
(Në foto)   Arbër Çekaj, pronar i kompanisë “Arbri Garden”, i shpallur në kërkim. Të arrestuari Donaldo Lushaj dhe Armando Pezaku
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UDHEZIMI

Matura Shtetërore 
2019, MASR: Vetëm

një provim me zgjedhje,
8 lëndët që testohen

Vendimet/Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje

Ja 6 dokumentet që duhet të dorëzoni Ja 6 dokumentet që duhet të dorëzoni 
në Agjencinë e Trajtimit të Pronavenë Agjencinë e Trajtimit të Pronave

ATP: Lista me 3500 
përfituesit, pronarët
e truallit që marrin

kompensimin  në lekë

Pronarëve që u është zënë tona nga ndërtimet pa leje dhe 
nuk kanë marrë ende kompensimin duhet të paraqiten në 
Agjencinë e Trajtimit të Pronave për të përfi tuar prej fondit 
prej 18.9 miliardë lekësh...

Ylli Merja:
Si  mund të luftoni

mbipeshën, çaji
që duhet konsumuar

SHENDETESI, MJEKU POPULLOR:
SI TA KONTROLLONI OBEZITETIN
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PERPLASJA

“Deti”, PD kërkon 
Metën në Kuvend, 
Presidenti: Do vij

Bushati: S’kemi pakt 

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

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

Qeveria ndryshon
strukturën e pagave

për punonjësit e
institucioneve

ARRESTOHET ADMINISTRATORI E SHOFERI I FIRMES, NE KERKIM PRONARI, POROSIA NGA KOLUMBIA

SUPERAKSIONI ANTIDROGE
KAPEN 613 KG KOKAINE

Nga EDVAL ZOTO

Korrupsioni kategorizohet si një 
rrezik i nivelit të parë në Strat-

egjinë e Sigurisë Kombëtare, i cili që 
nga 2014-ta është dokumenti kryesor 
planifi kues për ... Vijon në faqen 21

Dështimi i Shqipërisë kundër korrupsionit, 
të fundit në NATO e shumë larg BE 

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21

Nga CHARLES THIBOUT

Inteligjenca artificiale, big data, 
kibersiguria … Teknologjitë e in-

formacionit formojnë konturet e një 
epoke të re për popujt dhe shtetet, 
ekonomitë dhe ...

A mund t’i bëjë ballë Europa 
revolucionit shkencor në zhvillim?

Opinioni
 Ditësi

Nga FATMIRA NIKOLLA

 

Krimet e Rënda 
lënë në burg dy
të dyshuarit për

vrasjen e Begallës

BIZNESMENI

Në faqen 8

Nga ORNELA MANJANI

Në faqet 2-3

EKSKLUZIVE/Rrëfimi i shkrimtarit nga spitali, pas dy ndërhyrjesh kirurgjikale

Fatos Kongoli: Kam nevojë për ndihmën e shtetit

Në faqen 19

“Nuk kam më forcë ta përballoj. E kam të pamundur të lëviz. Dua një njeri të më ndihmojë”
like gjendjen shëndetësore 
të autorit të disa romaneve, 
“GSH” mësoi se së pari 
në spitalin ku ai është i 
shtruar në Qendrën Spi-
talore Universitare “Nënë 
Tereza”, banka e gjakut ka 
nevojë për gjak. Dhurimi 
mund të bëhet në ...

Lënda u gjet në kontenier me banane në portin e Durrësit, dëshmitë. SHBA e BE: 
Tregues pozitiv. Xhafaj: Të hetohet. Antimafia italiane: E kapi policia shqiptare

Fatos Kongoli është i sh-
truar në spital. Shkrim-

tari i njohur u është nën-
shtruar dy ndërhyrjeve 
kirurgjikale javët e fundit 
dhe gjendja e tij është e qën-
drueshme, por e vështirë. 
Pasi Fatmir Toçi bëri pub-



E enjte 1 Mars  20182 - FAQJA E PARE

REDAKSIA: Redaktor i Suplementeve dhe Sociales: Rezarta Delisula, Redaktor i Rretheve: Trëndafile VISHA, Redaktor i Kulturës: Fatmira Nikolli, Art Designer: Nevila SAMARXHI.
ADMINISTRATA: Përgjegjëse e Financës: Alma Smokthina 0682074397, Shpërndarja: Elvis Llaka Cel 0682074416, Marketingu: Cel:0682074415-email:marketing@gazetashqiptare.com, ADRESA: Ish-Drejtoria e Uzinës

së Autotraktorëve, Tiranë - Tel:(04) 2359-104 Tel&Fax:(04) 2359-116 Marketingu: Tel:(04) 2359-104/359-123. Tiranë, Internet: www.balkanweb.com, Email: gazetashqiptare@hotmail.com; redaksia@gazetashqiptare.com, SHTYPUR në “Klasik”Shpk

KOKAINA
REAGIMET

ILIR METILIR METILIR METILIR METILIR METAAAAA
Presidenti Ilir Meta
përshëndeti aksionin për
kapjen e 613 kg kokainë.
Meta duke theksuar rrezikun
kryesor që i vjen sigurisë
kombëtare të vendit nga
fuqizimi i krimit të organizuar
dhe trafikut të drogës, kërkon
thellim të mëtejshëm dhe
intensifikim të bashkëpunimit
të agjencive ligjzbatuese me
partnerët ndërkombëtarë.

Kodet në 528 pakot me drogë iu referohen grupeve kriminale që do merrnin ngarkesën

Dokumenti, kompania që solli kokainën
mori dhe 97 dërgesa nga Amerika e Jugut
Dërgesat janë kryer përmes agjencisë doganore 'Panjiva'

Kryeprokurori i Antimafias italiane:
Kokaina u kap nga policia shqiptare

ROMANA VLAHUTIN
"Përgëzime doganave dhe policisë për operacionin
e suksesshëm të sekuestrimit të 614 kileve
kokainë në portin e Durrësit. Punë e paqme,
vazhdoni përpara me luftën kundër krimit të
organizuar. Kriminelët nuk mund të fitojnë ndaj
fuqisë së ligjit. Shteti ka nevojë të qëndrojë vigjilent
dhe i fortë kundër grupeve të krimit të organizuar".

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Arbër Çekaj është pr
onari i kompanisë
"Arbri Garden" që  po-

rositi sasinë  prej 613 kg ko-
kainë  nga Kolumbia. Sipas
ekstraktit të QKR, kjo ko-
mpani me qendër në Mami-
nas është regjistruar në
datën 3 maj të  vitit 2012. Ak-
tiviteti i saj është import-ek-
sport, prodhim dhe tregtim i
artikujve të ndryshëm, ndër-
sa deklaron se ka një kapital
prej 20 milionë  lekësh. Nga
kërkimi në QKR, rezulton se
38-vjeçari Çekaj është aksion-
eri i vetëm i kompanisë, ndër-
sa sipas PD-së  që ka pub-
likuar dokumentin e agjen-
cisë  së  huaj, kjo kompani ka
marrë edhe më herët 97
ngarkesa nga Amerika e
Jugut. Dërgesat janë kryer
përmes agjencisë doganore
'Panjiva', ndërsa nuk është
konfirmuar që ndonjë nga
importet e mëparshme ka pa-
sur dërgim droge. "Panjiva
organizon dhe indekson të
dhëna të marra nga burime
të treta të ndryshme, krye-
sisht agjenci doganore, por,
gjithashtu, burime të infor-
macionit tregtar si Dun&
Bradstreet, ZoomInfo, dhe
Kompass. Platforma e Panji-
va grumbullon këto burime
të ndryshme të dhënash për
të prodhuar informacion mbi
kompani dhe agjentë të tjerë
angazhuar në tregti ndërko-
mbëtare"- thuhet në faqen e
'Panjiva', e cila ka dhënë edhe
informacionin për 'Arbri Gar-
den'. Njëri nga të arrestuarit
nga policia, Donaldo Lushaj,
figuron personi i autorizuar
nga Arber Cekaj si ai që
mund të kryejë të gjithë  ve-
primet pranë QKR. Pas
sekuestrimit të  sasisë  së
kokainës që  vinte nga Ko-
lumbia, policia ka shpallur
në kërkim pronarin e ko-

mpanisë që porositi ko-
kainën, Arbër Çekaj, i cili
mësohet se ka pasur dijeni
për trafikun e lëndës narko-
tike. Ndonëse policia ka ve-
pruar shumë  shpejt, nuk ësh-
të bërë i mundur arrestimi i
biznesmenit. Gjatë  kontrol-
lit të  ushtruar në  banesën e

tij në  Manzë  nuk janë gje-
tur sende komprometuese.
Mësohet se shumicën e ko-
hës ai qëndronte në Gjer-
mani. Ndërkaq, vijojnë  he-
timet për të zbardhur gjithë
rrjetin e trafikut të  ko-
kainës dhe kapjen e "peshqve
të  mëdhenj".

