazë studimi, për pro-
jektin e kalatës së re. Ky

është një investim nga
Ministria e Infrastruk-
turës dhe nga qeveria sh-
qiptare, ku kjo kalatë vitin
tjetër do jetë në fazë ndërti-
mi, nuk do jetë më në këto
kushte dhe do jetë në kapac-
itete të tjera", tha drejtori
Malaj. Ministrja e Infras-

trukturës dhe Energjisë ga-
rantoi se me investimet e kry-
era dhe projektet të cilat janë
planifikuar për t'u realizuar
synohet që porti i Vlorës të
kthehet në një port me
parametrat e duhur për t'u
përpunuar si anijet turistike,
ashtu edhe ato të mallrave.

Inspektorati ka vendosur të paktën 40 masa administrative ndaj subjekteve të ndryshme

ISHTI, 20 gjoba vetëm në prill,
masat pasi humbën jetën tre persona
Lista me subjektet që kanë shkelur rregullat

Inspektorati Shtetëror
Teknik dhe Industrial
(ISHTI) penalizoi me

masa administrative të pak-
tën 20 subjekte në muajin
prill, ku pjesa më e madhe e
tyre, të paktën 14, janë
lidhur me ngjarje ku hum-
bën jetën tre persona. Në
shtatë raste, subjektet janë
penalizuar pas vlerësimit
në terren të situatës dhe në
përputhje me aktin eksper-
timit teknik të aksidentit
me pasojë vdekjen e një sh-
tetasi të ndodhur në
dt.24.02.2019, në Njësinë Ad-
ministrative Fierzë.
SHKELJETSHKELJETSHKELJETSHKELJETSHKELJET

Referenca ligjore ku ësh-
të bazuar masa ka të bëjë me
shkeljen e ligjit "Për garan-
timin e sigurisë së punës të
pajisjeve dhe instalimeve
elektrike", si dhe për shkel-
jen e pikave të ndryshme në
rregulloren e sigurimit
teknik elektrik. Në rastin e
dytë, gjoba është vendosur
pasi është bërë vlerësimi në
bazë të akt-ekspertimit
teknik të rrethanave të vde-
kjes së një tjetër shtetasi, në
datë .29.03.2019, në Njësinë
Administrative Kelmend të
Malësisë së Madhe, qarku i
Shkodrës. Rasti i tretë, i
ndodhur në 29 janar 2019 në
lagjen 'Gërhot', rruga nacio-
nale Gjirokastër-Tepelenë
ka përfunduar me gjoba në
muajin prill për gjashtë sub-
jekte, ku edhe në këtë rast
si referencë ligjore ka shër-
byer shkelja e ligjit "Për ga-
rantimin e sigurisë së punës
të pajisjeve dhe instalimeve
elektrike" dhe shkelja e
pikave të veçanta në rreg-
ulloren për shfrytëzimin
teknik elektrik. Në listën e
gjobave bien në sy edhe emri
i "Bankers Petroleum", që
operon në fushën e Patos-
Marinzës në nxjerrjen dhe
prodhimin e naftës. Për
"Bankers", shkak për gjobën
është bërë mospajisja me
deklaratat e konformitetit
CE të lëshuara nga subjek-
tet monitorues. "Bankers
Petroleum" u gjobit edhe në
muajin mars nën argumen-
tin se nuk kishte kryer kon-
trollin periodik teknik të
tetë pajisjeve nën presion.

MASAT
Në total për
shkurt-prill, ISHTI ka
vendosur të paktën
40 masa
administrative ndaj
subjekteve të
ndryshme të kapura
me shkelje, kurse
totali i këtyre
masave në vlerë
llogaritet 9.3
milionë lekë.

GARANCIA
Referenca ligjore ku
është bazuar masa
ka të bëjë me
shkeljen e ligjit "Për
garantimin e sigurisë
së punës të
pajisjeve dhe
instalimeve
elektrike", si dhe për
shkeljen e pikave të
ndryshme në
rregulloren e
sigurimit teknik
elektrik.

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë,
Belinda Balluku, dje në portin e Vlorës
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Personat që kanë ndër
tuar pas vitit 1991, ata
që kanë ndërtuar në

vitet 1996-1997 dhe në vitet
2006-2007 në truallin që u ka
dhënë bashkia dhe nuk kanë
marrë tapi për shtëpitë, do
të përfshihen në procesin e
regjistrimit dhe pajisjes me
certifikatë pronësie. Janë në
total 13 mijë prona në të
gjithë vendin, të cilat deri
tani nuk kishin asnjë doku-
ment pronësie, por me hyr-
jen në fuqi të vendimit për
legalizimin do të nisin pro-
cedurat për pajisen me cer-
tifikatë pronësie.
REGJISTRIMI IREGJISTRIMI IREGJISTRIMI IREGJISTRIMI IREGJISTRIMI I
PPPPPASURISËASURISËASURISËASURISËASURISË

Sipas vendimit të Këshil-
lit të Ministrave, i cili hyn në
fuqi sot mësohet se do të le-
galizohen 13 mijë ndërtime.
Bëhet fjalë për rastet kur
toka është e regjistruar dhe
subjekti i interesuar paraqet
kërkesë për shërbim, drejto-
ria vendore e ASHK-së veri-
fikon dokumentacionin
arkivor të regjistrimit dhe në
varësi të rastit, vepron: a)
kur rezulton se përmbushen
kushtet të përcaktuara nga
vendimi, ose kur toka i për-
ket ende përfituesit fillestar
të saj dhe konstatohen
mangësi, brenda 15 ditëve
nga administrimi i kërkesës
i kërkon bashkisë të vendosë
në dispozicion kopje të doku-
mentacionit që mungon, (si-
pas rastit: konfirmimin për
vendimmarrjen e këshillit të
organit vendor, aktin e kal-
imit të pronësisë, konfirmim-
in për pagesën e çmimit të
tokës apo dokumentacionin
për ndërtimin). Në rastin
kur bashkia konstaton se
për pasurinë dokumentacio-
ni është i plotë, u dërgon drej-
torisë vendore të ASHK-së
brenda 30 ditëve nga admin-
istrimi i kërkesës, kopje të
dokumentacionit të kërkuar.
Drejtoria vendore e ASHK-së
heq kufizimin (nëse ka të
tillë) nga regjistri i pasurive
të paluajtshme dhe realizon
shërbimin e kërkuar nga
subjekti i interesuar, brenda
15 ditëve nga administrimi i
përgjigjes nga bashkia. Kur
pasuria nuk është e regjis-
truar, subjekti përfitues, nëse
disponon dokumentacionin e
plotë, mund t'i kërkojë drej-
torisë vendore të ASHK-së
regjistrimin e pronësisë.
Drejtoria vendore e ASHK-së
brenda 15 ditëve nga paraqit-
ja e kërkesës së bashku me
dokumentacionin sho-
qërues, i kërkon bashkisë
përkatëse konfirmimin e
vërtetësisë së këtij dokumen-
tacioni. Nëse bashkia nuk
kthen përgjigje brenda 30
ditëve, kërkesa konsidero-
het e miratuar në heshtje dhe
drejtoria vendore e ASHK-së
vijon me regjistrimin e
pronësisë. Nëse bashkia ësh-
të në pamundësi për të veri-
fikuar vërtetësinë, për shkak
të mangësive në dokumenta-
cionin e saj arkivor, merret i
mirëqenë dokumentacioni i
dorëzuar nga subjekti dhe
drejtoria vendore e ASHK-së

Agjencia Shtetërore e Kadastrës shpjegon procedurat për legalizimin e trojeve të shitura nga bashkitë

Legalizimi i 13 mijë shtëpive,
procedurat për të marrë tapinë
Përfitojnë personat që kanë ndërtuar në 1991-2007

Ornela Manjani

vijon me regjistrimin e
pronësisë. Subjekti që nuk
zotëron dokumentacionin e
plotë të përcaktuar në pikën
6 të këtij vendimi, por që ka
të paktën vendimin e këshil-

lit të organit vendor për
dhënien e tokës për ndërtim,
ka të drejtë t'i paraqesë
kërkesë bashkisë përkatëse
për kryerjen e procedurës së
kalimit të pronësisë.

PRPRPRPRPROCEDURAOCEDURAOCEDURAOCEDURAOCEDURAT ET ET ET ET E
LEGALIZIMITLEGALIZIMITLEGALIZIMITLEGALIZIMITLEGALIZIMIT

Nëse mbi pasurinë gjen-
det ndërtim, por për të mun-
gon dokumentacioni sipas
legjislacionit për plani-

fikimin dhe zhvillimin e ter-
ritorit, ose është i pamjaf-
tueshëm për regjistrimin e
tij, zbatohen procedurat e
legalizimit sipas ligjit nr.
9482, datë 3.4.2006, "Për legal-

izimin e ndërtimeve pa leje",
të ndryshuar. Kur dokumen-
tacioni sipas legjislacionit
për planifikimin dhe zhvil-
limin e territorit është i pam-
jaftueshëm për regjistrimin
e objektit dhe në të nuk ka
shtesa tej projektit apo
ndryshime të funksionit të
hapësirave, ndërtimi trajto-
het i tëri si "objekt pa leje".
Në kuptim të këtij kreu,
procedurat e legalizimit zba-
tohen vetëm për efekt të
regjistrimit të ndërtimit
dhe subjektet nuk paguajnë
detyrim financiar për par-
celën ndërtimore sipas ligjit
nr. 9482, datë 3.4.2006, "Për
legalizimin e ndërtimeve pa
leje", të ndryshuar. Në çdo
rast, si titull pronësie mbi
truallin njihet ai i fituar nga
organet vendore, sipas
parashikimeve të krerëve të
tjerë të këtij vendimi.

KRITERET E REGJISTRIMIT

Kur toka e dhënë për ndërtim nga organet vendore i
përket ende përfituesit fillestar të saj, ai mund të
kërkojë regjistrimin (nëse nuk është regjistruar më
parë) dhe ta disponojë lirisht atë, nëse plotësohen këto
kushte:
a) Është miratuar vendimi i këshillit të organit vendor
për dhënien e tokës për ndërtim, përpara hyrjes në fuqi
të këtij vendimi.
b) Ekziston kontrata apo akti për kalimin e pronësisë
mbi tokën nga organet vendore te përfituesi, i cili duhet
të ketë formën: i. e një akti noterial kur veprimi është
kryer pas hyrjes në fuqi të Kodit Civil të vitit 1994; ose ii.
e një kontrate jonoteriale, ose shkrese të thjeshtë, kur
veprimi është kryer para hyrjes në fuqi të Kodit Civil të
vitit 1994. Përjashtimisht, kalimet e pronësisë që i
përkasin kësaj periudhe konsiderohen të vlefshme
edhe në mungesë të kontratës apo të shkresës së
thjeshtë, me kusht që të administrohet dokumenti që
vërteton pagesën e vlerës së truallit.
c) Është shlyer çmimi i shitjes së tokës (sipas
vërtetimit të pagesës), e përcaktuar në aktin e kalimit të
pronësisë, sipas vlerës në kohën e miratimit të
vendimit të këshillit të organit vendor për dhënien e
tokës për ndërtim.
ç) Si rregull, të ekzistojë dokumentacioni për
ndërtimin e objektit, sipas legjislacionit të kohës për
planifikimin dhe zhvillimin e territorit, përveç
procesverbalit të piketimit, i cili nuk është i
nevojshëm. Nëse ky dokumentacion nuk ekziston
apo është i pamjaftueshëm për regjistrimin e
objektit, drejtoria vendore e ASHK-së zbaton
rregullat e kreut V të këtij vendimi, pa penguar
procedurat për truallin, sipas dispozitave të tjera të
këtij vendimi. Kur mbi pasurinë nuk gjendet asnjë
ndërtim, kryhen procedurat e regjistrimit, të heqjes
së kufizimit ose/dhe të përfundimit të kalimit të
pronësisë, sipas këtij vendimi, vetëm për tokën.

TË ARDHURAT

a) 50% e vlerës i mbetet njësisë së qeverisjes vendore.
b) 50% e vlerës i kalon fondit të kompensimit financiar,
të parashikuar në ligjin nr. 133/2015.

Subjekti që nuk
zotëron

dokumentacionin e
plotë të përcaktuar në

pikën 6 të këtij
vendimi, por që ka të

paktën vendimin e
këshillit të organit

vendor për dhënien e
tokës për ndërtim, ka
të drejtë t'i paraqesë

kërkesë bashkisë
përkatëse për kryerjen

e procedurës së
kalimit të pronësisë.Foto ilustruese

ANNOUNCEMENT
Private Vocational Training Providers in ICT Sector– Call for (i) Expressions of Interest and
(ii) Proposals

The GIZ Program for “Sustainable Economic and Regional Development, Employment Promotion and
Vocational Education and Training” in Albania (GIZ ProSEED), implemented on behalf of the German
Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, under the component of Technical
Vocational Education & Training (VET), will cooperate with private vocational training providers in
ICT sector in the country with the aim to scale-up VET interventions.

In this respect, the programme is conducting a Call for (i) Expressions of Interest and (ii) Proposals
from 20 May – 20 June 2019, which shall help to identify private training providers that offer
Vocational Training (VT) in line with the requirements below:

 Under each contract, the private training providers, will offer training courses in the ICT
field. The training duration of each course per batch should be from 1 up to 6 months,
maximum.

 The training courses under each contract should target altogether around 50 young
unemployed people (19-34 years) in total. There will be a high preference for secondary
education graduates. 40% of the participants are to be female and 30% are to be returning
migrants from EU Member States.

 The courses should be demand-driven and include work-based learning based on local
labour market needs and eventually aim at employment.

 The proposals should reflect and include information on job placement mechanisms to
guarantee employment of minimum 50% of the participants.

 In terms of geographical location, priority will be given to Tirana and Durres where the ICT
sector is comparatively well-developed. However, if justified based on local labour market
needs and employment prospects, proposals in other locations will also be evaluated.

 The overall implementation timeframe for the interventions is up to 10 months.

The proposals that are to be selected through this call shall receive financial support ranging
between 30,000 – 40,000 EURO (equivalent in ALL). The number of contracts is flexible until the
overall programme budget of EUR 250,000 assigned for this activity is allocated.

Selection Procedure:
First step: All (i) Expressions of Interest and (ii) Proposals received by applicants will be evaluated
based on the eligibility and technical criteria described in the evaluation grid.

Second Step: The potentially qualified candidates will be invited for interviews and required to
submit a budget proposal.

Third Step: Contracts will be awarded to the companies with best technical and financial offer.

Please, send an email to giz-albanien@giz.de, to receive the Proposals format and the Evaluation
Grid.

For further questions contact us via email to giz-albanien@giz.de during the period 20 May – 20
June 2019.
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Dhunuan me forcë punonjësit e policisë, nën
hetim Flamur Noka dhe 5 ish-deputetë të PD-së

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Disa ish-de-
putetë të Partisë Demokra-
tike janë vënë nën hetim
nga prokuroria për
kundërshtim me dhunë të
forcave të policisë. Sipas
organit të akuzës, pamjet
e bëra publike tregojnë sesi
Flamur Noka së bashku
me Enkelejd Alibeajn,
Gent Strazimirin, Klevis
Balliun, Xhemal Gjunk-
shin, Anton Frrokajn
hyjnë me dhunë në ambi-
entet e Drejtorisë Vendore
të Policisë, Tiranë dhe ve-

projnë në mënyrë të dhun-
shme ndaj efektivëve të poli-
cisë. Në lidhje me këtë rast
Prokuroria pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë, Tiranë, ka
kryer hetime duke ngritur
akuzë për veprën penale të
Kundërshtim i punonjësit të
policisë së rendit publik, kry-
er në përdorim të dhunës dhe

në bashkëpunim, sipas nenit
236/2 te Kodit Penal. Ky hetim
ka filluar pas protestës së
datës 16.02.2019. Ende de-
putetë në atë kohë, Noka, Al-
ibeaj, Strazimiri, Balliu,
Gjunkshi e Frrokaj hynë në
ambientet e policisë pas ndal-
imit të 20 protestuesve në pro-
testën e parë kombëtare të

opozitës nga policia për dhun-
imin e ambienteve publike.
Deputetët e PD-së kanë
kërkuar të takojnë protes-
tuesit brenda ambienteve të
Drejtorisë së Policisë, por
oficerët e policisë i kanë
ndaluar. Deputeti i PD-së Fla-
mur Noka pasi doli nga Drej-
toria e Policisë tha se numri i

protestuesve të arrestuar
është 7. Ai tha ndër të tjera
se policët e krerët e tyre i
kanë gjetur duke kon-
sumuar uiski e vodka. "E
gjithë kupola e policisë la de-
putetët 1 orë këtu pa
përgjigje. Menduam se kish-
in punë, por kur u ngjitëm
sipër çfarë gjetëm? Kupola e
drejtorisë, drejtorë e vartës
i gjetëm si një tufë derrash
të zhgërryer në uiski, vodka
dhe red bull. Kemi pamje film-
ike se si janë dhunuar të
ndaluarit",- tha Noka.

27-vjeçari Ervis Murati, jashtë rrezikut për jetën. Policia në kërkim të 2 agresorëve të tjerë

Tentuan që ta rrëmbenin, punonjësi i policisë
përleshet me 3 autorët, plagos njërin në bark
Ndue Ndoj u largua nga vendi i ngjarjes, u

dorëzua pak orë më vonë në komisariatin nr.1

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Një përplasje me armë
zjarri është shënuar
mëngjesin e djeshëm

në Sauk, ku për pasojë ka
mbetur i plagosur një 27-
vjeçar. Burime zyrtare nga
policia e kryeqytetit bënë
me dije se ngjarja ku mbeti i
plagosur rëndë Ervis Mura-
ti ndodhur në parkingun e
një hoteli në Sauk, përballë
Akademisë së Sigurisë.
Ndërkohë, mësohet se au-
tori i krimit është  25-vjeçari
Ndue Ndoj, nën-inspektor, i
cili ndiqte studimet pranë
Akademisë së Sigurisë për
gradë. I riu është larguar
menjëherë nga vendi i ng-
jarjes për t'u dorëzuar pak
orë më vonë në polici. Ndër-
sa, i plagosuri është dërguar
në Spitalin e Traumës në Ti-
ranë, ku sipas bluzave të
bardha fatmirësisht ndod-
het jashtë rrezikut për jetën.
Pas kryerjes së hetimeve
paraprake hetimore, burime
zyrtare nga policia bënë me
dije se ngjarja ka ndodhur
pas një konflikti të çastit.
"Në afërsi të një parkingu të
një hoteli në Sauk, gjatë një
konflikti të çastit për motive
ende të paqarta, shtetasi
N.N. dyshohet se ka plago-
sur me armë zjarri jashtë
rrezikut për jetën shtetasin
E.M.,27 vjeç, banues në Ti-
ranë. Grupi hetimor ka sh-
kuar në vendngjarje dhe  po
punon për zbardhjen e rre-
thanave të ngjarjes. Shër-
bimet e Policisë po krehin
zonën dhe kanë ngritur pika
kontrolli për kapjen e au-
torit i cili është shpallur
menjëherë në kërkim poli-
cor", -njoftoi policia. Por
burime të besueshme po-
huan për "Gazeta Shqiptare"
se i plagosuri Murati së bash-
kë me dy persona të tjerë
kanë tentuar të rrëmbejnë
nëninspektorin e policisë.
Sipas këtyre burimeve, 25-
vjeçari Ndue Ndoj është sul-
muar nga tre persona me
origjinë nga  Kukësi, të cilët
kanë tentuar që ta rrëmbe-
jnë. Mësohet se edhe këta të
fundit janë pjesë e Akade-
misë së Sigurisë. Fillimisht
Ndoj është thirrur nga agre-
sorët, të cilët kanë qenë bren-
da një automjeti të parkuar
përpara hotelit ku ndodhi
ngjarja. Mësohet se autori i
plagosjes dhe tre personat
që e kanë sulmuar njiheshin

më herët me njëri-tjetrin. Po
të njëjtat burime sqaruan se
në momentin kur donin ta
fusnin në makinë, Ndu Ndoj
ka arritur t'i marrë armën e
zjarrit njërit prej autorëve
të rrëmbimit, ndërsa ka pla-
gosur 27-vjeçarin, Ervis
Murati. I plagosur me një

SULMI
25-vjeçari Ndue
Ndoj është sulmuar
nga tre persona me
origjinë nga
Kukësi, të cilët
kanë tentuar që ta
rrëmbejnë. Mësohet
se edhe këta të
fundit janë pjesë e
Akademisë së
Sigurisë. Fillimisht
Ndoj është thirrur
nga agresorët, të
cilët kanë qenë
brenda një
automjeti të parkuar
përpara hotelit ku
ndodhi ngjarja.
Mësohet se autori i
plagosjes dhe tre
personat që e kanë
sulmuar njiheshin
më herët me njëri-
tjetrin.

