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NEGOCIATAT
REKOMANDIMI

Hahn: Kushti më i veçantë, implementimi i reformave mbi sundimin e ligjit

Komisioni Europian: Të hapen
menjëherë negociatat për Shqipërinë
Shtyrja në qershor? Mogherini: Kushtet janë përmbushur

Komisioni Europian
jep sërish rekoman
dim për hapjen e ne-

gociatave të anëtarësimit të
Shqipërisë me BE. Për të dyt-
in vit Komisioni Evropian u
rekomandon vendeve anëtare
hapjen e negociatave me Sh-
qipërinë dhe Maqedoninë e
Veriut. Paketa e zgjerimit e
Komisionit Europian u pre-
zantua së pari në Komitetin e
Punëve të Jashtme të Parla-
mentit Europian. Në një kon-
ferencë për shtyp, komision-
ieri i Zgjerimit Johanes Hahn
dhe përfaqësuesja e lartë e
BE-së, Federicha Mogherio-
ni, artikuluan qartë se Sh-
qipëria i ka plotësuar të
gjitha kushtet, duke u ndalur
gjatë te reforma në drejtësi.
Z.Hahn u shpreh se Shqipëria
ka bërë reforma të rëndë-
sishme, megjithatë theksoi se
kjo punë duhet të vazhdojë.
Komisioneri Hahn, duke re-
komanduar çeljen e negociat-
ave për Shqipërinë dhe Maqe-
doninë e Veriut, përmendi se
pavarësisht vështirësive në
Ballkan, vendet kandidate
kanë shënuar përparime thel-
bësore. "Ne do paraqesim të
njëjtin rekomandim për Sh-
qipërinë dhe Maqedoninë e
Veriut. Shqipëria ka ndjekur
reformat në transformimin
në sistemin e drejtësisë. Maqe-
donia e Veriut ka vazhduar
me reforma dhe ka arritur një
marrëveshje historike me
Greqinë. Këto dy vende kanë
përmbushur reformat që janë
kërkuar. Tani këshilli të hapë
negociatat me Shqipërinë dhe
Maqedoninë e Veriut. Komi-
sioni përsërit të njëjtat reko-
mandime për këshillin për të
hapur negociatat e anëtarë-
simit. Për të pasur besuesh-
mëri, Bashkimi Europian
duhet t'u përmbahet angazhi-
meve të tij dhe të japë një
përgjigje të qartë dhe pozitive
për vendet që kanë përm-
bushur detyrat", deklaroi eu-
rokomisioneri Hahn. "Mbetet
shumë për të bërë - tha Hahn
- sidomos në fushën e sundim-
it të ligjit, por Bashkimi Eu-
ropian duhet të mbajë pre-
timet e bëra ndaj vendeve
kandidate. Shqipëria po ecën
me reformat, mund të për-
mendim reformën në drejtësi
dhe procesin e patjetër-
sueshëm të vetingut. Duhet të
vazhdojnë të implementojnë
reformat mbi sundimin e
ligjit, ky është kushti më i
veçantë për ta që të ecin për-
para në rrugën europiane",
theksoi z.Hahn. Gjatë takim-
it me eurodeputetët u thek-
sua se Brukseli duhet të kon-
firmojë arritjet e të dyja
vendeve, pasi kjo lidhet me be-
sueshmërinë e BE-së.
SHTYRJASHTYRJASHTYRJASHTYRJASHTYRJA

Si komisioneri Hahn ash-
tu edhe përfaqësuesja e Lartë
e BE nuk e komentuan dje

vendimin e këshillit për në
qershor, nëse do të shtyhet
apo jo për një datë tjetër, pasi
sipas tyre, kushtet janë përm-
bushur. "Rekomandimi që
komisioni i jep këshillit ësh-
të që të hapë negociatat sa më
shpejt. Ata janë gati, ky ësh-
të rekomandimi ynë. Diskuti-
mi tani është te vendet tona
anëtare, nëse vendet anëtare
janë gati, por Shqipëria dhe

Maqedonia e Veriut janë gati
dhe i qëndrojmë këtij mendi-
mi për të dytin vit. Ata janë
gati të hapin negociatat, ç'ka
nuk do të thotë që do të hynë
në Union nesër në mëngjes.
Është një proces i komp-
likuar, por ata jene gati për
hapjen e negociatave", - dek-
laroi z.Mogherini. Përfaqë-
suesja e lartë e BE-së u ndal
edhe tek kriza politike në Sh-

qipëri. "Shqipëria është gati
për të hapur negociatat. Ju i
referoheni një krize politike,
por së pari cili vend nuk ka-
lon apo ka kaluar përmes
krizave politike? Së dyti, Sh-
qipëria çdo herë që ne e kemi
vizituar, gjithmonë ka pasur
përplasje apo kriza politike
dhe e njëjta gjë ndodh dhe në
shtete të tjera në rajon. Vlerë-
simi ynë nuk është politik,

por teknik", u shpreh zj.
Mogherini. Nga të dhënat e
deritanishme, Franca, Holan-
da dhe Belgjika vazhdojnë të
kundërshtojnë fillimin e ne-
gociatave me Shqipërinë dhe
Maqedoninë Veriore në qer-
shor, edhe pse nuk përjashto-
het mundësia që qëndrimet e
tyre do të zbuten. Nëse parla-
menti gjerman do të arrijë të
miratojë negociatat me të ven-

Valentina Madani

Këshilli
i Europës

KNUT FLECKENSTEIN
"Ne duhet të flasim një gjuhë të qartë. Vendi i
Ballkanit Perëndimor në të ardhmen është në BE,
prandaj zgjerimi duhet të mbetet një prioritet për
këtë parlament. Njerëzit e Ballkanit Perëndimor
kanë nevojë për një shenjë të qartë se Bashkimi
është në anën e tyre", tha z. Fleckenstein.



Politikani gjerman,
Gunther Krichbaum,

pak para publikimit të
progres-raporti për Sh-
qipërinë dhe vendet e Ball-
kanit Perëndimor bëri të
ditur se vendimi për çeljen
e negociatave do të shty-
het për në tetor, deri sa të
arrihet në një vendim. Në
një prononcim për median
gjermane "nzz.ch.", kreu i
Komisionit parlamentar
për Europën në Bunde-
stag tha se 28 vendet
anëtare do të votojnë në
mes të qershorit, por kjo
nuk do të thotë "asgjë".
Kurse ministri i Shtetit për
Çështje të Europës në
qeverinë gjermane, Micha-
el Roth, kërkoi fillimin e
negociatave me Shqipërinë
dhe Maqedoninë e Veriut
për anëtarësim në BE.
"Tani e ka radhën BE të
bëjë detyrën e vet. Ne i qën-
drojmë fjalës dhe duhet të
mbajmë premtimin, sepse
për Ballkanin Perëndimor

det në fillim të qershorit,
atëherë çështja mund të ven-
doset në axhendën e minis-
trave të Jashtëm të BE-së në
Luksemburg në 18 qershor, ku
sërish nuk përjashtohet një
debat i ashpër midis shteteve
anëtare si vitin e kaluar. Ven-
dimet e shteteve anëtare gjith-
sesi do të udhëhiqen nga konk-
luzionet e raporteve të Komi-
sionit Europian.

Roth: BE-ja të mbajë premtimet ndaj vendeve të Ballkanit

Gjermania, Krichbaum: 28 vendet e BE-së
votojnë në qershor, por kjo s'do të thotë "gjë"

është shumëçka në lojë. Dhe
për Bashkimin Evropian
bëhet fjalë për interesa jetë-
sore në aspektin e sigurisë,
por edhe për besueshmërinë
e tij", u shpreh ai. Sipas
Roth, BE-ja ka arritur në
përfundim se Tirana dhe
Shkupi i kanë kryer detyrat
e shtëpisë dhe i kanë plotë-
suar kushtet e vëna nga
Këshilli Europian. Ministri
gjerman për Europën, Roth
kritikon ashpër opozitën në
Tiranë. Ajo sipas tij po ar-
rin të prodhojë pamje dra-
matike në vend se në garën
e ideve politike të matet me
qeverinë në parlament, të
cilin po e bojkoton. "Në Sh-
qipëri gjendja në pamje të
parë duket më e komplikuar.

Kjo lidhet para së gjithash
me faktin që opozita ia del
gjithnjë të prodhojë pamje
dramatike, në vend që të
matet në mënyrë konstruk-
tive me qeverinë në kontek-
stin e një konkurrimi poli-

tik idesh në parlament, të
cilin aktualisht e ka bojko-
tuar. Por, kjo politikë e pa-
përgjegjshme obstruksion-
iste nuk duhet të errësojë
gjithë sa vendi ka arritur",
deklaroi z.Roth për gazetën
"Frankfurter Allgemeine
Zeitung". Më pas, ministri i
Jashtëm gjerman flet edhe
për reformën në drejtësi,
duke thënë se i gjithë proce-
si po ndiqet nga ekspertë
europianë.

Rekomandimi, Kukan:
Politika të ngrihet mbi inter-
esat partiake

Eurodeputeti Eduard Ku-
kan kërkoi dje nga klasa
politike shqiptare që të ngri-
het mbi interesat partiake
dhe të bëjë zgjedhjet e duhu-

ra në interes të vendit.
Gjatë fjalës së tij në Komi-
tetin e Punëve të Jashtme
të Parlamentit Europian,
Kukan theksoi se sh-
qiptarët e meritojnë hapjen
e negociatave. "Në Shqipëri
kemi një situatë politike të
tensionuar dhe është pjesë
e politikës vendëse që të
ngrihet mbi interesat par-
tiake dhe të bëjë zgjedhjet
e duhura e të marrin ven-
dime në interes të popullit
shqiptar. Populli shqiptar
e meriton hapjen e negoci-
atave. Unë mendoj se du-
het të bëjmë diçka më dra-
matike. Duhet të rish-
ikojmë instrumentet që
kemi në dispozicion për t'u
bërë presion kolegëve në
Ballkan, sepse ata duhet
ta bëjnë. Nëse nuk e bëjnë,
kam frikë se besuesh-
mëria dhe autoriteti ynë
do të bjerë. Kjo është më
keq, sepse rajoni ka çësh-
tje të ndjeshme të sig-
urisë", shprehet z.Kukan.

REKOMANDIMI
"Mbi bazën e vlerësimeve strikte, për të dytin vit
rresht komisioni rekomandon hapjen e negociatave
me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Këto dy
vende e kanë bërë pjesë të tyre të punës, tani është
radha e Bashkimit Europian të përmbushë pjesën e
tij. Tani, pas rekomandimit tonë, 'topi' është në fushën
e këshillit", deklaroi z.Hahn.



Komisionieri i Zgjerimit Johanes
Hahn dhe përfaqësuesja e lartë e
BE-së, Federicha Mogherioni, gjatë
konferencës për shtyp
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Shqipërisë i është hapur
dje "drita jeshile" për
çeljen e negociatave të

integrimit në Bashkimin Eu-
ropian. Komisioni Europian
i mbledhur dje në Bruksel ka
rekomanduar hapjen kësaj
here pa kushte të negociatave
për Shqipërinë, ashtu si edhe
për Maqedoninë e Veriut. Në
raportin voluminoz prej 113
faqesh të prezantuar dje nga
komisioneri Johanes Hahn
për Shqipërinë vlerësohet
avancimi që ka bërë vendi ynë
në axhendën e tij europiane,
duke vënë theksin në mënyrë
të veçantë te reforma në
drejtësi dhe rezultatet e der-
itanishme të saj, ndërsa evi-
dentohet gjithashtu polarizi-
mi i madh politik që ekziston
dhe rezultatet e munguar në
luftën kundër korrupsionit.
"Në dritën e progresit të arri-
tur dhe kushteve të vendosu-
ra unanimisht nga këshilli në
qershor 2018, komisioni reko-
mandon që këshilli të hapë
tani bisedimet e anëtarësimi
me Shqipërinë. Shqipëria ka
vazhduar të bëjë përparim të
mirë dhe dëshmoi ven-
dosmërinë e saj të vazh-
dueshme për të përparuar me
axhendën e Bashkimit Euro-
pian. Shqipëria ka pasur re-
zultate të prekshme dhe të
qëndrueshme, veçanërisht
lidhur me kushtet e përcak-
tuara në përfundimet e
këshillit të qershorit 2018 për
hapjen e negociatave të pra-
nimit, në një atmosferë poli-
tike të polarizuar vazhdi-
misht", - thuhet në konkluzi-
onin e këtij raporti.
KRITERI POLITIKKRITERI POLITIKKRITERI POLITIKKRITERI POLITIKKRITERI POLITIK

Duke marrë në analizë të
gjitha kushtet e vëna vitin e
shkuar, raporti thekson se sa
i përket kriterit politikë në
Shqipëri, është vënë re një
polarizimi i fortë, duke eviden-
tuar se aktiviteti parlamen-
tar u prek nga bojkoti i zgja-
tur i partive opozitare, të cilat
më pas hoqën dorë nga man-
datet e tyre parlamentare në
shkurt 2019, çka sipas rapor-
tit ndikoi negativisht edhe në
ecurinë e reformës zgjedhore.
Gjithashtu, në të theksohet
se shumica e partive opozi-
tare vendosën që të mos
regjistrohen për zgjedhjet e
30 qershorit 2019. Lidhur me
këtë situatë politike, komisio-
ni thekson se "partitë e
opozitës, shumica prej të
cilave hoqën dorë nga man-
datet e tyre parlamentare në
shkurt të vitit 2019, duhet të
angazhohen në mënyrë kon-
struktive në institucionet
demokratike dhe të angazho-

hen për një konsensus të
gjerë evropian".
REFORMA NËREFORMA NËREFORMA NËREFORMA NËREFORMA NË
DREJTËSIDREJTËSIDREJTËSIDREJTËSIDREJTËSI

Një aspekt tjetër në të cil-
in është vënë theksi në këtë
raport është reforma në
drejtësi. Ndryshe nga shumë
skeptikë, Komisioni Europi-
an vlerëson rezultatet e kësaj
reforme, e cila sipas tyre "ka
vazhduar me progres të
mirë". "Vetingu i gjyqtarëve
dhe prokurorëve ka dhënë re-
zultate të prekshme. Më
shumë se 140 dosje janë për-
punuar, duke rezultuar me 88
shkarkime/dorëheqje dhe 53
konfirmime në detyrë. Shumi-
ca e shkarkimeve kanë të bëjnë
me pasuritë e pajustifikuara.
Këto rezultate konkrete dhe të
besueshme kanë forcuar

ndjeshëm pavarësinë, paansh-
mërinë, profesionalizmin dhe
llogaridhënien e gjyqësorit", -
thuhet në këtë raport. Pavarë-
sisht se vlerësohen përpjekjet
në luftën kundër krimit të or-
ganizuar dhe korrupsionit,
raporti thekson nevojën për të
bërë më shumë në këtë drejtim
dhe për të pasur rezultate më
të prekshme sa i përket dënim-
it përfundimtar të zyrtarëve
të lartë për korrupsion. "Kor-
rupsioni është mbizotërues
në shumë fusha dhe mbetet
një çështje shqetësuese", -
nënvizon raporti. Sa i përket
luftës kundër korrupsionit
dhe krimit të organizuar, ko-
misioni vëren se "kanë vijuar
përpjekje të vendosura, përf-
shirë luftën kundër trafikim-
it të drogës dhe kultivimit,

duke kontribuar në krijimin
e një baze të qëndrueshme të
dhënash në hetime proaktive,
ndjekje penale dhe dënime.
Vitet e fundit, Shqipëria tre-
goi në vijim një angazhim të
fortë për të luftuar pro-
dhimin dhe trafikimin e
kanabisit".
KRIMIKRIMIKRIMIKRIMIKRIMI

Po ashtu, vlerësohet edhe
bashkëpunimi ndërkombëtar
i policisë shqiptare, veçanër-
isht me shtetet anëtare të BE-
së, i cili "është intensifikuar,
duke çuar në një numër oper-
acionesh të suksesshme të
zbatimit të ligjit në masë të
madhe dhe arrestimin e nd-
jekjen penale të krerëve të
organizuar kriminalë".
Raporti vlerëson po ashtu
edhe përpjekjet për reformim-
in e administratës dhe zba-
timin e lirive dhe të drejtave
të njeriut, ndërsa thekson
duhet të bëjë më shumë në
aspektin e të drejtë së pronës.
Sa i përket kriterit ekonomik,
raporti vlerëson se: "Sh-
qipëria ka bërë disa përpa-
rime dhe është e përgatitur në
zhvillimin e një ekonomie
tregu funksionale. Shqipëria
shënoi rritje ekonomike ndër-
sa papunësia u zvogëlua, por
mbetet ende e lartë. Ek-
sportet u rritën në mënyrë të
qëndrueshme. Raporti i lartë
i borxhit publik vazhdon të
ulet, ritmi i konsolidimit
fiskal mbeti i ngadalshëm".
Bankat vazhduan të ulnin
numrin e kredive me prob-
leme dhe përdorimin e mon-
edhës së huaj. Sektori bankar
mbeti i qëndrueshëm,
megjithëse rritja e kreditim-
it të biznesit nuk u rrit. Hap-
at drejt zhvillimit të tregut
financiar janë marrë. Ambi-
enti i biznesit është përmirë-
suar vetëm në disa aspekte.

GJETJET E RAPORTIT TË KOMISIONIT
EUROPIAN

Polarizimi i fortë vazhdoi edhe në sferën politike.
Veprimtaritë parlamentare u prekën nga një bojkot i
zgjatur nga partitë e opozitës, të cilat pastaj i dogjën
edhe mandatet e tyre parlamentare në shkurt të 2019-
ës.
Partitë kryesore të opozitës vendosën të mos
regjistrohen për zgjedhjet lokale, të cilat planifikohen të
bëhen më 30 qershor 2019. Largimi i partive kryesore
të opozitës ka ndikuar negativisht përpjekjet për
reformën zgjedhore.
Partitë e opozitës, shumica prej të cilave hoqën
dorë nga mandatet e tyre parlamentare në shkurt të vitit
2019, duhet të angazhohen në mënyrë konstruktive në
institucionet demokratike dhe të angazhohen për një
konsensus të gjerë evropian.
 Zbatimi i reformës gjithëpërfshirëse në drejtësi ka
vazhduar me progres të mirë. Janë themeluar
institucionet e reja për vetëqeverisjen e gjyqësorit, duke
përfaqësuar një hap vendimtar për forcimin e
pavarësisë dhe llogaridhënies së gjyqësorit.
 Vetingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve ka dhënë
rezultate të prekshme. Më shumë se 140 dosje janë
përpunuar, duke rezultuar me 88 shkarkime/dorëheqje
dhe 53 konfirmime në detyrë.
  Korrupsioni është mbizotërues në shumë fusha
dhe mbetet një çështje shqetësuese. Themelimi i një
Task Force kundër korrupsionit ka rritur proaktivitetin e
hetimeve administrative.
 Shqipëria ka shënuar përmirësim në luftën kundër
krimit të organizuar. Operacionet e policisë për të
goditur organizatat kriminale janë intensifikuar.
 Shqipëria është e përgatitur mesatarisht në atë që
ka të bëjë me reformën e administratës së saj publike.
Përpjekjet vazhduan në disa fusha të lidhura, duke
rezultuar në njëfarë progresi në efikasitetin dhe
transparencën e ofrimit të shërbimeve publike.
Konsolidimi i këtyre arritjeve duhet të përparojë më
tutje.
Sa u përket të drejtave themelore, Shqipëria
përputhet në përgjithësi me të drejtat ndërkombëtare të
njeriut dhe zhvilloi kuadrin ligjor në përputhje me
standardet evropiane.
 Nevojiten përpjekje të mëtejshme në lidhje me
konsolidimin e të drejtave pronësore.
 Sa i përket lirisë së shprehjes, legjislacioni i
përgjithshëm është i favorshëm për ushtrimin e lirisë
së shprehjes, por zbatimi kërkon përpjekje të
mëtejshme.
 Shqipëria ka bërë disa përparime dhe është e
përgatitur në zhvillimin e një ekonomie tregu
funksionale. Shqipëria shënoi rritje ekonomike ndërsa
papunësia u zvogëlua, por mbetet ende e lartë.
Raporti i lartë i borxhit publik vazhdon të ulet, ritmi i
konsolidimit fiskal mbeti i ngadalshëm. Sektori bankar
mbeti i qëndrueshëm, megjithëse rritja e kreditimit të
biznesit nuk u rrit.
Hapat drejt zhvillimit të tregut financiar janë marrë,
por ambienti i biznesit është përmirësuar vetëm në
disa aspekte.

Komisioni Europian rekomandoi hapjen e negociatave, kësaj here pa kushte

Raporti: Shqipëria rezultate të
prekshme, situata politike e polarizuar
"Opozita të angazhohet për një konsensus të gjerë europian"

KORRUPSIONI
"Korrupsioni është
mbizotërues në shumë
fusha dhe mbetet një
çështje shqetësuese",
- nënvizon raporti. Sa i
përket luftës kundër
korrupsionit dhe krimit
të organizuar,
komisioni vëren se,
"kanë vijuar përpjekje
të vendosura, përfshirë
luftën kundër trafikimit
të drogës dhe
kultivimit, duke
kontribuar në krijimin e
një baze të
qëndrueshme të
dhënash në hetime
proaktive, ndjekje
penale dhe dënime.
Vitet e fundit,
Shqipëria tregoi në
vijim një angazhim të
fortë për të luftuar
prodhimin dhe
trafikimin
e kanabisit".