KKKKKODET NË  PODET NË  PODET NË  PODET NË  PODET NË  PAKAKAKAKAKOOOOOT ET ET ET ET E
DROGËSDROGËSDROGËSDROGËSDROGËS

Sasia prej 613 kg kokainë
ishte e ndarë  në 528 pako, në
të cilat ka mbishkrime "020",
"777", "CA 17" dhe "KE".
Gazetarja Klodiana Lala dek-
laroi dje në  "News 24" se kodet
në  pakot e kokainës iu refero-
hen grupeve që marrin sasitë
e drogës. "Kapja e kësaj sasie
dëshmon që Shqipëria është
kthyer në një korridor droge,
vend transit për drogat e for-
ta. Në këtë rast nuk bëhet fjalë
për një grup të vetëm krimi-
nal, por për bashkëpunim të
grupeve kriminale. Numrat në
pako, kodet që iu referohen
grupeve që marrin sasitë e
drogës, flasim për një kartel që
do trafikonte një sasi të mad-
he. Do merrej në dorëzim në
Maminas dhe do kalohej në
sasi më të vogla drejt vendeve
të BE-së ",-deklaroi Lala. Gjith-
ashtu, ajo shtoi se nga "poli-
cia e prokuroria janë duke u
kontrolluar njerëzit e huaj që
kanë hyrë në territorin sh-
qiptar dhe lëvizjet e tyre. Janë
duke u përpiluar me shpejtësi
disa letër-porosi, në drejtim të
Maltës, Italisë".

Sekuestrimi i sasisë  rekord të  kokainës ka pasur
edhe me reagimin e prokurorit të Antimafias ital-

iane. Në një reagim zyrtar, Federico Cafiero De Raho
përgëzon prokurorinë dhe policinë shqiptare për oper-
acionin. De Raho thekson se ky operacion u realizua
nga policia shqiptare, pa asnjë ndihmë nga ana e au-
toriteteve gjyqësore italiane. "Ky operacion merr më
shumë rëndësi falë faktit se u realizua nga policia sh-
qiptare, pa asnjë ndihmë nga ana e autoriteteve gjyqë-
sore italiane. Suksesi i arritur sot në luftën kundër
trafikut të lëndëve narko-
tike me sekuestrimin e
613 kilogramëve kokainë
është një ndër rezultatet
e para të strategjisë
kundër krimit të organi-
zuar dhe korrupsionit, të
cilën qeveria shqiptare po
e zbaton fuqimisht, siç
munda të mësoj dhe gjatë
vizitës sime të fundit në Sh-
qipëri, të realizuar me ft-
esë të Ministrit të
Brendshëm. Siç dhe kon-
statova duke vizituar
selinë e Task Forcës dhe
siç pata mundësi t'ua dek-
laroj qartësisht dhe organeve të medias, nga takimet me
ministrin e Brendshëm, ministrin e Drejtësisë, Prokuror-
in e Përgjithshëm të Shqipërisë dhe drejtuesin e Prokuror-
isë për Krimet e Rënda, u shfaq vullneti dhe angazhimi i
qeverisë dhe prokurorisë për të vënë në jetë të gjitha ma-
sat e nevojshme për të penguar infiltrimin e krimit të
organizuar në Institucionet shqiptare. Prokuroria Ko-
mbëtare e Antimafias dhe Antiterrorizmit do të ofrojë,
sikundër dhe në të kaluarën, çdo lloj mbështetje për in-
stitucionet gjyqësore dhe për Policinë shqiptare, për të
luftuar sa më mirë krimin e organizuar transnacio-
nal", shprehet ndër të  tjera, Federico Cafiero De Raho.

KOKAINË
EKUADOR
-SHQIPËRI
Një tjetër sasi e madhe
kokaine me
destinacion Shqipërinë
është zbuluar dhe
sekuestruar në
Ekuador. Mësohet se
gjatë  aksionit janë
bllokuar dy kontenierë
bananesh që
transportonin 184,7 kg
kokainë të pastër me
vlerë mbi 10 milionë
euro në treg. Lajmi
bëhet i ditur nga
"eluniverso.com", të
cilave iu referohet edhe
agjencia prestigjioze
"Associaded Press".

Shoferi i kamionit me 613 kg kokainë,
në “Facebook”: U çoj miell partizanëve

25-vjeçari Armando Pezaku, shoferi i kamionit që
transportoi kontenierin me 613 kg kokainë nga por-

ti i Durrësit deri në
magazinat e "Arbri-
Garden" në Mami-
nas, ka bërë  një  sta-
tus të  veçantë  në
"Facebook". Ai ka
shkruar se punon
shofer, që u çon miell
partizanëve. "Shofer
kamioni i çoj miell
partizaneve", shk-
ruan Pezaku, i cili
u arrestua me bashkë moshatarin e tij Roland Lushaj
me origjinë  nga Tropoja, por banues në  Tiranë.

 Federico Cafiero De Raho

Kokaina e sekuestruar në Durrës

Arbër Çekaj, pronar i kompanisë
"Arbri Garden", i shpallur në kërkim

DONALD LUDONALD LUDONALD LUDONALD LUDONALD LU
"Është një tregues pozitiv i
vigjilencës së policisë, por edhe
një shenjë shqetësuese se
trafikimi i kokainës dhe drogave
të tjera është në rritje. SHBA-të
do të vazhdojnë të ndihmojnë
dhe mbështesin përpjekjet në
zbatimin e ligjit për të
parandaluar trafikimin e drogave
dhe për të arrestuar personat
përgjegjës", thuhet në
deklaratën e ambasadës.
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EDI RAMAEDI RAMAEDI RAMAEDI RAMAEDI RAMA
Kreu i qeverisë, Edi Rama
reagoi lidhur me kapjen e 180
milionë eurove kokainë në portin
e Durrësit. "Operacioni më i
fundit i Policisë së Shtetit,
kryer në bashkëpunim me
Hetimin Doganor dhe
Prokurorinë e Krimeve të Rënda
shënon një hap të madh
përpara të shtetit tonë në
përballjen me krimin e organi-
zuar", tha kryeministri Rama.

LULZIM BASHALULZIM BASHALULZIM BASHALULZIM BASHALULZIM BASHA
Kreu i PD-së kërkon krijimin e
një qeverie antimafie. "Kapja e
613 kilogramëve kokainë është
një kronikë e paralajmëruar nga
PD. Ne kemi denoncuar se
krimi i organizuar me
mbështetje qeveritare ka marrë
nën kontroll trafikun e drogave
të forta. Kjo ngarkesë rekord e
kokainës s'mund të kalonte
nga Shqipëria pa garanci
politike", tha Basha.

SALI BERISHASALI BERISHASALI BERISHASALI BERISHASALI BERISHA
Ish-kryeministri Berisha e lidh
sasinë e kapur në Durrës me
çështjen "Xibraka", ku u
bllokua një laborator i mirëfilltë
i përpunimit të drogave të forta.
"Shqipëria, epiqendra e
kokainës në Europë. Një sasi e
tillë rekord kokaine me vlerë
prej 180 milionë dollarësh nuk
lëviz kurrë për një destinacion
të caktuar pa garanci madhore
politike".



Policia: Akuzat e Bashës, absurde

Kokaina në Durrës, Xhafaj:
Çoni hetimet deri në fund

Arrestohet administratori dhe shoferi i firmës, në kërkim pronari Arbër Çekaj

Megaoperacioni antidrogë, sekuestrohen
613 kg kokainë në portin e Durrësit
Lënda narkotike u gjet në një kontenier me banane,

u porosit në Kolumbi nga kompania "Arbri-Garden"

ZBULIMI I
KOKAINËS
Sasia e kokainës që u
sekuestrua mbrëmjen
e së mërkurës (më e
madhja e kapur
ndonjëherë në territorin
shqiptar) u zbulua si
rrjedhojë e një hetimi
ndërkombëtar, ku kanë
qenë të përfshira
njësitë antidrogë të
disa vendeve (Spanjë,
Gjermani, Holandë dhe
DEA-s amerikane).