9
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Vjedhje dhe kanabis,
tre adoleshentë
arrestohen në

Sarandë dhe Himarë

Policia e Sarandës ka
arrestuar tre ado-

leshentë për vjedhje dhe
posedim të lëndëve narko-
tike. Sipas të dhënave zyr-
tare në Himarë janë arres-
tuar në flagrancë shteta-
sit A.O dhe R.B (15 dhe 18
vjeç) banues në Librazhd.
Këta shtetas janë kapur
në flagrancë nga policia
duke vjedhur marketin e
shtetasit V.L. në Himarë.
Pas kontrollit fizik, në
çantën e shtetasit A.O,
shërbimet i gjetën të fshe-
hur 3 doza lëndë narkotike
të dyshuar si cannabis sat-
tiva. Ndërkohë në Sarandë,
policia ka arrestuar në fla-
grancë shtetasin Ll.I., 19
vjeç, banues në Sarandë
pasi gjatë kontrollit fizik të
këtij shtetasi, iu sekuestru-
an 7 doza lëndë narkotike
e dyshuar si cannabis sat-
tiva. Materialet iu referu-
an Prokurorive përkatëse
për veprat penale "Vjedhje
në bashkëpunim" dhe "Pro-
dhimi dhe shitja e narko-
tikëve". Pritet që gjykatat
e rretheve përkatëse të ven-
dosin masën e sigurisë ndaj
tre personave të arrestuar.

plumb në bark, Murati ndod-
het jashtë rrezikut për jetën,
ndërkohë që Ndoji, ka mun-
dur të neutralizojë autorët
pas plagosjes së njërit prej
tyre. Më pas ai është larguar
me shpejtësi nga vendi ku
ka ndodhur plagosja dhe
pasi disa orësh është vetë-

dorëzuar në komisariatin nr
1. në kryeqytet. Ndërkaq,
mbeten ende mister arsyet e
rrëmbimit të nën-inspek-
torit të policisë (punon polic
rrugor në Lezhë). Policia ka
shpallur në kërkim dy agre-
sorët e tjerë,  të cilët janë lar-
guar nga vendngjarja.

Shpërndante drogë afër shkollave, përfundon
në pranga 24-vjeçari me 900 doza ekstaziSHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Policia e Shko-

drës ka goditur një rast të
shpërndarjes së lëndëve
narkotike në Shkodër, në
afërsi të shkollave dhe Uni-
versitetit duke finalizuar
operacionin policor të kod-
uar "Pedonalja". Gjatë op-
eracionit janë sekuestruar
990 tableta me lëndë narko-
tike të dyshuar "ekstazi"
dhe është arrestuar pose-
duesi i lëndës narkotike,
Marketin Koça. "Bazuar
mbi provat e grumbulluara
gjatë hetimit 3 mujor me
metoda speciale, si rezultat
i të cilave rezultoi se 24-
vjeçari kishte aktivitet
kriminal në drejtim të
shitjes dhe prodhimit të
narkotikëve, Strukturat e
Seksionit për Hetimin e

Trafiqeve të Narkotikëve,
në bashkëpunim me Komis-
ariatin e Policisë Shkodër
dhe Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor Shkodër, zhvilluan
dhe finalizuan me sukses op-
eracionin policor 'Pedonalja'",

thuhet në njoftimin e poli-
cisë. Mësohet se si rezultat i
operacionit, në lagjen "Kon-
gresi i Përmetit" Shkodër, u
bë kapja dhe ndalimi i sh-
tetasit M.K., 24 vjeç, banues
në këtë qytet, ku gjatë kon-

trollit policia i gjeti një sasi
prej 310 copë tableta të dys-
huara si lëndë narkotike
"ekstazi", të cilat po i shpërn-
dante. Në vijim të kontrol-
lit, në një banesë që ky sh-
tetas e mbante me qira, poli-
cia gjeti edhe 11 qese farma-
ceutike me një total prej 680
copë tableta, të dyshuara si
lëndë narkotike të llojit "ek-
stazi". Gjatë operacionit u
gjetën dhe u sekuestruan
gjithsej 990 tableta lëndë
narkotike e dyshuar e llojit
"ekstazi". Materialet proce-
duriale do t'i kalojnë Pro-
kurorisë Pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë Shkodër, për
veprën penale "Prodhimi dhe
shitja e narkotikëve".

Efektivi i policisë, Ndue Ndoj
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TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Gjykata e Tiranës ven
dosi të pushojë he
timet për Kastriot

Gjuzin të akuzuar për
vrasjen e Mario Majollarit
rreth një vit më parë. Disa
javë më parë, Prokuroria e
Tiranës kishte kërkuar push-
imin e procedimit, pasi nuk
ka prova të mjaftueshme për
të vërtetuar fajësinë e Gjuzit.
E pranishme në seancën e
djeshme ishte edhe nëna e
Majollarit, e cila nuk ishte
dakord me këtë vendim.
Prokurori ka argumentuar
në seancë se nuk janë gjetur
provat materiale, si arma e
krimit dhe për këtë nuk
vërtetohen pretendimet.
Ndërkohë, nëna e Majollarit
duke folur për mediat, është
shprehur e revoltuar, ndërsa
tha se do të ankimojë vendi-
min. Më tej ajo shtoi se pre-
tendimi i prokurorisë për të
gjetur armën 9 ditë pas
vrasjes nuk qëndron, ndërsa
mohon se ata familjarisht
kanë probleme të tjera që
mund të çonte në vrasjen e
djalit të saj. "Prisja më shumë
nga ky shtet që i doli për zot
djalit tim dhe e ktheu. Këta
janë të gjithë të korruptuar,
çfarë drejtësie është kjo. Jam
thirrur vetëm njëherë nga
prokuroria dhe jam thirrur
për herë të dytë kur mu dha
dosja, nuk kam mundur ta
lexoja të gjithën, por i pyeta
se çfarë përmblidhte. Më
thanë që është kapur arma.
Djalin e kam pasur flori,
shihte punën e vet, hallin e
vet, i vetmi faji ishte që kish-
te atë mbiemër dhe atë gjak.
Ka qenë punëtor. Nuk kam
marrë avokat, por do ta anki-
moj çështjen. Ky ishte shteti
që ma ktheu, që i doli për zot
që ka siguri, është ky shtet
që ma vrau dhe po mbron
kriminelin. Ku është drejtë-
sia, ku është shteti që ka bërë
Edi Rama?", tha ndër të tjera
e ëma e Majollarit, Naile Nela.
ARRESTIMI I GJUZITARRESTIMI I GJUZITARRESTIMI I GJUZITARRESTIMI I GJUZITARRESTIMI I GJUZIT

Kastriot Gjuzi u arrestua
në Kosovë, me iniciativën e
policisë, pa kaluar as 48 orë
nga krimi i rëndë. Ai dysho-
hej se e ekzekutoi 28-vjeçarin
për motive gjakmarrje, pasi
babai i Mario Majollarit i
kishte vrarë vëllain Ilir
Gjuzi në vitin 2000. 12 orë
pas vrasjes së Majollarit,
policia deklaroi se kishte
hedhur dritë mbi motivet e
ekzekutimit të të riut dhe
kishte identifikuar e shpal-
lur në kërkim autorin e dys-
huar, i cili u ndalua më pas
në shtetin e Kosovës. "Pas
një pune intensive dhe pro-
fesionale,  gjatë gjithë natës
dhe orëve të para të
mëngjesit, fiksimit të çdo
prove në vendngjarje, si dhe
një sërë veprimesh të tjera
hetimore, u bë e mundur
zbardhja e ngjarjes, në
kërkim u shpall Kastriot
Gjuzi, pasi dyshohet se
rreth orës 20:25, në rrugën
"Aleksandër Moisiu", për
motive hakmarrjeje ka vrarë
me armë zjarri Mario Majol-

KËRKESA
Disa javë më parë,
Prokuroria e Tiranës
kishte kërkuar pushimin
e procedimit, pasi nuk ka
prova të mjaftueshme për
të vërtetuar fajësinë e
Gjuzit. E pranishme në
seancën e djeshme ishte
edhe nëna e Majollarit, e
cila nuk ishte dakord me
këtë vendim. Prokurori
ka argumentuar në
seancë se nuk janë
gjetur provat materiale, si
arma e krimit dhe për
këtë nuk vërtetohen
pretendimet.

"Do të ankimoj vendimin. Këtu janë të gjithë të korruptuar, çfarë drejtësie është kjo"

Vrasja e Mario Majollarit, Gjykata e Tiranës
pushon hetimet për të dyshuarin Kastriot Gjuzi
Reagon nëna e viktimës: Prisja më shumë nga
ky shtet që i doli për zot djalit tim dhe e ktheu

NËNA E VIKTIMËS
"Prisja më shumë nga ky shtet që i doli për zot djalit tim dhe e ktheu. Këta janë të gjithë të
korruptuar, çfarë drejtësie është kjo. Jam thirrur vetëm njëherë nga prokuroria dhe jam thirrur
për herë të dytë kur m'u dha dosja, nuk kam mundur ta lexoja të gjithën, por i pyeta se çfarë

përmblidhte. Më thanë që është kapur arma. Djalin e kam pasur flori, shihte punën e vet,
hallin e vet, i vetmi faji ishte që kishte atë mbiemër dhe atë gjak. Ka qenë punëtor. Nuk kam
marr avokat, por do ta ankimoj çështjen. Ky ishte shteti që ma ktheu, që i doli për zot që ka

siguri, është ky shtet që ma vrau dhe po mbron kriminelin. Ku është drejtësia, ku është
shteti që ka bërë Edi Rama?", tha ndër të tjera e ëma e Majollarit, Naile Nela.

larin". Por, në fakt, Kastriot
Gjuzi, pret lirimin, pasi ndry-
she nga sa deklaroi policia
natën pas vrasjes, më shumë
se 12 muaj më vonë, nuk janë
gjetur prova për fajësinë e tij,
ç'ka do të thotë se gjithçka
kthehet në pikën zero. Vras-
ja e Majollarit mbetet pa au-
tor. Madje, Gjuzi pas lirimit
pritet të kërkojë dhe dëmsh-
përblim për kohën që qëndroi
prapa hekurave. Mario Ma-

jollari u ekzekutua me katër
plumba mbrëmjen e 10 prillit
të një viti më parë, në
rrugicën e shtëpisë së tij,
vetëm 5 ditë pas ishte kthyer
nga Suedia ku i ishte refu-
zuar azili. Ai ishte vetëm 8
vjeç kur babai i tij vrau dy
persona, krim për të cilin ësh-
të kyçur prapa hekurave,
megjithatë jetonte me frikë e
terror se do të vritej për mo-
tive gjakmarrje.

Grabitja në Rinas,
nis hetimi pasuror
për 6 të ndaluarit

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Dy ditë pasi
Prokuroria e Krimeve të
Rënda mbylli hetimet dhe çoi
në gjykatë dosjen për 613 kg
kokainë të kapur në Mami-
nas, organi i akuzës është
ende në pritje te dy letërporo-
sive, njëra prej të cilave nga
Ekuadori. Burime për
"Gazeta Shqiptare" pohuan
se autoriteteve të këtij vendi
u është kërkuar informa-
cion lidhur me dy sasi të ndry-
shme kokaine të kapura në
Ekuador në periudha ko-
hore të ndryshme. Në dosjen
e prokurorisë thuhet se
ngarkesa e parë me 90 kg u
gjet po në kontenier me ba-
bane në pronësi të Arbër
Çekajt, ndërsa sasia e dytë
ishte 38 kg e kapur po në
Ekuador. Ndërkohë që sasia
e fundit po tentohej të futej
në Shqipëri në 4 arka ba-
nanesh në pronësi të ko-
mpanisë 'Arbri Garden'.
Prokuroria për Krime të
Rënda, njoftoi dy ditë më
parë se mbylli hetimet dhe
dërgoi dosjen në gjykatë për
613 kg kokainë të kapur në

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Prokuroria e Krimeve të Rënda ka ni-
sur hetim pasuror për 6 të ndaluarit për grabitjen
e Rinasit të ndodhur më 9 prill të këtij viti. Mëso-
het se organi i akuzës ka nisur hetimin për shteta-
sin nga Kosova Ragip Hajdini dhe 5 të tjerët, Elton
Piklin, Alkond Bengasin, Renaldo Sulaj, Oltjan
Veselin dhe Saimir Çelën. Nga grabitja ku pjesë e
grupit ishte dhe Admir Murataj, i cili mbeti i vrarë
gjatë shkëmbimit të zjarrit me FNSH-në, u morën
6 milionë euro. Krimet e Rënda kanë siguruar in-
formacion se disa prej të arrestuarve dhe famil-
jarëve të tyre disponojnë automjete, llogari ban-
kare dhe prona të paluajtshme. Për këtë arsye iu
është dërguar nga Prokuroria kërkesë bankave,
Hipotekës, Drejtorisë së Transportit Rrugor për
të verifikuar origjinën e pasurive.

Dosja e 613 kg kokainë, Prokuroria e Krimeve
të Rënda pret letërporosi nga Ekuadori

kontejnerët e bananeve, ndër-
sa të pandehur janë Arbër
Çekaj në mungesë si dhe dhe
Donaldo Lushaj dhe Arman-
do Pezaku. Armando Pezaku
ishte shoferi i trailerit që
transportonte ngarkesën me
banane në të cilën u kap sasia
rekord e drogës. Ndërsa
Donald Lushaj ishte menax-
heri i firmës "Arbri Garden"
në pronësi të Arbër Çekaj që
kishte porositur ngarkesën

nga Kolumbia. Çekaj ndodhet
në Gjermani, ku edhe atje ka
një hetim nga autoritetet pasi
dyshohet se ai është i përf-
shirë në aktivitet kriminal
edhe në territorin e tyre. Më
27 shkurt 2018 u kapën rreth
613 kg kokainë në Maminas
në kontenierët e bananeve të
'Arbri Garden' në pronësi të
Arbër Çekaj. Aktualisht
Çekaj ndodhet në gjykatën
gjermane të emigracionit.

HETIMET
Prokuroria për Krime të Rënda njoftoi dy ditë më parë se
mbylli hetimet dhe dërgoi dosjen në gjykatë për 613 kg
kokainë të kapur në kontejnerët e bananeve, ndërsa të
pandehur janë Arbër Çekaj në mungesë si dhe dhe
Donaldo Lushaj dhe Armando Pezaku. Armando Pezaku
ishte shoferi i trailerit që transportonte ngarkesën me
banane në të cilën u kap sasia rekord e drogës.

Viktima
Mario Majollari Kastriot Gjuzi
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REAGIMET
KARTA E STUDENTIT

PËRFITIMET NGA KARTA E STUDENTIT

Erion Veliaj: Rreth 80 mijë studentë do të pajisen me karta brenda korrikut

Lista e plotë me
përfitimet e

kartës së studentit
Nis shpërndarja edhe te Gjuhët e Huaja

Deri në fund të muajit
korrik, parashikohet
që rreth 80 mijë stu-

dentë të pajisen me kartat e
studentit. Ditën e djeshme,
shpërndarja e këtyre kartave
është bërë për studentët e
Fakultetit e Gjuhëve të Hua-
ja në Universitetin e Tiranës.
I pranishëm gjatë këtij proce-
si, ka qenë edhe kryebashki-
aku Erion Veliaj, i shoqëruar
nga zv.ministri i Arsimit,
Sportit dhe Rinisë, Redi Shti-
no si dhe Dekani i fakultetit,
Prof. Dr. Artur Sula. "Jam
shumë i lumtur që sot, pas
Fakultetit Ekonomik, po vazh-
dojmë shpërndarjen në Fakul-
tetin e Gjuhëve të Huaja. Deri
në fund të ditës do të jemi të
pranishëm në 27 fakultete dhe
nga nesër në të 30 fakultetet.
Studentëve të universiteteve
private që na kanë shkruar,
dua t'i siguroj se do të jemi të
pranishëm edhe aty. Sigurisht,
u kemi dhënë prioritet univer-
siteteve publike, duke qenë se
bashkia mbahet nga taksapa-
guesit, ashtu si edhe univer-
siteti publik, ndërkohë që ësh-
të vetëm çështje kohe sa të
nisim shpërndarjen edhe në
universitetet private", tha Ve-
liaj.
LEHTËSIRAT

Përmes kësaj karte, stu-
dentët përfitojnë lehtësira në
shërbime të ndryshme publike
dhe private: si në sektorin ban-
kar, shëndetësor, art, kulturë,
turizëm, transport, telefoni, li-
brari, ushqim dhe veshje.
Kryebashkiaku ftoi që kësaj
nisme t'i bashkohen edhe ko-
mpani të tjera private. "Dua të
falënderoj dhe të bëj një thir-
rje publike për të gjitha ko-
mpanitë private që na janë
bashkuar. Bankat kryesore na
janë bashkuar, kompanitë celu-
lare po ashtu, si edhe shumica
e supermarketeve dhe dyqan-
eve të veshjeve. Një student
nuk shpenzon vetëm në art, në
kulturë dhe në institucione

shtetërore, por edhe në privat.
Kush realisht do të ndihmojë
studentët, tani e ka shansin, të
na kontaktojë dhe të na bash-
kohet në këtë platformë, e cila
u mundëson studentëve kur-
sime në një gamë shumë të
gjerë", nënvizoi Veliaj.

Falë premtimit të mbajtur
nga bashkia dhe qeveria
përmes Paktit për Universite-
tin, i gjithë procesi i pajisjes me
Kartën e Studentit nuk zgjat
më shumë se 3-4 minuta. "Nëse
do të ruajmë këtë ritëm, proce-
si do të mbarojë në korrik. Jam
i lumtur që bashkia dhe qever-
ia kanë mbajtur këtë pikë të
marrëveshjes me Paktin me
Universitetin, për të lehtësuar
sadopak çështjen e financave
gjatë periudhës studentore",
deklaroi Veliaj. Zëvendësmin-
istri i Arsimit, Redi Shtino sig-
uroi se janë marrë të gjitha
masat për shpërndarjen e kar-
tave dhe vlerësoi Bashkinë e

Tiranës për kontributin e
dhënë në përshpejtimin e këtij
procesi. Ndërkohë, dekani i
Fakultetit të Gjuhëve të Hua-
ja, Prof. Dr. Artur Sula u shpreh
se kjo nismë është mirëpritur
nga studentët. Në çdo fakultet
të çdo universiteti janë pozi-
cionuar nga dy operatorë, të
cilët ndihmojnë në procesin e
emetimit të kartës së studen-
tit, duke nisur nga informacio-
ni i përgjithshëm, plotësimi i të
dhënave, e deri te lëshimi i
kartës. Karta lëshohet pa pag-
esë, është e rinovueshme, ka
një barcode të caktuar dhe
ofron akses në të gjitha insti-
tucionet apo subjektet, të cilat
në ambientet e tyre kanë të
afishuara stikerat me logon
"karta e studentit". Informacio-
net e nevojshme në lidhje me
shërbimet përmes kësaj karte
janë të aksesueshme në faqen
web dhe në aplikacionin karta
e studentit.