EKONOMIA
"Shqipëria shënoi rritje
ekonomike, ndërsa
papunësia u zvogëlua,
por mbetet ende e
lartë. Eksportet u rritën
në mënyrë të
qëndrueshme. Raporti i
lartë i borxhit publik
vazhdon të ulet, ritmi i
konsolidimit fiskal
mbeti i ngadalshëm.
Bankat vazhduan të
ulnin numrin e kredive
me probleme dhe
përdorimin e
monedhës së huaj.
Sektori bankar mbeti i
qëndrueshëm,
megjithëse rritja e
kreditimit të biznesit
nuk u rrit. Hapat drejt
zhvillimit të tregut
financiar janë marrë.
Ambienti i biznesit
është përmirësuar
vetëm në disa
aspekte".

Komisioni Europian dje në Bruksel
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PROGRES-RAPORTI
REAGIMET

Protesta e fundit e opozitës

Kreu i Delegacionit të
BE-së në vendin tonë,

Luigi Soreca, pas dorëzim-
it të Raportit të Progresit
të Komisionit Europian
bëri të ditur dhe një përm-
bledhje të gjetjeve të tij,
ndërsa konfirmoi faktin se
kësaj here negociatat janë
hapur pa asnjë kushtëzim.
"Vlerësimi që kemi botuar
sot është se Shqipëria ka
arritur progres të rëndë-
sishëm, domethënës në fus-
hat e caktuara nga Këshil-
li në qershor 2018. Duke u
mbështetur te ky përpa-
rim i rëndësishëm, kam
kënaqësinë t'ju informoj
se Komisioni i rekoman-
don Këshillit që ky i fun-
dit të çelë negociatat e

Soreca: Duhet konsensus i fortë
kombëtar mbipartiak për integrimin

Kryeministri u shpreh se rekomandimi është konfirmim se Shqipëria i ka bërë detyrat

Rama fton Bashën: Bashkë mund t'ia
dalim për negociatat, data s'ndryshon
"S'kemi datë për të negociuar dhe Kushtetutë për të anashkaluar"

Kryeministri Edi Rama
nuk e ka konsideru-
ar surprizë vendi-

min e djeshëm të Komision-
it Europian për rekomandi-
min pozitiv për hapjen e ne-
gociatave për integrimin e
Shqipërisë në Bashkimin
Europian. Pasi mori në dorë-
zim zyrtarisht progres-
raportin nga kreu i Delega-
cionit të BE-së në vendin
tonë, Luigi Soreca, kreu i
qeverisë në një konferencë
të përbashkët me të, theksoi
se ky vendim është një kon-
firmim se Shqipëria i ka bërë
detyrat që i ishin vendosur
një vit më parë. "Për ne, për
hir të së vërtetës, kjo nuk
është një surprizë. Është një
afirmim i faktit se i kemi
bërë me përpikëri të gjitha
detyrat e shtëpisë dhe pikër-
isht pse i kemi bërë me
përpikëri të gjitha detyrat e
shtëpisë, Komisioni Europi-
an, i cili është mekanizmi
më i besueshëm lidhur me
vlerësimin e ecurisë së një
vendi, sot ka konfirmuar re-
komandimin pozitiv pa
kushte për çeljen e negoci-
atave për anëtarësim të Sh-
qipërisë në Bashkimin Euro-
pian", - tha Rama që në nisje
të fjalës së tij. Gjithsesi, ai
theksoi se ky është vetëm
hapi i parë dhe që bazohet
në gjykimin dhe vlerësimin
mbi bazën e asaj që ka bërë
Shqipëria, ndërsa theksoi se
tashmë është hapi i dytë,
vendimmarrja e Këshillit
Europian, që sipas tij ka të
bëjë me një vlerësim dhe ven-
dimmarrje politike të
vendeve anëtare. "Hapi i dytë
konfirmues është Këshilli
Europian, pra, mbledhja e të
gjithë udhëheqësve politikë
të Bashkimit Europian. Por
dallimi është i qartë. Në hap-
in e parë, kriteret janë objek-
tive, gjykimi është objektiv.
Në hapin e dytë, gjykimi ësh-
të politik. Për këtë arsye, në
këtë kohë të mbetur deri në
mbledhjen e Këshillit Euro-
pian, ne do bëjmë gjithçka që
të influencojmë gjykimin
politik", - nënvizoi Rama.
Por për t'i hequr çdo alibi çdo
shteti skeptik për të mirat-
uar hapjen e negociatave për

Shqipërinë, ai ka kërkuar
ndihmën e kundërshtarit të
tij politik, kreut të opozitës
Lulzim Basha që deri në
këtë vendimmarrje të mos
mendojë për partinë, por për
vendin. "Dua të mos flas për
opozitën në gjuhë të huaj,
pra, përkthyesi të mos përk-
thejë nga unë në gjuhë të
huaj asgjë për opozitën. Ama
një gjë është e sigurt nga
raporti dhe këtë e kam apel
për Lulzim Bashën dhe për
atë pjesë të opozitës që ësh-
të rrugëve: Deri në momen-
tin e vendimmarrjes nga
Këshilli Europian është
mirë që të mendojnë për Sh-
qipërinë, jo për partinë. Ësh-
të mirë të mendojnë për gjen-
eratën tjetër, jo për zgjedh-
jet e radhës. Është mirë që
të mos furnizojmë ata, të
cilët mund të jenë të lëkun-
dur, apo mund të jenë në
kërkim të arsyeve për të
thënë "Jo" me pamje të

gënjeshtërta, që nuk pasqy-
rojnë realitetin nga Tirana,
protestash që janë partiake,
nuk janë popullore", - thek-
soi kreu i qeverisë. Por pa-
varësisht kësaj thirrje vetë
Rama nuk është shprehur i
gatshëm të bëjë asnjë lëshim
sa i përket shtyrjes së datës
së zgjedhjeve si një mundësi
për të gjetur konsensusin
më pas. "Partia Socialiste,
shumica qeverisëse, nuk ka
asnjë pëlqim, lidhur me asn-
jë diskutim për shtyrjen e
datës së zgjedhjeve. Kjo nuk
ka lidhje me sforcon e respe-
ktueshme të presidentit, kjo
ka lidhje me qëndrimin tonë
të prerë e të qartë që në 30
qershor, nuk është çështja
kush do të fitojë zgjedhjet
bashkiake, por duhet të fi-
tojë Shqipëria institucio-
nale dhe kushtetuese, e
cila nuk mund të merret
peng dhe nuk mund t'i nën-
shtrohet axhendave par-

tiake të kujtdo qoftë. Jam
i bindur që presidenti nuk
e keqkupton reagimin në
raport me këtë pyetje që ne
nuk kemi datë për të nego-
ciuar dhe nuk kemi Kush-
tetutë për të anashkaluar",
- deklaroi Rama. Duke i
mbetur besnik këtij qëndri-
mi ai theksoi se në 1 qershor
PS do të fillojë fushatën për
zgjedhjet e ardhshme ven-
dore të datës 30.

anëtarësimit me Shqipërinë
tani dhe pa kurrfarë kush-
tëzimi", - tha Soreca. Ai thek-
soi se vendimi i Komisionit
Europian për të konfirmuar
rekomandimin pozitiv është
mbështetur në progresin e
mjaftueshëm që i duhet një
shteti që të bëjë dhe rezul-
tateve që duhet të tregojë
për të çelur negociatat. Por,
pavarësisht kësaj  Soreca
përmendi edhe disa sfida, të
cilat mbeten në aspektin
afatgjatë dhe që duhen kon-
soliduar për sa i përket pro-

integrimin europian. "Së
pari, që Shqipëria duhet të
vazhdojë të ndërtojë më
tepër mbi këtë historik sol-
id në luftën kundër kor-
rupsionit dhe krimit të or-
ganizuar; së dyti, nevoja
për një konsensus të fortë
kombëtar për prioritetin
madhor të integrimit euro-
pian, duke tejkaluar kësh-
tu polarizimin dhe duke
treguar kështu vullnet
politik të fortë, për të kalu-
ar përtej ndasive partiake",
- tha Soreca.

gresit të Shqipërisë dhe që
kanë të bëjnë me luftën
kundër korrupsionit dhe
konsensusin kombëtar për

APELI
Ama një gjë është e sigurt nga raporti dhe këtë e
kam apel për Lulzim Bashën dhe për atë pjesë të
opozitës që është rrugëve: Deri në momentin e
vendimmarrjes nga Këshilli Europian është mirë që
të mendojnë për Shqipërinë, jo për partinë. Është
mirë të mendojnë për gjeneratën tjetër, jo për
zgjedhjet e radhës. Është mirë që të mos furnizojmë
ata, të cilët mund të jenë të lëkundur"



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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Kreu i opozitës, Lulzim
Basha, nga Fieri ku
takoi mbështetësit e

tij, fajësoi kryeministrin Edi
Rama si pengesën kryesore
të integrimit të Shqipërisë në
familjen evropiane. Para
qytetarëve të shumtë fierakë,
Basha komentoi vendimin e
Komisionit Europian për
dhënien e rekomandimit për
çeljen e negociatave të Sh-
qipërisë me Bashkimin Euro-
pian. Basha u shpreh se
largimi i Ramës do t'i hapte
rrugë çeljes së negociatave
dhe zgjidhjes së krizës poli-
tike. "Largimi i tij i hap rrugë
zgjidhjes politike të një qev-
erie të integrimit europian,
që do mundësojë zbatimin e
kushteve që Edi Rama nuk i
zbaton sepse janë në konflikt
interesi me to. Zgjedhje të lira
dhe të ndershme. Nuk ka
vend që i hapen negociatat
me BE-së pa zgjedhje të lira.
Largimi i Edi Ramës, qeveri
tranzitore, zgjedhje të lira
dhe të ndershme janë rruga
jonë drejt BE-së. Asnjë kom-
promis dhe asnjë pazar me të
keqen", deklaroi z.Basha. Më
tej, kreu i opozitës bëri të
qartë se PD-ja synon t'i japë
fund tranziocionit, ndërsa
theksoi se uron që Shqipërisë
t'i hapen negociatat, sepse do
rristë llogaridhënien e çdo
qeverie. "Ne synojmë t'i japim
fund tranzicionit dhe t'i
hapim rrugën Shqipërisë eu-
ropiane. Sot KE rekomandoi
hapjen e negociatave. Ne
kemi luftuar çdo ditë, sepse
kjo do i rriste kontrollin e një
qeverie, aq më shumë të një
bande që i thotë vetes qeveri
dhe nuk ka të bëjë fare qever-
inë. Ne urojmë që Shqipërisë
t'i hapen sa më parë negoci-
atat, por ka tri vite që kjo
është refuzuar. Vendet
anëtare në BE kanë raportet
individuale për zhvillimet në
Shqipëri. Kanë raportet e
tyre sekrete për gjendjen e
kriminalitetit, korrupsionit.
Sot Rama duhet t'u kishte
kërkuar ndjesë shqiptarëve
për gënjeshtrën e një viti më

Kreu i PD: Largimi i Ramës i hap rrugë zgjidhjes politike dhe integrimit në BE

Basha: Ramën e kanë njoftuar,
negociatat me BE s'hapen në qershor
"S'ka vend që i hapen negociatat pa zgjedhje të lira"

Valentina Madani

parë. Një vit më parë hapi
shampanjën për të festuar
hapjen e negociatave. Çdo
shqiptar paguan për sham-
panjën e Edi Ramës, për qin-
dra dhe mijëra euro që hid-
hen në orgjira qeveritare për

të festuar gënjeshtra dhe
mashtrime. Sot pas një viti
negociatat nuk janë hapur. 5
kushtet nuk janë plotësuar,
më shumë kushtet janë shtu-
ar nga vendet anëtare që kanë
parë afera të tmerrshme",

theksoi z.Basha. Kreu i PD-
së tha se kryeministri Rama
duhet të kishte kërkuar fal-
je sot për gënjeshtrën e një
viti më parë, ku hapi sham-
panjën për hapjen e negoci-
atave. Sipas tij, Ramën e kanë
njoftuar se Këshilli Evropi-
an në qershor do votojë për
moshapjen e negociatave.
"Gjendjen në Shqipëri e dinë
të gjithë qytetarët, të djathtë
e të majtë, e dinë edhe në
Bruksel. Edhe ata që bëjnë
sikur nuk i dinë. I di edhe Edi
Rama. Partnerët tanë
ndërkombëtarë ia kanë bërë
të qartë atij, siç kanë infor-
muar edhe kryetarin e
opozitës se në gjendjen ak-
tuale, Këshilli Evropian i
qershorit do të votojë për
mos hapjen e negociatave
për Shqipërinë. Dhe ky ësh-
të një lajm ndëshkimi për
çdo shqiptar, ndëshkim i
pamerituar që ka një fajtor,
një emër, Edi Ramën dhe
qeverinë e tij antievropiane.
Edi Rama e ka frikë hapjen
e negociatave, sepse e di fare
mirë se ç'ka ndodhur në ato
vende ku janë hapur negoci-
atat. Se të parët që kanë sh-
kuar para drejtësisë kanë
qenë pushtetarët që kanë
abuzuar me pushtetin", - u
shpreh kreu i PD-së. Lulzim
Basha ftoi demokratët të
bashkohen në protestën e së
dielës ora 19:00. "Asnjë hap
për lëvizjen tonë për liri
demokraci. Ta sjellim të
shumëfishuar në Tiranë, të
dielën në orën 19:00", dek-
laroi kreu i PD-së.

EDI PALOKA
"Ka qenë vërtetë 'sukses i madh' 2018-ta në drejtësi…
Vjet ishim vetëm pa Gjykate Kushtetuese, tani prej pak
ditësh nuk kemi as Gjykate të Lartë. A mund të ketë
sukses më të madh? Ka ndonjë vend tjetër në botë që
t'ia ketë arritur kaq shpejt?! Ky ishte 'suksesi',
imagjinoni dështimet… Apo nuk ka? Kur jepet kësti i
fundit", shprehet nënkryetari i PD.





"Në 30 qershor do ta kenë edhe më keq"

Incidenti, 6 ish-deputetët e PD: Policia
tentoi të manipulojë pamjet e 16 shkurtit

Gjashtë deputetët e PD-së, të cilët janë proceduar pe
nalisht nën akuzë për kundërshtim me dhunë të

punonjësve të policisë, përmes një konference për shtyp
dje akuzuan Policinë e Shtetit se kanë tentuar të manipu-
lojnë pamjet filmike. "Thjesht kam larguar një punonjës
që duhet të jetë një punonjës policie, por që fatkeqësisht
rezultoi të ishte punonjës i bandës në pushtet, i cili kapte
për fyti deputetët", deklaroi z.Flamur Noka. Ndërsa depu-
teti Enkelejd Alibeaj tha se policia i pengoi deputetët në
të drejtën kushtetuese dhe ligjore për të marrë informa-
cion, ndërsa sipas tij, drejtori i përgjithshëm, nëndrejtori
i përgjithshëm dhe prokurori i çështjes ishin të impen-
juar jo me detyrat e tyre, por të mbytur nga avujt e alk-
oolit. "Ishin duke u sheshuar dhe mbytur nën avujt e alk-
oolit. Siç e shihni vetë në pamjet kryesore dhe pikërisht
aty në zyrat kryesore të shtetit, të Policisë së Tiranës, u
ndodhëm përballë një agresioni të disa personave, pse jo të
dehur nga avujt e alkoolit", tha Enkelejd Alibeaj. Partia
Demokratike publikoi disa pamje, ku sipas saj tregohet se
drejtori i përgjithshëm i policisë sulmon deputetin Straz-
imiri për t'i marrë telefonin me të cilin po filmonte. De-
putetët demokratë theksuan se janë përballë një tentativë
të kërcënimit politik të opozitës nga pushtetit, ndërsa si-
pas tyre në kushtet e një shteti normal, prokuroria duhet
të kishte marr nën hetim policët. "Kjo është data që do të
përcaktojë fare qartë fundin e të gjitha këtyre skenave dhe
shijes së hidhur që lënë këto skena, të dhunës së një shteti
policor ndaj qytetarëve të vetë. 2 qershor 2019, ora 19.00
përballë Kryeministrisë", tha Alibeaj. Të enjten, Flamur
Noka, Enkelejd Alibeaj, Gent Strazimri, Klevis Balliu, Xhe-
mal Gjunkshi dhe Anton Frrokaj do të paraqiten në
prokurori për të dhënë sqarime për ngjarjen.

DEKLARATA
"Gjendjen në Shqipëri e
dinë të gjithë qytetarët, të
djathtë e të majtë, e dinë
edhe në Bruksel. Edhe
ata që bëjnë sikur nuk i
dinë. E di edhe Edi
Rama. Partnerët tanë
ndërkombëtarë ia kanë
bërë të qartë atij, siç
kanë informuar edhe
kryetarin e opozitës, se
në gjendjen aktuale,
Këshilli Evropian i
qershorit do të votojë për
moshapjen e negociatave
për Shqipërinë", tha
z.Basha.

Raporti i KE për Shqipërinë,
Meta takon Sorecën: Shpresoj
të marrë miratimin e KiE-së

Presidenti i Republikës, Ilir Meta, priti dje am
basadorin e Delegacionit të Bashkimit Europi-

an në Tiranë, z. Luigi Soreca, me rastin e publikimit
të raportit të progresit për Shqipërinë nga Komisio-
ni Europian. Presidenti mirëpriti rekomandimin e
përsëritur të KE-së që Shqipëria të çelë negociatat e
anëtarësimit me Bashkimin Europian, me shpresën
që ky rekomandim të marrë edhe miratimin e
vendeve anëtare.
Kreu i shtetit uroi
gjithashtu për fitoren
e qartë të forcave
proeuropiane gjatë
zgjedhjeve për Parla-
mentin Europian, si
inkurajim për të
gjitha vendet që as-
pirojnë integrimin eu-
ropian. "Presidenti
mirëpriti rekomandi-
min e përsëritur të KE-së që Shqipëria të çelë negoci-
atat e anëtarësimit me Bashkimin Europian, me
shpresën që ky rekomandim të marrë edhe miratimin
e vendeve anëtare", thuhet në njoftimin e zyrës së sh-
typit të Presidencës. Kreu i shtetit uroi gjithashtu për
fitoren e qartë të forcave proeuropiane gjatë zgjedhjeve
për Parlamentin Europian, si inkurajim për të gjitha
vendet që aspirojnë integrimin europian.

Kreu i opozitës,
Lulzim Basha, dje në Fier

NJOFTIM ANKANDI
1. Shoqëria e Përmbarimit “BAILIFF SERVICE E.HOXHA” sh.p.k njofton
Shpalljen e Ankandit të II (DYTË), për shitjen e pasurisë  së paluajtshme :
Garazh, me sip. 96 m², Zona Kadastrale: 2640, Numri i Pasurisë: 199/32-G3,
Vol. 45, Faqe 169,  ndodhur në Linzë Dajt, Tiranë, në pronësi të Shoqërisë
“AGLI” shpk identifikuar me NIPT J71702004M. Ankandi i pasurisë fillon me
çmimin fillestar në vlerën 1,325,184 (një milion e treqind e njëzet e pesë
mijë e njëqind e tetëdhjetë e katër) LEKË.
Ankandi do të zhvillohet më datë 04.06.2019, ora 16:00,  pranë zyrës së
Shoqërisë së Përmbarimit “BAILIFF SERVICE E.HOXHA” sh.p.k , në
adresën Rruga “Vaso Pasha” Pallati 13/1, Ap.1, Tiranë, nr.telefon
042320227, email: elvinth@hotmail.com.

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+1-13, vol.37, fq.242, ZK 8518,
e ndodhur në Durrës (sip=29 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

 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.
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Shoqata "Tirana" mbledh bashkë njerëzit e dijes

Zgjidhja e krizës, 50
intelektualët firmosin: Të

krijohet një autoritet moral
Përafrimi i një Pakti Ko

mbëtar, që do të garan
tojë transparencën,

legjitimitetin, përgjegjsh-
mërinë dhe gjithëpërfshirje
sipas standardesh europiane
të zbatueshme është konk-
luzioni që forumi i intelektu-
alëve, thirrur nga shoqata
"Tirana", arritën në fund të
një takimi në kuadër të
krizës politike që ka përf-
shirë vendin. Ky forum, i cili
shprehu gatishmërinë e
gjithëpërfshirjes së vlerave
kombëtare nga të gjitha fus-
hat, do të jetë aktiv ndërsa
vendosi krijimin e një au-
toriteti moral të pran-
ueshëm nga të gjitha palët,
të besueshëm cilësisht në
sferën e ideve dhe të vlef-
shëm në rrafshet e zbatimit
të tyre. Ky është dhe synimi
kryesor i kësaj lëvizjeje, e
cila do të ndërtojë tryezat e
specializuara, të cilat do të
nisin menjëherë nga puna
për vlerësimin e çështjeve
më urgjente në jetën e ven-
dit. Kryetari i shoqatës "Ti-
rana", Arben Tafaj, i cili bëri
bashkë mbi 50 intelektualë,
tha se krizat janë si dhimb-
jet në një trup njerëzor, ato
janë arsyeja e shërimit të tij,
rrugët përmes së cilave lex-
ohen sëmundjet dhe prob-
lemet. Ato janë gjurmët për
të ndërtuar një terapi nor-
maliteti, zgjidhje të qën-
drueshme, përgjigje afatgja-
ta. Kreu i shoqatës "Tirana"
theksoi se vendi ndodhet sot
në një kolaps me dy sistemet
kryesore të një republike par-
lamentare jashtë funksionit,
ndaj sugjeroi pikërisht këtë
çast për të ndërhyrë. Profesor
Apollon Baçe theksoi faktin
që kurrë në 30 vjet nuk ësh-
të bërtitur nëpër mitingje
poshtë autokracia duke sug-
jeruar që të rrëzohet "sull-
tani", por t'i vihen disa detyra
e kushte "sulltanit" të ri. Pro-
fesoresha Nevila Nika thek-
soi se sot vendi është në pikë
të hallit, ndërsa sugjeroi
ndalimin në mënyrë kate-
gorike të shpenzimit të fond-
eve për rregullime zyrash
dhe emërimet pa meritë. Për
shkrimtaren e mirënjohur
Flutura Açka shteti duhet të
ndahet nga pushteti ndërsa
të luftohet fort për t'i dhënë
integritet nëpunësit civil, e
po në të njëjtën linjë ishin
dhe profesor Edmond Tupja
e Zydi Dervishi. Bardhyl Lla-
gami vuri theksin te prona, e
cila sipas tij është katandis-
ur aq keq sa vazhdon e prod-
hon probleme, ndërsa profe-
sor Ardjan Maçi ofroi gatish-
mërinë për hartimin e

Strategjisë Kombëtare të Ar-
simit, e cila është baza në
edukimin e brezave që vijnë.
Për artistin Bujar Kapexhiu
intelektualët duhet të dalin
në shesh së bashku e të jenë
ata që të flasin nëpër mit-
ingje duke shtuar se karika-
turisti më i madh është
kryeministri, i cili e shndër-
roi Shqipërinë në një
karikaturë. Situatë
emergjente ndërhyrjeje e

quajtën më se të rëndë-
sishme edhe intelektualë të
tjerë prezentë në tryezë,
përfshi z. Mulita, z.Pinguli,
Merkoçi, z.Farka z. Bala e his-
torianin Bakiu. Gjithsesi, kr-
ijimi i një autoriteti moral të
pranueshëm nga të gjitha
palët, të besueshëm cilësisht
në sferën e ideve dhe të vlef-
shëm në rrafshet e zbatimit
të tyre është dhe synimi
kryesor i kësaj lëvizjeje.