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Një sasi rekord ko
kaine është sekues
truar mbrëmjen e së

mërkurës nga policia, pro-
kuroria dhe Drejtoria e
Hetimit Doganor në portin e
Durrësit. Bëhet fjalë për 613
kg drogë, ngarkesë e cila u
gjet brenda një kamioni me
banane, me targë DR 3819 E, i
ardhur nga Kolumbia dhe që
ishte porositur nga kompa-
nia "Arbri-Garden" me qe-
ndër në Maminas e me pro-
nar 38-vjeçarin Arbër Çekaj,
lindur në Tropojë dhe banues
në Manzë. Burime zyrtare
nga Policia e Shtetit dje bënë
me dije se sasia e madhe e ko-
kainës me vlerë tregu rreth
180 milionë euro u kap gjatë
operacionit të koduar "Last
Snow" (bora e fundit). Gjatë
megaoperacionit antidrogë u
vunë në pranga administra-
tori i kompanisë, Donaldo
Lushaj, 25 vjeç, lindur në
Tropojë dhe banues në Tiranë
si dhe shoferi që mori
ngarkesën në portin e Dur-
rësit, Armando Pezaku, 25
vjeç, lindur dhe banues në
Durrës. Ndërkohë, është
shpallur në kërkim pronari i
kompanisë, Arbër Çekaj.
MEGAOPERACIONIMEGAOPERACIONIMEGAOPERACIONIMEGAOPERACIONIMEGAOPERACIONI
ANTIDROGËANTIDROGËANTIDROGËANTIDROGËANTIDROGË

Pas sekuestrimit të sasisë
më të madhe të kokainës,
drejtori i Përgjithshëm i Pol-
icisë së Shtetit, Ardi Veliu
deklaroi se operacioni i kod-
uar "Last Snow" u finalizua
me sukses në bashkëpunim
me Prokurorinë e Krimeve të
Rënda dhe Drejtorinë e
Hetimit Doganor, mbi bazën
e informacioneve të siguru-
ara më herët dhe analizës së
riskut. Si rezultat i këtij op-
eracioni u bë e mundur kap-

ja dhe sekuestrimi i një sasie
rekord prej 613 kg 350 gr
lënde narkotike e dyshuar
kokainë, me vlerë tregu mbi
180 milion euro. Mësohet se
hetimet kanë dokumentuar
se lënda narkotike ishte ni-
sur me kontenier nga Ko-
lumbia duke kaluar transit
përmes Italisë, në Maltë e më
pas me anije ka mbërritur në
Portin e Durrësit në Shqipëri,
më 19 shkurt të këtij viti. Si-
pas policisë, kokaina ishte e
fshehur në kontenier me dys-
heme të dyfishtë, të ngarkuar
me banane. Operacioni ka
nisur gjatë mbrëmjes së datës
27 shkurt 2018, në portin e
Durrësit, në momentin që

ngarkesa e ligjshme me ba-
nane u mor në dorëzim nga
firma porositëse "Arbri Gar-
den" shpk, me pronar shteta-
sin Arbër Çekajn. Po të
njëjtat burime thanë se lën-
da narkotike ishte e paketu-
ar në 528 pako, të mbështjella
me letër natriban me kode të
vendosura nga trafikantët.
Sipas bluve, kontenieri i
mbërritur në portin e Dur-
rësit u mbajt nën vëzhgim të
pandërprerë deri sa mbërriti
në magazinat e firmës, nga
strukturat e Policisë së Sh-
tetit. Blutë kanë rrethuar në
perimetrin e jashtëm objektin
e më pas kanë ndërhyrë në
brendësi të magazinës. Pas

kontrollit të imtësishëm të
kontenierit, kanë bërë të
mundur gjetjen dhe sekues-
trimin e lëndës narkotike.
Ndërkaq, janë arrestuar dy
25-vjeçarët Donaldo Lushaj
dhe Armando Pezaku, ndër-
sa u shpall në kërkim pronari
i firmës ku u sekuestrua ko-
kaina, Arbër Çekaj. Autorite-
tet shqiptare po vijojnë he-
timet ngushtësisht me part-
nerët e huaj për të zbuluar
të gjitha lidhjet dhe person-
at e përfshirë në këtë aktiv-
itet kriminal. Ndërkohë, po
vijon puna për evidentimin
e pasurive të të arrestuarve
dhe të përfshirëve në këtë
trafik narkotikësh.

Klodiana Haxhiaj

OPERACIONI "LAST SNOW"

TË ARRESTUAR
1. Donaldo Lushaj, 25 vjeç, lindur në Tropojë dhe
banues në Tiranë (administrator i kompanisë "Arbri-
Garden")
2. Armando Pezaku, 25 vjeç, lindur dhe banues në
Durrës (shofer i kompanisë "Arbri-Garden")

NË KËRKIM
1. Arbër Çekaj, 38 vjeç, lindur në Tropojë dhe banues
në Manzë (pronar i kompanisë "Arbri-Garden")

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Pas sekuestrimit të sasisë rekord të kokainës
në portin e Durrësit, ka reaguar ministri i Brendshëm,
Fatmir Xhafaj. Përmes një postimi në "Twitter", ai shkru-
an se droga u kap falë një superaksioni të Policisë së Sh-
tetit në bashkëpunim me agjencitë e huaja. "Një superak-
sion i Policisë së Shtetit në bashkëpunim me agjencitë e
tjera ligjzbatuese vendëse dhe të huaja. Goditje e fortë
trafikut ndërkombëtar të drogës! Hetimi vazhdon! Forca
e ligjit, forca e shtetit po vepron. Pas pak, detajet nga Poli-
cia e Shtetit në një konferencë për shtyp", shkruante
Xhafaj. Po dje, Xhafaj zhvilloi një takim me drejtorin e
Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, ku përgë-
zoi policinë dhe inkurajoi për një hetim gjithëpërfshirës.
Ai vlerësoi faktin e ruajtjes së konfidencialitetit të oper-
acionit nga policia dhe Hetimi Doganor. Fatmir Xhafaj
kërkoi bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë për t'i
shkuar deri në fund hetimit. Ndërkaq, Policia e Shtetit
ka reaguar pas akuzave të kreut të PD-së, Lulzim Basha,
i cili deklaroi se droga nuk mund të kalonte nga Shqipëria
pa garanci politike, duke iu dhënë meritën shërbimeve
të huaja dhe partnerëve ndërkombëtarë. Nga ana tjetër,
Policia e Shtetit shprehu keqardhjen për sulmin e pak-
uptimtë të kreut të PD-së. "Operacioni është kryer në
bashkëpunim me Hetimin Doganor, që në bazë të anal-
izës së riskut ka sinjalizuar Policinë e Shtetit për një
dyshim të arsyeshëm lidhur me mjetin që transportonte
drogën e ardhur nga Kolumbia, përmes Italisë e Maltës.
Ky operacion është një sukses i padiskutueshëm i agjen-
cive ligjzbatuese shqiptare, që është finalizuar falë bash-
këpunimit intensiv me Hetimin Doganor dhe Prokuror-
inë e Krimeve të Rënda", deklaroi Policia e Shtetit.

I arrestuari
Donaldo Lushaj

I arrestuari
Armando Pezaku
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MARREVESHJA ME GREQINE
DEGJESA

Deputetët e PD-së kërkojnë në komision, Meta: I gatshëm të vij

"Deti", Bushati: Nuk ka pakt,
Presidentin e kemi informuar
Debatet me opozitën, ministri: Meçollari, certifikatë nga NATO

PJESË NGA DEBATET NË KOMISIONIN E JASHTËM

BUSHATI PËR METËN:
Në qoftë se ju zotëroni një të tillë, sërish i
njëjti gabim. Ju lutem shumë, kur doni të bëni
një kërkesë nuk është konflikt interesi, na
thërrisni t'ju ndihmojmë për të bërë kërkesën
siç duhet. Nuk është turp të mos dish diçka.
Është më mirë të pyesësh. Nuk lëshon
plotfuqishmëri Presidenti. Edhe ai i shkreti e
dinte gabim dhe sot thotë që, "po, kam
autorizimin". Njerëzit rreth e përqark tij ia kanë
thënë gabim. Presidenti ka autorizim dhe në
kërkesën që ne i kemi nisur Presidentit të
Republikës janë të përcaktuara shumë qartë
objekti, titulli, projekt - marrëveshja, relacioni,
ekipi negociator, CV e tyre, si në asnjë rast
tjetër. Në momentin që Presidenti i Republikës
do të japë autorizimin për këtë gjë, më pas në
aktin e plotfuqishmërisë që lëshohet nga
ministri i Punëve të Jashtme do të figurojnë të
gjitha këto çështje që shtrohen.
DEBATI ME PALOKËN
Edi Paloka: Jemi këtu sepse u është lënë në
dorë spiunëve me gjithë letrat që paraqet ky,
që të negociojnë dhe të shesin interesat e
Shqipërisë, prandaj jemi këtu.
Bushati: S'e kuptoj pse duhen këto dy
pikëpyetje. Kjo është abc-ja në sistemin
arsimor se si të mos prodhojmë letra të tilla.
Paloka: Kur të shkoni në bordellot e Brazilit fol
kështu. Legen. Mos na trego në gjuhën
shqipe
Bushati: Tani këtu unë po i referohem
shkresës që më ka ardhur nga ju. Ruani të
gjithë qetësinë, zërin mos e ngrini. Zonja
kryetare, ju kërkoj që të mbani qëndrim për
epitetet që u përdorën. Unë jam shumë i qetë.
Tre gjërave nuk kam çfarë t'i bëj në këtë

KËRKESA
Partia Demokratike kërkoi dje, që në Komisionin e
Sigurisë për dëgjesë të thirret edhe ministrja e Mbrojtjes
Olta Xhaçka, kreu i Shërbimit Informativ të Ushtrisë
Bardhyl Nuredini, kolonel si dhe Shefin e Shtabit të FA-ve,
Gjeneral Brigade Bardhyl Kollçaku. Deputetët e PD-së do
ta dorëzojnë kërkesën e tyre në Kuvend për të kërkuar
edhe nga këta drejtues sqarime për Artur Meçollarin.