Voltiza Duro

1.Transport - Biletë pajtimi mujor, të përgjithshëm, për studentët, për të gjitha
linjat është 600 (gjashtëqind) lekë
 MUZET?
2. Muzeu Historik Kombëtar
Çmimi standard - 200 L; Për Studentët - 60 L.(70% zbritje); Orari 09:00-19:00. E
hëna pushim
3. Shtëpia me Gjethe
Çmimi standard - 700 l. Për Studentët - 210 l. (70% zbritje) Orari  10:00 - 17:00
E hëna pushim
4. Bunk'Art 1
Çmimi standard - 500 L. Për Studentët - 300 L.(40% zbritje) Orari; Hënë /Enjte
09:00-19:00 Premte/Diele 09:00-20:00
5. Bunk'Art 2
Çmimi standard - 500 L. Për Studentët - 300 L. (40% zbritje) Orari; Hënë/Enjte
09:00-18:00  Enjte/Diele 09:00-20:00
6. Kulla e Sahatit
Çmimi standard - 200L/ Për studentet- 100 L; Orari: 09:00-16:00 Hënë-Premte
7. Muzeu Arkeologjik
Çmimi standard - 300L. Për Studentët - 100L (66.5% ulje) Orari; Hënë/Premte
09:00-16:00
8. Muzeu i Bankës së Shqipërisë
Hyrja falas; Duhet rezervuar paraprakisht online në web-in e Bankës
për të vizituar muzeun dhe një dokument identifikimi. Orari: 09:00; 11:00; 14:00
Marte, Mërkurë, Enjte
9. Muzeu Mezuraj
Çmimi standard - 300L/ Për Studentët - 100L (50% zbritje) Orari; E Hënë/E
Shtunë  09:00 - 18.00
10. Qendra Botërore Bektashiane
Hyrja falas; Orari: 09:00-17:00
 GALERITË
11. Galeria Kombëtare e Arteve
Çmimi standard - 200 L. Studentët - 100 L. (50% zbritje) Orari: Mërkurë/Diele
10.00 - 18.00
12. Galeria Fab
Hyrja falas; Orari: E Hëne - E Premte 10.00- 13.00 dhe 18.00 - 20.00
13. Galeria Zeta
Hyrja falas; Orari ; E hënë/ E Premte , 09:30- 14:00   17:00-20:00 E shtunë:
10;00 - 13;00
13. Galeria Kalo
Hyrja falas; Orari: Marte/Premte 10:00-18:00 Shtune/ Diele 11:00/19:00
14. Gallery 70 Contemporary Art
Hyrja falas; Orari: Hënë/Shtune 17:00-19:00;
15. Bazament Art Space
Hyrja falas; Orari; Hënë/Shtunë 11:00-17:00;
16. Cod
Hyrja falas;  Orari; Hënë/Premte 09:30-14:00, 17:30-20:30 Shtune
17. Art Galeri E.Rira
Hyrja falas; Orari: Hënë/Shtunë 09:00-22:00
18. Vivart Gallery
Hyrja falas; Orari: 09:00 - 20:00
19. Tirana Art Lab
Hyrja falas; Orari: Mërkurë/Shtune 16:00-20:00
20. Qendra kulturore kombëtare për fëmijë
Teatri i Kukullave; Orari: 09:00-14:00
Çmimi standard për sallën me qira - 15.000L/ora
Çmimi për studentët - 5000L/ora (66.5% zbritje)
 TEATRO DHE KINEMA
22. Teatri Kombëtar Eksperimental "Kujtim Spahivogli"
Çmimi standard- 500 L.; Studentët - 200 L. (60% zbritje)
23. Teatri Metropol
Çmimi standard - 500 L.; Studentët - 300 L. (40% zbritje). Çmimi i biletave për
shfaqjet  teatrore të të rinjve: 200 lekë/ person
24. Kinema Millenium
Çmimi standard- 500 L. Për Studentët - 100 lekë zbritje.
25. Kinema Imperal
Çmimi standard- 500 L. Studentët - 100L zbritje
26. Kinema Cineplexx
Çmimi standard në 2D/3D 600 L - 700L; Studentët - 100L zbritje e vlefshme nga
hënë - e enjte
27. Qendra Multifunksionale TEN
Salla e madhe me qira 5000L/ora. Në bashkëpunim me qendrën TEN, salla është
falas. Përjashtohen nga tarifa të rinjtë vullnetarë për aktivitete të ndryshme që
aktivizohen pranë Qendrës Rinore TEN
28. Reja
Për aktivitete biznesi - 20.000  lekë / ora. Për aktivitete edukative (shoqata) -
5000  lekë / ora. Për aktivitete të zhvilluara nga studentët - falas
29. Tirana Olimpik Park
Aktivitete të ndryshme sportive në sallën e pallatit të sportit  - 12.000 lekë/ora.
Aktivitete të ndryshme sportive për studentët  - 10.000 lekë/ora (2000L zbritje)
 BIBLIOTEKAT E LAGJEVE
Hyrja falas
30. Biblioteka Hamit Beqaj
31. Biblioteka Musine Kokalari
32. Biblioteka Petro Zheji
33. Biblioteka Misto Treska
34. Biblioteka  Njësia Administrative Nr.2
35.  Biblioteka Njësia Administrative nr. 4:
36. Biblioteka  Njësia Administrative nr. 6
37. Biblioteka Njësia Administrative nr. 11
Dhe në disa biznese private

AVANTAZHET
Përmes kësaj karte, studentët përfitojnë lehtësi në
shërbime të ndryshme publike dhe private: si në
sektorin bankar, shëndetësor, art, kulturë, turizëm,
transport, telefoni, librari, ushqim dhe veshje.
Kryebashkiaku ftoi që kësaj nisme t'i bashkohen
edhe kompani të tjera private.
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Urdhri i Ministrisë së Shëndetësisë: Si do të bëhet vlerësimi i kandidatëve

“Mjekë për Shqipërinë”, procedura e
plotë që duhet ndjekur për t'u punësuar

Çfarë duhet të përmbajë dosja e aplikimit, dokumentacioniTë gjithë ata mjekë që
dëshirojnë të punëso
hen në institucionet

shëndetësore publike në
vend, mund ta arrijnë këtë
duke aplikuar online. 'Gaze-
ta Shqiptare' zbardh sot
udhëzimin e Ministrisë së
Shëndetësisë si dhe proce-
durën e plotë që duhet nd-
jekur. "Për të marrë pjesë në
Programin e Bonusit mjeku
specialist aplikon përmes
platformës elektronike
"Mjekë për Shqipërinë". Pro-
cesi i konkurrimit zhvillo-
het për të gjithë kandidatët
që plotësojnë kriteret e për-
caktuara në ligjin për usht-
rimin e profesionit të
mjekut, si dhe kriteret
specifike të pozicionit të
punës. Kandidatët e intere-
suar për t'u punësuar si
mjekë në institucionet
shëndetësore publike mar-
rin pjesë në konkurrimin, i
cili zhvillohet në dy faza: a)
konkurrimi me dosje; b) in-
tervista",-theksohet në
udhëzim. Më tej në këtë të
fundit bëhet me dije se janë
institucionet shëndetësore
publike në varësi të OSHK-
SH-së, ato që raportojnë ven-
det e lira të punës që krijo-
hen pranë drejtorive rajo-
nale të OSHKSH-së. Kështu
Drejtoritë rajonale të OSH-
KSH-së analizojnë nevojën
për pozicionin e punës
(mjek) të mbetur vakant,
nëse vlerësohet se për këtë
pozicion nuk plotësohet
ngarkesa e punës dhe është
i panevojshëm për institu-
cionin, deklarohet në min-
istri si pozicion tepër.
Ndërkohë, për pozicionet
mjek të mbetura vakant,
për të cilat do të hapen pro-
cedurat e konkurrimit, drej-
toritë rajonale të OSHKSH-
së përgatisin listën sipas in-
stitucioneve shëndetësore
publike, njoftojnë Drej-
torinë Qendrore të OSHK-
SH-së dhe të MSHMS-së, si
dhe shpallin vendet va-
kante në portalin "Mjek për
Shqipërinë". "Qendrat spi-
talore universitare identi-
fikojnë vendet vakant për
mjek sipas shërbimeve dhe
përgatisin listat me vendet
e lira. Qendrat spitalore uni-
versitare njoftojnë MSHMS
për vendet e lira të krijuara
dhe shpallin vendet vakant
në portalin "Mjek për Sh-
qipërinë",-thuhet në Fle-
toren Zyrtare.
DOSJA E APLIKIMIT

Kandidatët e interesuar
duhet të dërgojnë në porta-
lin "Mjekë për Shqipërinë"
dosjen e aplikimit për
konkurrim. Afati i aplikim-
it është jo më pak se dy javë
kalendarike nga data e
shpalljes së vendit vakant.
"Dosja e aplikimit përmban:
a) jetëshkrimin e kandidatit
(CV) (i detyrueshëm); b) li-
brezën e punës; c) diplomën

universitare dhe listën e no-
tave. Për kandidatët që kanë
studiuar jashtë vendit, di-
ploma e tyre duhet të jetë e
njohur nga Ministria e Ar-
simit, Sportit dhe Rinisë (e
detyrueshme); d) diplomën
e specializimit dhe listës së
notave (e detyrueshme nëse
pozicioni i punës është për
mjek specialist); e) lejen e
ushtrimit të profesionit (e
detyrueshme); f) dëshmi të
kualifikimeve shkencore
(gradë ose titull akademik/
shkencor); g) dëshmi të njo-
hjes së gjuhës/ve të huaja;
h) certifikatat e pjesëmar-
rjes në aktivitetet e edukim-
it në vazhdim të ndjekura
brenda dhe jashtë vendit; i)
deklaratë për gjendjen
gjyqësore (e detyrueshme)
sipas shtojcës 3; j) raporti
mjeko-ligjor i tre muajve të
fundit (i detyrueshëm në
momentin e fillimit të
detyrës)",-nënvizohet në
udhëzim. Sakaq, kandidati,
dosja e të cilit nuk përmban
dokumentet e detyrueshme
si më sipër, skualifikohet.
Kandidatët të cilët janë të
punësuar në një institucion
shëndetësor publik nuk
mund të konkurrojnë
nëpërmjet kësaj platforme,
për ata do të zbatohen pro-
cedurat e transferimit.
KONKURRIMI DHE
VLERËSIMI

Kandidatët do të vlerëso-
hen për diplomën, gjuhën e
huaj, përvojën në shëndetë-
si, trajnimet apo kuali-
fikimet e lidhura me fush-
ën, si dhe për intervistën
me gojë. Totali i pikëve për
këtë vlerësim është 50 pikë,
përkatësisht: deri në 45 pikë

vlerësimi i dosjes; deri në 5
pikë vlerësimi i intervistës
me gojë. Komisioni i Vlerë-
simit, brenda pesë ditëve
pune pas përfundimit të
afatit të pranimit të apliki-
meve, vlerëson dokumenta-
cionin e paraqitur nga kan-
didatët dhe brenda dy
ditëve njofton datën për in-
tervistën me gojë. Komisio-
ni i Vlerësimit në ditën e in-
tervistës përgatit pyetjet të
cilat duhet të jenë të njëjta
për të gjithë kandidatët. Në
përfundim, Komisioni i
Vlerësimit harton listën me
pikët totale për çdo kandi-
dat dhe i  njofton ata për re-
zultatin nëpërmjet adresës
së tyre me e-mail.
ANKIMIMI

Kandidatët kanë të
drejtën e ankimit për rezul-
tatin brenda tri ditëve nga
dita e njoftimit të tyre.
Ankesa bëhet përmes por-
talit "Mjekë për Sh-
qipërinë" në adresën e kon-
taktit që do të jetë te shpall-
ja e vendit vakant. Vendimi
i arritur pas përfundimit të
shqyrtimit të ankimit i
bëhet i njohur ankimuesit
me shkrim ose sipas formës
që do të dakordësohet. Pas
përfundimit të afateve të
ankimimit dhe shqyrtimit
të ankesave, Komisioni i
Vlerësimit shpall renditjen
e kandidatëve në portalin
"Mjekë për Shqipërinë", si-
pas pozicioneve vakante dhe
dërgon emrat e fituesve/
fituesin pranë Drejtorisë
Rajonale të OSHKSH-së ose
institucioneve qendrore
shëndetësore". Përkatë-
sisht, Drejtoria Rajonale e
OSHKSH-së të rajonit për-

katës ose qendrat spitalore
universitare nxjerrin aktin
e emërimit për fituesin.
Kandidati i shpallur fitues
lidh kontratë individuale
pune me institucionin
shëndetësor. Kandidatët për
të cilët nuk ka një vend va-
kant, qëndrojnë në listën e
pritjes për një vend pune
deri në shpalljen e radhës.
Drejtoritë rajonale të OSH-
KSH-së dërgojnë listën me
emrat e fituesve pranë Drej-
torisë Qendrore të OSHK-
SH-së dhe Ministrisë, gjith-
ashtu, spitalet qendrore
universitare dërgojnë listën
me emrat e fituesve pranë

MSHMS-së.
PROGRAMI I
BONUSIT

MSHMS-ja shpall vendet
vakant për mjek specialist
në spitalet rajonale/bashki-
ake për të cilat do të apliko-
het Programi i Bonusit. Kan-
didatët që aplikojnë në Pro-
gramin e Bonusit duhet të
jenë të punësuar në institu-
cionet shëndetësore pub-
like. Për aplikim nevojitet: a)
kërkesa për shprehje inter-
esi; b) vërtetimi i punësimit
nga institucioni shëndetë-
sor ku punon, si dhe leje nga
institucioni për pjesëmarrje
në Programin e Bonusit; c)

APLIKIMI
Kandidatët e
interesuar duhet të
dërgojnë në
portalin "Mjekë për
Shqipërinë" dosjen
e aplikimit për
konkurrim. Afati i
aplikimit është jo
më pak se dy javë
kalendarike nga
data e shpalljes së
vendit vakant.
"Dosja e aplikimit
përmban: a)
jetëshkrimin e
kandidatit (CV) (i
detyrueshëm), b)
librezën e punës,
c) diplomën
universitare dhe
listën e notave.

KONKURRIMI
Kandidatët do të
vlerësohen për
diplomën, gjuhën e
huaj, përvojën në
shëndetësi, trajnimet
apo kualifikimet e
lidhura me fushën, si
dhe për intervistën me
gojë. Totali i pikëve për
këtë vlerësim është 50
pikë, përkatësisht: deri
në 45 pikë vlerësimi i
dosjes; deri në 5 pikë
vlerësimi i intervistës
me gojë. Komisioni i
Vlerësimit brenda pesë
ditëve pune pas
përfundimit të afatit të
pranimit të aplikimeve,
vlerëson
dokumentacionin e
paraqitur nga
kandidatët dhe brenda
dy ditëve njofton datën
për intervistën me gojë.

Voltiza Duro

diploma e specialitetit.
MSHMS-ja krijon Komision-
in e Vlerësimit për apli-
kantët në Programin e Bo-
nusit. Komisioni i vlerësim-
it administron dokumentet
e aplikantëve, zhvillon in-
tervistën me kandidatët
dhe zgjedh fituesin. Mjeku
specialist, që fiton nga Pro-
grami i Bonusit, lidh kon-
tratë me MSHMS-në, me in-
stitucionin shëndetësor ku
do të punojë dhe me drej-
torinë rajonale të FSDKSH-
së. Në përfundim të kon-
tratës, mjeku specialist
kthehet në vendin e më-
parshëm të punës.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje Blu Diesel dhe benzinë pa plumb
95 oktan, për nevojat e Bankës së Shqipërisë në Tiranë dhe në degë, për një periudhë një vjeçare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur
kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 17,000,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të
Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411(ext.
1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve
mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke
tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje Blu Diesel dhe benzinë pa plumb
95 oktan, për nevojat e Bankës së Shqipërisë në Tiranë dhe në degë, për një periudhë një vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 21 Qershor  2019, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Team Assistant
Job #: req3107
Organization: World Bank
Sector: Administration/Office Support
Recruitment Type: Local Recruitment
Department/Division: World Bank Office: Tirana (ECCAL)
Grade: GB
Term Duration: 2 years 0 months
Hire Type: Non-Managerial
Location: Tirana, Albania
Required Language(s): Albanian and English
Preferred Language(s):
Closing Date: 5/31/2019 (11:59pm UTC)

The requisition for the Team Assistant (req3107) position has been posted in Compass:

View External Posting (if applicable):

1. Go to the external Careers Site
2. Type req3107 into the "Keyword or ReqID" search field
3. Click Search

Description
Established in 1944, the WBG is one of the world's largest sources of funding and knowledge for
development solutions. In fiscal year 2018, the WBG committed $67 billion in loans, grants, equity
investments and guarantees to its members and private businesses, of which $24 billion was concessional
finance to its poorest members. It is governed by 188-member countries and delivers services out of 120
offices with nearly 15,000 staff located globally.

The WBG consists of five specialized institutions: the International Bank for Reconstruction and Devel-
opment (IBRD), the International Development Association (IDA), the International Finance Corporation
(IFC), the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), and the International Centre for the Settle-
ment of Investment Disputes (ICSID). The World Bank is organized into six client-facing Regional Vice-
Presidencies, several corporate functions and thirteen Global Practices to bring best-in-class knowl-
edge and solutions to regional and country clients.

Duties/Accountabilities:
The team assistant carries out the full range of office support work, including managing processes and
monitoring schedules related to their team's/unit's products and tasks. They typically report to an Office
Administrator, Executive Assistant or Office Manager and initially work under close supervision and
guidance. They coordinate extensively with service units and liaise frequently with team members both
at headquarters and in the field, as well as external counterparts. TAs may also be assigned responsi-
bility for some aspect of the unit's administrative functions.

 Team Assistants can work regularly and substantially in more than one language, to include translating/
drafting a variety of standard documents, applying effective proofreading and grammar skills in English
and other languages, etc.
 Drafts routine correspondence and proofreads materials using proper grammar, punctuation, and
style.
 Incorporates agreed comments into documents, makingfull use of shared drives and software capa-
bilities.
 Uses word processing or desktop publishing skills to produce complex text, reports, figures, graphs,
etc., according to standard Bank formats and distribution.
 Coordinates schedules taking priorities into account, monitors changes, and communicates the infor-
mation to appropriate staff, inside and outside the immediate work unit, including officials outside the
Bank Group.
 Solves non-routine problems (e.g., responds to requests requiring file search, etc.).
 Assists in preparation and logistical planning for various events, e.g. conferences, workshops, nego-
tiations, etc.
 In conjunction with and under guidance from staff in a specific discipline (i.e., Resource Management,
etc.) monitor specific activities, (i.e., task budget, etc.) within their teams or clusters.
 Tracks assigned task/project steps/timetables, coordinates with relevant staff and provides assis-
tance and/or information on project-related matters.
 Maintains current distribution lists, phone/address lists of project/product contacts, and distributes
documents for the team.
 Maintains up-to-date work unit project and other files (both paper and electronic).
 Assists team or work unit by translating/drafting a variety of routine documents, applying effective
proofreading and grammar skills in English and other languages.

Selection Criteria
Minimum Education:

High school diploma with 2 years of experience, or equivalent combination of education and experience.

Required Competencies:

  Technology and systems knowledge - Demonstrates advanced knowledge and experience
working with Microsoft office applications (Excel, PowerPoint, Word, etc.). Has ability and willingness to
maintain up-to-date knowledge and skills in technology.
 Project and task management - Exhibits good organizational, problem-solving skills and ability to
work competently with minimal supervision. Demonstrates attention to detail and quality. Has ability to
manage multiple tasks and complete tasks within agreed schedule.
  Institutional policies, processes, and procedures - Demonstrates knowledge of own
department's programs and products, knows key players, understands own role. Displays understand-
ing of WB policies and procedures relevant to the area of assigned responsibilities and is able to apply/
implement them.
 Versatility and adaptability - Demonstrates flexibility and is receptive to the implementation of new
solutions. Is willing to stretch own capability. Demonstrates motivation to avail and adapt oneself to
effecting change.
 Client Orientation - Exhibits positive and professional client service attitude; is able to understand
clients' needs and complete them professionally.
 Drive for Results - Takes personal ownership and accountability to meet deadlines and achieve
agreed- upon results, and has the personal organization to do so.
o Teamwork (Collaboration) and Inclusion - Collaborates with other team members and contributes
productively to the team's work and output, demonstrating respect for different points of view.
 Knowledge, Learning and Communication - Has good knowledge of official unit's language(s).
Able to write clearly, edit and proofread draft communications. Able learn and share knowledge/informa-
tion across the unit.
 Business Judgment and Analytical Decision Making -Able to manage information and support
retention and disposition of information and records. Can search, report, and deliver basic information
from various sources and independently respond to basic inquires.

If the selected candidate is a current World Bank Group staff member with a Regular or Open-Ended
appointment, s/he will retain his/her Regular or Open-Ended appointment.

All others will be offered a 2 years 0 months term appointment.

The World Bank Group values diversity and encourages all qualified candidates who are nationals of
World Bank Group member countries to apply, regardless of gender, gender identity, religion, race,
ethnicity, sexual orientation, or disability.