ARBEN TAFAJ
Kryetari i shoqatës "Tirana", Arben Tafaj, i cili bëri
bashkë mbi 50 intelektualë, tha se krizat janë si
dhimbjet në një trup njerëzor, ato janë arsyeja e
shërimit të tij, rrugët përmes së cilave lexohen
sëmundjet dhe problemet. Ato janë gjurmët për të
ndërtuar një terapi normaliteti, zgjidhje të
qëndrueshme, përgjigje afatgjata.
Kreu i shoqatës "Tirana" theksoi se vendi ndodhet
sot në një kolaps me dy sistemet kryesore të një
republike parlamentare jashtë funksionit, ndaj
sugjeroi pikërisht këtë çast për të ndërhyrë.



 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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Banka e Shqipërisë po
punon për hartimin e
një plani konkret

masash për përmirësimin e
sasisë dhe cilësisë së kredit-
imit, si dhe zgjerimin e
gamës së produkteve finan-
ciare. Lajmi u bë i ditur nga
guvernatori i Bankës së Sh-
qipërisë, Gent Sejko, dje
gjatë një takimi me drej-
tuesit e bankave të nivelit të
dytë, përfaqësues të FMN
dhe Bankës Botërore. Duke
u ndalur në ecurinë e sek-
torit bankar, guvernatori
vlerësoi kontributin e rëndë-
sishëm që sektori bankar jep
në zhvillimin ekonomik të
vendit, ku vëllimi i kursim-
eve financiare të administru-
ara nga sektori bankar zë
rreth 70% të PBB-së, ndërsa
vëllimi i kredisë së dhënë
prej tij është rreth 35% të
PBB-së. Në gjykimin e
Bankës së Shqipërisë, sek-
tori bankar është shtylla
kryesore e sistemit finan-
ciar dhe njëkohësisht ndër
segmentet më të zhvilluara
dhe profesionale të ekono-
misë. "Në këtë kontekst,
Banka e Shqipërisë gjykon
se sektori bankar duhet të
zgjerojë gamën e produk-
teve të kreditit, sidomos në
drejtim të financimit të pro-
jekteve, për të siguruar një
mbulim më të mirë të sek-
torëve të ekonomisë sh-
qiptare dhe të nevojave të
huamarrësve individualë. Të
rrisë vëmendjen ndaj sek-
torëve që ofrojnë potencial
të lartë kthimi, edhe për ar-
sye të përdorimit të pakët të
levës financiare, si bujqësia
apo biznese të reja e inova-
tive në fushën e teknologjisë

Bankat duhet të rrisin vëmendjen ndaj sektorëve që ofrojnë potencial të lartë kthimi

Sejko: Plan masash për rritjen e kredisë
dhe zgjerimin e produkteve financiare

Rreth 327 mijë njësi ekonomike kanë marrë kredi

Ministri Klosi zgjidhet zv.president i
Asamblesë së Përgjithshme të UNWTO
Për herë të parë nga

anëtarësimi në 1993,
Shqipëria do të përfaqëso-
het në organet drejtuese
të UNWTO, agjencisë së
specializuar për turizmin
me 148 shtete anëtare.
Blendi Klosi, ministri i
Turizmit dhe Mjedisit do
të mbajë postin e zv. presi-
dentit të Asamblesë së
Përgjithshme të UNWTO,
siç rezultoi në përfundim
të sesionit zgjedhor të Ko-
misionit për Europën, që
po mbahet në Zagreb të
Kroacisë. Shtetet pjesë-
marrëse në votim uruan
Shqipërinë për postin e
zv.presidentit të Asam-
blesë së Përgjithshme të
UNWTO, organi më i lartë
vendimmarrës i Organi-
zatës Botërore për Tur-
izmin. Pozicioni i zëv-
endëspresidentit i Minis-
trit të Turizmit dhe Mje-
disit vjen pas angazhimit
intensiv për rritjen dhe
konsolidimin e turizmit

shqiptar, që shënoi në 2018-
ën rritjen më të lartë statis-
tikore prej 20% më shumë të
numrit të turistëve kraha-
suar me 2017-ën. Përfaqësi-
mi i Shqipërisë në Organiza-
tën Botërore të Turizmit
nga Ministri Klosi do të jetë
mundësi e shtuar për
rritjen e njohjes dhe prezan-
timit të Shqipërisë turistike

në shumë vende të botës,
duke i shërbyer në këtë
mënyrë përpjekjes për të
konsoliduar turizmin sh-
qiptar. Ministri Klosi do të
drejtojë disa nga sesionet e
takimeve ndërkombëtare
për turizmin, që do të
mbahen në mbledhjet e
Asamblesë së Përgjithshme
të UNWTO.

Ornela Manjani

së informacionit dhe të
plotësojë gamën e produk-
teve financiare me instru-
mente derivative të
mbrojtjes ndaj rrezikut të
kursit të këmbimit, sidomos
për kredimarrës të ekspo-
zuar ndaj tij", - tha Sejko në

takim. Konsolidimi i sek-
torit bankar si dhe redukti-
mi i vazhdueshëm i rrezikut
të kredisë pritet të sjellin një
rritje të procesit të krediti-
mit në vend. Për materializ-
imin e këtij objektivi, guv-
ernatori Sejko kërkoi nga

përfaqësuesit e sektorit ban-
kar që të reflektojnë një
përqasje më aktive në përm-
bushjen e misionin të tyre
kryesor, atë të kreditimit të
shëndetshëm të ekonomisë.
SEKTORI BANKARSEKTORI BANKARSEKTORI BANKARSEKTORI BANKARSEKTORI BANKAR

Guvernatori i Bankës së
Shqipërisë bëri edhe një pan-
oramë të zhvillimeve në sek-
torin bankar. "Sektori ban-
kar shqiptar ka pasur një
zhvillim të vrullshëm gjatë
dy dekadave të fundit. Tash-
më, ky sektor administron
rreth 2.4 milionë llogari ban-
kare individësh dhe ofron

kredi për rreth 327 mijë një-
si ekonomike, nga të cilat
rreth 307 mijë individë apo
familje, rreth 19 mijë biznese
të vogla apo të mëdha dhe
pjesa e mbetur, entitete të
tjera publike apo private. Në
terma makroekonomikë,
vëllimi i kursimeve financia-
re të administruara nga sek-
tori bankar zë rreth 70% të
PBB-së, ndërsa vëllimi i kre-
disë së dhënë prej tij është
rreth 35% e PBB-së. Po ash-
tu, në këto dy dekada, sek-
tori bankar ka zgjeruar rrje-
tin e mbulimit të hapësirës
territoriale të vendit, si dhe
ka prezantuar produkte ban-
kare e instrumente pagese në
linjë me zhvillimet e sektorit
në rang botëror", - tha Sejko.

Në mbyllje të fjalës së tij, gu-
vernatori Sejko u shpreh se
një tjetër rol i rëndësishëm i
sektorit bankar është siguri-
mi i shërbimeve të pagesave
në ekonomi. Në këtë aspekt,
për të përmirësuar tregun e
pagesave me vlerë të vogël,
Banka e Shqipërisë ka har-
tuar projektligjin "Për shër-
bimet e pagesave", me mira-
timin e të cilit do të krijohen
kushtet për promovimin e
risive teknologjike, duke nx-
itur prezantimin e instru-
menteve më efikase, më të
shpejta dhe me kosto më të
ulët, të cilat do të rrisin
konkurrencën në treg, si dhe
do të sigurojnë transparencë
dhe mbi të gjitha mbrojtje për
konsumatorin.

POROSITË E GUVERNATORIT PËR
SEKTORIN BANKAR

Banka e Shqipërisë gjykon se sektori bankar
duhet:
1. Të rrisë vëmendjen ndaj kreditimit, si një
angazhim me përfitim të ndërsjellë për të dhe për
ekonominë shqiptare.
2. Të fuqizojë strukturat e brendshme dhe aftësitë e
tij analitike e menaxheriale në kredidhënie.
3. Të kujdeset për zbatimin me prioritet të
angazhimeve të mbetura nga plani i masave për
reduktimin e kredive me probleme.
4. Të bëhet më vokal e më transparent në
identifikimin e pengesave apo mangësive që
konstaton në ambientin e kreditit, si në aspektin
ligjor, edhe në atë rregullator.

PEDRAZZI: BANKAT, TË QËNDRUESHME DHE LIKUIDE
Kryetari i Shoqatës Shqiptare të Bankave, Silvio Pedrazzi, u shpreh se sektori

bankar paraqitet i qëndrueshëm dhe likuid, një parakusht i plotë ky për kreditimin
cilësor të ekonomisë. Pedrazzi u bëri thirrje bizneseve që të paraqesin projekte të

reja për financim, projekte të cilat gjenerojnë rritje të punësimit në ekonomi. Në
përfundim, ai shprehu angazhimin e sektorit bankar për të kontribuuar në zhvillimin e

mëtejshëm ekonomik të vendit.

Guvernatori i Bankës së
Shqipërisë, Gent Sejko

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi 3-vjeçar i mirëmbajtjes dhe
riparimit të sistemit të mbrojtjes elektronike ‘Autoclear’ në objektet e Bankës së
Shqipërisë”.

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 5,400,000 Lekë”.

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

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Shërbimi 3-vjeçar i mirëmbajtjes dhe
riparimit të sistemit të mbrojtjes elektronike ‘Autoclear’ në objektet e Bankës së
Shqipërisë”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 24 Qershor  2019, ora 14:00, 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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Arratiset në Itali, Sa
baudin Çelaj, një prej

bashkëpunëtorëve krye-
sorë të Moisi Habilajt,
njëherazi njeriu që im-
plikon më së tepërmi në
përgjimet e Prokurorisë së
Catanias ish-ministrin e
Brendshëm, Saimir Tahiri.
Lajmi u bë i ditur në
Gjykatën për Krime të Rën-
da, e cila po shqyrton dosjen
penale ndaj vëllezërve Moi-
si e Florian Habilaj, si dhe 7
të pandehurve të tjerë, të
cilët dyshohen si pjesë e një
grupi kriminal që trafikon-
te drogë nga Shqipëria drejt
Italisë. Gjykata tha se Çelaj
ka thyer masën e "arrestit
shtëpiak" duke u zhdukur
pa gjurmë, ç'ka ka detyruar
autoritetet italiane ta ren-

"Nuk doja ta plagosja 27-vjeçarin, arma shkrepi në mënyrë të pavullnetshme"

Borxhi 15 mijë euro, polici Ndue Ndoj:
Kolegu Ervis Murati më nxori në pritë
"Një nga pengmarrësit më vuri pistoletën në kokë"

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Një borxh i vjetër prej
15 mijë euro ishte ar
syeja që u tentua të

merrej peng dy ditë më parë
në Tiranë efektivi Ndue
Ndoj. Pas vetëdorëzimit në
polici, 25-vjeçari ka deklaru-
ar se nuk i njihte agresorët,
ndërsa në pritë e nxori kole-
gu i tij që mbeti i plagosur,
Ervis Murati. Rreth 15 mijë
euro ishte borxhi që vëllai i
efektivit të policisë së
Lezhës, Ndue Ndoj, u kishte
3 personave me origjinë nga
Kukësi, të cilët tentuan që ta
merrnin peng mëngjesin e së
martës pranë Akademisë së
Sigurisë në Sauk. Kështu u
shpreh pas vetëdorëzimit në
policinë e Tiranës 25-vjeçari
Ndoj. Ai shtoi se gjatë mo-
mentit të pengmarrjes, atij i
ishte drejtuar pistoleta në
kokë nga një prej agre-
sorëve, duke i kërkuar që të
hipte në automjetin që e
priste te dera e lokalit, fare
pranë Akademisë Sigurisë.
Por personi që kishte dalë
garant për të nxjerrë Ndojin
në pritë ishte kolegu i tij i
kursit të vitit të parë për
gradën nënkomisar Ervis
Murati. Ky i fundit mbeti i
plagosur me një plumb në
bark dhe ndodhet jashtë
rrezikut për jetën në spi-
talin e Traumës. Nga dekla-
rimet e Ndojit, Murati ishte
personi që e kishte thirrur
nga kafeneja, ku 25-vjeçari
po konsumonte kafe me tre
kolegë të tjerë të kursit.
Fillimisht efektivi iu bind
urdhrave të agresorëve,
duke shtuar se ishte i paar-
matosur. Në momentin që do
të hipte në automjet, ia i ka
rrëmbyer nga dora armën e
zjarrit pengmarrësit e më
pas ka mbetur i plagosur
Murati. Sipas deklarimit të
Ndojit, ai ka thënë se nuk
kishte si objektiv të qëllon-
te kolegun e tij 27-vjeçar, pasi
arma u shkrep në mënyrë të
pavullnetshme. I vetëdorë-
zuari Ndoj ka pohuar se
pengmarrësit nuk i njeh dhe
nuk ka pasur konflikte të
mëparshme me ata. Ndërko-
hë, i plagosuri Murati edhe
pse është tentuar të merret
në pyetje të Shërbimi për
Çështjet e Brendshme dhe
Ankesave nuk ka pranuar
të flasë për ngjarjen, duke
kërkuar që sqarimet e tij t'i
japë në një moment të dytë.

Krimet e Rënda: Ka thyer masën e "arrestit shtëpiak"

Arratiset në Itali Sabaudin Çelaj,
bashkëpunëtori kryesor i Moisi Habilajt
disin emrin e tij në listën e të
shumëkërkuarve. I vetmi i
pandehur i paraburgosur në
Shqipëri është Armando
Koçeri, pasi të gjithë të tjerët
ndodhen ose në paraburgim
ose nën masën e "arrestit sh-
tëpiak" në shtetin fqinj.
Trupa gjykuese tha se është
në pamundësi të zhvillojë se-
ancën, përderisa të pandehu-
rit që po gjykohen në mung-
esë nuk kishin marrë dijeni
për procesin sipas parashiki-

meve ligjore. Ndaj e vetmja
mundësi ishte shtyrja e pro-
cesit. Megjithatë në pak minu-
ta, të qëndrimit në sallën e
gjyqit, trupa u përball me një
ankesë të Koçeri. Ai kërkoi që
kamerat të mbaheshin larg
sallës së gjyqit, pasi sa herë
del në ekran, fëmijët e tij
shqetësohen dhe përjetonin
stres. Dosja ndaj të pandehu-
rve, mes tyre edhe Nezar Sei-
ti, i cilësuar si financiar i
grupit, u dorëzua në gjykatë,

në muajin mars të këtij viti,
pas një viti hetimesh të kry-
era nga Prokuroria për
Krime të Rënda. Ndaj tyre
rëndojnë akuzat e trafikimit
të narkotikëve, grupit krim-
inal dhe mbajtjes pa leje të
armëve. Grupi në fjalë dys-
hohet për kultivimin e dh-
jetëra hektarëve me hashash
në Vlorë dhe më pas
trafikimin e sasive drejt sh-
tetit fqinj. Në të njëjtin  grup
kriminal, që drejtohej nga

Moisi Habilaj, dyshohet të
jetë përfshirë edhe Saimir
Tahiri, i cili pritet të nisë për-
balljen me drejtësinë me 19
qershor. Që procesi në Sh-
qipëri ndaj Habilajve dhe
miqve të tyre të zhvillohet

normalisht, duhet që të pan-
dehurit të marrin dijeni në
rrugë ligjore, ndaj për këtë
arsye gjykata urdhëroi të
ripërsëriteshin fletëthirrjet.
Seanca e radhës u caktua më
11 qershor.                        (kL.la)(kL.la)(kL.la)(kL.la)(kL.la)

Të gjithë studentët që kanë
qenë të pranishëm në mo-
mentin e konfliktit janë mar-
rë në pyetje nga SHÇBA-ja,
ndërsa janë pezulluar nga
kursi i vitit të parë të Aka-
demisë së Sigurisë dy efek-
tivët e policisë, Ndoj dhe i
plagosuri Murati. (Marrë
nga "ABC News Albania")

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Një sherr famil-
jar gati ka përfunduar në
tragjedi në Kamëz. Shër-
bimet e Komisariatit të Pol-
icisë nr.5 Kamëz kanë
parandaluar përshkallëz-
imin e mëtejshëm të konf-
liktit familjar ku është për-
dorur edhe arma e zjarrit.
Sipas të dhënave zyrtare,
blutë kanë marrë njoftim se
në lagjen "Valias i Ri", në
Kamëz, po ndodhte një kon-
flikt midis dy familjeve
(krushqi). Menjëherë poli-
cia ka reaguar dhe ka arres-
tuar në flagrancë për veprën

penale "Dhunë në familje",
"Plagosje e lehtë me dashje",
"Armëmbajtje pa leje", sh-
tetasin M.V., 61 vjeç, banues
në "Valias të Ri. 61-vjeçari ka
ushtuar dhunë fizike dhe ka
plagosur lehtë me qytën e
një pistoletë, vëllain e dhën-
drit, shtetasin N.D., 43 vjeç, i
cili ndodhet në spital jashtë
rrezikut për jetën. Gjithash-
tu, është arrestuar në fla-
grancë për veprën penale
"Dhune në familje" shtetasi
A.D., 40 vjeç, banues në Val-

ias, Kamëz, pasi në banesë
dyshohet se ka ushtruar
dhunë fizike dhe
psikologjike ndaj bash-
këshortes. U ndaluan sh-
tetasit S.V., 63 vjeç, banues
në Kamëz, për veprën penale
"Plagosje e lehte me dashje"
dhe shtetasi SH.V., 28 vjeç,
banues në Valias, për veprat
penale "Plagosja rëndë me
dashje", "Armëmbajtje pa
leje". Njëkohësisht janë
shpallur në kërkim dhe po
punohet për kapjen e 4 sh-

tetasve: A.V., D.V., S.N. dhe
N.D. Ndalimi i 2 shtetasve
dhe shpallja në kërkim e 4
tjerëve u bë, pasi nga vep-
rimet operative ka rezultu-
ar se janë përfshirë në konf-
likt si autorë të plagosjes së
shtetasit N.D.. Në cilësinë e
provës materiale është
sekuestruar një armë zjarri
pistoletë me katër fishekë.
Materialet procedurale do t'i
referohen Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësorë Tiranë
për veprimet të mëtejshme.

Rovena Gashin e
djeg pasuria, KPA e
shkarkon nga detyra
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Kolegji i Posa-
çëm i Apelimit dje ka
dhënë vendimin për
prokuroren Rovena Ga-
shi, duke lënë në fuqi ven-
dimin e parë të vetingut
dhe duke e shkarkuar
nga detyra. Gashi, me
detyrë pranë Prokurorisë
së Përgjithshme u sh-
karkua nga Komisioni i
Pavarur i Kualifikimit,
por vendimi i ankimua
nga vetë prokurorja. Sot
trupi gjykues i KPA ven-
dosi edhe në prani të vëzh-
gueses ndërkombëtare,
se zonja Rovena Gashi,
subjekt i rivlerësimit për
shkak të funksionit të saj
si prokurore të shkarko-
het nga detyra. Me sa
duket, problemet me dek-
larimin e pasurisë kanë
qenë shkak për vendimin
e marrë nga KPA. Në 25
korrik të vitit të kaluar,
anëtarët e KPK Genta
Tafa, Pamela Qirko dhe
Lulzim Hamitaj ven-
dosën shkarkimin e
prokurores nga detyra.
Gashi, e pezulluar nga
detyra për shkak se ishte
nën hetim për fshehje pa-
surie, nuk ishte e pran-
ishme në seancën e asaj
kohe. ILDKPKI konsta-
tonte se deklarimet nuk
janë të sakta, ka mung-
esë burimesh për pasur-
inë që ka dhe ka dekla-
rim të rremë të pasurisë.