PRESIDENCA
Zëdhënësi i
Presidentit, Tedi
Blushi u shpreh dje:
"Presidenti Ilir Meta
është gati të shkojë
në çdo kohë në
parlament kur ta
kërkojë Komisioni
parlamentar për
Marrëdhëniet me
Jashtë. Presidenti
Ilir Meta është gati
në çdo kohë t'iu
përgjigjet pyetjeve
të deputetëve".

Ministri për Europën
dhe Punët e Jasht
me Ditmir Bushati

sqaroi dje, se nuk ka një mar-
rëveshje me palën greke për
kufirin detar. Gjatë dëgjesës
në Komisionin e Jashtëm në
Kuvend, Bushati pati edhe
përplasje me deputetët e
opozitës, por ironizoi edhe
Presidentin e Republikës,
duke e cilësuar "i shkreti",
pasi nuk ka bërë dallimin
mes autorizimit dhe "plotfu-
qishmërisë". Në këtë moment
kryetarja e komisionit Mimi
Kodheli i kërkoi që të ruante
etikën. Deputeti i PD-së, Tri-
tan Shehu propozoi që në
komision për dëgjesë të thir-
ret edhe Presidenti Ilir Meta.
Kjo është hera e parë, që pro-
cedohet me një thirrje të tillë
për kreun e shtetit. Mbetet
në dorën e kryetares së ko-
misionit nëse do ta realizojë
këtë dëgjesë. Por nga ana e
tij, kreu i shtetit Meta e dha
përgjigjen se është i gatshëm
të shkojë në komision, para
deputetëve. Përmes
zëdhënësit të Presidencës,
Tedi Blushi, ky institucion
shprehet: "Presidenti Ilir
Meta është gati të shkojë në
çdo kohë në parlament kur
ta kërkojë Komisioni par-
lamentar për Marrëdhëniet
me Jashtë dhe është gati në
çdo kohë t'iu përgjigjet py-
etjeve të deputetëve". Nga
ana e tij, edhe ministri Bus-
hati kërkoi që së bashku me
Presidentin të jetë edhe ai në
komision, për të ballafaquar
faktet. Gjatë fjalës së tij, dje,
Bushati u shpreh: "Duhet një
marrëveshje e re për detin.
Takimet në Kretë dhe në Ko-
rçë kanë qenë frytdhënëse. Ia
kam shpjeguar me maturi
Presidentit. Janë bërë disku-
time që në 2014 për të kuptu-
ar shqetësimet dhe kufizimet
që kanë palët për këtë
proces". "Kemi rënë dakord
me Greqinë për t'u ulur për
një marrëveshje të re. Ako-
ma nuk ka një marrëveshje.
Presidenti ka kërkuar emrat
e negociatorëve dhe CV e
tyre, ne ua kemi vendosur në
dispozicion. Për këta emra
ka kërkuar një verifikim nga
instancat. Ne kemi bërë veri-

Darina Tanushi

fikimin tonë, por nuk është
normale për një shtet që të
diskutojmë emrat në publik
dhe linçimin e tyre",-tha Bus-
hati. "Presidenti jep autoriz-
imin, plotfuqishmëria është
kompetencë e ministrit të
punëve të Jashtme. Unë i
kam kërkuar dhënien e au-

torizimit Presidentit të Re-
publikës, për të filluar punën
konkrete. Pra, edhe njëherë
Presidenti nuk lëshon plot-
fuqinë, por autorizimin, i sh-
kreti nuk e dinte"-tha minis-
tri, ndërkohë qe reagoi Kod-
heli duke i kërkuar që të ru-
ajë etikën. "Unë jam besim-

plotë se negociatat kur të
hapen do të përfundojnë me
një marrëveshje. Nëse nuk
përfundon me një mar-
rëveshje do të shkohet në
arbitrazh ndërkombëtar në
dakordësi me palën tjetër,
sepse një zgjidhje kjo çështje
do ta marrë",-tha Bushati.

proces, egos, paranojës dhe Saliut. Këtyre
tre gjërave nuk kam çfarë t'i bëj. Gjithë
gjërave të tjera jam i gatshëm që t'i përgjigjem.
Tre gjërave dhe e kuptoni shumë mirë se kujt
po i drejtohem, egos, paranojës dhe Saliut.
Këto janë tre halle të mëdha.

****
Në 2009, kush ka dashur që të flasë këtu dhe
të debatojë për konsistencën mund t'jua them,
qëndrimet e Sali Berishës pasi firmosi këtë
marrëveshje me Karamanlis që thotë, "s'kemi
asnjë çështje më të hapur me Greqinë, të
gjitha çështjet i kemi mbyllur, i thashë mikut tim
e mikut tim" etj. etj. nga ato frazat shabllon.
 Ministri i Jashtëm i vitit 2010, Ilir Meta
që thotë: I bëj thirrje Edi Ramës mos t'i bëjë
shantazh gjykatës se kjo është një
marrëveshje e shkëlqyer. Sot, unë me gjithë
maturinë institucionale, i shoh aktorë të
ndryshëm që nuk e di pse dhe çfarë kauze i ka
bërë së bashku. Janë bërë flamurtarët më të
mëdhenj të vendimit të Gjykatës Kushtetuese
të cilin e kanë akuzuar si një vendim të
korruptuar, si një vendim që ishte nxitur nga
turqit, nga doktrinat e Davutoglu etj. etj.
Të gjitha këto i injoroj dhe i marr për lajthitje
politike. Por, po ju them dhe njëherë tjetër, për
ne udhërrëfyes mbetet konventa, vendimi i
gjykatës dhe ligji.
Tritan Shehu: Ne kërkojmë një seancë
dëgjimore me Presidentin e Republikës në këtë
komision në kohën më të përshtatshme për
atë dhe për ne.
Ditmir Bushati: Të ftohem edhe unë së bashku
me Presidentin e Republikës dhe ta bëjmë këtë
bisedë, diskutim, shqyrtim me ju në qoftë se ju
keni dëshirë dhe nuk i trembeni fakteve që kemi.

Gjatë një seance
parlamentare

Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ditmir
Bushati, dje në Komisionin e Jashtëm në Kuvend

Zëdhënësi i Presidentit, Tedi Blushi:
Diskutimet në 3 takimet me Bushatin
Zëdhënësi i Presidentit të Republikës, Tedi Blushi ka

dhënë sqarime lidhur me përmbajtjen e 3 takimeve
mes Presidentit Meta dhe ministrit të Jashtëm, Bushati.
Tedi Blushi konfirmon mbajtjen e 3 takimeve, të cilat janë
zhvilluar në datat 6 tetor 2017, 18 janar 2018 dhe 9 shkurt
2018. Sqarohet se në takimin e datës 6 tetor vendin krye-
sor e ka zënë kërkesa e MEPJ për t'i akorduar gradën
diplomatike Ambasador, Ambasadorit të Shqipërisë në
detyre në Beograd, z. Ilir Boçka, si dhe kërkesa për të
pranuar në parim propozimin për të emëruar Ambasa-
dor në NATO z. Igli Hasanaj. Ndërkohë, në takimin e dytë
sqarohet se Bushati çështje kryesore kishte sqarimin për
votimin në OKB dhe çështje të përgjithshme të personelit
diplomatik jashtë vendit. "Ai
shprehu njëkohësisht ndje-
sën dhe keqardhjen për
moskoordinimin e tij me
kryeministrin Rama lidhur
me ndryshimin e propozimit
për z. Igli Hasanaj nga Am-
basador në NATO për në
OSBE. Në fund të takimit
zoti Bushati i tha zotit Meta
se të nesërmen do të shkon-
te në Korçë për të takuar zo-
tin Kotzias për të zgjidhur të
gjitha çështjet e trashëguara
mes dy vendeve. Zoti Meta e
inkurajoi që të vazhdojnë
frymën e bashkëpunimit
pozitiv si e vetmja rrugë për të dy vendet tona". Ndërsa
takimi i tretë është mbajtur më 9 shkurt, sipas zëdhënësit
të Presidentit, me kërkesë të ministrit Bushati. Tedi
Blushi thotë më pas se Meta është i gatshëm të bash-
këpunojë me qeverinë dhe me parlamentin. "Pavarë-
sisht nga kjo transparencë, lidhur me tre takimet,
dëshiroj të konfirmoj edhe një herë qëndrimin e Pres-
identit të Republikës për të kontribuar në forcimin e
marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe partneritetit
me Greqinë. Po kështu Presidenti Meta mbështet çdo
nismë për një marrëveshje të re me Greqinë dhe është
i gatshëm të bashkëpunojë me qeverinë dhe parlamen-
tin në mënyrë konstruktive, të përgjegjshme dhe
transparente në respekt të plotë të vendimit të
Gjykatës Kushtetuese për të evituar çdo surprizë të
pakëndshme në të ardhmen",-tha Blushi.
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ISH-PRESIDENTI

Kreu i PD-së: Ekonomia në prag katastrofe, paratë e krimit përzihen me taksat

Negociatat Shqipëri-Greqi,
Basha: Nuk pranojmë pazare
"'Spiuni', përgjigjja për Imamin: S'kam heshtur"

Ndahet nga jeta ish-deputetja dhe kirurgia e parë femër

Basha: Rushen Golemi, një zonjë
e bardhë dhe një luftëtare e lirisë

TREGUESIT

NDERTIMET
"Treguesi kryesor për
investimin dhe pastrimin e
parave të pista është sektori i
ndërtimit. Numri i lejeve të
ndërtimit për rezidenca për
banim në një vit është rritur
me 80%, por kredia për
ndërtim nuk është rritur".