 Programme: ProSEED - EU for Innovation

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) is a federal
enterprise that supports the German Government in achieving its objectives in the field of
international cooperation for sustainable development.

Within the context of bilateral development cooperation, the Republic of Albania and the
Federal Republic of Germany agreed on the joint implementation of the “Sustainable
Economic and Regional Development, Employment Promotion and Vocational Education
and Training” program (short: ProSEED) in 2016. The overarching aim is to improve the
employment situation of the workforce and self-employed, particularly of skilled youth, in
the Albanian labor market.

The program currently runs from 01/2017 until 03/2022 and has five components: (i)
Technical and Vocational Education and Training (TVET), (ii) Promotion of micro, small
and medium-sized enterprises (MSMEs), (iii) Social participation of youth and minorities,
(iv) Strategies and frameworks for regional development, economic growth and employment
and (v) Promotion of the innovation system.
In 2018 the European Union (EU) contributed funds under the framework of the Instrument
for

Pre-Accession Assistance 2020 for the Competitiveness and Innovation (C&I) Sector. The
delegated agreement-based co-financing extended the program by including measures
to encourage innovative start-ups and to strengthening a corresponding environment
(ecosystem) for start-ups and growing companies. As such, a fifth component (see above)
was added to the ProSEED program.
The specific objective (outcome) of said component is “to improve the innovative eco-
system and boost start-ups creation in Albania”. In order to achieve the above-mentioned
outcome, the intervention is structured in three Result Areas (RAs), out of which GIZ is
responsible for RA1 and RA2. The activities under RA3 (Access to Finance and the
Challenge Fund) are implemented by Sida in Tirana. RA1 and RA2 will be implemented
within the institutional framework of the GIZ-ProSEED program, but will form an independent,
separate structure with regard to objectives, operational planning and staff.

GIZ Office Albania seeks the following staff: Office Manager (50%)

Responsibilities
The office manager is responsible for:
 providing administrative services for the project with regards to financial issues
 ensuring that financial and administrative regulations are complied with quality assurance
of contract documents of the project
 the organisation of all kinds of events, meetings, trainings, work-shops and seminars,
as planned in the project, according to GIZ rules and regulations
 filing documents in reference files and/ or in DMS in line with GIZ  s filing rules
 assisting the GIZ project manager and other members of the team in their administrative
tasks
 efficient day-to-day running of the project

Tasks
1. Finance
prepares invoices and receipts for accounting and executes payments and checks for
compliance with GIZ rules
manages the Cash Box and the Bank book, and makes the necessary entrances in the
Winpaccs
checks travel expense statements of staff for approval by the superior

2. Secretarial Work, Services and Office Management
organises administrative and logistical aspects (i.e. locations, catering, announcement,
registration) of project activities (Project Steering Committee meetings with project
counterparts and other meetings, trainings, workshops, seminars, events etc.)
prepares and organises internal and working meetings and takes minutes if required
coordinates and organises the travelling and accommodation of project staff, partners
and of incoming international experts
ensures guests’ and experts’ comfort
supports the implementation of audit and/or monitoring missions
sets up and regularly updates all relevant contacts of the project

Required qualifications, competences and experience
Bachelor’s in finance, economics or related field
Excellent written and oral in English
Proficient knowledge of Microsoft Office
Research skills, well organized, good communication skills
Excellent interpersonal skills, including adapting communication to different recipients
and networking in Albania

Contract conditions
50% contract employment
Project office in Tirana
Assignment period: until 30.09.2021

Please forward your application until 9th of June 2019 to GIZ Office Albania by E-Mail:
giz-albanien-hr@giz.de including the following information: Application letter, CV in English
(Europass format), references.

Only short-listed candidates will be contacted for interviews. Short-listed candidates might
be asked to bring certified copies of their diplomas and work certificates.

GIZ is an equal opportunity employer and welcomes applications from all interested
groups without any discrimination!
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“BULEVARDI POLITIK”“BULEVARDI POLITIK”
•• Zëdhënësja e PD-së bëhet nënë për herë  Zëdhënësja e PD-së bëhet nënë për herë 
të parë, zbulon emrintë parë, zbulon emrin
••  Pasdite në Shkodër, Jozefi na Topalli Pasdite në Shkodër, Jozefi na Topalli 
shfaqet më pranverore se kurrëshfaqet më pranverore se kurrë
••  Braçe dhe Klosi, çfarë i bashkon Braçe dhe Klosi, çfarë i bashkon 
jashtë politikësjashtë politikës
••  Borchard para Kryeministrisë, kalon Borchard para Kryeministrisë, kalon 
semaforin me të kuqesemaforin me të kuqe

A r b e n i t a  d h e  F e r o 
s ’ p ë r m b a h e n  m ë ,  p o s t o j n ë 
f o t o  n u d o  n g a  v a s k a

Rrëfehet Ronela Hajati, 
ja cili është mashkulli i 

parë që ka puthur

Flet politikania: Jam ndjerë shumë e 
vlerësuar dhe e mbështetur nga shqiptarët

Redaktore: Pamela Aliaj

Alketa Selimaj: E  mendoj Alketa Selimaj: E  mendoj 
kthimin në Shqipëri, kthimin në Shqipëri, 

do të sillja ndryshimindo të sillja ndryshimin
“Në këtë botë në tranzicion, veprat “Në këtë botë në tranzicion, veprat 

janë më të rëndësishme se kurrë”janë më të rëndësishme se kurrë”
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Ajo është një nga deputetet
shqiptare, e cila kandidoi
nën logon e partisë së saj,

CdH, ku punon prej 7 vitesh në Par-
lamentin e Brukselit. Alketa Seli-
maj, 30-vjeçarja nga Vlora, është
kandidate e Qendrës Demokrate
Humaniste, një parti e qendrës së
djathtë, pjesë e grupimit të Partive
Popullore Europiane. Në një inter-
vistë për "Vip Pages" të "Gazeta
Shqiptare", Selimaj rrëfen përje-
timet e saj në votimin e datës 26
maj. Edhe pse nuk fitoi, ajo është
mirënjohëse për gjithë mbësh-
tetjen e shqiptarëve dhe vlerë-
simin e dhënë në votim.
"Shpresonim të kishim më shumë
deputetë, por gjithsesi nuk dolëm
keq. Përsa i përket rezultatit tim
personal, jam super e kënaqur,
sepse është hera e parë që kandi-
doj në këtë nivel dhe i falënderoj
të gjithë ata që më kanë mbështe-
tur", shprehet Alketa. Vetëm një
vit më parë, ajo u zgjodh këshilltare
komunale në një nga njësitë ad-
ministrative të Brukselit. Angazhi-
mi i saj politik ka nisur që në vitin
2013, ndërsa ka themeluar edhe të
parën shoqatë për femrat shqiptare
në Bruksel. Me profesion juriste,
Selimaj ka qenë edhe këshilltare
në Ministrinë e Brendshme belge.
"Sinqerisht e kam ndjerë veten
shumë të vlerësuar dhe të mbësh-
tetur nga komuniteti. Iu them fale-
minderit 100 herë! Nuk do t'i zh-
gënjej". Ndër të tjera, politikania
shqiptare ka edhe një mesazh të
fortë për të rinjtë tanë: "Të rinjtë
kanë të njëjtat kërkesa: arsim,
punësim, strehim. Në Shqipëri
kanë më shumë vështirësi. Të rin-
jtë europianë nuk kanë frikë të
ngrihen për të drejtat e tyre. Në
Belgjikë ka disa muaj që të rinjtë
nga mosha 14 vjeç dalin dhe pro-
testojnë për klimën. Në Shqipëri të
gjithë flasin për politikë, por kur
nuk ka angazhim konkret ose vull-
net. Kur jemi bashkë dhe të orga-
nizuar zëri dëgjohet më shumë.
Vetëm ikën më shpjet, por së bash-
ku mund të ikim më larg".

Për më tepër ndiqni intervistën
e mëposhtme:

Jeni një ndër shqiptarët e pa-Jeni një ndër shqiptarët e pa-Jeni një ndër shqiptarët e pa-Jeni një ndër shqiptarët e pa-Jeni një ndër shqiptarët e pa-
ktë që kandidon në partinë tuaj,ktë që kandidon në partinë tuaj,ktë që kandidon në partinë tuaj,ktë që kandidon në partinë tuaj,ktë që kandidon në partinë tuaj,
CdH, në Bruksel. Si erdhi idejaCdH, në Bruksel. Si erdhi idejaCdH, në Bruksel. Si erdhi idejaCdH, në Bruksel. Si erdhi idejaCdH, në Bruksel. Si erdhi ideja
për të qenë pjesë e garës?për të qenë pjesë e garës?për të qenë pjesë e garës?për të qenë pjesë e garës?për të qenë pjesë e garës?

Kam 7 vjet që punoj në këtë par-
ti. Në fillim si këshilltare e presi-
dentes të Parlamentit frakofon të
Brukselit dhe tani punoj me Joelle
Miquet, e cila ka qenë ministre e
Brendshme dhe presidentja e par-
tisë. Jam gjithashtu e angazhuar
personalisht me partinë, ku jam
këshilltare sociale dhe sekretare
ndërkombëtare e të rinjve.

Kandidatja për deputete e CdH, Alketa Selimaj: E
mendoj kthimin në Shqipëri, do të sillja ndryshimin

Flet politikania: Jam ndjerë shumë e vlerësuar dhe e mbështetur nga shqiptarët

"Në këtë botë në tranzicion, veprat janë më të rëndësishme se kurrë"

Cila është bindja juaj politikeCila është bindja juaj politikeCila është bindja juaj politikeCila është bindja juaj politikeCila është bindja juaj politike
që përfaqësohet nga partia kuqë përfaqësohet nga partia kuqë përfaqësohet nga partia kuqë përfaqësohet nga partia kuqë përfaqësohet nga partia ku
bëni pjesë?bëni pjesë?bëni pjesë?bëni pjesë?bëni pjesë?

CdH (partia demokratike hu-
maniste që bën pjesë në PPE) ësh-
të një parti që vendos njeriun në
qendër dhe nuk lë asnjë mënjanë.
Është një parti larg sloganeve poli-
tike, por që propozon zgjidhje
konkrete dhe ka besim te qyteta-
rët. Arsimi dhe familja, të cilat janë
shumë të rëndësishme për mua,
janë shtylla e programit tonë.

Çfarë do të ndryshonit nëÇfarë do të ndryshonit nëÇfarë do të ndryshonit nëÇfarë do të ndryshonit nëÇfarë do të ndryshonit në
Bruksel, nëse do të fitonit? CilaBruksel, nëse do të fitonit? CilaBruksel, nëse do të fitonit? CilaBruksel, nëse do të fitonit? CilaBruksel, nëse do të fitonit? Cila
është fryma juaj?është fryma juaj?është fryma juaj?është fryma juaj?është fryma juaj?

Sot Brukseli po përballet me
tranzicione të mëdha njerëzore
dhe ambientaliste. Këto ndryshime
të mëdha kërkojnë një vizion të ri,
prioritete dhe mënyra të reja vep-
rimi. Në ketë rast, ne duhet të
parashikojmë dhe të humanizojmë
të ardhmen dhe të kemi kurajën të
angazhohemi duke mbrojtur një

projekt të fortë, konsensual, sigu-
rues dhe inovativ. Unë dëshiroj të
prezantoj një brez të ri politik, që
e mbron këtë projekt me ven-
dosmëri dhe entuziazëm dhe që
mbron etikën, ndershmërinë dhe
transparencën në menaxhimin
publik. Në këtë botë në tranzicion,
veprat janë më të rëndësishme se
kurrë.

Lidhur me politikën shqiptare,Lidhur me politikën shqiptare,Lidhur me politikën shqiptare,Lidhur me politikën shqiptare,Lidhur me politikën shqiptare,
nëse do të ishit pjesë e saj, çfarënëse do të ishit pjesë e saj, çfarënëse do të ishit pjesë e saj, çfarënëse do të ishit pjesë e saj, çfarënëse do të ishit pjesë e saj, çfarë
do donit të ndryshonit në fillim?do donit të ndryshonit në fillim?do donit të ndryshonit në fillim?do donit të ndryshonit në fillim?do donit të ndryshonit në fillim?
KKKKKu qëndru qëndru qëndru qëndru qëndron sipas jush ngërçi dheon sipas jush ngërçi dheon sipas jush ngërçi dheon sipas jush ngërçi dheon sipas jush ngërçi dhe
si duhet zgjidhur?si duhet zgjidhur?si duhet zgjidhur?si duhet zgjidhur?si duhet zgjidhur?

Ndër vite Shqipëria ka ndry-
shuar, por klasa politike është e njëj-
ta. Në një moment duhet ndryshim.
Unë jam mësuar me politikën në
Belgjikë, ku ka shumë negociata dhe
konsensus. Në Shqipëri është një
sistem bipartiak dhe politikë shumë
agresive, ku ka më shumë luftë
egosh personale se luftë idesh dhe
këtë të gjithë e paguan si gjithmonë

Pamela Aliaj

populli. Do të doja që kjo të ndrys-
honte dhe të ketë një demokratizim
të vërtetë të shtetit. Të rinjtë kanë
një rol shumë të rëndësishëm në
këtë aspekt.

Për të njohur më nga afërPër të njohur më nga afërPër të njohur më nga afërPër të njohur më nga afërPër të njohur më nga afër
Alketën, ju jeni larguar nga VloraAlketën, ju jeni larguar nga VloraAlketën, ju jeni larguar nga VloraAlketën, ju jeni larguar nga VloraAlketën, ju jeni larguar nga Vlora
në moshën 12-vjeçarnë moshën 12-vjeçarnë moshën 12-vjeçarnë moshën 12-vjeçarnë moshën 12-vjeçareeeee. Sa e vësh-. Sa e vësh-. Sa e vësh-. Sa e vësh-. Sa e vësh-
tirë ka qenë për ju apo prindërittirë ka qenë për ju apo prindërittirë ka qenë për ju apo prindërittirë ka qenë për ju apo prindërittirë ka qenë për ju apo prindërit
tuaj të përshtateshit në një tokë tëtuaj të përshtateshit në një tokë tëtuaj të përshtateshit në një tokë tëtuaj të përshtateshit në një tokë tëtuaj të përshtateshit në një tokë të
huaj?huaj?huaj?huaj?huaj?

Si shumë familje të tjera sh-
qiptare, nuk ka qenë e lehtë, sido-
mos kur lë familjen, njerëzit dhe një
qytet bregdetar si Vlora për të
ardhur në Bruksel, ku shiu është
mbret.

U larguat me idenë e një jete mëU larguat me idenë e një jete mëU larguat me idenë e një jete mëU larguat me idenë e një jete mëU larguat me idenë e një jete më
të mirë. A do të dëshironit të kthe-të mirë. A do të dëshironit të kthe-të mirë. A do të dëshironit të kthe-të mirë. A do të dëshironit të kthe-të mirë. A do të dëshironit të kthe-
heshit, nëse do ju ofrohej një pozi-heshit, nëse do ju ofrohej një pozi-heshit, nëse do ju ofrohej një pozi-heshit, nëse do ju ofrohej një pozi-heshit, nëse do ju ofrohej një pozi-
cion politik në Shqipëri?cion politik në Shqipëri?cion politik në Shqipëri?cion politik në Shqipëri?cion politik në Shqipëri?

Im atë ka dashur gjithmonë që ne
si fëmijë të studiojmë jashtë. Jemi
rritur me shumë frymë patriote të
tipit "mbaroni shkollën dhe pastaj
bëni çfarë të doni, në Shqipëri ose
në Europë, ku të doni". Përsa i për-
ket kthimit, të them të drejtën, e
mendoj shumë shpesh! Me eksperi-
encën e fituar këtu, po do të kthe-
hesha, do të angazhohesha për të
drejtat e grave, demokratizimin dhe
sigurisht arsimin.

Keni përfunduar studimet përKeni përfunduar studimet përKeni përfunduar studimet përKeni përfunduar studimet përKeni përfunduar studimet për
drejtësi e më pas keni punuar sidrejtësi e më pas keni punuar sidrejtësi e më pas keni punuar sidrejtësi e më pas keni punuar sidrejtësi e më pas keni punuar si
këshilltare krah presidentes sëkëshilltare krah presidentes sëkëshilltare krah presidentes sëkëshilltare krah presidentes sëkëshilltare krah presidentes së
parparparparparlamentit franklamentit franklamentit franklamentit franklamentit frankofofofofofon të Bron të Bron të Bron të Bron të Brukselitukselitukselitukselitukselit
dhe tani me ish-ministren edhe tani me ish-ministren edhe tani me ish-ministren edhe tani me ish-ministren edhe tani me ish-ministren e
BrBrBrBrBrendshmeendshmeendshmeendshmeendshme. E synonit që herët një. E synonit që herët një. E synonit që herët një. E synonit që herët një. E synonit që herët një
përfshirje të tillë në politikënpërfshirje të tillë në politikënpërfshirje të tillë në politikënpërfshirje të tillë në politikënpërfshirje të tillë në politikën
vendëse?vendëse?vendëse?vendëse?vendëse?

Për ne, si në shumë familje sh-
qiptare, politika është një bisedë e
zakonshme dhe më ka pëlqyer gjith-
monë, por nuk mendoja të futesha
kaq shpjet në politikën belge dhe
sidomos të punoja me Julie de
Groote dhe Jowlle Milquet, të cilat
janë figura në politikën belge dhe
europiane.

Si e pritët vlerësimin nëSi e pritët vlerësimin nëSi e pritët vlerësimin nëSi e pritët vlerësimin nëSi e pritët vlerësimin në
vvvvvoooootimin e bërë para tri ditësh? Etimin e bërë para tri ditësh? Etimin e bërë para tri ditësh? Etimin e bërë para tri ditësh? Etimin e bërë para tri ditësh? E
prisnit rezultatin e CdH?prisnit rezultatin e CdH?prisnit rezultatin e CdH?prisnit rezultatin e CdH?prisnit rezultatin e CdH?

Shpresonim të kishim më shumë
deputetë, por gjithsesi nuk dolëm keq.
Përsa i përket rezultatit tim personal,
jam super e kënaqur sepse është hera
e parë që kandidoj në këtë nivel dhe i
falënderoj të gjithë ata që më kanë
mbështetur.

Sa ishte mbështetja e komuni-Sa ishte mbështetja e komuni-Sa ishte mbështetja e komuni-Sa ishte mbështetja e komuni-Sa ishte mbështetja e komuni-
tetit shqiptar atetit shqiptar atetit shqiptar atetit shqiptar atetit shqiptar aty me vty me vty me vty me vty me vota? Prisnitota? Prisnitota? Prisnitota? Prisnitota? Prisnit
më tepër pjesëmarrje?më tepër pjesëmarrje?më tepër pjesëmarrje?më tepër pjesëmarrje?më tepër pjesëmarrje?

Këtu votimi është i detyruar. Sin-
qerisht e kam ndjerë veten shumë të
vlerësuar nga komuniteti dhe shumë
e mbështetur. Iu them faleminderit
100 herë! Nuk do t'i zhgënjej.

T'i rikthehemi pak klimës nëT'i rikthehemi pak klimës nëT'i rikthehemi pak klimës nëT'i rikthehemi pak klimës nëT'i rikthehemi pak klimës në
vvvvvendlindjeendlindjeendlindjeendlindjeendlindje. Si politikane. Si politikane. Si politikane. Si politikane. Si politikane, sa k, sa k, sa k, sa k, sa kohëohëohëohëohë
mendoni se duhet që Shqipëria tëmendoni se duhet që Shqipëria tëmendoni se duhet që Shqipëria tëmendoni se duhet që Shqipëria tëmendoni se duhet që Shqipëria të
jetë pjesë e BE-së?jetë pjesë e BE-së?jetë pjesë e BE-së?jetë pjesë e BE-së?jetë pjesë e BE-së?

Jam e bindur që e ardhmja e ven-
dit është në Europë. Por duhet të
bëjmë më tepër, shumë më tepër. Unë
jam në një parti ku arsimi për shem-
bull është "kalë beteje" dhe kur shikoj
gjendjen e Shqipërisë në këtë aspekt
dhe mënyrën e trajtimit ndaj student-
eve, kur mendoj për integrimi në BE,
më lë një shije të hidhur.