SULMI
25-vjeçari Ndue Ndoj është sulmuar nga tre persona me origjinë nga Kukësi, të cilët

kanë tentuar që ta rrëmbejnë. Mësohet dhe 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. 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 plagosur 27-vjeçarin Ervis Murati.

Sherr me armë mes krushqish në
Valias, 2 në pranga dhe 4 në kërkim

25-vjeçari Ndue Ndoj
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Dekanët e 3 fakulteteve ndajnë çmimet. Maturantët: Duhet të bëheni pjesë e universitetit

"Luarasi" finalizon me sukses projektin
për gjimnazet, bursa për fituesit

Ethem Ruka: Synojmë të nxisim të rinjtë, paketa stimuluese

Bashkëpunimi i uni
versiteteve me sh
kollat e mesme ësh-

të një ndër sfidat e arsimit
në vend. Universiteti "Lu-
arasi" vazhdon të bëjë hapa
të suksesshëm në këtë
drejtim. Për rreth një javë,
46 gjimnazistë të disa prej
shkollave të mesme më të
mira të Tiranës u bënë
pjesë e projektit inovativ E-
Gymnasium Innovation
week. Nxënës të talentuar
nga shkollat e mesme si
"Andon Zako Çajupi"; "Is-
mail Qemali",  "Sami
Frashëri", "Harry Fultz",
"Shkolla Teknike
Ekonomike" "Herman
Gmeiner" ndoqën me inter-
es leksionet nga pedagogët
e "Luarasit".
BURSAT

Projekti i realizuar në
bashkëpunim me qendrën
FAB u finalizua me sukses
në ceremoninë e ndarjes së
çmimeve. Rektori i univer-
sitetit, prof. dr Ethem Ruka
surprizoi gjimnazistët
fitues duke iu ofruar bursa
në "Luarasi". Ai shtoi se ky
projekt do të zgjerohet. "Të
gjithë ata maturantë që
dëshirojnë të vazhdojnë stu-
dentët në universitetin "Lu-
arasi" sigurisht do t'iu vi-
het në dispozicion një pa-
ketë stimuluese. Projekti E-
Gymnasium synon të afrojë
shkollat e larta me shkollat
e mesme të Shqipërisë.
Dua të theksoj se ky është
një projekt që do të zgjero-
het dhe uroj që kjo inicia-
tivë që ndërmori univer-
siteti "Luarasi" të përmirë-
sohet në përfitim të
nxënësve dhe të bash-
këpunimit të univer-
siteteve me shkollat e mes-
me",-u shpreh Ruka në
fjalën e tij.
BASHKËPUNIMI

Zv/rektorja e univer-
sitetit "Luarasi",  Anni
Dasho Sharko iu ofroi bash-
këpunim të mëtejshëm
gjimnazistëve që morën
pjesë në projektin E-Gym-
nasium. "Për ne jeni të
gjithë fitues, pasi jeni pjesë
e ideve inovative të cilat
nuk do të ngelen vetëm
këtu. Ne mendojmë që vitin
tjetër ju të bashkëpunoni
përsëri me ne. Pra, kudo ku
mund të jeni, pranë nesh
apo në universitete të tjera

ju do të jeni ata ideatorët që
projektin tonë ta çoni në
shkollat ku ju keni mbaru-
ar",-theksoi Sharko.
FITUESIT TE
DREJTËSIA

Dekanët e tri fakulteteve
iu ndanë çmimet gjimna-
zistëve,  përkatësisht tre
fituesve për çdo klub,
drejtësi,  ekonomi e
teknologji.  Dekania e
Fakultetit Juridik, Rezana
Konomi i këshilloi mat-
urantët që aspirojnë të
bëhen pjesë e sistemit të
drejtësisë që të jenë të
ndershëm në marrjen e
vendimeve. "Duke mend-
uar që do jenë ata që do
vazhdojnë studimet në pro-
fesionin e juristit, do t'iu
uroja shumë mbarësi dhe
suksese dhe shpresoj që ta
duan këtë profesion dhe ta
lëvrojnë atë me integritet
dhe ndershmëri në të ardh-
men.",-tha Konomi në
fjalën e saj.

Më tej ajo i dorëzoi
çmimin e parë nxënëses Es-

meralda Gjero për punimin
"Parimi i ndarjes së push-
teteve". "Falënderoj të
gjithë pedagogët që na kanë
ndihmuar këto ditë duke na
dhënë leksione, me tema
dhe duke e bërë sa më in-
teresantë gjithë
rrugëtimin",-u shpreh
nxënësja e gjimnazit An-
don Zako Cajupi. Në vendin
e dytë për klubin e drejtë-
sisë, u rendit Xhevahire
Toshkëzi nga Shkolla Tekni-
ke Ekonomike me temë:
"Cilët janë faktorët që çojnë
në dhunën në familje". Në
vendin e tretë u rendit Çe-
leste Çerpja me temë: "Cilat
janë pasojat negative të dis-
kriminimit në vendin e
punës dhe si parandalohen
ato"
FITUESIT TE
EKONOMIA

Dekani i Ekonomikut,
Mateo Spaho tha se mat-
urantët kanë punuar
shumë mirë me tema jo të
thjeshta. "Tematikat që
kishim vendosur ne ishin jo

të thjeshta, por studentët
ia kanë dalë mjaft mirë të
krijojnë ese domethënëse,
kanë shkruar problemin
shumë mirë, madje dhe
duke sugjeruar zgjidhje të
mundshme",-theksoi Spa-
ho. Ndërkohë në klubin e
ekonomisë, vendin e parë e
rrëmbeu Henri Shaqia me
esenë "Krijimi i vlerës së
shtuar nga proceset e ino-
vacionit".  "Kjo ishte një
ndër eksperiencat më të
mira. Nuk jam ndjerë asn-
jëherë kaq mirë sa të 'Lu-
arasi' dhe me pedagogët e
këtij universiteti. Besoj dhe
iu sugjeroj atyre që janë në
moshën time të ndjekin
universitetin 'Luarasi' ,
sepse është një zgjedhje
shumë e mirë.",-sugjeroi
nxënësi fitues për të gjithë
maturantët. Në vendin e
dytë u rendit grupi i për-
bërë nga: Taibela Meko dhe
Livia Sadikaj nga Shkolla
Teknike Ekonomike me
temën: "Klima e Biznesit".
Në vendin e tretë u rendit

grupi i përbërë nga Keti
Gërbi, Marina Kokoneshi,
Keidi Stafa, Elva Picari dhe
Xhuana Lleshi, nxënës të
Shkollës Teknike
Ekonomike, me temën:
"Vend i pasur apo vend i
varfër: Elementet dal-
luese".
FITUESIT TEK
TEKNOLOGJIA

Dekani i Fakultetit të
Teknologjisë së Informa-
cionit dhe Inovacionit, In-
drit Baholli nxorri në pah
një aspekt tjetër në këtë
fushë, suksesin e vajzave
në teknologji.  "Patjetër
teknologjia e informacion-
it mund të themi me plot
gojë që është kryefjalë në
ditët e sotme. Ne kemi fem-
ra mjaft të zgjuara, të cilat
kanë ecur mjaft përpara në
fushën e teknologjisë së in-
formacionit",-tha Baholli.
Ai i dha çmimin fitues
nxënësit Daniel Stefani për
website-n më të mirë. "Kam
përshtypjet më të mira për
këtë event, me mësues

shumë të qartë që i falën-
deroj shumë. Po ashtu edhe
'Luarasin' për organizimin e
këtij eventi inovativ",-u
shpreh Stefani. Vendin e
dytë e zunë Endris Xhepa
dhe Kevin Stani nga "Her-
mann Gmeiner" me ap-
likimin e Moodle LMS dhe
në vendin e tretë u rendit
Mario Alla nga Instituti
"Harry Fultz".
PROJEKTI

Vetë pedagogët e "Luara-
si" e vlerësuan këtë projekt
si një eksperiencë shumë të
mirë për bashkëpunimin
me shkollat e mesme. "Edhe
për ne si pedagogë të 'Luara-
si' ishte një eksperiencë
shumë interesante, e cila na
bëri të ishim edhe më pranë
gjimnazistëve, duke qenë se
ne i njohim me statusin e
studentit. Ishte e vështirë,
po aq sa e bukur dhe
shpresojmë që të jetë shumë
e suksesshme edhe për ta
në vazhdim"",-tha pedago-
gia e "Luarasit", Julinda Gji-
ka. Pedagogu Lisien Damini
ftoi të gjithë maturantët të
bëhen pjesë e "Luarasi". "Ju
urojmë suksese gjithë mat-
urantëve dhe i mirëpresim
pranë fakulteteve tona në
universitetin "Luarasi"",-
theksoi Damini. Projekti E-
Gymnasium Innovation
Week prodhoi në finale një
eksperiencë shumë pozitive
të bashkëpunimit ndërmjet
Luarasit dhe gjimnazeve të
Tiranës. Duke nisur nga viti
i ardhshëm universiteti "Lu-
arasi" synon ta zgjerojë pro-
jektin në më shumë shkolla
dhe në më shumë kohë për
të forcuar akoma më shumë
bashkëpunimin me institu-
cionet e arsimit të mesëm në
Shqipëri drejt rritjes së ka-
paciteteve, por sidomos për
përballimin e sfidave të ar-
simit.

Voltiza Duro

Gjatë shpërndarjes së çmimeve për gjimnazistët
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Një i shumëkërkuar
është arrestuar
ditën e djeshme nga

policia e Shkodrës. Bëhet
fjalë për Lush Pjollën, i cili
është dënuar me 23 vite burg
në mungesë nga Gjykata e
Rrethit Gjyqësor të Shko-
drës për vrasjen për gjak-
marrje të 56-vjeçarit Marash
Tonaj, ngjarje kjo e ndodhur
7 vite më parë. Vrasja e Tona-
jt u bë për motive gjakmar-
rjeje, pasi vëllai i tij, Nik
Tonaj, më 13 korrik të vitit
2003 kishte vrarë prindërit
e Lush Pjollajt, Nik dhe Lula
Pjollaj, të cilët lanë jetimë
gjashtë fëmijë, dy djem dhe
4 vajza. Vrasja në atë kohë e
Marash Tonajt u mor për-
sipër nga vajza e çiftit, Lena
Pjollaj, e cila tha se mori
gjakun e prindërve të saj,
pasi shteti për 9 vjet në atë
kohë nuk mundi të kapë au-
torin, i cili vijon ende të jetë
në arrati, Nikë Tonaj. Krimi
është bërë në bashkëpunim
nga motër e vëlla, Lena dhe
Lush Pjollaj, ky i fundit i
arrestuar ditën e djeshme,
ndërsa motra e tij ndodhet
në burg prej vitit 2012. Konf-
likti mes dy familjeve Pjol-
laj dhe Tonaj ka nisur për
vijën e ujit për vaditje ku të
dy palët pretendonin të kish-
in radhën e vaditjes.
Ndonëse kanë kaluar 16 vite
nga vrasja e çiftit Pjollaj,
autori i krimit, Nik Tonaj
është ende në arrati. Ai ësh-
të dënuar me 25 vjet burg në
mungesë. Lena Pjolli ka
qenë duke u kthyer në sh-
tëpinë e saj në Vuksanaj në
komunën Shalë kur është
ndeshur me vëllanë e autorit
të krimit, Marash Tonajn.
Mes tyre ka nisur një debat.
Më pas 33-vjeçarja është lar-
guar për në banesë ku ka
marrë kallashnikovin, të ci-
lin e kishte të ruajtur pasi
ia kishte lënë i ati i saj dhe
me të ka qëlluar në drejtim
të 49-vjeçarit Marash Tonaj.

Si nisi historia e gjakmarrjes mes familjeve Tona e Pjolla, vrasësi i çiftit ende në arrati

Ekzekutoi para shtatë vitesh vrasësin e
prindërve, përfundon në pranga Lush Pjolla
42-vjeçari i dënuar me 23 vjet burg në mungesë,
fshihej në një banesë në zonën e Dukagjinit

ARRESTIMI IARRESTIMI IARRESTIMI IARRESTIMI IARRESTIMI I
LUSH PJOLLËSLUSH PJOLLËSLUSH PJOLLËSLUSH PJOLLËSLUSH PJOLLËS

Sipas burimeve policore,
42-vjeçari Lush Pjolla ishte
fshehur në një shtëpi në fs-
hatin Vuksanaj të Duk-
agjinit, ndërsa aksioni për
kapjen e tij u bë në kushte
të vështira për shkak të
motit të keq. "Finalizohet
operacioni policor i koduar

'Dukagjini', për kapjen e një
personi të shumëkërkuar.
Operacioni në Dukagjin u
zhvillua nga strukturat e
DVP Shkodër në kushte të
vështira të motit dhe terren-
it. Kapet dhe ndalohet i
shumëkërkuari, i dënuar
me 23 vite burg për 'Vrasje'.
Gjithashtu, në vijim të oper-
acionit u kap në Shkodër

edhe një shtetas tjetër i
dënuar me 5 vjet e 6 muaj
burg për veprën penale 'Pro-
dhimi dhe shitja e narko-
tikëve'", thuhet ndër të tjera,
në njoftimin zyrtar të poli-
cisë. Sipas bluve, Lush Pjol-
laj 42 u kap në një banesë në
fshatin Vuksanaj të Duk-
agjinit. "Ky shtetas është
dënuar në vitin 2013 nga

Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Shkodër me 23 vjet burgim
për veprën penale 'Vrasja me
paramendim', pasi më datën
12.09.2012 në lagjen Pjollaj të
fshatit Vuksanaj ka vrarë
me armë zjarri shtetasin
M.T. 56 vjeç për motive të
gjakmarrjes. Gjithashtu, u
kap dhe u ndalua shtetasi i
shpallur në kërkim Edmond
Beqari, 40 vjeç, banues në
Shkodër, pasi është i dënuar
nga Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Shkodër me 5 vjet
e 6 gjashtë muaj burg për
veprën penale "Prodhimi
dhe shitja e narkotikëve".
Materialet iu referuan
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Shkodër për vep-
rime të mëtejshme", njoftoi
policia.

GJAKMARRJA MES 2 FAMILJEVE
Vrasja e Marash Tonajt u bë për motive gjakmarrjeje, pasi vëllai i tij, Nik Tonaj, më 13

korrik të vitit 2003 kishte vrarë prindërit e Lush Pjollajt, Nik dhe Lula Pjollaj, të cilët lanë
jetimë gjashtë fëmijë, dy djem dhe 4 vajza. Vrasja në atë kohë e Marash Tonajt  u mor

përsipër nga vajza e çiftit, Lena Pjollaj, e cila tha se mori gjakun e prindërve të saj, pasi
shteti për 9 vjet në atë kohë nuk mundi të kapë autorin, i cili vijon ende të jetë në arrati,

Nikë Tonaj. Krimi është bërë në bashkëpunim nga motër e vëlla, Lena dhe Lush Pjollaj, ky
i fundit i arrestuar ditën e djeshme, ndërsa motra e tij ndodhet në burg prej vitit 2012.

Theu lejen e burgut
dhe u arratis, kapet

me kanabis 36-vjeçari
FIER FIER FIER FIER FIER - Policia e Fierit ka
vënë në pranga një 36-vjeçar,
i cili rezultonte i shpallur në
kërkim. Mësohet se Gentjan
Taullaj kishte thyer lejen
shpërblyese të dhënë nga
burgu dhe nuk u kthye
brenda afateve të paracak-
tuara. Ai ishte dënuar me 7
vite heqje lirie për veprën pe-
nale të trafikut të lëndëve
narkotike. "Nga shërbimet
e njësisë operacionale 'Sopo-
ti' në Drejtorinë Vendore të
Policisë Fier, në vendin e qua-
jtur 'QTU' u kap shtetasi i
shpallur në kërkim: G.T., 36
vjeç, banues në Ballsh. Sh-
tetasi G.T. ishte person i
shpallur në kërkim, pasi ka
thyer lejen shpërblyese
dhënë nga I.E.V.P Fier, ku
ishte duke vuajtur dënimin
prej 7 vitesh për veprën pe-
nale 'Trafikim të lëndëve
narkotike'. Nga kontrolli i
ushtruar i është gjetur dhe
sekuestruar në cilësinë e
provës materiale një sasi
lënde narkotike kanabis sa-
tiva si dhe një dokument leje
drejtimi greke e dyshuar e
falsifikuar. Në këto kushte
u bë ndalimi i tij për veprat
penale 'Prodhimi dhe shit-
ja e lëndëve narkotike', 'Fal-
sifikimi i dokumenteve'
dhe 'Largim i të burgosurit
nga vendi i qëndrimit'", -
njoftoi policia.

Operacioni në
Shkodër për
arrestimin e
 Lush Pjollës

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: “Përzgjedhja e agjencisë së udhëtimit
për pajisjen e stafit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi”.

‘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 25,000,000 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: “Përzgjedhja e agjencisë së udhëtimit
për pajisjen e stafit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 25 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.

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

1- “Pyll” me sip. 59.800 m2, Nr. Pas. 1/187, Vol.14, Fq.15, ZK 3101,,  e ndodhur ne
Qerret, Kavaje. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi
me të cilin fillon ankandi është 3.119.364 Euro . Ankandi zhvillohet datë 24.06.2019
ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
2- “Truall+ Ndertese” me sip. 701.2 m2 dhe ndertese 156.2 m2, Nr. Pas. 4/167,
Vol.13, Fq.77, ZK 8360,  e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te
Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 660.240 Euro . Ankandi
zhvillohet datë 14.06.2019 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”,
K.6,Tirane.
3- “Apartament” me sip. 417 m2, Nr. Pas. 1/312+1-54, Vol.25, Fq.12, ZK 8370,  e
ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi
me të cilin fillon ankandi është 216.561 Euro . Ankandi zhvillohet datë 14.06.2019
ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
4-”Njesi” me sip. 256.1 m2, Nr. Pas. 1/330+1-N18, Vol.31, Fq.135, ZK 8370,  e
ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi
me të cilin fillon ankandi është 161.343 Euro . Ankandi zhvillohet datë 14.06.2019
ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
5-”Njesi” me sip. 248 m2, Nr. Pas. 1/330+1-N19, Vol.31, Fq.142, ZK 8370,  e ndodhur
ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi është 156.240 Euro . Ankandi zhvillohet datë 14.06.2019 ora 16.00 në
adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al
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Trashëgimtarët e ish-të
dënuarve politikë, që
nuk kanë marrë dëm-

shpërblimin e këstit të tretë
duhet të dorëzojnë doku-
mentet në Ministrinë e Fi-
nancave. Janë në total 1200
përfitues, dosjet e të cilëve
janë shqyrtuar nga Drejto-
ria e Pagesave dhe kanë
kohë edhe 3 javë për të plotë-
suar dokumentacionin që u
mungon në dosje. Burime
zyrtare nga ministria bëjnë
të ditur se trashëgimtarët
njihen si përfitues, por kanë
mangësi në dokumentacion.
"Gazeta Shqiptare" pub-
likon sot listën e përfituesve
me të gjitha detajet për çdo
dosje. Në listën e publikuar
shënohet me "V" në rastet
kur dokumenti është në
rregull, me "X" kur është
gabim dhe është kolona

bosh kur dokumenti nuk
është paraqitur.
DOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTET

Të gjithë trashëgimtarët
e ish-të dënuarve duhet të
sigurohen pranë bankës në
të cilën kanë hapur llog-
arinë që llogaria e tyre ësh-
të aktive. Në rast se llogaria
nuk është aktive, shuma e
dëmshpërblimit kthehet
mbrapsht në buxhet, duke

sjellë vonesa dhe ndërlikime
të panevojshme. Kur kemi
ndryshim të identitetit,
(emër/mbiemër), apo në ras-
tet kur në certifikatë ndrys-
hon emri ose mbiemri, qoftë
edhe me një germë të vetme
në krahasim me dëshminë e
trashëgimisë apo prokurës,
kartës së identitetit dhe çdo
dokumenti tjetër të
nevojshëm, duhet medoem-

os që në të gjitha dokument-
et, emrat të jenë të njëjtë me
atë që është shkruar në cer-
tifikatën e lëshuar nga
gjendja civile. Në rast se ka
transkriptime të gabuara
gjatë kohës nga një certi-
fikatë e një periudhe të cak-
tuar, atëherë këto ndry-
shime duhet të pasqyrohen
brenda formatit të certi-
fikatës, apo edhe të një vër-

tetimi të veçantë të lëshuar
nga zyra e gjendjes civile.
Ligji parashikon edhe rastet
e ekzekutimeve pa gjyq. "Në
rastet e ekzekutimeve kapi-
tale pa gjyq është i domos-
doshëm një vendim fakti
gjykate që vërteton vdekjen,
plus një certifikatë negative
e lëshuar nga zyra e
gjendjes civile. Në rastet kur
për arsye të njohura në

gjendjen civile nuk ekzis-
tojnë dokumente të peri-
udhës përkatëse dhe ky fakt
vërtetohet nga gjendja
civile, i interesuari është i
detyruar të bëjë një gjyq fak-
ti, të cilin edhe në këtë rast
si në pikën më lart, duhet ta
shoqërojë me një certifikatë
negative", thuhet në
njoftimin e Ministrisë së Fi-
nancave.