12
6

12
6

Kreu i opozitës, Lulzim
Basha paralajmëroi
dje se ekonomia sh-

qiptare ndodhet në prag të
një katastrofe për shkak të
depërtimit të parave të krim-
it e drogës në një ndër sek-
torët kyç të saj, atë të
ndërtimit. Si argument të
akuzave të tij, kreu i
demokratëve gjatë një bash-
këbisedimi me gazetarët sol-
li Bashkinë e Tiranës dhe
Partneritetin Publik Privat.
Përsa i përket Partneritetit
Publik Privat, Basha akuzoi
se paratë e krimit dhe drogës
po investohen në ndërtimin
e inceneratorëve. "Ekonomia
shqiptare është në prag
katastrofe. Nuk ka sektor që
duket më qartë kapja nga
krimi sesa ai i ndërtimit.
Bashkia e Tiranës është lav-
atriçe e pastrimit të parave",
tha z.Basha. Shkak kryesor
të gjendjes ekonomike, krye-
demokrati bën rritjen e krim-
inalizimit. Basha deklaroi se
ndërtimet e shumta, sido-
mos në Tiranë, janë kthyer
në lavatriçe të pastrimit të
parave të drogës. "Rreziku
kryesor është kriminalizimi.
613 kg kokainë u kapën në
portin e Durrësit. E kapur
falë agjencive të huaja të
ligjzbatimit tri ditë pasi
prokurori i antimafias tha se
mafia në Shqipëri ka lidhje
me politikën dhe ka pushtu-
ar policinë. Sot policia bëri
me dije se vlera e drogës ësh-
të 180 mln euro. E kemi de-
noncuar me dhjetëra herë në
parlament, epoka e
kanabisit është pa-
suar me heroinën, ko-
kainën dhe pastri-
min e parave të pista.
Ky është rreziku po-
tencial për sho-
qërinë. Këtë parala-
jmërim e ka bërë
opozita për 5 vite, por
nuk e kemi ndalur. Është
transformuar brenda ekon-
omisë sonë. Do shihni rolin e
krimit në këtë katastrofë
ekonomike me të cilën po për-
ballet vendi", theksoi kreu i
PD-së.
MARRËVESHJAMARRËVESHJAMARRËVESHJAMARRËVESHJAMARRËVESHJA

Z.Basha i pyetur
në lidhje me qën-
drimin e PD-së sa i
përket marrëveshjes
për ndarjen e kufirit
detar me Greqinë,
Basha tha se opozita
është kundër çdo
pazari në kurriz të
interesave të Shqipërisë.
Kreu i demokratëve preferoi
të mos e komentojë edhe de-
klaratën e bërë nga ish-min-
istri, Mbrojtjes Arben Ima-
mi, i cili e akuzoi se me hesh-
tjen e tij ndaj njërit prej ne-
gociatorëve, Artur Meçol-
lari, Basha është i kundër-
vënë qëndrimit të Berishës
për të mbrojtur kre-
un e qeverisë, Rama.
Z.Basha tha se opozi-
ta e ka shprehur qën-
drimin e saj në lidhje
me negociatat me
Greqinë. Gjatë një
bashkëbisedimi me

SALI BERISHA
Ish-kryeministri Sali Berisha publikoi dje raste, që

sipas tij janë larguar pa të drejtë nga skema e
ndihmës ekonomike. Berisha sjell rastin e një familjeje
të varfër që është hequr nga skema. "Kjo është familja
Ndreaj në Shosh, që Rama i heq kafshatën", shkruan

Berisha, shoqëruar me disa foto.

Denoncimi

Ish-Presidenti i Repub
likës, Alfred Moisiu

kërkoi dje veting edhe për
të gjithë politikanët, pa-
varësisht se kur kanë
shërbyer. Në fjalën e tij në
një aktivitet të Forumit
Civil, Moisiu tha se disa
politikanë po përdorin
metoda për t'iu shmangur
përgjegjësisë. "Po vërehen
dhe po ndiqen disa meto-
da për t'iu shmangur
përgjegjësisë së mbartur
më parë. Kjo nuk duhet
lejuar, sepse jo vetëm sfu-
mon një nga qëllimet e
kësaj reforme, por do të
jetë edhe inkurajuese për
mosndëshkueshmërinë.
Shpresojmë dhe presim
gjatë realizimit të kësaj
reforme të mos mungojë
edhe vetingu i politi-
kanëve shqiptarë, pavar-
ësisht kohës që kanë shër-
byer, ndryshe na ngelet të
themi se marifteçinjtë e
politikës u majmën dhe
nuk u hyri asnjë gjemb në
këmbë. U pasuruan në
kurriz të popullit dhe
hiqen si të pafajshëm dhe
shëtisin nëpër Europë të
pasur", tha z.Moisiu

Një tjetër humbje e
madhe për mjekësinë

shqiptare. Është ndarë
nga jeta në moshën 83-
vjeçare ikona e kirurgjisë
shqiptare, Rushen Golemi
(Kazanxhi), e cila në vitin
1991 është zgjedhur edhe
si deputete e PD në parla-
mentin e parë pluralist. Dr.
Rusheni ka ngelur jo
thjesht si e para femër
kirurge shqiptare, por
edhe një grua e kompletu-
ar në çdo aspekt, modele e
intelektuales, qytetares,
aktivistes (përfshi de-
putete në vitet e para të
demokracisë) dhe një
familjare shembullore.
Homazhet në nder të saj u
zhvilluan dje te salla e Ku-
vendit të Shqipërisë, nga
ora 12:00-15:00. Homazhe

gazetarë për situatën ekono-
mike në vend, kreu i
demokratëve deklaroi se ata
duan një marrëdhënie miqë-
sore me Greqinë dhe zgjidhje
të çështjeve, por nuk pra-
nojnë pazare në kurriz të
Shqipërisë. Basha bëri të di-
tur se kanë kërkuar sqarime
nga Ministria e Jashtme, por
nuk kanë marrë asnjë
përgjigje, "i vetmi informa-
cion - tha Basha - na ka
ardhur nga pala greke". "Së
pari, PD nuk hesht. Sot kemi
thirru në Komision të Punëve
të Jashtme Bushatin. Ky ësh-
të një nga aktet që PD ka ndër-
marrë. Natyrisht, edhe Sali
Berisha ka qenë dhe është i

PD, por po ju them që PD jo
vetëm që nuk ka heshtur, por
ka qenë në ballë të transpar-
encës. Ne duam marrëdhënie
të mira fqinjësore me Gre-
qinë, duam dhe jemi të intere-
suar të zgjidhim problemet e
pazgjidhura, por ne jemi
kundër çdo pazari dhe nuk do
të pranojmë kurrë një pazar
në kurriz të interesave të Sh-
qipërisë. Në këtë kuadër kemi
kërkuar prej ditës së parë
transparencën që nuk vjen,
kemi kërkuar sqarime, sepse
të vetmet informacione i
kemi marrë nga pala greke
dhe këto sqarime nuk vijnë,
përkundrazi, përballemi me
gënjeshtra. Sot mohojnë që

kanë negociuar, ndërkohë që
po të shikoni arkivat, thonë
që negociatat kanë nisur,
kanë vazhduar, kanë kul-
muar në Kretë dhe pastaj në
Korçë; që në stafet e negociat-
ave ka persona të nivelit
teknik dhe të gjitha këto janë
bërë në shkelje të plotë të ven-
dimit të Gjykatës Kush-
tetuese, shkelje flagrante të
përcaktimeve që Gjykata
Kushtetuese ka përcaktuar
në vendimin e saj në raport
me tentativën për negociata
dhe marrëveshjen e 2009-ës.
Pozicioni ynë është i qartë,
pozicioni është mbajtur në të
gjitha nivelet e PD-së", - dek-
laroi z.Basha.

zhvilluan edhe kreu i PD-së,
Lulzim Basha dhe ish-kryem-
inistri Sali Berisha. "Sot (dje)
kur Tirana dhe vendi zbard-
hej nga bora, u nda nga jeta
Rushen Golemi, një zonjë e
bardhë, një kirurge e shquar,
një luftëtare e lirisë dhe
demokracisë, deputete e Par-
tisë Demokratike, ikonë e

qytetarisë dhe simbol i shër-
bimit dhe dhembshurisë
njerëzore. Mendimet dhe
lutjet e mija janë me famil-
jarët e dr. Rushenit. Vepra e
saj në shërbim të njerëzve
të këtij vendi është e përjet-
shme si vetë mirënjohja e
njerëzve për të. U prehtë në
paqen e Zotit!", -tha z.Basha.