Së fundmi Alketa, para se t'juSë fundmi Alketa, para se t'juSë fundmi Alketa, para se t'juSë fundmi Alketa, para se t'juSë fundmi Alketa, para se t'ju
falënderoj për intervistën, keni njëfalënderoj për intervistën, keni njëfalënderoj për intervistën, keni njëfalënderoj për intervistën, keni njëfalënderoj për intervistën, keni një
mesazh për të rinjtë shqiptar qëmesazh për të rinjtë shqiptar qëmesazh për të rinjtë shqiptar qëmesazh për të rinjtë shqiptar qëmesazh për të rinjtë shqiptar që
kërkërkërkërkërkkkkkojnë ndryshim dhe përojnë ndryshim dhe përojnë ndryshim dhe përojnë ndryshim dhe përojnë ndryshim dhe përmirësimmirësimmirësimmirësimmirësim
në vendin e tyre?në vendin e tyre?në vendin e tyre?në vendin e tyre?në vendin e tyre?

Të rinjtë kanë të njëjtat kërkesa:
arsim, punësim, strehim. Në Shqipëri
kanë më shumë vështirësi. Të rinjtë
europianë nuk kanë frikë të ngrihen
për të drejtat e tyre. Në Belgjikë ka
disa muaj, të rinjtë që nga mosha 14
vjeç dalin dhe protestojnë për
klimën. Në Shqipëri të gjithë flasin
për politikë, por kur vjen puna, nuk
ka angazhim konkret ose vullnet!
Kur jemi bashkë dhe të organizuar,
zëri dëgjohet më shumë. "Vetëm ikën
më shpjet, por së bashku mund të
ikim më larg".
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Suksesi bëhet pa zhurmë! Rita Ora ka incizuar dy këngë
të reja në mënyrë sekrete me reperin e famshëm

Së fundmi 'Daily Star Online' ka zbuluar në mënyrë ekskluzive
se Rita Ora dhe reperi i njohur, Sean Paul, kanë incizuar në

mënyrë sekrete dy këngë, njëra prej së cilës titullohet 'Call On Me'
dhe do të publikohet gjatë këtij viti. Në prapaskenat e 'Radio 1's
Big Weekend' në Middlesbrough, Sean ka folur me 'Daily Star' dhe
është shprehur kështu: "Unë dhe Rita njihemi prej një kohe të
gjatë tashmë. Ne kemi punuar bashkë dhe tani po vendosim se
cila nga këngët është e duhura për të publikuar në fillim. Janë dy
këngë. Mua më pëlqen shumë njëra prej tyre. Tingëllon shumë
'Sean Paul'". Ai, gjithashtu, ka zbuluar se kënga 'Call On Me' flet
për personat e familjes apo miqtë që gjithmonë të gjenden pranë
kur ke nevojë për ta. Gjatë debutimit të Ritës në 'O2 Arena' në
Londër, këngëtarja shqiptare surprizoi fansat kur solli në skenë
edhe reperin në fjalë Sean. Me siguri që dhe këngët do të marrin
suksesin e pritur!

Rrëfehet Ronela Hajati, ja cili është
mashkulli i parë që ka puthur

E ftuar në programin NIN në Klan Koso
va, këngëtarja Ronela Hajati  ka rrëfyer

nëpërmjet një interviste të lirshme, disa të
pathëna përballë gazetarit Alaudin Hamiti,
ku ndër të tjera pyetjes se cili është i
dashuri i saj i parë, Ronela ju përgjigj fare
pa hezitim;  "Puthjen e parë unë e kam
dhënë afër maturës, në vit të katër në
gjimnaz. Ishin nga këto lidhjet që ti vetëm
shikohesh e të duket sikur ç'po ndodh. Emri
i djalit quhet Bledi, por nuk e di se ç'bëhet tani me të. Më duket se nuk
jeton në Shqipëri", u përgjigj Ronela.  Aktualisht thuhet se Ronela Hajati
është në një lidhje me këngëtarin Young Zerka, por çifti nuk e ka pranuar
asnjëherë publikisht lidhjen e tyre.

Motra e Bes Kallakut nënë për herë
të dytë, ja si e zbuloi moderatorja

Ana Kallaku është bërë
shpesh protagoniste e

shtypit rozë, jo vetëm për
faktin se është motra e aktorit
të njohur të humorit Bes
Kallaku, por, sepse edhe per-
sonalisht falë angazhimit të
saj në media si prezantuese,
Ana Kallaku ka qenë shpesh
herë pjesë e studiove televizive
dhe e ekranit. Lajmi i ardhjes
në jetë të fëmijës së saj të
dytë, me sa duket është ruaj-
tur me fanatizëm deri ditën e
djeshme kur ka qenë ajo vetë
që ka postuar fotot e para.
Kështu, Bes Kallaku është bërë
dajë për herë të dytë, sepse e
motra Ana ka sjellë në jetë
fëmijën e saj pak ditë më parë.
Shtatzëninë e dytë, ajo e bëri
publike përmes disa fotove të
postuara në rrjetet sociale,
ndërkohë që në studion e
emisionit "Ftesë në 5" të Bieta
Sulos në Top Channel, ajo
zbuloi për të parën herë gjin-
inë e foshnjës, bëhet fjalë për një djalë. Por, me sa duket bebushi
ka ardhur në jetë pak ditë më parë për të lumturuar jo vetëm
prindërit e tij, motrën e madhe, por edhe të gjithë familjarët e
miqtë e ngushtë. Ka qenë vetë motra e Bes Kallakut, ajo që ka
postuar dy foto në 'Instastory' ditën e djeshme, ku shkruan: "Dy
djemtë e jetës", ku shfaqet i shoqi dhe i biri teksa i bëjnë xhiro me
karrocë buzë detit pjesëtarit më të vogël të familjes.

Arbenita dhe Fero s'përmbahen
më, postojnë foto nudo nga vaska

Ata janë më bashkë se kurrë dhe këtë duan
t'ia tregojnë kujtdo. Arbenita dhe Fero ka

nisur pushimet dhe nuk kanë munguar fotot e
tyre të para së bashku, të zhveshur në vaskë.
Modelja dhe reperi ndodhen në ishullin Kretë
të Greqisë, dhe këto janë pushimet e para
zyrtare që po bëjnë pasi e bënë lidhjen e tyre
publike. Në fotot që me siguri ia kanë reali-
zuar njëri-tjetrit, Arbenita dhe Fero shfaqen
në të njëjtin vend dhe tani që familja e tyre ka
dhënë bekimin për këtë lidhje, kjo nuk përbën
asnjë problem. Kujtojmë se para dy ditësh reperi u takua me familjen e
partneres së tij, motrën dhe vëllain  e Arbenitës, një hap ky drejt zyrta-
rizimit të lidhjes së tyre. E pra, dhëndri duket se ka kërkuar bekimin e
familjes së modeles dhe nuk çuditemi nëse në pak kohë ata të shkojnë
drejt fejesës.
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Zëdhënësja e PD-së bëhet nënë
për herë të parë, zbulon emrin

Zëdhënësja e PD-së Ina Zhupa bëhet nënë për herë të parë. Lajmin e dha vetë Ina
në 'Facebook' nga ku lajmëroi miqtë e saj të shumtë se më datën 20 maj, Ina ka

sjellë në jetë vogëlushin e saj që ka vendosur ta quajë, Matias. Ajo falënderoi
përzemërsisht mjekët që asistuan me mjaft përkujdesje në lindje dhe ndër të tjera
thekson se dita kur ka sjellë në jetë të birin ka qenë më e lumtura për të. "20 maj,
ishte dita me e lumtur dhe kuptimplotë e jetës time dhe të Fabit, Zoti na bekoi me
djalin tonë MATIAS! Nipi i parë, i gjysh Apostolit dhe Kadriut, i nëna Lubit dhe
Lilit, i daja Ivit dhe xhaxhi Klajdit gëzon shëndet të plotë. Falënderim i veçantë i
takon doktorit të mrekullueshëm, atij që ka një vend të veçantë në familjen tonë,
Prof. Dr. Nikita Manoku që na solli djalin në jetë shendosh e mirë. Dr. Nikita ka
pasur një përkujdesje fantastike gjatë pritjes së Matias, si dhe është doktori që i ka
shpëtuar jetën mami Lilit para pak kohësh duke i dhënë mundësinë të shikojë nipin
e saj",-shkruan Ina Zhupa.

Braçe dhe Klosi, çfarë i
bashkon jashtë politikës

Borchard para Kryeministrisë,
kalon semaforin me të kuqe

Ambasadori i OSBE Bernd Borchard mëngjesin e djeshëm shkeli rregullat e
qarkullimit rrugor. Diplomati është fotografuar para Kryeministrisë duke

kaluar semaforin me të kuqe. 'Po mirë, o burrë i dheut "të huaj", kur nuk i zbatoni
vetë rregullat, si do na mësoni neve t'i zbatojmë!?', shkruan profesori Agron Hox-
ha, i cili ka shkrepur edhe foton.

Pasdite në Shkodër, Jozefina Topalli
shfaqet më pranverore se kurrë

Ish-kryeparlamentarja Jozefina Topalli, edhe pse larg politikës vazhdon të tërheqë
vëmendjen me jetën personale. Topalli publikoi dje në 'Facebook' një foto pran-

verore ku shfaqet tek lumi i Bunës në Shkodër. Topalli shfaqet e buzëqeshur teksa
mban të veshur një fustan vishnje me kompozime të bardha. Mirëpo, ajo çfarë ka
tërhequr vëmendjen e të gjithëve janë vargjet e shkrimtarit Gjergj Fishta, të cilat
Jozefina i ka shkruar krahas fotos. 'Po, edhè hâna do t' a dijë / edhè Dielli do t' két
pá / se për qark ksaj rrokullije / si Shqypnija 'i vend nuk ká… At Gjergj Fishta',
shkruan Topalli.

Na merrni seriozisht!

Zëvendëskryeministri Erjon Braçe dhe ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi
Klosi jo gjithmonë i kanë pasur marrëdhëniet e mira mes tyre. Madje gazetarët

e politikës që e kanë ndjekur Partinë Socialiste nga afër e dinë shumë mirë se shpesh
herë ata nuk e duronin njeri-tjetrin. Por vitet e fundit, përveçse i ka bërë bashkë
qeveria, i ka afruar edhe pasioni për futbollin. Dhe më saktë pasioni për skuadrën e
kuqe të kryeqytetit, Partizanin. Ata të dy nuk kanë lënë ndeshje të Partizanit pa
ndjekur, ndërsa pak ditë më parë kanë qenë të pranishëm edhe në festimet me ras-
tin e fitimit të titullit kampion nga ekipi i tyre i zemrës pas më shumë se dy deka-
dash mungesë. Sicc shihet edhe nga foto ata kanë qenë të ftuar special të presiden-
tit të Partizanit Gaz Demi në ceremoninë festime të organizuar me këtë rast në
seshin "Nënë Tereza".

BULEVARDI
POLITIK

BULEVARDI
POLITIK

Na merrni seriozisht!



E mërkurë 29 Maj 2019  - 17KULTURE

SHTEPIA-MUZE

Sendet personale të shkrimtarit në
studion-muze, te pallati me kubeFatmira Nikolli

Telefoni i kuq mbi komo ësh
të ende i lidhur me një tel të
zi të dalë nga muret. Dera

përbri tij, të çon në dhomën e fëm-
ijëve dhe sfungjerët që shërbejnë
si mbushës i hapësirës mes murit
dhe drurit, janë të dalë dukshëm.

Jemi në Shtëpinë-Studio Ka-
dare që shenjon muzeun më të ri
në kryeqytet e ku mund të
takojmë gjurmët e lëna nga sh-
krimtari Ismail Kadare në vitet që
jetoi në të.

Një koleksion llullash është
vendosur në atë që ishte bibliote-
ka e tij personale në dhomën me
oxhak. Janë në të librat në gjuhë
të huaja, dhe ka qenë për shkrim-
tarin zona më personale. Nuk i
afrohesh dot oxhakut, as llullave,
sepse punonjësja e re, nuk të le-
jon të kalosh matanë vijës së ver-
dhë ku shkruhet në dy gjuhë ur-
dhri ndalues.

Dhomat ku jetoi tashmë janë
të hapura, dhoma e gjumit të çift-
it është bërë dhomë për studentët
që duan të bëjnë kërkime, dhoma
e gjumit të fëmijëve është kthyer
në dhomën e filmit "Gjenerali i
ushtrisë së vdekur", ku gjenden
gjithë letërkëmbimet e shkrim-
tarit në atë kohë deri në realizmin
e filmit, lejet e marra, letrat për
artistët që do bëheshin pjesë e
filmit, letrat që tregojnë ftesat që
iu bënë në Francë për takimin me
kineastët e huaj.

Një dhomë që dikur ka shërby-
er si kuzhinë, është dhoma e fil-
mave që kanë autorësinë e tij dhe
të bashkëshortes në skenar. Dho-
ma e madhe lidhet me një derë
xhami me studion e bibliotekën e
tij. "Letra e murit mungonte
atëherë në Shqipëri, ndaj ai e ka
sjellë nga Franca", thotë sho-
qëruesja. Nuk janë vetëm dorësh-
krimet e "Gjeneralit të ushtrisë së

vdekur" që janë gjetur në atë sh-
tëpi nga grupi i arkitektëve që u
mor me të, nuk është vetëm mak-
ina e shkrimit, ajo origjinalja me
të cilën në dhomën me oxhak shk-
roi "Kronikë në gur", as vetëm
koleksioni i llullave a sendet per-
sonale të vajzave, fotot e Helenës,
librat në gjuhë të huaja të vetë sh-

krimtarit, karriget e atëhershme,
as vetëm veprat e Lasgushit në sir-
taret e dhomës së ndenjes; shtë-
pia -studio Kadare ruan kujtimet
e një kohe që shenjoi një prej ko-
hëve më të errëta për shkrimtarit
e Shqipërinë. Dritarja e dhomës së
gjumit sheh nga ai që njihej si
"Bulevardi Broduej".

BRENDA SHTËPISË 'KADARE'
Nga telefoni i kuq, te

dorëshkrimet e 'Gjeneralit'

Në mure janë vënë vite të ndry-
shme të krijimtarisë së tij ndërsa
më xhama, fraza të shkëputura
nga veprat. Fotografi familjare
dhe personale të shkrimtarit
kanë zënë vend jo vetëm në sir-
tare kur janë gjetur aty, por edhe
në mure për të përçuar mesazhe
të caktuara si fotografia me
Helenën në atë që ishte dhoma e
gjumit apo dhoma e filmave  të
ndryshëm ku të dy ata kanë qenë
skenaristë. Pamje të Tiranës në

vitet 1980 shfaqen në ekranet e
dhomës së filmit, sikundër fo-
tografia e aktorit të njohur ital-
ian Marcelo Mastrojani në
dhomën e "Gjeneralit". Tirana e
vjetër është printuar edhe si per-
de edhe në foto bardh e zi për të
vënë vizitorët përballë qytetit të
kahershëm që u bë qyteti në të ci-
lin Kadare u bë mjeshtër i letër-
sisë dhe "mjeshtër shahu" për-
ballë diktatorit, siç shprehet një
studiues për të.

Raftet e librave janë po ata që
pat zgjedhur vetë Kadareja për
secilën dhomë. Sirtarët me sendet
personale po ashtu, siç janë dhe
librat me faqe të përthyera lënë
prej s'dihetsekurit në  ecejaket e
çastet kur rrinte përballë tyre.
Frazat e tij ilustrojnë muret deti
edhe tavanin ku gjen vend "tira-
nia e fjalës".

Mbi parketet prej druri  vetëm
dhoma e madhe e  ndjenjës ka
tapet ndërsa në të tjerat ndjen
ende kërcitjen e hapave.

Shtëpia me dy dyer, njërën pub-
like e tjetrën private tashmë si
studio muze nuk i lë asgjë imagji-
natës për kohën kur Kadareja je-
tonte mes suksesit e frikës, se tele-
foni i kuq mund të tringëllinte e
nga ana tjetër kushedi ç'frazë do
kumtohej në ditët e netët e gjata
të vetmisë së madhe.

A ishte ajo jeta e shkrimtarit
pas perdeve, përballë oxhakut, në
shtëpinë me libra? Televizori bard-
hezi, tryeza e punës, karrigia
ndanë oxhakut, shënimet e skulp-
turat janë veçse një dëshmi.

 Muzeu është investim i bash-
kisë Tiranë dhe ka pasur ndihmën
në kërkim e realizim të Ditjon
Baboçi, Arba Baxhaku, Frida Pa-
shako, Nevin Bilali, Iris Baboçi,
Mirela Koçollari, Iris Elezi, Tho-
mas Logoreci, Erand Meça si edhe
këshillat e  Piro Misha, Anna Sh-
kreli, Bujar Hudhri, David Bello,
Fatos Baxhaku, Piro Milkani, Pet-
rit Kumi, etj.

Shtëpia-studio “Kadare”
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SPECIALE
REVOLTA E QAFË-BARIT

Ekskluzive/ Zbulohet analiza për revoltën e Qafë-Barit , e firmosur nga komandanti i repartit Riza Musallari dhe kryetari i Degës së Pukës, Edmond Çifligu

Dokumenti sekret: Dalip Zhabolli dhe Hajredin
Fratari inkurajuan të dënuarit për revoltën

Raporti: Në përleshjet me të dënuarit treguan guxim dhe trimëri oficer Mersin
Haska, policët Simon Deda, Fiqëri Çakalli, Beqir Vrenezi dhe Pëllumb Burnazi

Ngjarja e datës 22 maj
1984 e njohur ndry
she si Revolta e Qafë

Barit, e ndodhur plot 35 vjet
më parë, përmban një dosje
voluminoze që ndodhet në
Arkivin e Ministrisë së
Brendshme nga ku herë pas
here janë bërë publike në
media një numër doku-
mentesh që hedhin dritë
mbi atë revoltë që duhet
thënë që asokohe tronditi jo
pak regjimin komunist të Ti-
ranës (gjë të cilën e tregon
fakti se në shenjë hakmarrje
dhe terrori, pak ditë më pas,
ridënoi me burgime të gjata
plot 24 të dënuar të akuzuar
si protagonist të asaj revolte
dhe pushkatoi të dënuarit,
Tom Ndoja dhe Sokol Sokoli,
ndërsa kishte mbetur i vde-
kur nga torturat, Sandër
Sokoli dhe i plagosur me
plumb, Kostandin Gjordeni).
Vetëm pesë ditë pas asaj re-
volte të të dënuarve politik
që vuanin dënime të rënda
në atë kamp pune të detyru-
ar me kushte nga më të
vështirat, më datën 27 maj
1984, komanda e Repartit 311
të Qafë Barit, bëri analizën
për ngjarjen duke renditur
kronologjikisht gjithsa kish-
te ndodhur aty, (me emrat e
të dënuarve dhe efektivave
të policisë e kuadrove drej-
tuese të atij kampi), si dhe
arsyet që çuan në atë ngjar-
je dhe masat e marra me
detyrat përkatëse që do të
zbatoheshin nga efektivat
dhe komanda e atij reparti në
të ardhmen. Kjo gjë, pra
analiza për atë ngjarje ndod-
het në dosjen në fjalë të
sipërcituar, e cila nuk është
bërë asnjëherë publike dhe
nisur nga ky fakt ne po e
publikojmë të plotë eksk-
luzivisht për Gazeta Sh-
qiptare. Në pjesën e dytë të
këtij shkrimi që po pub-
likojmë sot, vazhdojmë me
dokumentin e analizës së
bërë nga komanda e Repar-
tit 312 të Qafë Barit, e cila
është firmosur nga koman-
danti Riza Musollari dhe kry-

etari i Degës së Punëve të
Brendshme të Pukës, Ed-
mon Çifligu, tregohet se si
vazhdoi dinamika e ngjarjes
e datës 22.V.1984 pas ardhjes
në atë kamp-burg të zv/Min-
istrit të Punëve të
Brendshme dhe Drejtorit të
Drejtorisë së Zbatimit të Ve-
prave Penale dhe më tej
jepen me detaje dhe hollë-
sira "shkaqet dhe mangësitë
që çuan në atë ngjarje e
detyrat dhe masat konkrete
për përmirësimin e gjendjes
në të ardhmen", duke dhënë
edhe emrat konkret si nga
ana e efektivit ushtar-policë-
oficer, "të cilët në kushte të
pabarabarta numerike,
treguan guxim dhe trimëri
gjatë përleshjes me të dënu-
arit", si dhe disa emra të
dënuarish, si "Dalip Zhabol-
li dhe Hajredin Fratari, të
cilët me veprimet e tyre nx-
itën dhe inkurajuan të dënu-
arit në atë revoltë".