Trashëgimtarët e ish-të dënuarve, tri javë kohë për të plotësuar dosjen

Lista e re/ Ish-të përndjekurit, 1200
trashëgimtarët që marrin paratë

Dokumentet dorëzohen në Ministrinë e Financave
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"Rruga prej floriri"/ Zbardhet kontrata, shqiptarët do paguajnë "qimet e kokës"

Milot-Balldren, 15 milionë euro për një kilometër
Projektligji mbërrin në Kuvend, 230 mln euro për 17.2 kilometra
News 24" dhe "Balkan

Web" siguron kon
tratëmarrëveshjen

mes qeverisë dhe ko-
mpanisë fituese të konce-
sionarit për ndërtimin e
rrugës Milot-Balldren. Sipas
projektligjit të mbërritur në
Kuvend për ndërtimin e këtij
segmenti rrugor prej vetëm
17.2 km duhen gati 260 mil-
ionë euro.

Kjo do të thotë se tak-
sapaguesit shqiptarë do
paguajnë shifrën e çmendur
prej 15 milionë euro për çdo
kilometër të rrugës, e cila
shtrihet në një terren fush-
or dhe ndjek gjurmën e
rrugës ekzistuese.

Por si arriti në këtë vlerë
kaq të lartë kostoja për
ndërtimin e aksit Milot-Ball-
dren nga kompania ANK
sh.p.k? Fillimisht, në relacio-
nin e buxhetit të shtetit për
vitin 2018 qeveria kishte për-
caktuar një fond total prej
113 milionë euro. 7 muaj më
vonë kostoja e rrugës u sh-
tua me 48 milionë euro duke
shkuar në 161.5 milionë
euro, vlerë kjo e paraqitur
nga kompania ANK sh.p.k,
e cila hyri në garë me propo-
zim të pakërkuar dhe përfi-
toi menjëherë bonusin prej
8.5 pikë %.

Pas këtij momenti qever-

ia dhe kompania negociuan
dhe normën e fitimit e inter-
esat për 13 vitet e shlyerjes
duke e çuar koston e rrugës
në 213,7 mln euro, e cila në
total bashkë me TVSH arrin
gati 260 milionë euro.

Sipas kontratës së propo-
zuar për miratim, bëhet fjalë
për një rrugë fushore pa
vështirësi e pengesa pun-

imesh, e cila shtrihet përg-
jatë aksit ekzistues që lidh
Milotin me qytetin e Lezhës.
Ka vetëm një devijim ku do
të ndërtohet rrugë e re nga
nyja e qytetit të Lezhës deri
në Balldren dhe projekti lid-
het sërish me një rrugë ekz-
istuese në drejtim të Shko-
drës. Në relacion sqarohet se
do ndërtohen dy ura

paralele me ato ekzistuese
mbi lumin e Matit, dhe të
Drinit, gjatësia e të cilave
është 840 metra. Po kështu
parashikon edhe ndërtimin

e një tuneli me dy tuba në
malin e Rencit edhe ky
vetëm 850 metra i gjatë.

Shifra e fryrë e kësaj
rruge nuk ka të krahasuar

Tiranë/ Policia i shemb ndërtesat,
pronarët ngujohen brenda

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE- Policia ka nisur
prishjen e disa dyqaneve dhe
banesave pranë zonës së
Selvisë. Veprimi i policisë ka
hasur kundërshtimin e pr-
onarëve,  të cilët e kanë cilë-
suar një veprim antiligjor.
Siç duket në videon e sigu-
ruar  nga "Balkan Web",
disa nga pronarët kanë
zgjedhur të ngujohen bren-
da godinave për të kundër-
shtuar policinë. "Është vep-
rim antiligjor, jemi me certi-
fikata pronësie. Bashkia
nuk ka sjellë asnjë shkresë
a vendim prishjeje. E kemi
denoncuar veprimin në poli-
ci, policia mban anën e bash-
kisë. Objekti ka shërbyer si
postë 50 vite me parë,
ndërtesa është 90 vjeçare.
Pronarët e kemi privatizuar
në 90 ndërsa më vonë me leje
bashkie e kemi rikonstruk-
tuar konform ligjeve.
Lajmin e prishjes e kemi më-
suar nga subjektet që ia kemi
lënë me qira. Jemi pronarë
të ligjshëm nuk dimë ku të
ankohemi",-janë shprehur
pronarët. Dhjetëra punon-
jës të policisë kanë ardhur
për të mbështetur Bashkinë.
Më herët INUV ka prishur
një dyqan ngjitur.

me çmimin dhe terrenin e
rrugës së Kombit. Dhe për
më tepër as nuk i afrohet
shifrave të përdorura për
autostradën Levan-Vlorë, e
cila kaloi e gjitha në një gjur-
më të re dhe në një terren
pothuaj të njëjtë me atë të
Milot-Balldren. Çmimi prej
15 milionë eurosh për kilo-
metër nuk gjendet as në pro-
jekte të ngjashme në vende
të Rajonit e të Europës. Bash-
kë me rrugën Milot-Ball-
dren qeveria ka dërguar në
Kuvend edhe kontratën kon-
cesionare për rrugën Ori-
kum-Dukat, vlera e të cilës
është 67.3 mln euro me një
gjatësi prej 14.7 km. Koncesio-
ni për rrugën Milot-Balldren
dhe Orikum-Dukat u dhanë
nga qeveria në një kohë kur
ka propozuar që nga 1 kor-
riku 2019 të mos jepen PPP me
propozim të pakërkuar në in-
frastrukturë. Fondi Monetar
Ndërkombëtar dhe Banka
Botërore i kanë cilësuar kon-
cesionet me propozim të pa-
kërkuar si forma të rrezik-
shme për buxhetin dhe me
ndikim në borxhin publik.

REAGIMI I VELIAJT
“Pas Ali Demit, nis çlirimi i Vojo Kushit! Nuk

mjaftoi ish-bingo, por ja hipën sipër Vojos, si ai
tankut, me kat pa leje e me grykësi që as

fashizmi s’e kish! Ta dinte Vojo që do bëhej
kurban për llotot e deputetëve të rënë vafti, do e

kish menduar dy herë atë punën e tankut”,
shkruan Veliaj.

Kryebashkiaku
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AKTIVITETI

Mbahet në ambientet e ish-kampit aktiviteti
"Të paharruar! Përkujtimore në letërsi dhe muzikë"

Fatmira Nikolli

Sapo lë rrugën e ko
mbit, një rrugë e pash
truar i ngjitet përp-

jetë një kodre që pothuaj
prek qiellin. Kthesë pas
kthese ndjen se je shkëpu-
tur nga bota për t'u zhytur
në askundin mes maleve ku
nuk pipëtin më asgjë. Dheu
i kuq e shkurret të rre-
thojnë nga të gjitha anët dhe
ndjehesh vetëm.

Po të mos ishte për kami-
onët që transportojnë min-
erale me të cilët je i detyru-
ar të ndërrohesh rrugës do
ndieje frikën e internimit në
një hon ku nuk u ndjen gjur-
mët e njerëzimit. Veçse je i
vetëdijshëm se kalendari
shënon 29 maj dhe qëllimi i
këtij udhëtimi është të
përkujtosh 3 të burgosur që
guxuan të ngrinin zërin e
prej guximit humbën jetën:
Fadil Kokomani, Vangjel
Lezho dhe Xhelal Koprecka.

Nuk janë më shumë se 20
minuta prej rrugës së ko-
mbit rrënojat e burgut e ka-
mpit të Spaçit, por janë dy
botë të largëta.

Tabela në ngjyrë kafe të
errët emërtojnë godinat:
këtu bëhej kontrolli i famil-
jarëve, këtu familjarët tako-
nin të burgosurit, komanda,
qendër shumëfunksionale:
librari, magazinë ushqi-
more, zyra e oficerëve,
qendër shëndetësore. Më
poshtë është mensa dhe
sheshi ku të burgosurit
rreshtoheshin për të ngrënë
sipas zonave. Në godinën
përkrah sheshit, rikon-
struktuar së fundmi dhe pa-
jisur me dyer e dritare, dëg-
johen tingujt e violonçelit të
Bertin Christelbauer.

Artisti austriak kur lex-
oi vite më parë librin e Fa-
tos Lubonjës "Ridënimi"
kërkoi të vinte në Shqipëri
për të luajtur muzikë
klasike  në kampin ku qin-
dra shqiptarë vuajtën dën-
ime politike dhe humbën
jetën për shkak të punës së
rëndë në minierë, kequshqy-
erjes e keqtrajtimit. E
megjithatë jemi para rrëno-
jash: vendi ku fjetën, vendi
ku hanin, vendi ku dilnin
për ajrim, vendi ku mund të
lexonin vetëm veprat e dik-
tatorit. Vendi ku...Sot secila
godinë mezi rri në këmbë.
Parullat mbi mure janë
fshirë, lagështira ka mbytur
çdo gjë. E vetmja që ka ende
jetë është miniera e privati-
zuar- duke mbyllur përgjith-
një të drejtën e pasardhësve
të kërkojnë gjurmët e atyre
që lanë eshtrat në to. Ja
Spaçi- që u hëngri eshtrat të
burgosurve- në një anë ka-
mpi që po shuhet pa gjur-
mët e tyre e një tjetër mini-
era që nxjerr ende minerale
duke fshirë gjurmët e tyre.
Ish- të dënuarit ankohen
njëzëri për privatizimin e
minierës, për shtigjet nga
kampi-burg në minierë, për
kthinat ku kalonin e kamp-

in që ka mbetur i pamuzeual-
izuar. Jetët e tyre që humbën
20-30 vite në kodrën mes ma-
leve duket se nuk qenë kur-
rë. Emrat e tyre nuk shkru-
hen në mure. Veç tabelat e
vëna gjatë viteve të fundit
tregojnë se at  jetuan e
vdiqën njerëz.
AKTIVITETI

Dje në ish-kampin e Spaçit
u mbajt aktiviteti "Të paha-
rruar! Përkujtimore në letër-
si dhe muzikë", me përshën-
detjet muzikore të Bertin
Christelbauer në violonçel
dhe Zamir Kabos në piano.
Aktiviteti i organizuar nga
Ambasada Austriake në
bashkëpunim me Institutin
e Studimit të Krimeve dhe
Pasojave të Komunizmit dhe
Institutit për Demokraci dhe
Kulturë pat si qëllim
përkujtimin e jetëve të kalu-
ara në kamp dhe atyre që
humbën atje, sepse, siç
shprehej Mandela "një shtet
nuk mund të njihet pa parë
burgjet e tij.

Fjalën përshëndetëse e
mbajti  Johann SATTLER,

ambasador i Republikës së
Austrisë.

Ai e nisi me të vërtetën
ulëritëse sipas Konicës dhe
të vërtetën që gjendet në
Spaç. Duke dënuar regjimin,
ai foli për Spaçin si një vend
ku njeriu depersonalizohej
dhe humbte të drejtat fizike
dhe të mendimit. "Në këtë
burg njerëzit përdoreshin si
kavie, deri ku shkon durimi
i tij", tha Satler kur foli për
" rëndësinë e "kthimit" të
burgut të Spaçit në një
qendër kombëtare përkujti-
more".

Ai tha se integrimi në
Europë nuk është vetëm
punësim dhe zhvillim, por
edhe vlera e kujtesë, duke i
thirrur ndërgjegjes sh-
qiptare për vëmendje ndaj
vendeve të kujtesës.

Më pas fjalën e mori min-
istrja e Kulturës Elva Mar-
gariti, e cila tha se ka pasur
shumë njerëz që kanë
dashur ta fshehin të kalu-
arën. "Kur burgu u mbyll
njerëzit u sulën ta zhdukin
jo se u duhej batanija e gave-
ta, por për të zhdukur të sh-
kuarën. Ne jemi këtu jo
vetëm për këta tre emra që
guxuan ta kundërshtojnë
regjimin, jo për të ngritur
mure e për të ngritur memo-
riale mes mureve, por për të
ngritur një diskurs. Na

takon ta ruajmë e ta kthejmë
në një nyjë lidhëse mes të
shkuarës e të ardhmes. Unë
nuk mendoj  ta kthejmë si ka
qenë, nuk e shoh me vlerë të
heqim vellon e misterit. S'do
vlente rindërtimi i godinës as
rivendosja e artefakteve. Le
t'i mbetet imagjinatës.

Është vend për dialog",-
tha Margariti.

Agron Tufa, Drejtor i In-
stitutit të Studimeve për
Krimet  dhe Pasojat e Komu-
nizmit (ISKK) tha se në 30
vite ka munguar vullneti
politik për të bërë gjërat ash-
tu si duheshin bërë. "Të
gjithë ministrat kanë bërë
zotime. Kanë qenë entuzi-
astë, por çdo premtim ka de-
graduar në gogësimë për
muzealizimin e Spaçit. Vini

Muzikë dhe kujtime në
Spaç, eshtrat e tre të
dënuarve ende nuk gjenden

CURE  TECHNOLOGY,
HEALING  PHILOSOPHY

NJOFTIM

Shoqëria Profarma sh.a, me seli në adresën: Rr.”Myslym Keta”,
Ish–Antibiotiku, Tiranë, njofton mbledhjen e Asamblesë së
Përgjithshme të Shoqërisë më datë 28 Qershor 2019, në orën 10:00,
në ambjentet e selinë së shoqërisë, sipas këtij rendi dite:

1. Miratimin e Raportit të Drejtorit dhe të Ekspertit Kontabël të
Treguesve Ekonomiko - Financiar për vitit ushtrimor 2018;

2. Emërimin e Ekspertit Kontabël për vitin ushtrimor  2019 -
2020;

3. Të ndryshme.

Aksioneret jane të lutur që të marrin pjesë në këtë mbledhje dhe
të respektojnë kërkesat e nenit 11 dhe 12 të statutit të shoqërisë
dhe Ligjin  Nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për Tregtarët dhe  Shoqëritë
Tregtare”, i ndryshuar.

re si janë shkatërruar
gjërat, duhej këtu një hartë
e burgut. Është turp që ven-
di ku ishin  galeritë janë
dhënë privatit. Nuk futemi
dot më t'i shohim. Ka
hipokrizi", tha Tufa.

Më pas fjalën e mori Fa-
tos Lubonja i cili tha se ata
të 3 që kanë vdekur para 40
vitesh është hera e parë që
kujtohen. "Ata guxuan të
flisnin në një kohë tjetër,
ndërsa edhe sot është zor ta
thuash të vërtetën. Kanë
qenë gazetarë dy prej tyre.
Eshtrat e të treve nuk
gjenden akoma dhe kjo ësh-
të akuzë për shoqërinë.
Edhe ai kapitalizmi i egër që
është ngritur atje  mbi
dhembjen(flet për minierën e
privatizuar)".

Ish-të dënuarit u rikthyen
për të treguar aty fatet e tyre.

Fatos Lubonja lexoi kuj-
time nga libri i tij "Ridënimi",
Bedri Çoku lexoi nga libri i
tij "Zërat e kujtesës" dhe Sh-
këlqim Abazi lexon nga libri
i tij "Spaçi".

Secili kujtoi si ishin godi-
nat, komandantët dhe kam-
pi, treguan sa vuajtën e kë
humbën. Me zërin e ngjirur
dhe dhembjen që nuk shu-
het ata kujtuan se qenë të
rinj, se qenë të pafajshëm se
deshën lirinë, por edhe se i
humbën të gjitha në kodrën
e Spaçit.
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Këngëtarët bashkohen për nismën e madhe

"Paqja fillon me një buzëqeshje", koncert
për fëmijët jetimë dhe njerëzit në nevojë
Flasin organizatorët dhe këngëtarët, ja përgatitjet për datën 3

Më datë 3 qershor
ora 18:00-23:00 në
pallatin e sportit

"Asllan Rusi", "Komunite-
ti Egos" vjen me një pro-
jekt gjigant, që ka filluar të
bëj mjaft bujë këto ditë.
Themeluesit e komunitetit
Kejvi Mici, Daniel Fusha
së bashku me gazetaren
Era Çela e shtrijnë bash-
këpunim me SHKIZH,
duke organizuar një kon-
cert të madh, të ardhurat
e të cili  do shkojnë për
bamirësi. Koncerti ka për
qëllim kryesor t'iu kthejë
buzëqeshjen fëmijëve
jetimë dhe familjeve në
nevojë. ' 'Paqja fillon me
një buzëqeshje.. . ' '  është
motivi i gjithë këtij organi-
zim të madh. Rrugëtimit të
organizatorëve iu bash-
kuan emrat më në zë të
tregut muzikor shqiptarë.
Një larmishmëri zhanresh
dhe vokalesh muzikore do
të vijnë si rrallë herë për
kënaqësinë e të pranish-
mëve. Kështu, në këtë kon-
cert do jenë të pranishëm
këngëtarë si: Bujar Qamili,
Eni Koçi, Ylli Baka, Genc
Pervukaj, Era Rusi, Bleri-
na Matraku, Ervin Bus-
hati, Lili Gjidodaj, Xhesika
Polo, Aurel Thëllimi, Gë-
zim Nika, Kmc dhe Silvana
Rusi. Pjesëmarrës do të
jenë dhe artistë të tjerë,
personazhe publikë, bi-
znese,  media dhe do të
ketë mjaft surpriza. Në një
prononcim për "Gazeta sh-
qiptare", Era Çela një nga
organizatoret e këtij even-
ti na njeh pak më tepër me
të veçantën e këtij koncer-
ti. Ajo na tregoi se historia
e një fëmije do ndahej me
gjithë spektatorët në një
mënyrë krejt  ndryshe.
"Historia ka të bëjë me vua-
jtjet e një fëmije që një
grup këngëtarësh do e
sjellin në një mënyrë kre-
jt ndryshe. Ata do të vijnë
nga Londra  enkas për
datën 3. Këto kohë kanë
punuar fort për ta sjellë
dramën e jetës së tij
për mes tingujve."  -tha
Çela.  Më tej  pohoi se
dëshira për tu bërë pjesë e
nismës kishte lindur pikër-
isht nga fakti se dëshiron-
te të bënte vepra të mira.
"Gjithçka lindi spontan-
isht, kur miku im Kejvi
Mici më propozoi këtë pro-
jekt dhe unë nuk ngurrova
të pranoja që të isha pjesë.
Do theksoja faktin se kjo

është nisma më e bukur që
unë jam marrë gjatë gjithë
këtyre viteve në
rrugëtimin tim si gazetare.
Të ardhurat nga ky kon-

cert do të shkojnë për fëm-
ijët jetimë dhe shtresat në
nevojë.  Natyrisht që, ndi-
hmat e para do t ' i
shpërndajmë më datë 3 në

pallatin "Asllan Rusi", ku
do të jenë afërsisht 300
fëmijë jetim. Kemi mend-
uar t'u dhurojmë gjërat që
ata kanë më tepër nevojë si:

ushqime, veshmbathje e
plot gjëra të domosdoshme
që do u hyjnë në punë në
përditshmërinë dhe jo
vetëm", - tha gazetarja Era
Çela. Duke i shkuar më
afër këtij organizimi ne
mundëm të shkëpusnim
nga një prononcim të sh-
kurtër nga tre prej
këngëtarëve që do e ndez-
in skenën më datë 3 qer-
shor.  Kështu një nga
këngëtaret, Blerina Matra-
ku duke përgëzuar për
nismën na tregon se i ësh-
të bashkuar me kënaqësi
asaj.  "Të gjithë artistët
kanë dhënë kontributin e
tyre sigurisht me pjesë-
marrjen e tyre duke bërë
të mundur realizimin e
këtij  eventi humanitar.
Ndër të tjera, këngëtarja
tha: Fitimet do të mblid-
hen dhe do të jepen si
fonde në ndihmë të fëm-
ijëve jetimë. Gjithçka po
shkon mirë. Artistët nuk e
fshehin entuziazmin e
ngjitjes në skenë dhe të
performancës që do të vijë
për vogëlushët. Më tej ju
sjellim fjalët  e Aurel
Thëllimit për aktivitetin e
së hënës. " Përgëzoj organi-
zatorët për këtë nismë, pasi
është minimumi që nga
ana emocionale t 'u
gjendesh pranë sadopak
këtyre fëmijëve të brakti-
sur apo të lënë në qendra

të ndryshme. Është shumë
pak kjo ndihmë për të zëv-
endësuar dashurinë që iu
mungon, por si të gjithë ne
edhe ata janë të barabartë
para Zotit. Për mua është
kënaqësi të jem përmes
këngëve të mia pranë tyre."
E teksa na tregonte për këtë
organizim Aureli nuk e
fsheh për asnjë moment
gëzimin për përfshirjen në
këtë aktivitet. Ne arritëm t'i
shkëpusnim disa fjalë edhe
këngëtares Lili Gjidodaj, ku
përveç vlerësimit për
punën e organizatorëve na
tregoj si u njoh me këtë
nismë."Mikesha ime, Era
më njohu me këtë organiz-
imi të madh. Ajo më tregoi
me detaje se për çfarë
kishte lindur kjo nismë e se
ishte reale. T'u vish në ndi-
hmë fëmijë dhe njerëzve
në nevojë. Mu bë zemra
mal e përgëzova dhe tan-
imë dua të jap edhe unë
kontributin tim. Po ftoj
njerëz që të kontribojnë
për bamirësi dhe po e pres
natën e koncertit me
shumë emocion, sepse të
gjithë do bashkohemi për
të bërë diçka humane dhe
njerëzore".

E teksa jemi në pritje të
datës 3 qershor, ne urojmë
që nismës humanitare ti
bashkohen sa më shumë
njerëz! Fundja veprat e
mira i shkruan Zoti.