Valentina Madani

Moisiu: Veting për
politikanët që të
mos shëtisin në
Europë të pasur

Kreu i opozitës, Lulzim Basha

Rushen Golemi (Kazanxhi)
INCENERATORËT
"PPPështë forma më e thellë
e kriminalizimit të ekonomisë
dhe e pastrimit të parave të
pista. Tek projekti 1 miliard
dhe koncesionet e
inceneratorëve përzihet
paraja e krimit dhe e drogës
me taksat e shqiptarëve".

PUNESIMI
"Rritja e punësimit ka ndodhur
në tremujorin e tretë 2017 me
persona në moshën mbi 64
vjeç. Në bujqësi ka 17 mijë të
punësuar më pak se në 2017-
ën. INSTAT e deklaron bujqë-
sinë sektor në rritje. Duhet tran-
sformim ekonomik dhe politik".
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PAGAT
STRUKTURA

TABELAT E REJA/ kategoritë e pagave dhe shtesat për pozicion dhe vjetërsi

Qeveria ndryshon strukturën e
pagave për punonjësit e institucioneve
Rrogat e reja për agjencitë dhe inspektoratet

Qeveria miratoi ndry
shime në strukturën
e pagave për punon-

jësit e institucioneve sh-
tetërore. Ndryshimet kanë
prekur kryesisht agjencitë
dhe inspektoratet. Përveç
ndryshimeve në emërtime
janë miratuar edhe ndry-
shimet në strukturën e pag-
esës të institucioneve në varë-
si të disa ministrive. Ndry-
shimet prekin vendimin
nr.187, datë 8.3.2017, të Këshil-
lit të Ministrave, "Për mira-
timin e strukturës dhe të
niveleve të pagave të nëpu-
nësve civilë/nëpunësve, zëv-
endësministrit dhe nëpunë-
sve të kabineteve, në kryem-
inistri, aparatet e ministrive
të linjës, administratën e
presidentit, të Kuvendit, Ko-
misionit Qendror të Zgje-
dhjeve, Gjykatën e Lartë,
Prokurorinë e Përgjithshme,
disa institucione të pavaru-
ra, institucionet në varësi të
kryeministrit, institucionet
në varësi të ministrave të lin-
jës dhe administratën e
prefektit", të ndryshuar".
Ndryshimet kanë prekur pa-
gat, strukturat dhe shpërbli-
met e institucioneve të pa-
varura kushtetuese dhe in-
stitucioneve të tjera të pavar-
ura dhe shpenzimet do të

Ornela Manjani

mbulohen nga buxheti i vitit
2018. Vendimi përcakton se
"në Drejtorinë e Përgjiths-
hme të Pronësisë Industri-
ale, nëpunësit civilë të njësisë
së ekzaminimit, do për përfi-
tojnë rritje page në masën 10

000 lekë." rroga do të ndry-
shojë për kategoritë e paga-
ve të pozicioneve të punës së
nëpunësve për emërtesat
"specialist" deri në "Titullar
i institucionit" në Qendrën e
Koordinimit kundër Ek-

stremizmit të Dhunshëm.
Kategoritë e pagave të pozi-
cioneve të punës së në-
punësve për emërtesat "spe-
cialist" deri në "Titullar i in-
stitucionit" në Agjencinë e
Prokurimit Publik do të ndry-

shojnë. Ndërkohë për për-
caktimet që lidhen me Agje-
ncinë Kombëtare të Di-
asporës, Qendrën e Koordin-
imit kundër Ekstremizmit të
Dhunshëm dhe Agjencinë e
Blerjeve të Përqendruara

ndryshimet do të fillojnë nga
momenti i emërimit të
nëpunësve në detyrë dhe
shpenzimet do të përballo-
hen nga fondet e miratuara
për secilin institucion për
vitin 2018. Struktura e pa-
gave është miratuar në ven-
dimin Nr. 187 datë 8.3. 2017, i
cili është ndryshuar në 4. 1.
2018. Sipas vendimi Krye-
tari i Komisionit merr sh-
tesë mbi pagën në masën 15
000 lekë në muaj, ndërsa zëv-
endëskryetari, anëtarët dhe
nëpunësit në drejtoritë apo
sektorët teknikë, në masën
10 000 lekë në muaj. "Gazeta
Shqiptare" publikon tabelat
e pagave, të cilave i referohen
ndryshimet e vendimit të
Këshillit të Ministrave.

SHTESA E VJETËRSISË
Shtesa për vjetërsi në punë jepet në
masën 2% pas çdo viti pune, deri në 25
vjet, dhe llogaritet mbi pagën e grupit. Për
efekt të llogaritjes së kësaj shtese, vite
pune do të konsiderohen vjetërsia e
përgjithshme në punë e dokumentuar në
librezën e punës së çdo punonjësi, me
përjashtim të viteve të sigurimit vullnetar,
vetëpunësimit, shërbimit ushtarak për
meshkujt, vitet e shkollimit në institucionet
e arsimit të lartë dhe periudha e trajtimit
me pagesë papunësie.Foto ilustruese
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"Biznesmeni s'mbajti premtimin, nuk e liroi nga burgu në 2014 ish-policin"

Vrasja e Memli Begallës, Krimet e
Rënda lënë në burg dy të arrestuarit
Prokuroria: Serezi njohje të hershme me viktimën

Ina Allkanjari

PROKURORI
"Serezi dhe Begalla kanë pasur njohje më
parë. Begalla i ka premtuar Serezit se do e
nxirrte nga burgu në 2014 kur u kap me
rreth një ton kanabis. Por Memli Begalla
nuk e ka mbajtur fjalën", - tha prokurori,
bazuar te hetimet.

KAMERAT E SIGURISË
Nga këqyrja e kamerave të sigurisë në vendin ku
ndodhi ekzekutimi i biznesmenit, autorët janë
larguar me një mjet 'BMW' të zezë. Mjeti është
mbajtur nën vëzhgim. Më pas dy autorët janë
parë të futen në një lokal, ku pas largimit të tyre
policia ka mundur të fiksojë shenjat e gishtave

Gjykata e Krimeve të
Rënda caktoi ditën e
djeshme masën arrest

me burg për Ardjan Serezin
dhe Denis Demirin, të dys-
huar si autorë të ekzekutim-
it të biznesmenit Memli Be-
galla në zonën e ish-bllokut.
Gjatë seancës gjyqësore të zh-
villuar me dyer të mbyllura
mësohet të kenë dalë të dhë-
na lidhur me motivin e ng-
jarjes. Prokurori i çështjes
rindërtoi skenën e krimit të
rëndë që ndodhi në oborrin e
brendshëm të pallatit ku ba-
nonte viktima Begalla. Sipas
organit të akuzës, dy person-
at e maskuar e kanë ndjekur
viktimën dhe pasi e kanë qël-
luan me plumb në kokë janë
larguar me një makinë tip
BMW ngjyrë të zezë. Nga he-
timet e deritanishme rezul-
ton se i dyshuari Serezi dhe
viktima kanë pasur njohje të
hershme. Ka dyshime të for-
ta se viktima i kishte prem-
tuar ish-oficerit Serezi se do
ta ndihmonte të dilte nga bur-
gu, pas arrestimit në vitin
2014 me 1 ton hashash në
Gjirokastër. Në dosje thuhet
se Begalla nuk e ka mbajtur
premtimin, duke mos i afru-
ar ndihmë Serezit. Sipas
prokurorisë kjo është arsye-
ja pse Serezi është hakmarrë
ndaj biznesmenit. "Serezi dhe
Begalla kanë pasur njohje më
parë. Begalla i ka premtuar
Serezit se do e nxirrte nga
burgu në 2014 kur u kap me
rreth një ton kanabis. Por
Memli Begalla nuk e ka mbaj-
tur fjalën", tha prokurori, ba-
zuar te hetimet. Sa i përket
mënyrës sesi ra në gjurmët e
të dyshuarve, organi i akuzës
tha se autorët teksa largo-
heshin nga vendi i ngjarjes,
njeri prej tyre ka gabuar,
duke hequr maskën. Ky mo-
ment që është fokusuar nga
kamerat e një biznesi në zonë.
Në këtë mënyrë, është bërë i
mundur identifikimi i tij dhe
më pas, edhe lidhja me të dy-
shuarin tjetër. Burimet thanë
asnjëri prej tyre nuk dha
shpjegime në sallën e gjyqit,
ndërsa avokatët kundërshtu-

an prokurorinë, duke dek-
laruar se nuk kanë asnjë
provë kundër të mbrojturve
prej tyre. Pritet që vendimi i
gjykatës të apelohet brenda
afatit ligjor.
ARRESTIMI