(vijon nga numri i kalu-(vijon nga numri i kalu-(vijon nga numri i kalu-(vijon nga numri i kalu-(vijon nga numri i kalu-

ar)ar)ar)ar)ar)
   Kur erdhi zv/ Ministri

të dënuarëve që morrën
pjesë në këtë revoltë ju bë
thirrje që brenda pesë
minutave të mblidheshin në
vëndin e caktuar të gjithë
ata që do të dëgjonin emrin
sipas listës që u lexua, gjë e
cila u zbatua menjeherë pa
asnjë hezitim dhe sipas rreg-
ullit të dënuarit u lidhën
dhe u shoqëruan për në De-
gën e Puneve të
Brendëshme në Pukë, 24 të
dënuar ndaj të cilëve orga-
net e hetimit dhe të
prokurorisë morrën masat e
nevojshme.

   Për këtë ngjarje të
rëndë që ndodhi në repartin
tonë, e cila as na çudit, sepse
armiqtë mbeten gjithmonë
armiq e ata kudo dhe kur-
doherë mundohen që të na
pengojnë në rrugën tonë, as
na trembin, sepse ne jemi të
fortë dhe të pamposhur me
Partinë dhe shokun Enver

në krye, ne duhet të nxjer-
rim dhe të përcaktojmë drejt
shkaqet e kësaj ngjarje,
mangësitë dhe dobësitë e
punës sonë dhe detyrat që
na dalin për të përforcuar
më tej vigjëlencën dhe
gatishmërinë për sigurimin
e plotë të të dënuarëve.

   Së pari: Zbulimi e godit-
ja nga Partia dhe shoku En-
ver poliagjentit Mehmet She-
hu dhe bandës së tij: Kadri
Hazbiu, Feçorr Shehu etj, u
ka prerë shpresat armiqëve
të brendshëm e të jashtëm
për të marrë kalanë nga
brenda, e për rrjedhojë vep-
rimtaria armiqësore edhe në
repartet e riedukimit e
veçanërisht e atyre për
krime kundër shtetit është
intesifikuar në forma nga
më të ndryshmet: të gjoja
trajtimit jo të mirë, të
kundërshtimeve për zba-
timin e rregullave, ankesave
të shumta që nuk u ndeshën
me të dënuarit të cilët ju

kundërvunë policisë, por me
qëndrimin e tyre i inkurajo-
nin ata, e kjo ndodhi se në
Këshillin e Riedukimit dhe
në organikat e brendëshme
ishin vënë element armiq të
betuar që asnjëherë nuk
mund të kthehen nga rruga
e tyre armiqësore, si Dalip
Zhabolli dhe Hajredin Fra-
tari, bir krimineli dhe sabo-
tator, për të cilët mbajmë
përgjegjësi përse nuk i kemi
shikuar me sy klasor, por
jemi nisur vetëm nga af-
tësitë e tyre për ta kryer këtë
detyrë.

   Ngjarja e datës 22.5.1984
në repartin tonë është një
ngjarje që tregoi edhe
njëherë se armiku nuk
bëhet kurrë mik dhe ai ësh-
të siç ka thënë Partia dhe
shoku Enver gjithmonë ësh-
të përpjekur dhe do të
përpiqet të pengojë
ndërtimin e socializmit në
vëndin tonë, por nga ana
tjetër kjo ngjarje tregoi edhe
njëherë gatishmërinë, vigjë-
lencën dhe urrejtjen klasore
të efektivit tonë ndaj
armikut të klasës, këtë konk-
luzion e nxjerrim sepse gjatë

përleshjes që ndodhi brenda
në regjimin e të dënuarëve,
efektivi i repartit, kuadro e
policë, ndonëse në raporte jo
të barabarta, treguan guxim
dhe trimëri ndaj tyre e nuk
morrën parasysh asnjë pa-
sojë që mund të vinte për
jetën e tyre, por me urdhër
dhe me vështirësi u tërho-
qën jashtë rrethimit. Në
këtë ndeshje u dalluan të
gjithë shokët që morrën
pjesë, por veçanërisht oficer
Mersin Haska, policë Simon
deda, Fiqëri Çakalli, Beqir
Vrenezi dhe Pëllumb Burna-
zi, si dhe i gjithë efektivi ush-
tarë të cilët e kishte bërë të
pakalueshëm rrethimin e
repartit dhe për disa ditë me
shërbim tepër të përforcuar
nuk është dukur dhe nuk
duket asnjë shenjë lodhje e

Dashnor Kaloçi
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ulje vigjëlence. Kjo tregon se
efektivi ynë i udhëhequr nga
mësimet e Partisë dhe të
shokut Enver, është i gat-
shëm të japë dhe jetën për
mbrojtjen e atdheut tonë so-
cialist.

   Por megjithatë nga anal-
iza në tërësi e kësaj ngjarje,
ne evidencojmë disa të meta
dhe mangësi që favorizojnë

kuadrot.

Afati brenda datësAfati brenda datësAfati brenda datësAfati brenda datësAfati brenda datës
30.5.198430.5.198430.5.198430.5.198430.5.1984

NgNgNgNgNga kuadra kuadra kuadra kuadra kuadrot oficer Aot oficer Aot oficer Aot oficer Aot oficer Avvvvvdul-dul-dul-dul-dul-
la Dervishi dhe Edmon Cajala Dervishi dhe Edmon Cajala Dervishi dhe Edmon Cajala Dervishi dhe Edmon Cajala Dervishi dhe Edmon Caja

3.3.3.3.3. Të shkarkohet nga
detyra Këshilli i Riedukimit
dhe të zëvëndësohet me të
dënuar të tjerë që punojnë dhe
sillen mirë dhe që aktivizohen
në luftën kundër shfaqjeve të
huaja dhe elementëve nega-
tivë.

Afati deri më 30.5.1984Afati deri më 30.5.1984Afati deri më 30.5.1984Afati deri më 30.5.1984Afati deri më 30.5.1984
KryKryKryKryKryejnë M. Haska, Nejnë M. Haska, Nejnë M. Haska, Nejnë M. Haska, Nejnë M. Haska, N.....

Asllani e M. KAsllani e M. KAsllani e M. KAsllani e M. KAsllani e M. Kuriciuriciuriciuriciurici

4.4.4.4.4. Të bëhet organizimi i ri
i brigadave dhe turneve të
punës, ndarja nëpër fjetore si-
pas brigadave dhe studimi i or-
ganikave të brendëshme duke
e zëvëndësuar të gjithë elemen-
tin negative dhe indiferent.

Afati deri më 30.5.1984Afati deri më 30.5.1984Afati deri më 30.5.1984Afati deri më 30.5.1984Afati deri më 30.5.1984
Kryejn M. Asllani, E. Caja,Kryejn M. Asllani, E. Caja,Kryejn M. Asllani, E. Caja,Kryejn M. Asllani, E. Caja,Kryejn M. Asllani, E. Caja,

M. Haska, M. KM. Haska, M. KM. Haska, M. KM. Haska, M. KM. Haska, M. Kuriciuriciuriciuriciurici

5.5.5.5.5. Të merren masa të rrep-
ta që të mos lejohet asnjë
lëshim në zbatimin e normave
dhe të rregullores gjatë hyrjeve
dhe daljeve të të dënuarëve në
regjimin e brendshëm si dhe
gjatë takimeve me familjet e
tyre.

Detyrë e përherëshmeDetyrë e përherëshmeDetyrë e përherëshmeDetyrë e përherëshmeDetyrë e përherëshme
NgNgNgNgNgarararararkkkkkohet gjithë efektiohet gjithë efektiohet gjithë efektiohet gjithë efektiohet gjithë efektivi,vi,vi,vi,vi,

kuadro dhe policë.kuadro dhe policë.kuadro dhe policë.kuadro dhe policë.kuadro dhe policë.
Kontrollon Komanda eKontrollon Komanda eKontrollon Komanda eKontrollon Komanda eKontrollon Komanda e

RRRRReeeeeparparparparpartit.tit.tit.tit.tit.

6.6.6.6.6. Të bëhet mbledhja me
të gjithë punonjësit e lirë që
punojnë me të dënuarit dhe
duke marrë shkas nga ngjarja
t'u flitet për rrezikshëmrinë e
të dënuarëve e për rrjedhojë
për qëndrimin që duhet të
mbajnë ata, rritjen e vigjë-
lencës e veçanërisht të atyre që
administrojnë dhe përdorin
lëndët eksplozive.

Afati deri më 10.6.1984
Kryen komanda e repartit.
7.7.7.7.7. Të merren masat që të

mbahet në gatishëmri mjetet
e ndërlidhjes dhe të bisedohet
me Ministrinë për rregullimin
e linjës Qafë Bari-Tuç

Afati deri më 30.6.1984.
Kryen komanda e repartit.

KKKKKomandanti i Romandanti i Romandanti i Romandanti i Romandanti i Reeeeeppppp. 312. 312. 312. 312. 312
KryKryKryKryKryetari i Deetari i Deetari i Deetari i Deetari i Degës së Pgës së Pgës së Pgës së Pgës së P. të. të. të. të. të
BrendëshmeBrendëshmeBrendëshmeBrendëshmeBrendëshme

Riza MusolllariRiza MusolllariRiza MusolllariRiza MusolllariRiza Musolllari
Edmond ÇifliguEdmond ÇifliguEdmond ÇifliguEdmond ÇifliguEdmond Çifligu

pinca, gërshërë, sqepar, etj,
kështu p.sh. Kryetari i
Këshillit të Riedukimit,
Dalip Zhabolli tha se rakinë
ja ka sjellë familja në takim
dhe e ka futur në repart pasi
nënoficeri i rojes nuk i bënte
kontroll të ushqimeve sipas
rregullave. Këto vërtetojnë
se efektivi i policisë nuk e ka
kryer detyrën si duhet dhe
se ne si komandë nuk e kemi
ushtruar kontrollin si du-
het.

   Për këto të meta
mbajmë përgjegjësi ne si ko-
mandë reparti, komandanti
i togës së policisë, shoku Ed-
mon Caja, shefi i stërvitjes
dhe shërbimeve shoku Av-
dulla Dervishi, i cili pak ësh-
të marrë me problemet e
forcimit të regjimit të
brendshëm.

   Dobësi dhe të meta evi-
dencohen edhe në punën e
punëtorit operativ, Miti Kuri-
ci, i cili në qoftë se na ka in-
formuar dhe ndihmuar mirë
për për tendencat dhe rrez-
ikshmërinë e të dënuarave
në ruajtje, të cilën siç e
thamë dhe më lart e njihnim,
nuk ka ndjekur e njohur më
nga afër dhe më thellë disa
probleme dhe dobësi që
përmëndëm në regjimin e
brendshëm për njohjen më
mirë të personave që puno-
nin në Këshillin e Riedukimit

dhe organikave të
brendëshme, të cilat siç u
vërtetuan nga ngjarja, ishin
njerëz jo të përshtatshëm për
këto detyra.

   Për këto të meta dhe
mangësi ne jemi të
ndërgjegjshëm dhe i prem-
tojmë Partisë dhe
udhëheqjes së Ministrisë se
në të ardhmen nuk do të le-
jojmë më dobësi të kësa naty-
re.

   Në të ardhmen, veç
masave konkrete që u muar-
rën nga udhëheqja e Minis-
trisë për stabilizimin e plotë
të gjendjes në repart, na da-
lin dhe këto detyra:

1.1.1.1.1. Të forcohet puna për
edukimin politik dhe ideol-
logjik të efektivit për të kri-
juar bindje të shëndosha për
rrezikshmërinë e të dënu-
arve në ruajtje duke e lidhur
këtë me ngjarjen e datës
22.5.1984, për të forcuar
vigjëlencën dhe gatishëm-
rinë luftarake për të kuptu-
ar dhe zbatuar praktikisht
luftën e klasave në mar-
rdhënie me të dënuarit dhe
familjet e tyre

2.2.2.2.2. Për të rritur aftësitë pro-
fesionale kryesisht në njohjen
dhe zbatimin e kërkesave të
rregulloreve të bëhet një pro-
gram i veçantë dhe të punohet
me efektivat e policisë dhe

elementin armik, për t'ju
kundërvënë kërkesave të
regjimit të brendshëm e të
rregullave të vendosur në
formën më të ashpër.

   Me gjithë masat e mar-
ra rregulli i fortë që ven-
dosën në repart kur erdhën
të dënuarit për krime
kundër shtetit ato nuk u
mbajtën e u ndoqën me atë

vigjilencë që duhej nga efek-
tivi në përgjithësi, e
veçanërisht nga efektivi i
policisë në regjimin e të
dënuarëve, kështu p.sh. kon-
trollet e hyrje-daljeve në
regjim nuk janë bërë me
vigjëlencë të lartë sipas
kërkesave të rregullores, por
janë krijuar koncepte jo të
drejta ndaj disa të dënu-
arëve, e veçanërisht të aty-
re të dënuarëve të organi-
kave të brendëshme duke i
konsideruar të riedukuar e
të padëmshëm, kontrollet
periodike të bëra nga ana
jonë ndonëse janë bërë në
rregull nga pikpamja nu-
merike ato nuk i kanë shër-
byer sa dhe si duhet qëllimi
e kjo nga fakti se grupi i të
dënuarëve që veproi ndaj
efektivave kishte të fshehu-
ra shumë sende dhe mjete të
ndaluara, si thika, leva,
baromina, etj, të cilat ishin
të pazbuluara nga ana jonë,
po kështu edhe të dënuarit
e caktuar në organikat e
brendëshme, në zyrat dhe
lokalet e tyre u gjendën raki,
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Zgjedhjet të mbahen
në kohën e caktuar

Intervista e   Ditës

Nga Damon Wilson

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

..."Atlantic Council" me qendër
në Uashington. Wilson gjithashtu
shërbeu si drejtor i lartë për Çësh-
tjet Evropiane në Këshillin e Sig-
urisë Kombëtare gjatë mandatit të
dytë të presidentit George W. Bush.
Ai zhvilloi këtë të martë një vizitë
në Tiranë, ku dha edhe një interv-
istë ekskluzive për televizionin
"News 24". Wilson ndalet gjatë kësaj
interviste për gazetarin Erion
Kaçorri në situatën në Ballkan,
perspektivën e rajonit në BE, situ-
atën politike në Shqipëri dhe
bisedimet Kosovë-Serbi.

Zoti WZoti WZoti WZoti WZoti Wilson, a mund t'i shpje-ilson, a mund t'i shpje-ilson, a mund t'i shpje-ilson, a mund t'i shpje-ilson, a mund t'i shpje-
goni publikut shqiptar se çfarëgoni publikut shqiptar se çfarëgoni publikut shqiptar se çfarëgoni publikut shqiptar se çfarëgoni publikut shqiptar se çfarë
është Këshilli i Atlantikut dheështë Këshilli i Atlantikut dheështë Këshilli i Atlantikut dheështë Këshilli i Atlantikut dheështë Këshilli i Atlantikut dhe
lidhja e tij me Ballkanin?lidhja e tij me Ballkanin?lidhja e tij me Ballkanin?lidhja e tij me Ballkanin?lidhja e tij me Ballkanin?

Këshilli i Atlantikut lindi si një
organizatë pas Luftës së Dytë
Botërore. U krijua si organizatë
nga ata, të cilët shërbenin në qever-
inë amerikane dhe që kërkonin të
mbanin SHBA-të në mënyrë të
vazhdueshme të angazhuar në
botë. Këshilli i Atlantikut u krijua
si një institucion që do të mbësh-
tesë demokratët dhe republikanët
që besonin në një rol të vazh-
dueshëm të Shteteve të Bashkuara
në botë. Pra, i gjithë misioni ynë
ka të bëjë me idenë që SHBA-të të
punojnë në mënyrë konstruktive
me aleatët dhe partnerët për të
zgjidhur sfidat e mëdha. Si pjesë e
kësaj, ne kemi një angazhim spe-
cial për Ballkanin Perëndimor.
Jemi një forcë që ka punuar për të
ndërtuar një Europë të lirë dhe
kuptojmë se ai projekt sot nuk ësh-
të i përfunduar ende në Europën
Juglindore dhe për këtë jemi sot
këtu, që të vazhdojmë të mbësh-
tesim strategjinë amerikane, an-
gazhimin amerikan dhe lider-
shipin amerikan në këtë pjesë të
rëndësishme të Europës.

Zoti WZoti WZoti WZoti WZoti Wilson, si e shikilson, si e shikilson, si e shikilson, si e shikilson, si e shikoni pers-oni pers-oni pers-oni pers-oni pers-
pektivën e Ballkanit për t'u inte-pektivën e Ballkanit për t'u inte-pektivën e Ballkanit për t'u inte-pektivën e Ballkanit për t'u inte-pektivën e Ballkanit për t'u inte-
gruar në Bashkimin Europian?gruar në Bashkimin Europian?gruar në Bashkimin Europian?gruar në Bashkimin Europian?gruar në Bashkimin Europian?

Unë jam optimist. E di që mund
të jetë zhgënjyese, veçanërisht në
Shqipëri, kur e di se synimi nuk
është anëtarësimi i menjëhershëm
në BE, por hapja e negociatave dhe
në fakt përballemi me vonesa dhe
kjo duhet të jetë shumë zhgën-
jyese. Si amerikan, nga perspekti-
va ime, dëshiroj ta shikoj Ballka-
nin Perëndimor si pjesë të Bash-
kimit Europian dhe mendoj se kjo
është e ardhmja për këtë rajon.
Është e lehtë ta thuash këtë si
amerikan, por mendoj se
strategjia amerikane ka qenë për
ta mbështetur këtë proces. Kemi
qenë në pararojë për të mirëpritur
demokracitë e reja në aleancën e
NATO-s dhe jemi krenarë që
shënojmë 10- vjetorin e aleancës
me Shqipërinë dhe më duhet të
them se pas dhjetë vjetësh pjesë e
NATO-s, ka ardhur koha që edhe
Bashkimi Europian të ecë me rit-
min e duhur. Unë jam shpresëplotë
për progresin në këtë aspekt.

Zoti WZoti WZoti WZoti WZoti Wilson, Pilson, Pilson, Pilson, Pilson, Parararararlamenti Eurlamenti Eurlamenti Eurlamenti Eurlamenti Euro-o-o-o-o-
pian do të ketë një përbërje të repian do të ketë një përbërje të repian do të ketë një përbërje të repian do të ketë një përbërje të repian do të ketë një përbërje të re
pas zgjedhjeve të mbajtura në BE.pas zgjedhjeve të mbajtura në BE.pas zgjedhjeve të mbajtura në BE.pas zgjedhjeve të mbajtura në BE.pas zgjedhjeve të mbajtura në BE.
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Mendoj se është një sfidë, por 

kjo është pjesë e demokracisë.
Gjërat nuk janë të lehta. Sapo u
zhvillua një proces shumë i rëndë-
sishëm i zgjedhjeve në Europë dhe
është interesante që njerëzit votu-
an për një sërë temash të rëndë-
sishme, që shqetësojnë Europën
dhe jo vetëm për çështjet naciona-
le apo lokale. Kjo do të thotë shumë
për atë se çfarë njerëzit mendojnë
në lidhje me rolin e tyre në Bash-
kimin Europian dhe mund ta
shikoni se të gjitha partitë krye-
sore dhe demokracitë perëndimore
po përballen me sfida nga e majta
dhe nga e djathta, por ajo që rezu-
ltoi nga ky proces është se nuk u
votua vetëm për nacionalistët apo
ato forca që janë kundër zgjerim-
it, por pamë edhe rritjen e partive
liberale, rritjen e partive të gjelbra.
Pra, pamë partitë që i kanë pikë-
pamjet e qarta. A është ky një fak-
tor që i komplikon gjërat? Pady-
shim që po, sepse në vetvete Euro-
pa është e komplikuar, duhet të
mendojë për papunësinë dhe çësh-
tjet delikate. Nëse e ruajmë pers-
pektivën strategjike për atë se
çfarë po përpiqemi të bëjmë këtu,
unë jam optimist se do të vazh-
dojmë me procesin e integrimit të
Ballkanit Perëndimor dhe zgjeri-
mi padyshim që do të përfshijë Sh-
qipërinë në Bashkimin Europian.