Egla Xhemali
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Kida poston foto nga pushimet e saj luksoze,
zbuloni kush këngëtar e shoqëron
Kida është një

prej
këngëtareve sh-
qiptare më të
talentuara. Buku-
roshja ka arritur
një sukses të jash-
tëzakonshëm dhe
pse në moshë
mjaft të re.
Mes koncertesh
dhe projektesh
muzikore të
shpeshta këto
kohë, Kida ka
vendosur të push-
ojë në Turqi dhe
në rrjetet sociale
ka ndarë me fan-
sat foto dhe video
nga pushimet e saj
luksoze. Këngëtar-
ja mesa duket nuk
është vetëm pasi
nga i njëjti vend
ka publikuar foto
dhe këngëtari i
njohur Ermal Fejzullahu, i cili është së bashku me bash-
këshorten Ariana. Kujtojmë se Kida ka një marrëdhënie
shumë të afërt me familjen e Ermalit dhe mesa duket kanë
vendosur që pushimet t'i kalojnë bashkë në vendin përrallor.

Roza Lati na prezanton me tatuazhin
në pjesën delikate

Roza Lati është
një prej modera-

toreve më IN të
komentit. Bukurosh-
ja, gjithashtu,
numëron edhe një
numër të madh nd-
jekësish në rrjete
sociale, me të cilët
ndan shumë mo-
mente edhe përtej
punës si moderatore.
Prej kohësh Roza na
kishte prezantuar me
një tatuazh në
pjesën e sipërme të
kofshës së saj, por
që ende nuk ishte i
përfunduar. Në
ditën e djeshme ajo
ka pasur seancën e
fundit dhe më në
fund ne pamë në
tërësi bukurinë e tij.
Tatuazhi është një
kalë që shihet duke
vrapuar. Ky nuk
është tatuazhi i
parë i moderatores,
pasi na ka prezantu-
ar dhe me të tjerët
më parë.

Çfarë po ndodh me Oriolën dhe
Noizyn? Ja e vërteta

Pak ditë më parë lajmi se marrëdhënia mes modeles Oriola
Marshi dhe reperit Noizy ishte prishur mori vëmendjen e

të gjitha mediave. Dyshja nuk e ndiqte më njëri-tjetrin në
'Instagram' gjë që ngriti dyshimet se ata i kishin dhënë një
herë e mirë fund miqësisë dhe kjo nuk është hera e parë që
e bëjnë këtë.
Madje modelja hoqi edhe përshkrimin nga BIO që tregonte
se i përket grupit OTR dhe ende vazhdon të mos ndiqet me
Noizyn në 'Instagram'. Mirëpo një detaj i nxori zbuluar ata
dhe s'po dimë çfarë të mendojmë për marrëdhënien e tyre.
Reperi ka organizuar një event mbrëmjen e kaluar për inau-
gurimin e një biznesi të tij dhe në këtë event ishte e pran-
ishme Oriola Marashi. Është vetë modelja ajo që ka pub-
likuar një video me një prej anëtarëve të grupit OTR dhe të
njëjtën gjë ka bërë edhe ai. Çfarë po ndodh me Noizyn dhe
Oriola Marashin?

Nuk e kishit menduar kurrë! Klaudia
Pepa fiton 1000 euro nga basti me fansin
Balerina e njohur

shqiptare,
Klaudia Pepa, prej
kohësh tashmë ka
vazhduar karrierën
e saj në Itali ku dhe
është mjaft e njo-
hur. Klaudia është
shumë aktive në
rrjetet sociale ku
herë pas here pub-
likon video me
koreografitë e
krijuara prej saj, të
cilat janë pëlqyer
shumë nga publiku.
Sytë nga "Insta-
grami" i saj nuk i
kanë vetëm fansat
shqiptarë, por edhe
ata italianë e kjo
shihet fare mirë në
komentet që ajo
merr. Së fundmi ajo
ka publikuar një
foto ku duket
shumë e bukur e
veshur "casual" dhe nuk munguan komentet e shumta të ndjekësve.
Madje një prej tyre ka vënë bast 1000 euro që Klaudia nuk ia kthen
komentin dhe gjejeni çfarë ndodhi. Balerina seksi e përshëndeti dhe
na tregoi edhe një herë se ka marrëdhënie të mirë me fansat me të
cilët komunikon shpesh.
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Përplasja/ Arrestohet një zyrtare e policisë në Zubin Potok

KFOR: Serbia u informua,
reagon Vuçiç: Nuk është e vërtetë
Serbët protestojnë në Mitrovicën Veriore pas aksionit policor

Apostolova: Vizat për Kosovën të hiqen sa më shpejt

Thaçi, i mërzitur nga BE: Kemi përmbushur
kriteret për liberalizim, na ka mbyllur dyert

Pas aksionit të ditës së
martë, inspektorati
Policor i Kosovës ka

njoftuar se hetuesit e De-
partamentit të Hetimeve
në këtë institucion kanë
arrestuar në Zubin Potok
një zyrtare të policisë me
inicialet B.T.. Në një komu-
nikatë drejtuar mediave,
ditën e djeshme është
thënë se arrestimi i të dys-
huarës është vazhdimësi e
operacionit që ka ndodhur
një ditë më parë në veri të
Kosovës dhe disa komuna
tjera. Policia e Kosovës ka
zhvilluar të martën një op-
eracion në veri dhe jug të
Mitrovicës, që si qëllim
kishte arrestimin e person-
ave të dyshuar si të përf-
shirë në krim të organizuar
dhe kontrabandë, në mes-
in e tyre edhe zyrtarë të
policisë dhe doganierë. Ak-
sioni rezultoi me ar-
restimin e 19 zyrtarëve
policorë dhe të disa qyteta-
rëve që penguan aksionin
apo që ishin të dyshuar për
përfshirje në këto aktiv-
itete joligjore. Ng a ana
tjetër,  autoritetet serbe
kanë qenë të njoftuara për
aksionin në veri të policisë
së Kosovës më 28 maj, kon-
firmoi zëdhënësi i KFOR-
it, Vincenso Grasso. I pye-
tur nëse autoritetet në Ser-
bi e dinin këtë një ditë
para operacionit, Graso u
përgjigj: "Unë mendoj ata e
dinin. Gjatë operacionit
kemi komunikuar me insti-
tucionet e Kosovës, komu-
nitetin ndërkombëtar dhe
autoritetet serbe. Ne komu-
nikojmë me ushtrinë (ser-
be) dhe jo qeverinë", tha
Grasso. Ai tha se presiden-
ti serb, Aleksandar Vuçiç,

disa herë e ka paralajmëru-
ar këtë aksion. "Ne nuk e
kemi ditur 10 ditë më parë
mirëpo, Vuçiç ka thënë se
NATO i kishte njoftuar au-
toritetet serbe", tha Gras-
so. "Jam i habitur që të
gjithë janë të befasuar. Ne
vazhduam të komuni-
konim. Gjatë operacionit
ka pasur një shkëmbim të
vazhdueshëm informacio-

ni dhe të gjithë janë infor-
muar. Ne u njoftuam një
ditë më parë",  tha ai.
Ndërkaq, menjëherë ka re-
aguar Vuçiç, që tha se nuk
është e vërtetë që ka pasur
dijeni për aksionin e poli-
cisë së Kosovës në Veri.
"Përfaqësuesit e bashkë-
sisë ndërkombëtare në Ko-
sovë nuk e flasin të
vërtetën kur thonë se au-

toritetet në Beograd kanë
qenë në dijeni për opera-
cionin e Policisë së Kos-
ovës në veri të Kosovës
dhe se një gjë e tillë është
lehtë të verifikohet", tha
Vuçiç. Gjithashtu, ditën e
djeshme në Mitrovicën
Veriore është organizuar
protestë ndaj aksionit të
Policisë së Kosovës. Protes-
ta e qytetarëve serbë ka ni-
sur në mesditë, në sheshin
"Princi Lazar". Kryetari i
partisë Lista Serbe, Goran
Rakiç, u është drejtuar pro-
testuesve duke thënë se të
martën janë rrahur qyteta-
rët e Zubin Potokut, vetëm
sepse kanë qenë serbë. Ai
ka theksuar se qytetarët
serbë të katër komunave të

veriut të Kosovës, Zveçan-
it, Leposaviçit, Zubin Po-
tokut dhe Mitrovicës Veri-
ore janë unikë dhe nuk
janë frikësuar "brutaliteti
i policisë", siç e cilësoi ai.
"Kërkojmë lirinë,
mbrojtjen dhe drejtësinë.
Kriminelët arrogantë dhe
qëllimkeq, të fshehur si
policë kanë përhapur urre-
jtje dhe dhunë ndaj popul-
lit duarthatë. Kanë goditur,
shkatërruar dhe shembur,
kanë qëlluar gjoja po ven-
dosin rend, në mënyrë që
ta pushtojnë më lehtë. Kjo
sjellje është e turpshme
për shqiptarët dhe e turp-
shme për bashkësinë
ndërkombëtare, e cila i pro-
movon të drejtat dhe liritë

VINCENSO
GRASSO
"Unë mendoj se
ata e dinin. Gjatë
operacionit kemi
komunikuar me
institucionet e
Kosovës,
komunitetin
ndërkombëtar dhe
autoritetet serbe.
Ne komunikojmë
me ushtrinë
(serbe), jo me
qeverinë", tha
Grasso.

GORAN RAKIÇ
"Kanë goditur, shkatërruar dhe shembur. Kanë
qëlluar  me justifikimin se gjoja po vendosin rend,
në mënyrë që ta pushtojnë më lehtë. Kjo sjellje
është e turpshme për shqiptarët dhe e turpshme
për bashkësinë ndërkombëtare, e cila promovon të
drejtat dhe liritë e njeriut", ka thënë Rakiç.



ALEKSANDËR
VUÇIÇ
"Përfaqësuesit e
bashkësisë
ndërkombëtare në
Kosovë nuk
tregojnë të vërtetën
kur thonë se
autoritetet në
Beograd kanë
qenë në dijeni për
operacionin e
policisë së
Kosovës në veri të
Kosovës dhe se
një gjë e tillë është
lehtë të
verifikohet", tha
Vuçiç.

e njeriut", ka thënë Rakiç.
Ai u ka thënë qytetarëve
që të mos bien pre e "pro-
vokimeve hipokrite të ziera
sipas recetës së kuzhinës
së madhe perëndimore".
Rakiç ka shtuar se, "shteti
i Serbisë është me serbët e
Kosovës dhe do të vazhdojë
të jetë me ta". Në protestën
e djeshme kanë qenë të
pranishëm kryetarët e ko-
munave veriore të Kos-
ovës, zyrtarë serbë të këty-
re komunave, si dhe drej-
tues të institucioneve pub-
like, por edhe të struk-
turave, që autoritetet e Ko-
sovës i  konsiderojnë
paralele dhe jo le gale.
Protesta ka përfunduar pa
ndonjë incident.

Presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi, ka dek-

laruar se me procesin e
integrimit në Bashkimin
Evropian "po ndodh ajo që
nuk duhet të ndodhte,
pasi BE-ja ka mbyllur dy-
ert për Kosovën". "Kemi
përmbushur të gjitha kri-
teret për liberalizëm.
Tashmë e tri vite është
dhënë rekomandimi për
liberalizim, por ende nuk
ka vendim nga shtetet
anëtare", ka thënë Thaçi.
Këto komente ai i  bëri
gjatë konferencës "20 vite
pas, perspektivat dhe Sfi-
dat për Ballkanin Perëndi-
mor", të organizuar nga
Qendra Kosovare për Stu-
dime të Sigurisë (QKSS)
dhe Grupi për Hulumtime

të Politikave në Ballkan
(BPRG). "Ky izolim nuk
është për fajin tonë, por
nga paaftësia e shteteve të
Bashkimit Evropian për të
marrë vendim për liberali-
zimin e vizave",  është
shprehur Thaçi. Konferen-
ca është zhvilluar në ditën
kur Komisioni Evropian

publikoi dokumentin e
strategjisë së zgjerimit dhe
raportet për vendet as-
piruese, përfshirë edhe Ko-
sovën. Procesi i liberaliz-
imit të vizave ndërmjet Ko-
sovës dhe Bashkimit Evro-
pian ka filluar në vitin
2012. Bashkimi Evropian i
kishte vënë Kosovës si

detyrë të plotësojë 95 kri-
tere për të marrë rekoman-
dimin pozitiv për liberaliz-
im të vizave nga Komisio-
ni Evropian. Një rekoman-
dim të tillë,  Komisioni
Evropian e ka bërë në kor-
rik të vitit 2018, ndërkaq në
shtator të po atij viti, Par-
lamenti Evropian kishte
votuar në favor të liberali-
zimit të vizave për Kos-
ovën. Por në muajin dhje-
tor të vitit  të kaluar,
Këshilli i Ministrave nuk e
vendosi fare në agjendën e
takimit të tyre çështjen e
liberalizimit të vizave për
Kosovën. Nga ana tjetër,
edhe shefja e Zyrës së

Bashkimit Evropian në
Kosovë dhe përfaqësuesja
e Posaçme e BE-së,  Na-
taliya Apostolova ka thënë
se të gjitha kriteret për lib-
eralizimin e vizave për Ko-
sovën janë përmbushur.
Apostolova këtë deklaratë
e bëri të ditur në një kon-
ferencë për media, pas pub-
likimit të raportit për Kos-
ovën nga Komisioni Evro-
pian. Sipas saj, Komisioni
dhe Parlamenti Evropian

rekomandojnë që liberal-
izmi i vizave për Kosovën
të ndodhë sa më shpejt që
të jetë e mundur. "Në
raportin aktual theksohet
që të gjitha kriteret janë
përmbushur dhe Komi-
sioni dhe Parlamenti
Evropian rekomandojnë
liberalizmin e vizave për
Kosovën që të ndodhë sa
më shpejt  që të jetë e
mundur. Mendoj që kjo
është gjuha më e fortë që
kemi parë deri më tani në
raport, që të gjitha shtetet
anëtare të gjejnë një
zgjidhje sa më shpejt që të
jetë e mundur", ka thënë
Apostolova. Në raportin e
KE-së për Kosovën është
bërë e ditur se Kosova ka
shënuar progres në zba-
timin e disa reformave
kryesore të lidhura me
BE-në,  veçanërisht në
lidhje me përmirësimin e
sundimit të ligjit dhe ad-
ministratës publike.

HASHIM THAÇI
"Po ndodh ajo që nuk duhet të ndodhte, pasi BE-ja
ka mbyllur dyert për Kosovën. Kemi përmbushur të
gjitha kriteret për liberalizëm. Prej 3 vitesh tashmë
është dhënë rekomandimi për liberalizim, por ende
nuk ka vendim nga shtetet anëtare", ka thënë
Thaçi.
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SHKURT
"Është rrezik të ikësh",
si u arratis shqiptari

nga burgu grek

Media greke "Protothe
ma" ka shkruar deta-

je nga arratisja e një shqip-
tari dhe një siriani nga bur-
gu në Greqi. "Është e rrez-
ikshme të ikësh", kishte
shkruar në një zarf shqip-
tari 23-vjeçar Albion
Xhezairi përpara se të ar-
ratisej nga andej së bashku
me një sirian 21 vjeç.
Shezairi u arratis të hënën
në mbrëmje, por u kap një
ditë më vonë në një rrugë
kryesore të Athinës. Mirëpo,
si ka mundur Shezairi të lar-
gohet nga burgu grek? Ai
kishte bashkëpunuar
ngushtë me sirianin për të
ikur prej andej. Të burgo-
surit në Avlona tregojnë se
ata të dy njiheshin dhe siri-
ani punonte si kuzhinier në
burg. Duke qenë në këtë
"funksion", siriani kishte
vënë re prej kohësh se ku
mund të kishte hapësira
boshe për t'u arratisur. Ata
të dy u takuan të hënën në
mbrëmje, pas një plani para-
prak për të ikur nga burgu.
Ata arritën të thyejnë një
derë dhe dolën në oborrin, e
mbushur me mbeturina e
sende të tjera. Ata prenë një
tel në atë që quhet si "zonë e
vdekur" e burgut. Pasi ar-
ritën te "gardhi rrethues" ata
gjetën një hapësire ku nuk
kishte rrjetë teli. Shqiptari
dhe siriani hipën sipër dhe
dolën prej andej. Media
greke nënvizon se me siguri
që dy të arratisurit janë ndi-
hmuar nga fakti se siguria
nuk ishte maksimale. Shqip-
tari ishte dënuar për shitje
e prodhim lëndësh narko-
tike, pjesëmarrje në organi-
zatë kriminale, dyshohej se
ka vrarë një grek 35 vjeç në
burgun e Koridhalos, ndër-
sa është dënuar edhe në Sh-
qipëri për vrasjen e Ale-
ksandër Bardhit. 23-vjeçari
shqiptar Albion Xhezairi u
arrestua pas arratisjes.

Komisioni Europian:
Kosova duhet ta pezullojë

taksën ndaj Serbisë

Komisioni Evropian ka
dalë me raportin vje-

tor për shtetet e Ballkanit
Perëndimor. Disa nga çësh-
tjet që janë trajtuar në këtë
raport janë marrëdhëniet e
mira fqinjësore dhe bash-
këpunimi regjional me
theks të veçantë në nor-
malizimin e mar-
rëdhënieve me Serbinë. Në
raport thuhet se Kosova ka
mbetur e përkushtuar në
dialog, megjithatë, Qeveria
e Kosovës duhet ta pezu-
llojë taksën në importet
nga Serbia dhe Bosnja e
Hercegovina. Kosova duhet
të bëjë përpjekje të mëte-
jshme për të vendosur një
ambient më të favorshëm
për një marrëveshje për-
fundimtare ligjore me
Serbinë. Një marrëveshje e
tillë është urgjente dhe
kyçe në mënyrë që Kosova
dhe Serbia mund të avan-
cojnë në perspektivat e tyre
evropiane.

Komisioni Kuvendor voton për heqjen e mandatit të Gruevskit

Azilant në Hungari, ish-kryeministri humbet
pozicionin në parlament me 5 vota 'pro'

Disfata e Cipras, Demokracia e Re fiton zgjedhjet ndaj Syriza-s

Greqia shkon në zgjedhje të
parakohshme, ja kur do të mbahen

Zëdhënësi i qeverisë: Nuk do të ketë dorëheqje të kryeministrit

Ditën e djeshme u konfir
mua se zgjedhjet e par
akohshme parlamen-

tare në Greqi do të mbahen më
7 korrik. Data është konfir-
muar nga zëdhënësi i qeverisë
Dimitris Tzanakopoulos gjatë
një interviste të dhënë për
televizionin Alpha. Ai tha se
data 7 korrik ishte zgjedhur
pas një konsultimi mes kryem-
inistrit Tsipras me ministrin
e Arsimit, të cilët sipas tij ranë
dakord që të vendosnin këtë
ditë me qëllim që të mos pen-
gonin provimet e maturës. Si-
pas zëdhënësit, qeveria do të
vijojë t'i ruajë fuqitë dhe nuk
do të ketë asnjë dorëheqje të
kryeministrit Cipras, po
qeveri teknike. "Nuk ka
dorëheqje të kryeministrit apo
qeveri teknike, situata është
krejtësisht e ndryshme nga
shtatori 2015",-tha ai. Kjo situ-
atë në vend erdhi si pasojë e
rezultateve të zgjedhjeve eu-
ropiane ku fituese doli
Demokracia e Re. Rezultatin e
parë paraprak e dhanë Exit-
pollet që e nxorën partinë më
të madhe opozitare me 7 pikë
më shumë ndaj SYRIZA-s së
kryeministrit Alexis Cipras.
Nga anketimi i njerëzve pas
votimit rezultoi se Demokra-
cia e Re mori nga 32 deri 36%
të votave, SYRIZA 25-29%,
Lëvizja për Ndryshim (PA-
SOK)  rreth 9% ndërsa Agimi
i Artë dhe Partia Komuniste
rreth 7%. Një goditje e rëndë
konsiderohet vota euro-par-
lamentare për kryeministrin
Tsipras. Kjo pasi si shefi i
qeverisë ashtu edhe kreu i
opozitës Kyriakos Mitdjeakis e
kishin shndërruar garën ele-
ktorale në një referendum pro,
apo kundër secilës palë. "Ditët
e fundit, kryeministri Tsipras
u bëri thirrje qytetarëve që në
këto zgjedhje t'i japin votëbe-
sim qeverisë së tij. 'Nëse nuk
marr votëbesimin që kërkova,
atëherë çdo gjë është e hapur',
deklaroi kryeministri në inter-
vistën e tij të fundit para këty-
re zgjedhjeve. 40 parti dhe ko-
alicione, me rreth 1200 kandi-
datë garuan për të zgjedhur 21
eurodeputetët që i përkasin
Greqisë në parlamentin Euro-
pian. Sipas Ministrisë së
Brendshme, në disa qendra
votimi pati vonesa në para-
qitjen e komisionerëve, por ky
konsiderohet një fenomen i
zakonshëm. Rreth 10 milionë
qytetarë grekë votuan në
zgjedhjet së dielës, që në Gre-
qi ishin të katërfishta: për par-
lamentin europian, adminis-

tratat rajonale, bashkitë e në
mjaft zona, edhe për komunat.
Në më shumë se 39.000 qend-
rat e votimit, procesi filloi nor-
malisht në orën 07,00 të
mëngjesit të së dielës. Për
zgjedhjet europarlamentare
kandidoi edhe një numër i kon-
siderueshëm qytetarësh sh-
qiptarë që kanë marrë nënsh-
tetësinë greke. Zgjedhjet e së
dielës u konsideruan një mo-
ment kryesor për komunite-
tin shqiptar në Greqi. Ishin
më shumë se 30 kandidatë sh-
qiptarë, që garonin në lista të
partive dhe koalicioneve ven-
dore, duke pretenduar një
vend në parlamentin europi-
an, në këshillat bashkiakë apo
këshillat e administratave ra-
jonale. Përfshirja e tyre shpje-
gohet me faktin se më shumë
se 100 mijë qytetarë shqiptarë
që morën vitet e fundit nën-
shtetësinë greke, ushtronin
atë ditë, për herë të parë në
Greqi, të drejtën e votës. Vo-
timet u mbyllën në orën 19:00.
Por sipas rezultatit përfun-
dimtar të votimit doli se sh-
qiptarët në Greqi u tregun in-
diferentë ndaj zgjedhjeve eu-
ropiane pasi kanë votuar
vetëm 1/10 e votuesve. Fun-
doset SYRIZA dhe e majta
greke, bashkë me aspiratat e
shqiptarëve në Greqi. Numri

i shtetasve shqiptarë me sh-
tetësi greke llogaritet në
235.000. Nga këta, emigrantë të
brezit të parë dhe të dytë të
emigrantëve janë 90.000 në të
gjithë Greqinë, prej të cilëve
të drejtë vote kanë rreth
76.000 shqiptarë. Vitet e krizës
ekonomike, nga Greqia llog-
aritet të jenë larguar nga 5000
deri në e shumta 10.000 prej
tyre, shifrat nuk përcaktohen
dot pasi ka dhe një numër stu-
dentësh që nuk konsiderohen
emigrantë në vende të tjera,
jashtë Greqisë. Në zgjedhjet
europarlamentare dhe lokale
kanë votuar vetëm 7000 emi-
grantë shqiptarë me pasaportë
greke, të tjerët thjesht injoru-
an këtë shans të madh për ev-
identimin e të drejtave të tyre
në BE dhe Greqi. Për sa i për-
ket homogjenëve grekë të Sh-
qipërisë, gjithsej janë pajisur
me pasaportë greke rreth
100.000, nga të cilët jetojnë në
territorin grek rreth 60.000. In-
diferentizmi i ndjeshëm ndaj
votës, jo vetëm për kandidatët
shqiptarë, por zgjedhjet në
përgjithësi, përbëjnë një ele-
ment tepër shqetësues, që do
duhet të motivonte së tepërmi
si drejtuesit e komunitetit ash-
tu dhe faktorin politik në Gre-
qi, por edhe në Shqipëri.