Policia e Tiranës në orët e
para të mëngjesit të
djeshëm, ka finalizuar oper-

acionin e koduar 'Triss', ku
është bërë e mundur zbardh-
ja e dokumentimi i autorësisë
së ngjarjes së ndodhur më 14
shkurt në mbrëmje, në
kryeqytet. Si rezultat i heti-
meve të vazhdueshme poli-
cia bën me dije se autorë të
dyshuar të vrasjes së Memli
Begalla, janë shtetasit Denis

Alban Demiri, 43-vjeç dhe
bashkëpunëtori i tij Ardian
Serezi, 49-vjeç. Për të dy këta
persona janë ekzekutuar ur-
dhrat e ndalimit. Uniformat
blu bëjnë me dije se nga
këqyrja e kamerave të sig-
urisë në vendin ku ndodhi
ekzekutimi i biznesmenit,
autorët janë larguar me një

mjet 'BMË' të zezë. Mjeti ësh-
të mbajtur nën vëzhgim. Më
pas dy autorët janë parë të
futen në një lokal, ku pas
largimit të tyre policia ka
mundur të fiksojë shenjat e
gishtave, të cilat konfirmuan
se Demiri është ekzekutori.
Ndërsa Ardian Serezi akuzo-
het si bashkëpunëtor.

E SHKUARA
E SEREZIT

Ardian Serezi një ish-efek-
tiv policie mësohet të jetë një
emër i njohur për uniformat
blu, pasi është arrestuar në
2014 si i përfshirë në trafikun
e një ton kanabisi në aksin
Gjirokastër-Tepelenë. Në atë
periudhë PD akuzoi se Serezi,
që ishte drejtuesi i kamionit
me një ton hashash ishte një
i njohur i Saimir Tahirit,
asokohe ministër i
Brendshëm. Pavarësisht se u
kap me një ton kanabis 49-
vjeçari u lirua me kusht, pasi
bëri më shumë se gjysmën e
dënimit, 3.5 vite.

Viktima Memli Begalla Ardian Serezi Alban Demiri

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 e suportit vjetor të produktit “McAfee
Endpoint Protection Advanced Suite” – 450 licenca dhe “ McAfee Complete Data Protection” – 80
licenca si dhe blerja e 50 licensave shtesë të produktit” McAfee Endpoint Protection Advanced
Suite” ‘‘

‘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 1,798,000 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.
4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 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 e suportit vjetor të produktit “McAfee
Endpoint Protection Advanced Suite” – 450 licenca dhe “ McAfee Complete Data Protection” – 80
licenca si dhe blerja e 50 licensave shtesë të produktit” McAfee Endpoint Protection Advanced
Suite” “

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në Bankën
e Shqipërisë, deri më datë 26 Mars  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të
marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

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 vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit
të sistemeve të kondicionimit në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur
kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,604,000 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.4251),
çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 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 vjetor i mirëmbajtjes dhe
riparimit të sistemeve të kondicionimit në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë”.

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 29 Mars 2018, 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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Nehat Fojleta: E godita, sepse u ndjeva i fyer

Zbardhet dëshmia e të arrestuarve për
sulmin ndaj trajnerit të Vllaznisë në Shkodër

Zbardhet dinamika e ngjarjes, shpallet në kërkim Petrit Alilaj dhe Elis Murataj

Përplasja me armë në Vlorë,
arrestohen 3 të plagosurit

Pjesëtarë të 2 grupeve kriminale qëlluan nga 2 makina

HETIMI

DINAMIKA E
NGJARJES
Ngjarja është fiksuar
nga kamerat e
sigurisë. Si rezultat i
hetimeve dhe këqyrjes
së kamerave ka
rezultuar se shtetasi
Gazmir Canaj së
bashku me shtetasit
Elis Murataj dhe Petrit
Alilaj kanë shtënë me
armë zjarri drejtim
shtetasve Taulant
Beqiraj dhe Eris
Llanaj, të cilët më pas
janë kundërpërgjigjur.
Mësohet se Gazmend
Canaj e kanë dërguar
në spital shokët,
ndërsa më pas janë
larguar.

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Disa ditë
pas sulmit me thikë ndaj
trajnerit të Vllaznisë,
Ernest Gjoka në Shkodër,
dy të arrestuar Nehat
Fojleta 19 vjeç dhe Sehar
Xhenje 21 vjeç kanë dhënë
dëshminë e tyre në polici.
Sipas policisë, Nehat Fojle-
ta ka kanosur dhe goditur
trajnerin e ekipit të futbol-
lit "Vllaznia". Më pas ai ësh-
të larguar me mjetin tip
"Benz" me targa AA 282 KR
ngjyrë të zezë. Drejtues
mjeti ka qenë Sehar Xhen-
je, i cili ka ndihmuar të lar-
gohen nga vendi i ngjarjes.

Përpara uniformave blu Ne-
hat Fojleta ka deklaruar se
gjithçka ka ndodhur rastë-
sisht. Ai ka pranuar se e ka
goditur trajnerin Ernest
Gjoka, por pasi ky i fundit e

ka fyer 19 vjeçarin. Fojleta
ka qenë prezent në stër-
vitjen e Vllaznisë në fushën
sportive "Reshit Rusi" ndër-
sa ka thënë për policinë se
është tifoz i çmendur ndaj ka

shkuar për të parë nga afër
stërvitjen e kuqebluve. "Unë
isha duke parë stërvitjen,
sepse jam tifoz i çmendur i
Vllaznisë. Duke dalë nga
fusha stërvitore pashë tra-
jnerin që po bëhej gati të lar-
gohej. Aty i thashë se po na
e fundos Vllazninë duke pa-
tur parasysh rezultatet jo të
mira dhe pozicionin kritik të
ekipit. Trajneri Gjoka mu
kthye duke më fyer. Nuk e
përballova fyerjen dhe
pastaj e godita dhe u për-
leshëm aty. Gjithçka ishte
rastësore dhe ndodhi në

mënyrë spontane. Nuk ësh-
të e vërtetë se jam paguar
nga dikush tjetër. Unë nuk
kam patur thikë me vete, por
vetëm e godita, sepse u nd-
jeva i fyer rëndë",-ka dek-
laruar Fojleta. Nga ana tjetër,
Sehar Xhenje i arrestuar,
gjithashtu, dhe i akuzuar si
bashkëpunëtor në këtë ng-
jarje ka mohuar se ka patur
dijeni për ngjarjen e shokut
të tij. "Unë kam shkuar në

afërsi të fushës për të mar-
rë shokun tim me makinë.
Nuk e kisha fare idenë se
çfarë ka bërë ai dhe se ish-
te përleshur me trajnerin
e Vllaznisë. Nuk kam asn-
jë ide për çfarë ka
ndodhur dhe s'kam asnjë
lidhje me këtë ngjarje. Unë
isha rastësisht aty", - ka de-
klaruar Xhenje duke
hedhur poshtë akuzën
ndaj tij.

SEHAR XHENJE
 "Unë kam shkuar në afërsi të fushës për të marrë
shokun tim me makinë. Nuk e kisha fare idenë se
çfarë ka bërë ai dhe se ishte përleshur me
trajnerin e Vllaznisë. Nuk kam asnjë ide për çfarë
ka ndodhur dhe s'kam asnjë lidhje me këtë ngjarje.
Unë isha rastësisht aty", - ka deklaruar Xhenje.