Zoti WZoti WZoti WZoti WZoti Wilson, sa e rëndësishmeilson, sa e rëndësishmeilson, sa e rëndësishmeilson, sa e rëndësishmeilson, sa e rëndësishme
është për Ballkanin që të jetëështë për Ballkanin që të jetëështë për Ballkanin që të jetëështë për Ballkanin që të jetëështë për Ballkanin që të jetë
pjesë e strpjesë e strpjesë e strpjesë e strpjesë e strukturaukturaukturaukturaukturavvvvve eure eure eure eure euroaoaoaoaoatlantiktlantiktlantiktlantiktlantikeeeee
dhe njëkohësisht për t'u larguardhe njëkohësisht për t'u larguardhe njëkohësisht për t'u larguardhe njëkohësisht për t'u larguardhe njëkohësisht për t'u larguar
nga ndikimi rus apo kinez. Anga ndikimi rus apo kinez. Anga ndikimi rus apo kinez. Anga ndikimi rus apo kinez. Anga ndikimi rus apo kinez. A
shikon "Atlantic Council"shikon "Atlantic Council"shikon "Atlantic Council"shikon "Atlantic Council"shikon "Atlantic Council"
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Po, absolutisht. Janë dy arsye
bindëse. Njëra është lokale dhe tje-
tra gjeopolitike. Arsyeja lokale
është se ky rajon meriton që të për-
fitojë nga mundësitë prej të cilave
ka përfituar pjesa tjetër e Europës.
E gjithë premisa pas aleancës së
NATO-s apo edhe Bashkimit Evro-
pian ishin pjesë e strategjisë ameri-
kane që ish- kundërshtarët të bash-
koheshin dhe të punonin së bash-
ku si aleatë. 10 vjet pasi Lufta e
Dytë Botërore përfundoi, SHBA-të

së bashku me Francën po
mirëprisnin Gjermaninë Perëndi-
more në aleancë, një proces ky që i
bëri aleate vendet që luftuan
kundër njëra-tjetrës. Unë dua ta
shikoj këtë proces edhe në Ballka-
nin Perëndimor, një rajon që ka
pasur një histori të trazuar, që këto
vende të afrohen me njëra-tjetrën
teksa i bashkohen Europës. Nëse
kanë qenë ish-kundërshtare apo në
garë me njëra-tjetrën, ta gjejnë vet-
en si partnere kryesore dhe fqinje
të mira. Sa i përket pjesës së dytë
të pyetjes suaj për ndikimin rus
dhe kinez në rajon, unë jam shumë
i shqetësuar për këtë. Kemi hyrë
në një epokë të re të një gare gjeo-
politike dhe nuk kam asnjë dy-
shim për këtë. Në shumë aspekte
kemi një rënie të fuqisë ruse, që
ende mund të prishin interesat
tona, sepse Kremlini nuk po
përpiqet të ndërtojë ndonjë gjë pozi-
tive këtu në këtë rajon, por
përpiqen të luajnë një rol dëmtues.
Është më e lehtë që të bllokosh diç-
ka se të ndërtosh diçka. Ne duam
të ndërtojmë dhe kjo kërkon më
shumë punë. Njëkohësisht
shikojmë që edhe kinezët janë
shfaqur në rajon. Janë shfaqur në
një mënyrë serioze, atë ekonomike
dhe jo gjithçka është e keqe sigur-
isht, por duhet të shqetësohemi
për disa nga fijet që bashkëngjiten.

Të tilla si?Të tilla si?Të tilla si?Të tilla si?Të tilla si?
Me kalimin e kohës duhet të

shikojmë rolin gjeopolitik të
Kinës, duke u prezantuar si një
model alternativ, që mund të ofrojë
rrugën për prosperitet pa
demokraci. Padyshim që ky nuk
është një model atraktiv për aspi-
ratat e individit dhe gjithashtu
kemi parë si e kanë përdorur di-
plomacinë e tyre të njohur si ajo e
borxheve, duke ofruar hua shumë
të mëdha dhe investime për t'u sig-
uruar që këto vende të kenë një
varësi ndaj Pekinit për favore poli-
tike, ose për të zbutur pikëpamjet
e Bashkimit Europian ndaj Kinës.
SHBA-të kanë një angazhim afat-
gjatë ndaj Ballkanit dhe ne duhet
të jemi të qartë në deklaratat tona

se ky rajon i përket projektit euro-
pian dhe rusët apo kinezët nuk
duhet ta pengojnë dhe ne duhet ta
shikojmë këtë projekt të përfund-
uar, në mënyrë që të punojmë me
Shqipërinë dhe vendet e saj fqinje
dhe për të menduar për sfidat më
të mëdha.

A duhet të jenë SHBA-të më tëA duhet të jenë SHBA-të më tëA duhet të jenë SHBA-të më tëA duhet të jenë SHBA-të më tëA duhet të jenë SHBA-të më të
pranishme në Ballkan?pranishme në Ballkan?pranishme në Ballkan?pranishme në Ballkan?pranishme në Ballkan?

Së pari, unë mendoj se SHBA-të
janë të pranishme. Kanë qenë në
mënyrë të vazhdueshme dhe unë
jam krenar për rekordet e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës. Ndon-
jëherë kanë qenë pak e ngadalta.
SHBA-të janë këtu dhe ne në
Këshillin Atlantik ia kemi bërë të
qartë Uashingtonit që të mos e lar-
gojnë vëmendjen nga Ballkani.
Mendoj se strategjia amerikane
për të nxitur suksesin është e duk-
shëm. Kemi Marrëveshjen e Pre-
spës, anëtarësimin e Malit të Zi në
NATO, dialogun Kosovë- Serbi dhe
kjo padyshim ka pasur nevojën
për lidershipin amerikan.

Zoti WZoti WZoti WZoti WZoti Wilson, si e shikilson, si e shikilson, si e shikilson, si e shikilson, si e shikoni situ-oni situ-oni situ-oni situ-oni situ-
atën politike në Shqipëri? Ju jeniatën politike në Shqipëri? Ju jeniatën politike në Shqipëri? Ju jeniatën politike në Shqipëri? Ju jeniatën politike në Shqipëri? Ju jeni
në dijeni se opozita shqiptare kanë dijeni se opozita shqiptare kanë dijeni se opozita shqiptare kanë dijeni se opozita shqiptare kanë dijeni se opozita shqiptare ka
braktisur parlamentin, dukebraktisur parlamentin, dukebraktisur parlamentin, dukebraktisur parlamentin, dukebraktisur parlamentin, duke
dorëzuar mandatet dhe dukedorëzuar mandatet dhe dukedorëzuar mandatet dhe dukedorëzuar mandatet dhe dukedorëzuar mandatet dhe duke
kërkuar zgjedhje të parakohs-kërkuar zgjedhje të parakohs-kërkuar zgjedhje të parakohs-kërkuar zgjedhje të parakohs-kërkuar zgjedhje të parakohs-
hme parlamentare pa kryemi-hme parlamentare pa kryemi-hme parlamentare pa kryemi-hme parlamentare pa kryemi-hme parlamentare pa kryemi-
nistrin aktual. Si e shikoni këtë?nistrin aktual. Si e shikoni këtë?nistrin aktual. Si e shikoni këtë?nistrin aktual. Si e shikoni këtë?nistrin aktual. Si e shikoni këtë?

Kam pasur mundësinë gjatë viz-
itës sime në Tiranë për të takuar
Presidentin e Republikës, kryemi-
nistrin e vendit dhe anëtarë të par-
lamentit e ata në opozitë. Unë jam
një mbështetës i fortë i aleancës
amerikane me Shqipërinë dhe
mbështes fort evolucionin e saj
demokratik. Kemi parë qeveri të
ndryshme, tranzicion dhe pushtet
dhe këto janë pjesë e demokracisë.
Unë jam pak i shqetësuar në këto
momente, sepse mendoj se është me
rëndësi që institucionet demokra-
tike që shqiptarët kanë ndërtuar
t'i përdorin që të mund të funk-
sionojnë. Që njerëzit të kenë
mundësinë për të protestuar dhe
për të shprehur pakënaqësinë
përmes kutisë së votimit, për t'i
bërë të qarta qëllimet e tyre përmes
demonstratave paqësore dhe për të
marrë rolin e tyre në parlament
për të shprehur kundërshtimet e
tyre dhe shqetësimi im tani është
se ne po shohim pak përpjekje që
po shtyjnë në thelbin kushtetues
të demokracisë këtu. Unë besoj fort
në atë që partitë politike t'i pra-
nojnë përgjegjësitë e tyre, duke
pranuar mandatet e tyre, duke për-
faqësuar idetë e tyre përmes
mjeteve kushtetuese dhe mendoj
se është shumë e rëndësishme,
sepse Shqipëria përfaqëson fy-
tyrën e saj në botë, duke e bërë të
qartë se Shqipëria jo vetëm që ësh-
të gati për Bashkimin Europian,
por se Shqipëria është një vend i
mirë për investime të huaja dhe për
këtë njerëzit duan të shohin një
nivel të caktuar stabiliteti politik,
institucione demokratike që funk-
sionojnë dhe një sistem drejtësie,
që përgjigjet ndaj këtyre detyrave
dhe kërkesave. Prandaj mendoj se
tani është një sfidë fatkeqe, ku
kemi disa parti që janë larguar nga
mandatet e tyre në parlament, që
herë pas here janë përfshirë në
akte dhune në protestë dhe men-
doj se në një Shqipëri moderne që
është në rrugën drejt anëtarësim-
it në BE dhe aleatë e NATO-s, do të

shpresoja që këto praktika të jene
pjesë e të shkuarës dhe të shikojmë
ushtrimin e demokracisë në këtë
vend. Ne duhet ta institucionali-
zojmë mënyrën sesi nuk biem da-
kord me njëri-tjetrin. Nuk mundet
të ndodhë që fituesi i merr të gjitha
dhe duhet që zgjedhjet të ndodhin
sipas planifikimit.

Pra, zgjedhjet duhet të ndo-Pra, zgjedhjet duhet të ndo-Pra, zgjedhjet duhet të ndo-Pra, zgjedhjet duhet të ndo-Pra, zgjedhjet duhet të ndo-
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Mendoj se po. Ekziston një
proces kushtetues. Në SHBA kemi
një mandat katërvjeçar presiden-
cial, dy vite për dhomën e përfaqë-
suesve, gjashtë vjet për senatin dhe
ndonjëherë kjo kohë shërben mirë
për një parti dhe ndonjëherë është
koha më e keqe për një parti për të
shkuar në zgjedhje. Këtu në Sh-
qipëri keni rregullat tuaja, proces-
et kushtetuese dhe Kodin Zgjedhor
dhe mendoj se është me rëndësi që
të ndiqet ai kod. Keni zgjedhje
lokale që mbahen në fund të qer-
shorit, të cilat duhet të mbahen
sipas planifikimit. Keni zgjedhjet
parlamentare që mbahen pas disa
vitesh dhe duhet t'i përmbaheni.
Mendoj se është një ushtrim për
muskujt e demokracisë për të
treguar se strukturat, institucio-
net dhe sistemi që keni ndërtuar
po i shërben popullit.

Ekziston shqetësimi se situa-Ekziston shqetësimi se situa-Ekziston shqetësimi se situa-Ekziston shqetësimi se situa-Ekziston shqetësimi se situa-
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Unë e ndaj këtë shqetësim. Në
pikëpamjen time, Shqipëria është
gati dhe jam shumë krenar që
mirëpritëm Shqipërinë në NATO
dhjete vite më parë. Ishte vendimi
i duhur, por mendoj se ka ardhur
koha që Bashkimi Europian t'i
nisë negociatat e anëtarësimit.
Nuk po flasim për anëtarësim, por
po flasim për procesin e hapjes së
negociatave, që do të kërkojë kohë.
Mendoj se Shqipëria e ka meritu-
ar këtë përmes disa reformave të
dukshme. Shikoni reformën në
gjyqësor që ky vend ka realizuar.
Është e jashtëzakonshme. Mendoj
se Shqipëria e ka meriton një vend
në negociata për të qenë pjesë e
Bashkimit Europian. Unë jam
amerikan dhe është e lehtë për mua
që ta them këtë, por e di se shumë
prej miqve të mi në Bashkimin
Europian e njohin këtë progres të
Shqipërisë. Ekziston ndonjë hez-
itim politik në disa kryeqytete
kryesore europiane, por do të uro-
ja që ata të vijnë këtu në Tiranë
për të parë sesi po shkojnë gjërat,
sepse unë mendoj se ky vend është
gati për këtë proces.

Cila do të ishte këshilla juaj përCila do të ishte këshilla juaj përCila do të ishte këshilla juaj përCila do të ishte këshilla juaj përCila do të ishte këshilla juaj për
qeverinë shqiptare në qetësiminqeverinë shqiptare në qetësiminqeverinë shqiptare në qetësiminqeverinë shqiptare në qetësiminqeverinë shqiptare në qetësimin
e situatës?e situatës?e situatës?e situatës?e situatës?

Nëse shikoni anëtarësimin në
NATO, ka një konsensus ko-
mbëtar këtu dhe kur punoja në
Këshillin e Sigurisë Kombëtare në
Shtëpinë e Bardhë ishte me rëndë-
si që të kuptonim se nuk po bënim
një marrëveshje me partitë poli-
tike, nuk po bënim një mar-
rëveshje vetëm me një kryemi-
nistër. Padyshim që ka një qeveri
në pushtet, ka një kryeministër që
drejton, por ne po i japim një an-
gazhim të përhershëm njëri-tjetrit
që do të jemi aleatë të përhershëm
dhe duhet ta dimë se ka
shumë mbështetje ko-
mbëtare për këtë. Që kjo do
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Ekziston mundësia që disa punë, të cilat i
keni anashkaluar disa ditë më parë, t'ju
duhet t'i përfundoni patjetër sot, duke jua
vështirësuar ditën. Mund të merrni një tele-
fonatë nga një mik ose një anëtar familje i
cili jeton larg, çfarë do t'ju kënaqë pamasë.

DEMI

Të lindurit e kësaj shenje mund të
bëjnë një lëvizje të rëndësishme ndaj
një personi, ku janë fokusuar prej
disa kohësh. Megjithatë, sigurohuni
sesi ndihet personi në fjalë para se
të ndërmerrni ndonjë vendim.
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Ka gjasa që sot të bëni plane për të ardh-
men si në aspektin profesional ashtu
edhe në atë personal. Sa i përket aspe-
ktit profesional, do të bënit mirë të merr-
nit këshillën e të afërmve tuaj dhe të jeni
të hapur për t'ju ndihmuar.

Një person i veçantë që do të takoni këtë
të mërkurë do t'ju bëjë të kuptoni poten-
cialin e talentit tuaj të fshehur apo dëshirën
për të fituar në këtë botë. Për beqarët e
kësaj shenje, do të jetë dita e duhur për t'i
fituar zemrën personit që dashuroni.

Nëse ndiheni të vetmuar, përpiquni të flisni me
dikë tek i cili keni besim. Sot këshillohet të mos
e ngisni vetë makinën. Rekomandohet të për-
dorni transportin publik. Nëse ju duhet do-
mosdoshmërish ta përdornin vetë, duhet të
tregoheni shumë të kujdesshëm.

Kjo ditë mund të kalojë pa ndonjë ngjarje
të veçantë. Bëni kujdes me financat.
Nëse keni mundësi të paguani një borxh,
mos hezitoni. Përpiquni më shumë të
ndihmoni ata persona, që sot ka gjasa të
kenë nevojë për mbështetjen tuaj.

Merrn i  parasysh rezul ta tet  e
zgjedhjeve që mund të bëni, mbi të
gj i tha nëse bëhet f ja lë për mar-
rëdhënien tuaj të dashurisë. Përndry-
she do të përfundoni duke shkaktuar
dramë të panevojshme në këtë
fushë.

Shmangni grupet e mëdha nëse nuk dëshi-
roni të jeni në qendër të vëmendjes. Përn-
dryshe, do të jeni në focus të tyre dhe
mund të komentojnë veprimet tuaja. Nëse
dëshironi qetësi, punoni në zyrë ose mund
ta kaloni kohën duke lexuar në shtëpi.

Nëse ju duhet të punoni në grup, ka gjasa
që disa forca të jashtme t'ju ndalojnë të
arrini qëllimin tuaj. Gjithashtu, ka gjasa që
partneri/partnerja juaj të sëmuret. Megjith-
atë, këto do të jenë momentale dhe gjithçka
do të marrë drejtim pozitiv më pas.

Mund të dëgjoni nga të afërmit tuaj këtë
të mërkurë se rruga që keni ndërmar-
rë nuk është e duhura. Kujtoni që ata
duan vetëm që ju të jeni të lumtur dhe
se ndonjëherë paratë dhe lumturia nuk
mund të vijnë nga i njëjti vend.

Do të jetë dita e duhur për të eksperimentuar
në mode e gatim dhe gjithçka parashikohet
të shkojë mbarë në këtë drejtim. Shmangni
personat që përgjithësisht janë pesimistë dhe
mos shpenzoni shumë për të blerë artikuj
që nuk i keni të domosdoshme.

Do të keni plot çështje të rëndësishme
për të diskutuar sot. Ftoni miqtë tuaj të
ngushtë për një takim gjatë ditës.
Beqarët e kësaj shenje duhet të trego-
hen të vëmendshëm dhe të bëjnë kujdes
me fjalët ndaj personit që dashurojnë.

Kur do t'i shkruajë Rama
një letër Kujtim Gjuzit

Opinioni i   Ditës

Nga Armand Shkullaku

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

... Vizatimet, fjalimet, letrat, sta-
tuset dhe një foto me Ronaldon
janë gjithë produkti i qeverisjes së
tij 6-vjeçare.

E vetmja gjë që nuk kuptohet
nga seriali "letër më ke çu" është
adresa e tyre. Pse Edi Rama ia dër-
gon ato Lulzim Bashës? Pse
kryeministri dhe veglat e tij medi-
atike vazhdojnë të merren prej jav-
ësh me fatin e opozitës, ndërkohë
që propagandojnë se ajo nuk për-
faqëson veçse një grusht njerëzish
të verbuar, se është e izoluar bren-
da dhe jashtë vendit, se mazhoran-
ca është e fortë dhe do marshojë e
vetme në zgjedhje, se Shqipëria
nuk është në krizë, se shqiptarët
kanë një opozitë të re konstruk-
tive në Kuvend etj., etj.

Fare mirë letrat e Ramës mund
t'i adresoheshin Kujtim Gjuzit apo
eksponentëve të tjerë të "opozitës
së re", me të cilët kryeministri rep-
likon plot seriozitet në Kuvend dhe
së bashku me ta të garantonin
demokracinë dhe pluralizmin,
duke i lënë "rrugëhumburit" në
fatin e tyre.

Kërkimi dëshpërimisht i një
kundërshtari për ta ulur përballë
apo për ta ftuar në "dialog" nuk
është gjë tjetër veç nevoja alarm-
ante për të mbuluar një sistem të
kalbur, që tashmë ka dalë lakuriq
përpara shqiptarëve. Është thirrja
ekzistenciale për të rikthyer fasa-
dën demokratike të një regjimi
hibrid, i cili mund të mbijetojë
vetëm falë kësaj fasade. Ikja e
opozitës nga Kuvendi dhe mo-
spjesëmarrja në zgjedhje, e ka
rrënuar këtë ekzistencë pa qenë
nevoja për të bërë asgjë më shumë.
Letrat janë si lutjet e atij që e lënë
të mbytet në pellgun e krijuar vetë.
Edi Rama i shkruan Bashës, sepse
në pozitën ku gjendet, kërkon që

të paktën me letra të krijojë idenë
e një dialogu imagjinar, të një pale
kundërshtare, të një demokracie
me probleme, por që gjithsesi funk-
sionon, të një marrëdhënieje vir-
tuale pozitë-opozitë dhe, për këtë, i
duhet t'i drejtohet Bashës dhe jo
Kujtim Gjuzit, duke rënë kështu në
kurthin e fabulës që ka krijuar
vetë.