DIMITRIS
TZANAKOPOULOS:
"Qeveria do të
vijojë t'i ruajë fuqitë
dhe nuk do të ketë
asnjë dorëheqje të
kryeministrit
Tsipras, po qeveri
teknike. Situata
është krejtësisht e
ndryshme nga
shtatori 2015",-tha
ai.

Ditën e djeshme, Komisio
ni Kuvendor në Maqe-

doninë Veriore votoi pro
heqjes së mandatit të depu-
tetit për ish-kryeministrin e
vendit Nikola Gruveski, i cili
fitoi azil politik në Hungari
pas dënimit për korrupsion.
Në Komision ishin të pran-
ishëm pjesa më e madhe e
anëtarëve, ndërsa seanca u
udhëheq nga nënkryetarja
Snezhana Kalesa Vançeva.
Anëtarë e Komisionit me 5
vota "për", asnjë kundër dhe
asnjë të përmbajtur i propo-
zuan Kuvendit që t'i merret
mandati i deputetit Gruevs-

kit. Në seancën e radhës
plenare të Kuvendit të Maqe-
donisë së Veriut do të votohet
për mandatin e deputetit Ni-
kola Gruevski. Për heqjen e
mandatit ndaj ish-kryeminis-
trit duhen 2/3 e votave të par-
lamentit. Pasi kërkesa për
mandatin mori dritë jeshile në
Komision, tashmë procesi do
të kalojë në seancë plenare, ku
duhet të votojnë 80 deputetë.

Nëse kjo arrihet, sipas KSHZ-
së kandidati i radhës që do ta
zëvendësoj Gruevskin nga lis-
ta e VMRO DPMNE-së dhe ko-
alicionit të njësisë zgjedhore
numër 4, do të jetë Gjoko Ka-
mçev. Por, përveç votave të
shumicës, për të arritur 2/3
duhet përkrahja edhe e grupit
të pavarur të 8 ish-deputetëve
të VMRO-së dhe të opozitës
shqiptare. Kurse, nga partia e

BDI-së mbështesin heqjen e
mandatit të Gruevskit. Gjas-
htë muaj më parë, ndonëse në
mungesë të partisë opozitare
të VMRO-DPMNE-së, me 62
vota "pro", u votua për heqjen
e imunitetit të deputetit
Gruevskit, i cili u arratis dhe
mori azil në Hungari. Kuven-
di atëherë pranoi rekomandi-
min e Komisionit amë pas
kërkesës së gjykatës për sh-
kak të caktimit të masës së
paraburgimit për lëndët e
Prokurorisë Speciale. Ish
kryeministri Nikolla Gruevs-
ki është i dënuar me 2 vjet
burg për lëndën "Tanku",
ndërsa për rastet "Trajektor-
ja", "TNT", Titanik" dhe "Dhu-
na në Qendër", gjykohet në
mungesë.

Inaugurohet autostrada
"Arbën Xhaferi" në Kosovë
Me ceremoni sh

tetërore në Kos-
ovë, është bërë inau-
gurimi i autostradës
"Arbën Xhaferi", e
cila shtrihet nga
Prishtina në Han të
Elezit, në kufi me
Maqedoninë e Veri-
ut. Në të ardhmen,
kjo autostradë pritet
të lidhë Prishtinën
me Shkupin. Në cer-
emoninë e inau-
gurimit kanë marrë
pjesë, presidenti i Ko-
sovës, Hashim Thaçi,
kryeministri i Kos-
ovës, Ramush Hara-
dinaj, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev
dhe ai i Malit të Zi, Dushko Markoviç, ndërsa mungoi
kreu i qeverisë shqiptare, Edi Rama, i cili mesa duket
ishte në pritje të progres-raportit për Shqipërinë. Kjo
autostradë me gjatësi prej 60 kilometrash, njihet për urën
më të gjatë në Ballkan. Sipas autoriteteve në Prishtinë,
autostrada "Arbën Xhaferi", i ka kushtuar buxhetit të
Kosovës, mbi 600 milionë euro, kurse punimet i ka kryer
konsorciumi turko-amerikan 'Bechtel-Enka'.

Kryeministri i Greqisë,
Alexis Cipras
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Pragmatizën dhe kompromis
për krerët e BE-së!

Nga Jorgji Kote

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

... e  presidentit të ri të Komi-
sionit Evropian dhe të  drejtuesve
më të lartë të katër institucioneve
të tjera kryesore të BE-së - presi-
dentit të Parlamentit,  Këshillit,
përfaqësuesin e Lartë për Politikën
e Jashtme dhe drejtorin e Bankës
Qendrore Evropiane. Këto proce-
dura të ndërlikuara me kompro-
miset e rastit do të vijojnë mes
vendeve anëtare, me shpresë që ato
të miratohen në samitin e BE-së
më 21 qershor dhe të ratifikohen
përfundimisht me shumicë abso-
lute nga Parlamenti Evropian në
datën 1 korrik.

Veçse këtë radhë, kjo sfidë ësh-
të shumë më e madhe, më e veçantë
dhe më e vështirë se pesë vite më
parë.  Sepse deri tani, këto emërime
bëheshin me konsensusin  vetëm
të Grupit të Partive Popullore
(EPP) dhe Socialiste (S&D), që kish-
in shumicën absolute në Parla-
mentin Evropian. Mirëpo, për sh-
kak të "firove" të mëdha më 26 maj,
ato e humbën këtë shumicë 40-
vjeçare. Tanimë, janë të detyruara
të "futin në lojë" në procesin e ven-
dimmarrjes Grupin Libera, ku janë
dhe centristët e Macron dhe të
Gjelbërit, që zunë vendin e tretë
dhe të katërt në këto zgjedhje; çka
do të thotë se këto të fundit do të
kërkojnë me të drejtë "racionin" e
tyre me një post të tillë të lartë,
duke e "gërryer" kështu pjesën e
dy forcave tradicionale e duke e
ndërlikuar marrjen e vendimit për-
katës.

Vlen të theksojmë se ndonëse
në vitin 2014 situata ishte shumë
më e lehtë, u deshën sërish 4 samite
dhe tre muaj për zgjedhjen e
kupolës drejtuese; e megjithatë,
sfidat dhe problemet serioze, të
brendshme dhe të jashtme për BE-
në nuk lejojnë më një "luks" të tillë
kohor.

Vetëm se ky nxitim nuk mund
të bëhet në kurriz të cilësisë; aq më
tepër se momenti, temat dhe prob-
lematikat "ulëritëse" kërkojnë
detyrimisht drejtues të lartë me
shumë më tepër kapacitete, qasje
dhe alternativa cilësisht dalluese
dhe bindëse; vetëm  kështu ata do
të sjellin sa më shpejt ndryshimet
radikale të shumëpritura.

Siç e theksoi edhe Presidenti
Macron në Bruksel, në elitën e re
drejtuese të BE-së kërkohen liderë
me përvojë dhe besueshmëri të
lartë. Për këtë qëllim do të hiqet
dorë nga disa praktika të më-
parshme negative deri te "pazaret"
politike dmth., "na këtë dhe më jep
atë" për të kënaqur orekset poli-
tike të çastit, akomodimit jopari-
mor të pozicioneve të forcave poli-
tike dhe shteteve të ndryshme,
konsiderimit të këtyre posteve drej-
tuese si shanse më tepër për të
hequr qafe njerëz që u bëjnë hije

ose u krijojnë telashe liderëve të
tyre në vendet përkatëse, si shpër-
blim në prag të pensionit, etj.

Ndaj, në samitin e pardjeshëm
u ra dakord që përpara se ta kalo-
het te emrat e përveçëm dhe pozi-
cionet e tyre drejtuese, të përcak-
tohen kriteret dhe specifikimet
përkatëse dhe mbi atë bazë të bëhet
përzgjedhja e kandidatëve. Siç u
përmend më lart, shpresohet
shumë që ky proces të përfundojë
në fund të muajit qershor, por kur-
rfarë garancie nuk ka, deri te
mundësia e një bllokimi të mund-
shëm me të papriturat e rastit.

Për rrjedhojë, kanditatura e
presidentit të Komisionit Evropi-
an do të trajtohet si pjesë për-
bërëse e paketës me katër kandi-
daturat e tjera. Se sa e vështirë ësh-
të kjo barrë politike dhe organiza-
tive, mjafton të themi se këto kan-
didatura do të përzgjidhen dhe për-
caktohen veç të tjerash dhe sipas
një ndarjeje optimale të drejtë mi-
dis shteteve, grupimeve politike,
barazisë gjinore nëpërmjet cak-
timit të një ose dy grave dhe një
drejtuesi nga vendet ish-lindore, të
cilat përbëjnë gati gjysmën e
vendeve anëtare të BE-së.

Dy kandidatët kryesorë të tan-
ishëm për president të Komisionit
Evropian, por jo vetëm, janë gjer-
mani Manfred Weber i EPP-së, kry-
etar i grupit të EPP-së dhe holan-
dezi Frans Timmermans i grupit
socialist, ish-ministër i Jashtëm i
Holandës, aktualisht zv.president
i komisionit. Në fakt, Timmer-
mans  njihet dhe vlerësohet shumë
më tepër se Weber, që ndryshe nga
presidentët e mëparshëm të Komi-
sionit Evropian, nuk ka mbajtur

ndonjë post qeveritar, as në Gjer-
mani dhe as në BE. Gjithsesi, asn-
jeri prej tyre nuk e ka të sigurt
zgjedhjen, pasi për këtë do të ven-
dosin liderët e 27 vendeve mbi ba-
zën edhe të kombinimit të kandi-
daturave të tjera dhe me miratimin
e shumicës së Europarlamentit.

"Krisjet" dhe kundërshtitë për
presidentin e ri të Komisionit Evro-
pian u shpalosën hapur qysh në
samitin e 28 majit, kur Merkel
mbështeti Manfred Manfred Weber,
kurse Macroni dhe të tjerë ishte
dhe mbetet jo vetëm kundër tij, por
edhe ndaj vetë idesë që president i
Komisionit Evropian të zgjidhet
kandidati kryesor i grupimit më
të madh politik. Sepse, Macron
kërkon një "personalitet me për-
vojë dhe besueshmëri qeveritare
kombëtare dhe evropiane" këtë
kërkesë sipas tij, krahas Timmer-
mans e plotësojnë komisionerja e
BE-së, liberalja daneze Margreth
Venstager dhe kryenegociatori i
famshëm për Brexit, francezi Mich-
el Barnier.

Ky "duel" franko-gjerman për
shmangien e Weber pritet të vijojë
me një epërsi dhe "fitore" të mund-
shme franceze për pesë arsye krye-
sore: alergjia dhe reagimet e prit-
shme negative në Francë, sidomos
te kundërshtarët e Macron ndaj
një gjermani të superfuqishëm; së
dyti, Merkel e ka humbur fuqinë e
saj imponuese për shkak të rënies
së madhe të CDU-së dhe faktit që
është kancelare në largim. Kësisoj,
ajo nuk do të "luftojë" për Weber;
mbështetësi i fortë i Weber, Sebas-
tian Kurz nuk është më kancelar i
Austrisë; ndërkohë, kemi fuqiz-
imin e ndjeshëm të Grupit Liberal,

ku mbizotërojnë centristët
francezë, si forca e tretë më e mad-
he në Europarlament dhe pa kon-
sensusin e tyre, vështirë të merret
ndonjë vendim dhe së fundi, vetë "mul-
tipolarizimi" i Parlamentit të ri Evro-
pian, siç u përmend dhe më parë.

Ky "duel" që do të vijojë me
gjetjen e një gjuhe të përbashkët
dhe me kompromiset e rastit ka
qenë i pranishëm gjatë gjithë his-
torisë së BE-së. Për pasojë, zgjedh-
ja e presidentit të Komisionit Evro-
pian ka qenë në më të shumtën e
rasteve rezultante e  konsensusit
dhe e kompromisit ndërmjet tyre
dhe vendeve të tjera. Ndryshe nuk
ka se si shpjegohet që tre bash-
këthemelueset më të mëdha të BE-
së, Gjermania, Franca dhe Italia
kanë pasur vetëm nga një presi-
dent të Komisionit Evropian seci-
la, Ëalter Hallstein në vitet 60,
emblematiku Jacques Delors në
vitet '80-'90 dhe Romano Prodi në
vitet 2000; Spanja dhe Britania e
Madhe asnjë. Kurse Luksemburgu
i vogël në 20 vitet e fundit ka pasur
dy të tillë, pikërisht dhe kryesisht
si pasojë e kompromiseve politike
të rastit për të shmangur "të mëd-
henjtë". Veç kësaj, ndikim të madh
ka pasur edhe fakti që ashtu si
paraardhësit e tyre, edhe Merkel e
Macron nuk kanë pasur interes të
emërojnë President të Komisionit
Evropian një personalitet nga ven-
det e tyre, pasi ai/ajo mund "t'u
bënte hije" dhe t'u nxirrte telashe
politike. Ndaj dhe tani gjithçka do
të zgjidhet jo lehtë dhe shpejt me
formula të ndryshme kompromi-
si, ku Evropa shquhet me emra të
tjerë të spikatur. Paraprakisht
flitet dhe për një skenar të mund-

shëm, sidomos në rast të ndonjë
bllokimi ai i caktimit të Merkel ose
Michel Barnier, edhe pse Merkel
është "betuar" se do të largohet
nga çdo post politik më 2021, kurse
Barnier nuk ka pranuar të pak-
tën për momentin. Po ku i dihet?
Po ashtu, filluan të qarkullojnë
emrat e kryeministrave të Spanjës,
Holandës, Belgjikës etj., proces që
pritet të vijojë ditët e ardhshme me
lakimin e emrave të tjerë deri në
gjetjen e kandidaturës së duhur.

Ja pse zgjedhja e drejtuesve të
rinj të më të lartë të BE-së përbën
një rebus të vërtetë politik apo
ekuacion me disa të panjohura, ku
detyrimisht kërkohen tolerancë,
lëshime, mirëkuptim dhe tratati-
va, veçse pa pazare politike!

Së fundi, për ata që kanë punu-
ar në diplomaci e sidomos në Bruk-
sel e dinë mirë se sa shumë punë
do të kenë misionet diplomatike
dhe sidomos, Përfaqësia jonë
pranë BE-së dhe Belgjikë/Luksem-
burg në Bruksel derisa të identi-
fikojë dhe vendosë kontaktet insti-
tucionale me liderët e rinj dhe me
njësitë e reja drejtuese sidomos në
Komisionin Evropian,  Delegacio-
nin dhe Raporterin e ri të Euro-
parlamentit për vendin tonë,
këshilltarët e tyre, etj. Sidomos në
momente të tilla vendimtare për
ecurinë tonë të mëtejshme evropi-
ane. Kini parasysh se në vend të
Hahn, Mogherini, Fleckenstein,
Kukan, Broek, Macovei e të tjerë
do të duhet të mësohemi, madje
shpejt me fytyra dhe emra të rinj;
një sfidë "mamuthiane", kapërci-
mi i të cilës kërkon veç të tjerash
"tonelata" me informacione, anal-
iza, komente të shumta e të gjith-
anshme dhe kontakte të drejtpër-
drejta me të gjithë aktorët/fak-
torët e rinj e me peshë.

Padyshim, në këtë drejtim ndi-
hmon shumë  përvoja dhe profe-
sionalizmi i spikatur i gjithë stafit
dhe titullares së Misionit tonë në
Bruksel; përherë të përkushtuar
dhe të kudondodhur, me imazh dhe
reputacion të spikatur në kan-
celaritë evropiane, belge dhe luk-
semburgase në Bruksel, Stras-
burg, Luksemburg dhe gjetkë, falë
edhe mbështetjes nga drejtoritë
përkatëse të MPJ-së sonë.

Së fundi, procesi me procedurat
e shumta e të mundimshme për
emërimin e drejtuesve të rinj të BE-
së gjatë verës mund të lerë madje
në një masë të madhe "në hije" dhe
të spostojë vëmendjen, pa përjash-
tuar edhe reagime negative në sh-
tete dhe segmente të ndryshme
lidhur me çeljen e negociatave të
anëtarësimit tonë në BE, pavarë-
sisht nga rekomandimi i djeshëm
pozitiv i Komisionit Evropian, që
është vetëm hapi i parë i
nevojshëm, por që do të duhet të
ndiqet nga shumë hapa të tjerë
bindës, por është temë me vete, të
cilën do ta trajtojmë në shkrimin
e ardhshëm.

Opinioni i   Ditës
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Kjo nuk është koha për  të bërë
strategj i  në bazë të parave ose
kar r ie rës .  Në  sek to r in  e  punës
duhe t  t ë  dëshmon i  se  vë r te t  e
meri toni  atë pozic ion që ju është
besuar.

DEMI

Përpiquni të mos ndikoheni nga fjalët
e këqija të një personi. Përpiquni të
injoroni reagimet negative që vijnë
në drejtimin tuaj. Ata që përpiqen t'ju
dëmtojnë ditën, do të heqin dorë pasi
të shikojnë veprimet tuaja pozitive.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Në këtë ditë plot angazhime, mund të
ndiheni sikur ndodheni në një sfidë e
pakapërcyeshme. Nëse tregoni qetësi,
gjërat do të realizohen në mënyrën më
të mirë. Në dashuri do të merrni lajme
pozitive.

Kurioziteti juaj për tema të panjo-
hura do t'ju zgjojë dëshirën për të
mësua r  g j ë ra  t ë  re j a .  Mund  ta
shfrytëzoni këtë moment për të ni-
sur ndonjë kurs, i  ci l i  do të kon-
tribuonte për të ardhmen tuaj.

Një lajm i madh po vjen së shpejti dhe
ndërsa të gjithë të tjerët mund të reagojnë
në mënyrë emocionale, ju duhet të qën-
droni me këmbë në tokë. Sa i përket
dashurisë, gjasat janë që të njihni një per-
son interesant.

Duhet të përpiqeni të kapni disa afate të
rëndësishme, në rast të kundërt do të
humbisni besueshmërinë te disa njerëz
të rëndësishëm. Në çështjet sentimen-
tale do të duhet të tregoni më shumë
kujdes.

Dikush që është i dashur, por edhe
pak frustrues mund t'jua u bëjë gjërat
pak të komplikuara, duke i prishur të
gjitha planet tuaja. Lajm i mirë është
se nuk do të duhet shumë kohë që të
dilni me një plan rezervë.

Tani për tani, ruajtja e harmonisë në
shtëpi duhet të jetë prioriteti juaj numër
një. Kohët e fundit keni pasur një ndry-
shim të madh në jetë. Komunikimi ësh-
të mënyra më e mirë për të përmirë-
suar gjërat.

Ndjeshmëria juaj është mjaft e lartë
tani, kështu që nuk është një ditë
ideale për t'u përfshirë në situata të
komplikuara. Qëndrimi në shtëpi ësh-
të alternativa më e mirë për sot.

Perfeksioni nuk është i mundur për
askënd, megjithatë përpjekja është
diçka që do të vlerësohet. Në as-
pektin romantik, një person mund të
kërkojë më shumë informacion rreth
jush.

Mbështetuni te vetja për të arritur në nive-
lin e ardhshëm. Në çështjet profesion-
ale sot mund të hasni disa pengesa, por
me angazhimin që ju karakterizon, gjithç-
ka do të kalojë me sukses.

Duhet të jeni të duruar nëse doni të
mbyllni një konflikt të vazhdueshëm. Në
vend që të pyesni se çfarë mund të
bëni për të ndikuar në veprimet e
njerëzve të tjerë, përqendrohuni te
vetja.