Kur flet ai, apo "trangujt" me
hormone të serës së tij të Rilindjes,
Lulzim Basha dhe opozita para-
qiten si disa të mjerë që janë
vetëvrarë politikisht, që nuk i be-

son askush, që kanë hallin e tyre
dhe jo të qytetarëve, një grupim
politik që ka marrë fund. Por kur
Rilindjes i duhet të legjitimojë
pushtetin e saj, që në 6 vite ka bi-
lancin më të errët në historinë e
pluralizmit shqiptar, atëherë
"Skënderbeu" lë pallën dhe zë
penën për të thurur pëlhurën
imagjinare të një demokracie për-
faqësuese me pushtete të ndara.

Prishja e kësaj pëlhure i ka
prishur edhe gjumin letërshkrues-
it. Ai më në fund gjendet në pikën
kur për herë të parë do t'i duhet të

marrë përgjegjësinë e pushtetit
mbi vete dhe jo vetëm favoret e tij.
Atij i duhet të vendosë nëse do të
marshojë dhe i vetëm trim në luftë
bashkë me "opozitën e re" apo do
të hapë rrugë për të tentuar rreg-
ulla të reja loje pas 30 viteve tran-
zicion.

Kjo përgjegjësi sigurisht që nuk
kalon me letra, 6 apo 666 qofshin.
Rama nuk gjendet tashmë përballë
"opozitës së dalë rruge", por për-
ballë vetvetes. Qeverisjen e tij nuk
mund ta mbulojë më as me "fajin e
ka Saliu" dhe as me "çfarë kanë
bërë ata". Vaji i "kazanit politik e
mediatik" nuk i vajis më in-
granazhet e propagandës dhe Edi
Ramës i duhet të japë shpjegime për
rekordin e 236 tenderave sekretë, për
pishat e palmat që kanë kushtuar
sikur të ishin prej ari, për rrugët
me çmime stratosferike, për
largimin e investitorëve të huaj, për
rënien e ekonomisë, rritjen e borx-
hit, koncesionet zhvatëse të dësh-
tuara, për dështimin e reformës në
arsim, për premtimin e pambajtur
të hapjes së negociatave që në vitin
2013, për rritjen e korrupsionit dhe
kriminalitetit, për zyrtarët e lartë,
deputetët, kryebashkiakët dhe min-
istrat e inkriminuar…

Edi Rama nuk mund t'i kapërce-
jë këto vetëm sepse pretendon se
qenka më i mirë se ata që ka për-
ballë. Këto do të mjaftonin për
largimin e tij, pavarësisht nëse e
kërkon ose jo opozita si garanci për
zgjedhje të lira. Me këtë bilanc dhe
këto skandale nuk ka popull në
botë që mban mbi shpinë një qeveri
me pretekstin e dyshimit te pala
tjetër. Prandaj edhe Edi Rama nuk
mund të ketë më përballë një
kundërshtar që e përdor si fasadë
të zullumeve të veta. Letrat mund
t'i ruajë për ndonjë instalacion
gjatë jetës së tretë ose të mendojë
seriozisht t'ia dërgojë Kujtim Gjuz-
it. Edhe ai ka qenë një farë artisti i
'haute couture' gjatë viteve '80.

të jetë një aleancë e cila do
të vazhdojë, pavarësisht
rezultateve zgjedhore.

Duhet e njëjta mënyrë të menduari
për anëtarësimin në Bashkimin
Europian. Një kryeministër apo
një qeveri nuk anëtarësohet e vet-
me në Bashkimin Europian, por në
BE anëtarësohet i gjithë vendi dhe
mendoj se duhet t'i bindesh ata në
Bruksel se pavarësisht dallimeve
politike të theksuara që ekzistojnë
në të gjitha demokracitë, mjafton
të shikosh politikën në Uashing-
ton sot, duhet të shikojmë se ka
një konsensus kombëtar se vendi
dëshiron të anëtarësohet në Bash-
kimin Europian dhe për këtë temë
vendi flet me një zë. Kjo është
mënyra më efektive për të avanc-
uar aspiratat e Shqipërisë.

Zoti WZoti WZoti WZoti WZoti Wilson, si është bash-ilson, si është bash-ilson, si është bash-ilson, si është bash-ilson, si është bash-
këpunimi juaj me ambasadënkëpunimi juaj me ambasadënkëpunimi juaj me ambasadënkëpunimi juaj me ambasadënkëpunimi juaj me ambasadën
Shqiptare në Uashington? MeShqiptare në Uashington? MeShqiptare në Uashington? MeShqiptare në Uashington? MeShqiptare në Uashington? Me
ambasadoren Faber?ambasadoren Faber?ambasadoren Faber?ambasadoren Faber?ambasadoren Faber?

Është i shkëlqyer. Ambasador-
ja Faber ka qenë një avokate e jas-
htëzakonshme e Shqipërisë në
Uashington. Ka qenë një zë i fu-
qishëm që Këshilli Atlantik të jetë
i përfshirë në Ballkanin Perëndi-
mor. Një nga arsyet që jam këtu në
Tiranë është sepse ambasadorja
Faber më tha se nuk mund të sh-
koja në Ballkanin Perëndimor pa
vizituar Shqipërinë dhe unë e kam
përmbushua këtë angazhim. Ajo
ka qenë një partnere e shkëlqyer e
"Atlantik Council" në Uashington.

Zoti WZoti WZoti WZoti WZoti Wilson, kilson, kilson, kilson, kilson, kohët e fundit kaohët e fundit kaohët e fundit kaohët e fundit kaohët e fundit ka
pasur një debat në lidhje me ndry-pasur një debat në lidhje me ndry-pasur një debat në lidhje me ndry-pasur një debat në lidhje me ndry-pasur një debat në lidhje me ndry-
shimin e kufijve mes Kosovësshimin e kufijve mes Kosovësshimin e kufijve mes Kosovësshimin e kufijve mes Kosovësshimin e kufijve mes Kosovës
dhe Serbisë. Duket se SHBA-tëdhe Serbisë. Duket se SHBA-tëdhe Serbisë. Duket se SHBA-tëdhe Serbisë. Duket se SHBA-tëdhe Serbisë. Duket se SHBA-të
dhe Gjerdhe Gjerdhe Gjerdhe Gjerdhe Gjermania kanë qëndrime tëmania kanë qëndrime tëmania kanë qëndrime tëmania kanë qëndrime tëmania kanë qëndrime të
ndryshme. SHBA-të po mbështe-ndryshme. SHBA-të po mbështe-ndryshme. SHBA-të po mbështe-ndryshme. SHBA-të po mbështe-ndryshme. SHBA-të po mbështe-
tin Ttin Ttin Ttin Ttin Thaçin, ndërsa Gjerhaçin, ndërsa Gjerhaçin, ndërsa Gjerhaçin, ndërsa Gjerhaçin, ndërsa Gjermaniamaniamaniamaniamania
Haradinajn?Haradinajn?Haradinajn?Haradinajn?Haradinajn?

Jo, nuk është kaq e thjeshtë.
SHBA-të po mbështetin gatish-
mërinë e Thaçit për të arritur një

marrëveshje historike, për të arri-
tur pajtimin me Serbinë dhe kjo
është me rëndësi. Është më e lehtë
që të thuash jo, është shumë më e
lehtë që të fajësosh serbët, apo të
krijosh dramë. Nëse Kosova arrin
ambicien e saj, atëherë populli i
Kosovës do të ketë një të ardhme
të ndritur për brezat e ardhshëm.
Do të ketë më shumë vende pune
dhe ekonomi në lëvizje. Ata nuk
kanë nevojë vetëm për një vend në
Kombet e Bashkuara, por duhet t'i
bashkohen NATO-s. Kosova duhet
të nisë bisedimet në të ardhmen
për anëtarësim në BE. Kjo është e
gjitha e bllokuar. Ne si SHBA
duam të shohim se Prishtina dhe
Beogradi të ulen dhe të bisedojnë
dhe të arrijnë një marrëveshje his-
torike pajtimi që të largojë të
gjitha pengesat. Kjo do të kërkojë
kompromis, vendime të vështira
dhe kurajë. Kjo nuk do të thotë se
shkëmbimi i territoreve apo de-

markimi i kufirit duhet të jetë pjesë
e kësaj, por pikëpamja e SHBA-ve
është se nuk do të diktojë kushtet
e saj ashtu si në Marrëveshjen e
Prespës. Ajo ndodhi vetëm sepse
kryeministri Zaev dhe Tsipras u
ulën dhe e zgjidhën këtë çështje vetë
dhe ne e mbështetëm atë. Ajo që po
i thonë SHBA-të Prishtinës dhe
Beogradit është se nuk ka vija të
kuqe, të dyja palët të ulen të bise-
dojnë dhe nëse ata e pëlqejnë
zgjidhjen që arrijnë, me siguri do e
pëlqejmë edhe ne. Kur flet për
kufijtë në Ballkan, me siguri është
e rrezikshme sepse ka një histori
në këtë rajon, por dimë se ka një
mundësi këtë vit për të arritur një
marrëveshje historike pajtimi, që
mund të çlirojë potencialin e Ball-
kanit Perëndimor që ta ankorojë
Serbinë në rrugën drejt anëtarësim-
it në BE dhe t'i japë Kosovës pers-
pektivën për të ardhmen që nuk e
gëzon sot.
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Trajneri kuqezi publikon listën. Nga Superiorja, vetëm Alban Hoxha dhe Gentian Selmani

Reja: Dua të vazhdoj
punën e De Biazit

Italiani shpjegon lënien jashtë të Gjimshtit
Trajneri i Kombëtares

së Shqipërisë, Edi
Reja, në konferencën

për shtyp është shprehur se
kërkon t'i japë vazhdimësi
punës së Kristaian Panuçit
dhe De Biazit, pasi ende nuk
ka pasur kohën e nevojshme,
ndërsa shtoi se është një
grup i aftë lojtarësh. Gjith-
ashtu, ai shpjegoi dhe mung-
esën e Gjimshtit, ndërsa
falënderon Partizanin, që i
lejoi lojtarët të stërviten nën
urdhrat e tij, pavarësisht se
Reja mbajti vetëm Alban
Hoxhën.
LISTA

"Janë 18 lojtarë që kanë
qenë me De Biazin. Janë
edhe lojtarët e tjerë që janë
afruar nga Panuçi. Javën e
kaluar pashë disa lojtarë
edhe të Partizanit që janë me
cilësi, por duhet të shoh rrot-
ull. Vrionin e kam parë, por
më pas e ktheva, pasi nuk
kishte gjendjen e duhur. Du-
het durim për këto dy
ndeshje që kemi. Tani për
tani kam një listë me 35
lojtarë që unë po i ndjek".
OBJEKTIVAT

"E vështirë të thuash se
cili është objektivi, por do të
mundohemi të shkojmë në
Europian. Janë 5 skuadra, 2
të parat kualifikohet, nuk
kualifikohen të gjitha. Objek-
tivi është të përmirësohemi
psikologjikisht e mendojmë
se mund të shkojmë. Duhet
të ketë bindje nga kushdo që
vjen këtu, e pastaj të bëjmë
bilancin".
MOMENT KYÇ

"Ky është një moment
thelbësor, unë kam shkuar në
Kroaci në Greqi dhe kam
folur me lojtarët. Ka ndry-
shim, ka entuziazëm, që unë
e ndjej brenda meje. Ngarke-

Jeton Selimi

sa ime është e madhe, por ata
janë shumë pozitivë dhe
duan të bëjnë të pamun-
durën. Nga eksperienca, kur
shkon të luash ndaj një skua-
dre që ka nivel më të mirë se
ty, mund të bësh më mirë.
Nuk ka asnjë ndeshje që do
të shkojë dëm. Kur ke shpir-
tin e grupit, gjithçka mund të
bësh".
GRUPI

"U mundova të mbaja ata
pesë lojtarë që ishin në Gre-
qi. Falënderoj dhe Partizanin
për lojtarët, që i la të stër-

viteshin me grupin. Pata
mundësi të shihja djemtë,
ishte çdo gjë për të parë
gjendjen fizike të lojtarëve.
Stërvitja e vërtetë do të fil-
lojë që sot".
EKUILIBRI

"Kishte disa mungesa në
këtë aspekt, por kur janë 6
lojtarë që duan të bash-
këpunojnë, gjërat shkojnë
më mirë. Shpresoj të jap ndi-
hmën time, por varet nga
bashkëpunimi me lojtarët.
Nëse besojnë dhe bash-
këpunojnë, jemi në avantazh

me problemet më parë".
PIKËT

"Skuadra duhet të jetë e
besueshme. Islanda është
shumë e fortë në ajër dhe ne
kemi një listë prej 15
lojtarësh dhe kështu kemi
mundësi t'i shohim ndeshjet.
Do të mundohemi të mos i
japim avantazhe Islandës".
PAKËNAQËSITË ME
LISTËN

"Kemi lojtarë këtu, por
mund të kemi edhe të tjerë
10 që janë në pritje. Nuk ësh-
të e thënë që janë jashtë. Të

shohim se çfarë ndodh, çfarë
objektivi kemi e çfarë rezul-
tatesh marrim. Në bazë të kë-
tyre punojmë për të ardh-
men. Do t'i shohim të gjithë
në vazhdimësi. 11 luajnë,
nuk mund t'i aktivizojmë të
gjithë. Ai që është thirrur në
Kombëtare do të jetë krenar,
ai që nuk luan do të inkura-
jojë shokët e skuadrës".
ISLANDA DHE LEN-
JANI

"Me Lenjanin është qartë-
suar gjithçka, kam qenë në
Zvicër, kam folur me të. Len-
jani është lojtar ofensiv dhe
ndoshta nuk ishte pjesë e
skemave të trajnerit Panuçit.
Ai më ka dhënë përshtypjen
që ka ardhur me shumë en-
tuziazëm dhe do të mundohe-
mi ta shfrytëzojmë në maksi-
mum. Më vjen keq kur ka
probleme mes trajnerit dhe
lojtarit. Tani është i dis-
ponueshëm. E thashë dhe më
përpara që kush thirret në
Kombëtare, duhet të jetë kre-
nar".
LODHJA

"Do të flas me secilin nga
ata dhe t'i pyes a janë të
lodhur apo jo. Kur ata të fu-
ten në fushë, duhet të japin
200% e tyre. Do të shohim
lojtarët dhe gjendjen e tyre
gjatë javës. Unë punoj me 20
lojtarë, me 2 skuadra, uroj të
bëj zgjedhjet e duhura.
Shpesh gjatë javës një lojtar
luan mirë, por pastaj ndodh

që nuk është në nivelin e
kërkuar".
ÇEKIÇI DHE GJIM-
SHITI

"Operohet sot Gjimshiti, ai
ka luajtur këto javë se Atal-
anta kishte mungesa. Më
vjen keq se Gjimshitin e kam
marrë unë tek Atalanta dhe
këto dy ndeshje nuk do e
kem. Ndërsa Çekiçin e kam
parë, por duhet të bëj
zgjedhje, pasi kisha 4 lojtarë
të tjerë".
SKEMA

"Nuk e kam vendosur ako-
ma modulin. I rëndësishëm
është ekuilibri i lojës. Mes-
fushën e kemi të mirë. Kemi
mesfushorë që mund të lua-
jmë me 3-5-2 se Lenjani e
Roshi mund të luajnë, por
është Hysaj, që nuk është i
përshtatshëm për këto
krahë. Kam një 3-5-2 ose 4-3-
1-2 që u përafrohet më shumë
karakteristikave të ekipit".
DE BIAZI

"Ky është 'bastuni', godet
fort, por dua të gjej ekuilib-
rin. Kam folur me De Biazin,
jam takuar disa herë dhe kam
marrë gjëra pozitive. Unë nuk
jam mësuar të flasë keq për
kolegët e mi. Panuçi ishte i
pafat. Dua të bëj një menax-
him demokratik të grupit.
Dua të vazhdoj punën e De
Biazit e të ndërmarr këtë
rrugë. Nëse duhet 'bastuni',
do ta përdor, por jo gjith-
monë".

I PARI NË LISTË

Milani ëndërron Igli Taren
si drejtor sportiv

NAPOLI DO DYFISHIN

Atletiko jep 20 milionë euro
për Elseid Hysajn

TRAJNERI I LIVERPULIT

Klop: Unë te Juvja? Janë
vetëm budallallëqe

Milani duhet të
vendosë ende

se kujt do t'ia be-
sojë rolin e drej-
torit sportiv, vend
që u la bosh pas
dorëheqjes së Le-
onardos. Emri i
parë në listën e
Gazidis është ai i
Igli Tares, drejtori
sportiv i Lacios,
mjaft i zoti në zbu-
limin e lojtarëve
dhe në gjenerimin
e plusvalencave,
raporton "Tut-
tomercatoweb". Sh-
qiptari është një profil mjaft interesant për kuqezinjtë
dhe mund të krijojë një binom të mirë me Simone Inza-
gin, një nga kandidatët për stolin e Milanit. Pengesa e
vetme është Lotito, që nuk ka ndërmend të heqë dorë
nga drejtori i sportiv. Në shortlistën e Gazidis, figuron
edhe Mislintat i Shtutgartit, ndërsa ka mbetur jashtë
liste Luis Kampos.

Elseid Hysaj
nuk ka më

hapësirë te Napoli.
Shkodrani i Ko-
mbëtares kuqezi
shikohet si rezervë
nga trajneri Karlo
Anceloti, me këtë
të fundit që prak-
tikon një tjetër
mënyrë loje dhe
kërkon karakteris-
tika të tjera te
mbrojtësit anësorë.
Ndaj, në këto kush-
te, Hysaj ka për-
funduar në listën e
merkatos. Sipas "Tuttosport", Hysaj pëlqehet nga tra-
jneri Diego Simeone. Atletiko e Madridit ka paraqitur
një ofertë zyrtare për mbrojtësin e Shqipërisë, duke
hedhur 20 milionë euro në tavolinë, shumë që mbetet
ende larg pretendimeve të Napolit, që kërkon të pak-
tën dyfishim për shkodranin.

Gjatë konfer
encës së

radhës për shtyp
në prag të finales
së madhe të
C h a m p i o n s
League kundër To-
tenhemit, trajneri
i Liverpulit, Jur-
gen Klop, ka folur
për të ardhmen e
tij. Ai ka vlerësuar
kampionatin ital-
ian, duke e cilë-
suar si mjaft
tërheqës, por ka
shuar të gjithë zërat që e shohin në një të ardhme të
afërt si trajner i Juventusit. "A është sipas meje Serie
A një kampionat mjaft tërheqës? Sigurisht që është, por
e kam kuptuar se ku doni të mbërrini. Duke parë të
gjithë zërat që po qarkullojnë rreth një të ardhmeje
timen te Juventusi, po ju them se nuk ka asgjë të
vërtetë. Janë thjesht budallallëqe", iu përgjigj
gazetarëve trajneri gjerman i "Reds"-ave.
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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
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Atkinson, alias Mister Bean.
5. Ishte dyqanxhi i dikurshëm.
10. Ferrara regjisor.
12. Kalohet në gjumë.
14. Të parat në sondazh.
15. Eshtë nofka.
16. Një treshe në skenë.
19. Nuk i tregohen babait.
21. Gjysmë tatimi.
23. Berenger aktor.
24. Në mes të një forme.
25. Bëjnë stil të lirë
28. Fillojnë nazet
29. Kalimi në kufij.
30. Një tragjedi... e Dreiser.
33. Grier aktore.
34. Dashi kur mungon ai
36. Eshtë zanore në filma
38. Kufizohet në kufij
39. Ente Civile Europiane.

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

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

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

VERTIKAL

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

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

- Njerëzit ndahen në dy
llojë: të parët mendojnë e
pastaj flasin e veprojnë, të
dytët një herë flasin,
veprojnë, e pastaj
mendojnë.

- Ndërsa përpiqemi për t'u
mësuar fëmijëve tanë
gjithçka për jetën, fëmijët
tanë na mësojnë se çfarë
është jeta.

- Njeriu asnjëherë nuk
është qesharak për shkak
të vetisë që ka, por vetëm
për shkak të asaj që
dëshiron të ketë.

ZBAVITJE

- Fakti që kemi armiq tregon qartë se
kemi edhe merita.
- Mendimet që kanë armiqtë për ne janë
më afër të vërtetës, se ato që kemi për
veten.

- Sa më shumë inteligjent të jesh, aq
më shumë duhet të mësosh.
- Që të kesh të ardhme, duhet të
braktisësh shpresën se do të jesh në
gjendje për të ndryshuar të kaluarën.

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

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

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