Gjermanët e Evropës
së Bashkuar

Opinioni i   Ditës

Nga Fatos Çoçoli

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

... të të gjelbërve që janë ithtarë
të zgjerimit të BE-së)  dëshirën e
qytetarëve të këtij vendi të mbajnë
në këmbë Evropën e Bashkuar,
zërat për hapjen e bisedimeve për
anëtarësimin e vendit tonë në BE
janë bërë më të fortë. Këtë e dësh-
mon artikulli(editorial) në "Frank-
furter Allgemeine Zeitung (Gaze-
ta e Përgjithshme e Frankfurtit -
gazeta gjermane me qarkullimin
më të madh në botë, që shpërnda-
het në 148 shtete të botës)" e minis-
trit gjerman për Evropën, Mikael
Roth  (https://www.faz.net/aktu-
ell/politik/ausland/union-gegen-
direkte-eu-verhandlung-mit-al-
banien-und-nordmazedonien-
16211829.html). Tani nuk ka më
ndrojtje për pasojat e mbështetjes
së Shqipërisë dhe Maqedonisë së
Veriut (frika se mos kjo mbështetje
mund të përkthehej në vota pro për
partitë ekstremiste që kërkojnë që
Gjermania të mos kontribuojë aq
shumë për BE-në), që të nisin
bisedimet e anëtarësimit. Dhe min-
istrat e qeverisë federale gjermane
flasin hapur. Po shqeto ministri
Roth ka folur edhe për veprimin
opozitar te ne: "...opozita ia del
gjithnjë të prodhojë pamje drama-
tike - në vend që të matet në mënyrë
konstruktive me qeverinë në kon-
tekstin e një konkurrimi politik
idesh në parlament, të cilin aktu-
alisht e ka bojkotuar" (i njëjti ar-
tikull në gazetën "Frankfurter Al-
lgemeine Zeitung"). Ndërsa për re-
formën tonë në drejtësi shprehet:
"Në kuadër të reformës në drejtë-
si, përmes një procesi deri më tani
unik në mbarë botën - shoqëruar
nga ekspertë evropianë - është
duke u verifikuar integriteti i të
gjithë gjykatësve dhe
prokurorëve… Shqipëria ka bërë
një pjesë të mirë të rrugës në
udhëtimin e saj drejt Bashkimit
Evropian" (po aty). Sigurisht që
fraza të tilla do t'i dëgjojmë me qin-
dra herë në rrugën e gjatë e të vësh-
tirë të anëtarësimit tonë për në BE.
Megjithatë, kanë rëndësi dy mo-
mente për grupin më syçelët të poli-
tikës së sotme gjermane në lidhje
me interesat tona integruese. Së
pari, ata kërkojnë që veprimi
opozitar të mos "errësojë gjithë sa
vendi ka arritur" (sipas fjalëve të
ministrit Roth). Kjo do të thotë që
edhe nëse, me presionin e Francës,
Holandës dhe ndoshta Belgjikës
vendimi i Këshillit të Evropës nuk
do të jetë për çeljen e bisedimeve
që në 28 qershor të këtij viti, me
mbështetjen e fortë gjermane, ky
vendim sigurisht që do të mund të
merret në tetor 2019. Rreziku se
mos veprimi opozitar eklipsonte
tërësisht gjasat tona për integrim
është tejkaluar. Politikanët e
Evropës së Bashkuar dallojnë

qartë sprovën opozitare të pro-
testës me stërkala dhune nga kon-
tributi konkret i vendit në detyrat
integruese. Në radhë të parë, në
thellimin e një reforme në drejtësi
që e quajnë unikale. Pavarësisht
shqetësimeve opozitare (shumë
prej të cilave me baza) për vonesën
e plotësimit të vendeve të lira në
Gjykatën Kushtetuese dhe në atë
të Lartë, që praktikisht e kanë
lënë vendin pa këto dy institu-
cione. Mirëpo të huajt e trajtojnë
këtë mosfunksionim të këtyre in-
stitucioneve si pasojë të përkohs-
hme të një reforme bisturiale në
drejtësinë shqiptare dhe jo si sh-
kak për të thënë se reforma është
në kolaps apo ka dështuar. Së dyti,
duke përjashtuar një propozim të
dy anëtarëve të parlamentit gjer-
man për të shtyrë zgjedhjet ven-
dore te ne, nuk ka asnjë shenjë,
tani që politikanët e Evropës së
Bashkuar janë të çliruar nga
frikërat dhe makthet e përparim-

it gjigant (që nuk doli fare i tillë,
në të kundërt) të partive populiste
dhe ekstremiste në kontinent,
ende nuk ka një mbështetje të
kauzës së opozitës për zgjedhje të
lira dhe të ndershme duke dalë
krejtësisht nga sistemi demokra-
tik. Ideja e hedhur disi babaxhan-
she se "partnerët tanë perëndi-
morë kështu e kanë: në çdo vend
anojnë nga qeveria pse kanë kon-
trata për të zbatuar ose përmbyl-
lur me të", nuk qëndron. Në ras-
tin e Venezuelës, vend me rezerva
të jashtëzakonshme nafte, i gjithë
Perëndimi dënoi njëzëri qeverinë
e Presidentit Maduro dhe ia
bllokoi eksportet e naftës (duke
rrezikuar me miliarda dollarë in-
teresa). Ndërsa ka njohur si
legjitim grupimin e kryetarit të
parlamentit Guaido, pikërisht në
emër të parimeve të demokracisë
dhe lirisë së votës. Po në Shqipëri,
ku interesat kontraktuale janë
me qindra herë më të vogla, pse

Perëndimi nuk përkrah opozitën
në kauzën e saj? Shpresa se mos
me kalimin e kohës, duke parë rez-
istencën e opozitës në protestat e
saj, politika qoftë e Brukselit,
qoftë e partnerëve të tjerë të in-
teresuar drejtpërsëdrejti tek ne, si
Gjermania, Austria e me radhë
një ditë do të bindej për veprimin
ekstrem të opozitës me braktisjen
e së drejtës së përfaqësimit të
qytetarëve që e kanë votuar, për
ta kërkuar kauzën e saj me protes-
ta vetëm në rrugë, nuk u realizua.
Kjo ha dy arsyetime. Ose Perëndi-
mi, të gjithë faktorët ndërko-
mbëtarë nuk shohin dhe nuk kup-
tojnë çfarë ndodh realisht në Sh-
qipëri dhe i mohojnë opozitës sonë
të vetëmërguar nga parlamenti një
përkrahje të ligjshme, ose opozita
nuk e ka drejt me veprimin e saj të
pashoq. Mesa duket, jo vetëm gjer-
manët e Evropës së Bashkuar, por
i gjithë Perëndimi anojnë më
shumë nga arsyetimi i dytë.
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Sulmuesi kuqezi pret një ndeshje të vështirë ndaj Islandës

Sadiku: Me Panuçin që në fillim
nuk krijuam një raport të mirë
Cërrikasi do të kthehet te Levante në fund të sezonit

Sulmuesi i Kombëtares
së Shqipërisë, Ar
mando Sadiku, ka dalë

ditën e djeshme përpara
mediave në kuadër të
ndeshjeve eliminatore që
kuqezinjtë do të zhvillojnë
me Islandën dhe Mold-
avinë. Ai u është përgjigjur
pyetjeve të gazetarëve dhe
ka qenë i shoqëruar edhe
nga mbrojtësi Ismajli, ndër-
sa ka vënë në dukje difer-
encat mes Rejas dhe
Panuçit.  Gjithashtu,
Sadiku ka rrëfyer se në
fund të sezonit do të kthe-
het te Levante, klub me të
cilin ka ende dy vite kon-
tratë.

Çfarë ka trajneri i ri qëÇfarë ka trajneri i ri qëÇfarë ka trajneri i ri qëÇfarë ka trajneri i ri qëÇfarë ka trajneri i ri që
Panuçi nuk e kishte?Panuçi nuk e kishte?Panuçi nuk e kishte?Panuçi nuk e kishte?Panuçi nuk e kishte?

Kemi punuar në stër-
vitje skemën që do të prak-
tikojmë me Islandën. Do të
jetë 3-5-2. Duket që i pëlqen
të jetë në fushë dhe të japë
këshilla. Kjo është pozitive
për ne, pasi merr edhe
këshilla nga ne.

Jeni gati?Jeni gati?Jeni gati?Jeni gati?Jeni gati?
Kemi shumë kohë, du-

het ta përgatisim ngadalë.
Për sa u përket titullarëve,
kemi kohë. Akoma nuk e di,
por trajneri do të bëjë
zgjedhjet e tij.

Ka ardhur momenti tëKa ardhur momenti tëKa ardhur momenti tëKa ardhur momenti tëKa ardhur momenti të
riktheheni të shënoni golariktheheni të shënoni golariktheheni të shënoni golariktheheni të shënoni golariktheheni të shënoni gola
të rëndësishëm?të rëndësishëm?të rëndësishëm?të rëndësishëm?të rëndësishëm?

Jam munduar të jap më
të mirën time. Kur më ësh-
të dhënë rasti jam mundu-
ar të shënoj, siç ishte në
Andorra. Do të më pëlqente
të jem deçiziv.

Grupi i lojtarëve?Grupi i lojtarëve?Grupi i lojtarëve?Grupi i lojtarëve?Grupi i lojtarëve?
Ka qenë një ndryshim

brezi dhe shumica e

Jeton Selimi

lojtarëve kemi pasur dhe
probleme në klubet tona.
Gjysma e ekipit nuk ka lu-
ajtur dhe kjo ka ndikuar në
performancë. Ky ishte një
nga problemet me Panuçin,
plus që nuk krijuam një
raport të mirë me të që në
fillim. Duhet të jemi një
grup i vetëm siç kemi qenë
në Europian si me De Biaz-
in. Me Rejën do ta gjejmë
atë grup që na mungonte
me Panuçin, pasi është një

klimë e mirë.
Si e parashikoni Island-Si e parashikoni Island-Si e parashikoni Island-Si e parashikoni Island-Si e parashikoni Island-

ën?ën?ën?ën?ën?
Unë kam luajtur vetëm

një ndeshje ndaj Islandës, ata
luajnë shumë mirë në ajër.
Ata janë një ekip me ekspe-
riencë dhe rezultatet e tyre i
thonë të gjitha, duhet t'i har-
rojmë dy ndeshjet e para.

Është e rëndësishmeËshtë e rëndësishmeËshtë e rëndësishmeËshtë e rëndësishmeËshtë e rëndësishme
sjellja e trajnerit?sjellja e trajnerit?sjellja e trajnerit?sjellja e trajnerit?sjellja e trajnerit?

E ndihmon shumë sjellja.
Më pëlqen të jem i lirshëm.

Kjo ka qenë forca jonë, të qe-
nurit bashkë. Kjo do të na
bëjë të ecim para. Ambienti
që ka krijuar Reja është
shumë pozitiv.

Pjesa taktike?Pjesa taktike?Pjesa taktike?Pjesa taktike?Pjesa taktike?
Gjëja që më ka pëlqyer

më shumë te trajneri është
se ka shkuar ka folur per-
sonalisht. Kjo e bën që të
gjithë të ndihen të rëndë-
sishëm. Kur trajneri flet, të
jep besim. Po mundohet ta
mbaj grupin të karikuar. Ka

MILANI ZGJEDH TRAJNERIN

Kontratë 3-vjeçare me 2.5 mln
euro në vit për S.Inzagin

MESFUSHORI SPANJOLL

Bajerni flet spanjisht, 70 mln
euro për Rodrin e Atletikos

TRAJNERI BARDHEZI

Tjetër provë, Andrea Anjeli
takon në Baku Maricio Sarrin

Simeone Inza
gi vrapon me

galop drejt stolit
të Milanit. Është
pikërisht tra-
jneri i Lacios,
zgjedhja e kuqez-
injve për t'i be-
suar stolin për
sezonin e ardhs-
hëm. Emri i tij
është rezultati i
mbledhjes mes
Ivan Gazidis dhe
Paolo Maldinit,
që tashmë duhet
të mendojnë diç-
ka tjetër: si ta shkëpusin Inzagin nga Lacio. Milani ësh-
të i gatshëm t'i ofrojë një kontratë 3-vjeçare me 2.5 mil-
ionë euro në sezon. Situata për Inzagin ka ndryshuar
shumë shpejt. Një javë më parë ai dhe Lotito janë
takuar për të gjetur një akord për një lamtumirë të
mundshme. Më pas një sondazh i Juventusit, me Inza-
gin që e di mjaft mirë se nuk është zgjedhja e parë e
bardhezinjve dhe tani, oferta konkrete nga Milani.

Bajerni i Mynihut vijon revolucionin e tij në ekip.
Pas nënsh-

krimit me Lukas
Fernandezin dhe
Benjamin Pavard,
bavarezët janë gati
të bëjnë sërish paz-
ar tek Atletiko
Madridi dhe këtë
radhë kanë vënë
në shënjestër një
tjetër nga ele-
mentët e çmuar të
skuadrës së drejtu-
ar nga Diego Sime-
one. Rodrigo Her-
nadez Kaskante,
shkurt Rodri, është
emri i piketuar nga Uli Hënes. Sipas asaj çka raporton
prestigjiozja gjermane "Bild", Bajerni i Mynihut ësh-
të gati të paguajë plot 70 milionë euro për 22-vjeçarin
e përfaqësueses spanjolle. Pas Lukas Hernandezit, që
u mor nga Bajerni për 80 milionë euro, Rodri do të ish-
te blerja e dytë e gjermanëve te spanjollët e Atletikos
në këtë sezon.

Andrea Anjeli ka lëvizur sërish personalisht dhe
ka shkuar në Baku

të Azerbajxhanit për të
mbyllur, sipas të gjitha
gjasave, marrëveshjen
me Mauricio Sarrin.
Presidenti i Juventusit
ka qenë zyrtarisht në
Azerbajxhan për disa
impenjime me UEFA-n,
por besohet se ka disku-
tuar edhe çështjen e tra-
jnerit.  Anjeli është
takuar me Mauricio Sar-
rin. Tani për tani vetëm
një takim formal, një
përshëndetje në hotelin ku gjendet si presidenti ju-
ventin, ashtu dhe skuadra e Abramoviçit. Një e
dhënë e rëndësishme kjo, që e bën ish-trajnerin e
Napolit, personin më pranë zëvendësimit të Maks
Alegrit në stolin bardhezi. Pas finales, pavarësisht re-
zultatit, palët do mund të dalin hapur. Por këtë fina-
le Anjeli nuk e ka parë nga tribuna e stadiumit, pasi
u kthye në Itali përpara zhvillimit të takimit.

Çelsi ia doli
të fitojë fi-

nalen e Euro-
pa League për
këtë sezon,
teksa bindi
dhe dominoi
përballë Arse-
nalit, duke tri-
umfuar me
shifrat e thel-
la 4-1.
Në finalen e Bakusë, në Azerbajxhan, pjesa e parë pa ekipin
e Arsenalit më kërkues, me Lakazet që në një moment kërkoi
penallti, ndërsa pas pak minutash ishte Xhaka që pas një
goditje të fortë, u ndal nga traversa. Edhe Çelsi provoi, por
Çek ia doli të mbajë të paprekur rrjetën. Më pas, në pjesën
e dytë filloi edhe "lumi" i golave. Zhiru zhbllokoi shifrat në
minutën e 49-të, pas një goditje të bukur me kokë. Në të 60-
tën, ishte radha e Pedros që me një të majtë, devijoi topin e
çoi në fundin e rrjetës. 5 minuta më pas, radha e Hazard që
nuk gaboi nga pika e bardhë e penalltisë, pas një 11-metër-
shi të fituar nga Zhiru. Në të 69-tën, u duk sikur Arsenali
ndryshoi diçka dhe do reagonte, pas një supergoli të Iuobit
me të djathtën nga jashtë zone, por përsëri belgu Hazard,
shënoi vetëm 3 minuta më vonë, duke çuar shifrat në 4-1,
dhe duke shuar shpresat e "topçinjve". Në fund, ekipi e Sar-
rit e mbyll me një trofe të rëndësishëm këtë sezon, ndërko-
hë që Arsenali mbetet jashtë Champions League, pasi as
në kampionat nuk ia doli ta sigurojë një vend.

shpjeguar skemën që do të
praktikojë, 3-5-2.

E ardhmja juaj?E ardhmja juaj?E ardhmja juaj?E ardhmja juaj?E ardhmja juaj?
Kam akoma 2 vjet në kon-

tratë me Levanten. Isha në

huazim, tani përfundova me
sukses. Do të kthehem në
korrik te Levante. E kam pro-
gramin dhe do të vazhdoj
atje.

Çelsi bën "ligjin", ekipi i Sarrit shkërmoq
Arsenalin dhe fiton Europa League
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Mondrian piktor.
5. Safin tenist.
9. Eshtë e re pas Krishtit.
10. Janë grimca të famljes së adroneve të
tilla.
12. Fillojnë matematikën
13. Mbarojnë fare
14. Josa trainer.
15. Në mes të dhomës.
17. Gjysma e inatit.
19. Ishin shkolla edukimi.
22. Janë ritransmetues televizivë.
24. Ishte djali që vrau Odiseun.
25. Një pjesë e opozitës
27. Një ekspres në binarë.
29. Kujt ia mbajnë... e mbështesin.
30. Mund të lakohen.
32. Një yll me bisht.

HORIZONTAL
2. Një pikturë vetes.
11. Lindgren e Pippi çorapegjatës.
13. Thirrej edhe kështu Persefoni.
14. Hapin ekspozitën.
16. Ruhet pa çifte.
18. Shiroka aktor.
19. Fillojnë masat.
20. Të parat në aksion.
21. Eshtë gara më e gjatë.
25. Inicialete Pacino-s.
26. Janë sponsor të Tiranës.
28. Pavone këngëtare.
29. Kështu thirrej Marco Pantani.
30. Dieta pa ekstreme.
32. Janë salla për projeksione.
33. Duhet çarë më dritë.
36. Italia në tabela.
37. Janë katrorë në sipërfaqe.
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34. Italia në Internet.
35. Edouard piktor.
37. Shahu i fundit.
38. Gjysma e aortës.
40. Efekti... i François Truffaut.
41. Inicialet e Lendl
42. Kufizojnë njën kënd.
44. Polanski regjisor.
46. Skuadër greke.
48. Britma e Armkimedit.
49. Egoyan regjisor.
50. Fillojnë turnin.

VERTIKAL

1. Ishte shkolla e Arkimedit.
2. Grandi këngëtare
3. Diftong teatral
4. I përkasin stinës së nxehtë.

5. Një shishe bombë.
6. Janë në qendër.
7. Ndiqet nga një mi
8. Janë këngëtarë lirikë.
10. Emër burri.
11. Një personazh i interpretuar nga Woody
Allen.
15. Botom pa ekstreme.
16. Eshtë figurë letrare.
18. Eshtë enë kryesore gjaku.
20. Një pikë në ligj
21. Risia pa kufij
23. Ulen në Dhomën e lartë të tillë.
26. Janë fletë trëndafili.
28. Robert Mitchum.
29. Inicialet e Moravia-s.
31. Eshtë si fatë.
32. Gjysma e ketrit.
33. Carolina e belle epoque.
36. U shkrua nga Zola.
39. Me të bëhet trokë.
43. Duken të parat
45. Maten të parat.
47. Të parat në kufij.

- Me të rrezikshmit janë
armiqtë, për të cilët njeriu
nuk mendon se duhet të
ruhet prej tyre.

- Suksesi më i madh i
kundërshtarit tënd është në
qoftë se edhe ty të bind për
atë që flet.

- Nuk mund të jetë diçka
domosdoshmërisht e drejtë
sepse është ligjshme. Duhet
të jetë e ligjshme, në qoftë
se ajo është e drejtë.

ZBAVITJE

- Revolucioni nuk është një frut që do të
bjerë kur të jet pjekur. Duhet të trondisim
pemën për ta bërë atë të bjerë.
- Derrit dhe dhëndërit mjafton t'u tregosh
shtëpinë vetëm një herë. Herët e tjera do
ta gjejnë vetë.

- Ai që të ka lënduar ishte ose më i
fortë ose më i dobët se ti. Nëse ai ishte
më i dobët, ndjej keqardhje për atë.
Nëse ishte më i fortë, ndjej keqrdhje
për veten tënde.

38. Williams teniste.
40. Në fillim të verës.

41. Cocker këngëtar.
43. Të fundit në tender.
44. Janë fletë trëndafili.
48. Fillojnë ideologjinë.
49. Eshtë krahinë e Athinës.
51. Emri i Zola.
52. Hari spiune.
53. Janë kulla në xhami.

VERTIKAL

1. Njësi matëse për kondensator.
2. Artet pa re.
3. Fillojnë uraganin.
4. Nisin titrimin.
5. Janë në modë.
6. Inicialet e Kokoschka-s
7. Një mund të jetë ekspres
8. Mund të jenë ushtarake.
9. Jepen për hartim.
10. Janë të lira për hartim.
12. Eshtë magjik ai i fatave

15. Janë aftësi prodhuese të fabrikës.
17. Një orgaqnizatë humanitare
21. Janë shkurre.
22. Janë kapo kozakë.
23. Nino kompozitor.
24. Fillojnë teorinë.
27. Kryqyteti i asirëve.
31. Një verë në Paris.
32.  Një vepër si romani.
34. Mbyllin një sherr
35. Kompozoi një Bolero.
37. Pak mbeturina
39. Një bëhet për të mirë.
42. Eshtë dhomë.
44. Peter që humb hijen
45. Një pjesë e territorit.
46. Pak amerikanë.
47. Gjysmë litari.
49. Dy asa.
50. Kalimi në kufij.
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