Ina Allkanjari

Pas atentatit me armë
zjarri mbrëmjen e së
martës në qytetin e

Vlorës, policia ka vënë në
pranga tre të plagosurit në
këtë ngjarje dhe ka shpallur
në kërkim dy të tjerë. Uni-
format blu kanë arrestuar
shtetasit Gazmir Canaj,
Taulant Beqiraj dhe Eris
Llanaj, ndërsa në kërkim
janë shpallur Petrit Alilaj
dhe Elis Murataj. Gjithash-
tu, mësohet se në përplasjen
me armë zjarri janë përf-
shirë dy grupe kriminale me
2 makina. Fillimisht mes
grupeve ka pasur një konf-
likt verbal dhe më pas debati
ka degraduar deri në për-
dorimin e armëve.
NGJARJA

Policia bën me dije se në
vijojnë hetimet për doku-
mentimin e ngjarjes së
ndodhur ditën e martë në
lagjen '28 Nëntori', pranë
Kishës Ortodokse, ku si pa-
sojë e të shtënave me armë
zjarri mbetën të plagosur tre
shtetas. Sipas uniformave
blu dy grupe personash, të
cilët lëviznin me 2 autom-
jete pasi janë konfliktuar me
njëri-tjetrin për motive që
nuk bëhen të ditura për ar-
sye hetimore, kanë qëlluar
mbi njëri-tjetrin me armë
zjarri. Makinat rezultojnë të
jenë të tipit 'Fiat', "Fuoris-
tradë" dhe 'Benz'. Në pran-
gat e policisë kanë rënë tre
të plagosurit, konkretisht
Gazmir Canaj, 27 vjeç, Taul-
ant Beqiraj, 27 vjeç dhe Eris
Llanaj, 27 vjeç, të tre banues
në Vlorë. Si edhe ka shpal-
lur në kërkim shtetasit Pet-
rit Alilaj dhe Elis Murataj.
Ndërkohë të plagosurit kanë
dhënë sqarime para grupit

TË ARRESTUARIT

• Gazmir Canaj,
27 vjeç, banues në
Vlorë

• Taulant Beqiraj,
27 vjeç, banues në
Vlorë

• Eris Llanaj,
27 vjeç, banues në
Vlorë

NË KËRKIM
• Petrit Alilaj
• Elis Murataj

hetimor dinamikën. Sakaq
dinamika e ngjarjes është
fiksuar nga kamerat e sig-
urisë. Si rezultat i hetimeve
dhe këqyrjes së kamerave ka
rezultuar se shtetasi Gazmir
Canaj së bashku me shteta-
sit Elis Murataj dhe Petrit
Alilaj kanë shtënë me armë
zjarri në drejtim të shteta-
sve Taulant Beqiraj dhe Eris
Llanaj, të cilët më pas janë
kundërpërgjigjur. Mësohet
se Gazmend Canaj e kanë
dërguar në spital shokët,
ndërsa më pas janë larguar.
Canaj ndodhet në gjendje të
rëndë ndërsa dy të plago-
surit e tjerë janë jashtë rrez-
ikut për jetën. Policia ka
sekuestruar në vendngjarje
një armë zjarri tip pistoletë,
10 gëzhoja dhe 2 automjete.
Ende nuk dihet se cila ka
qenë arsyeja e përplasjes,
ndërkohë që po hetohen kon-
fliktet e vjetra mes dy gru-
peve kriminale. Policia vijon
hetimet në bashkëpunim
me prokurorinë Vlorë për
zbardhjen e plotë të rretha-
nave të kësaj ngjarje. Mate-
rialet hetimore do t'i kalojnë
prokurorisë Vlorë, për ve-
prat penale "Vrasje me
dashje e mbetur në tenta-
tivë" dhe "Prodhimi dhe
mbajtja pa leje e armëve
luftarake dhe e municionit".

Trajneri i Vllaznisë, Ernest Gjoka

Vendi ku ndodhi përplasja me armë zjarri

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 vjetor i mirëmbajtjes dhe
riparimit të motogjeneratorëve dhe stabilizatorëve të 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 3,120,000 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.
4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 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 vjetor i mirëmbajtjes dhe
riparimit të motogjeneratorëve dhe stabilizatorëve të Bankës së Shqipërisë’’

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 27 Mars  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE  ANKANDI

Më datë 21 mars 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do
zhvillohet ankandi i I-rë për shitjen e pasurisë  nr.58/54,vol 17, fq 2 të ndodhur në
L.13, ZK 8518, Plazh, Durrës Mbi këtë truall që ka sipërfaqen prej 600 m² rëndon një
marrëveshje sipërmarrje.
Prona është e vëllezërve, z.Arben e z.Shkëlqim Riza Brameta
Çmimi fillestar me të cilin hapet ankandi do të jetë 570020 Euro.
Çmimi mund të llogaritet edhe në lek sipas kursit të këmbimit ditor.
Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al
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Dalipi: U miratua kompensimi i çmimit të energjisë

Çollaku: Shpërtheu histeria në mbledhjen e
këshillit bashkiak, mediat nuk ishin njoftuar

KREU I KËSHILLTARËVE TË PD
"Kërkuam listën e familjeve që e përfitojnë këtë
fond dhe donim të dinim kriteret e përfitimit. Kjo
pasi shumë njerëz janë ankuar që iu është hequr
ndihma ekonomike me të padrejtë. Në këtë
moment, në sallë shpërtheu një histeri e nuk e
hidhnin dot në votim pa votuar fillimisht rendin e
ditës", - tregon Çollaku për "GSH".



Zbardhet udhëzimi i MASR/ Si do të procedohet me nxënësit që kanë ngelur në vitet më parë

Vetëm një provim me zgjedhje
për Maturën Shtetërore 2019-të
"Ja 8 lëndët që mund të testohen maturantët"

Vendimi: Praktikë për 1500 praktikantë
të arsimit parauniversitar

Plot 1500 praktikantë të arsimit paraun
iversitar në vend do të kryejnë prak-

tikën profesionale me kontratë të përkohs-
hme brenda vitit 2018-të. Ky vendim ësh-
të miratuar ditën e djeshme gjatë
mbledhjes së Këshillit të Ministrave me
propozimin e Ministrisë së Arsimit, Sportit
e Rinisë. Kjo praktikë profesionale do të
zhvillohet në periudhën
1 janar deri në 15 qer-
shor 2018-të si dhe nga
15 shtatori deri në 31
dhjetor po të këtij viti.
Praktikantët gjatë peri-
udhës së kryerjes së
praktikës profesionale
do të përfitojnë çdo
muaj nga punëdhënësi,
në këtë rast njësitë arsi-
more vendore, pagesën e
kontributeve të siguri-
meve shoqërore dhe
shëndetësore në masën
27.9%. "Njësitë arsimore vendore (drej-
toritë arsimore rajonale dhe zyrat arsimo-
re), gjatë periudhës për kryerjen e prak-
tikës profesionale, realizojnë çdo muaj pag-
esën e kontributeve të sigurimeve sho-
qërore dhe shëndetësore, në emër të
punëdhënësit në masën 16.7% si dhe në

emër të punëmarrësit në masën 11.2%, të
përllogaritur.",-theksohet në vendimin e
Këshillit të Ministrave. Ndërkaq, masa
mujore e kontributeve të sigurimeve sho-
qërore dhe shëndetësore do të përllog-
aritet mbi pagën minimale mujore 24 mijë
lekë. Ndryshimet në vendimet përkatëse
të Këshillit të Ministrave për përcaktimin

e pagës minimale në sh-
kallë vendi reflektohen
menjëherë në masën e
pagesës që punëdhënë-
si paguan çdo muaj për
kontributet e siguri-
meve shoqërore dhe
shëndetësore. "Efektet
financiare për pagesën
e kontributeve të sig-
urimeve shoqërore dhe
shëndetësore për vitin
2018, të përllogaritur në
emër të punëdhënësit
dhe të punëmarrësit,

në shumën 90 396 000 (nëntëdhjetë mil-
ionë e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë
mijë) lekë, që rrjedhin nga zbatimi i
këtij vendimi, të mbulohen nga fondet
e miratuara në buxhetin e vitit 2018, për
Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rin-
isë", - citohet në vendim.

Voltiza Duro

Të gjithë maturantët e
vitit shkollor 2018-
2019 do të kryejnë

vetëm një provim me
zgjedhje dhe tre të detyru-
ara; përkatësisht letërsi,
matematikë dhe gjuhë e
huaj. Kjo është ajo çka thek-
sohet në udhëzimin "Për or-
ganizimin dhe zhvillimin e
provimeve kombëtare të
Maturës Shtetërore 2019-të,
e firmosur nga Ministrja e
Arsimit, Sportit e Rinisë,
Lindita Nikolla. Pra, ndry-
she nga vitet e mëparshme
ku është aplikuar sistemi
me dy provime me zgjedhje,
tashmë maturantët do i nën-
shtrohen vetëm njërit prej
tyre. Ata kanë të drejtë të
zgjedhin një prej lëndëve ku
dëshirojnë të testohen si
Kimi, Fizikë, Biologji, His-
tori, Gjeografi, Qytetari dhe
Psikologji, Filozofi dhe So-
ciologji si dhe Ekonomi.
"Programet orientuese të
lëndëve me zgjedhje janë të
njëjta për të gjithë mat-
urantët/kandidatët që
plotësojnë formularin A1/
A1Z. Programi orientues i
lëndëve me zgjedhje përm-
ban programin e lëndës
bërthamë me zgjedhje. Mat-
uranti/ kandidati zgjedh
një lëndë nga lista e lëndëve
me zgjedhje, pavarësisht
nëse e ka zhvilluar ose jo,
apo i është ofruar ose jo ajo
lëndë nga shkolla",-thekso-
het në udhëzimin e Minis-
trisë së Arsimit, Sportit e
Rinisë. Më tej në udhëzim
bëhet me dije se kandidatit
që ka dhënë dy ose më
shumë provime me zgjedhje
dhe është vlerësuar me notë

të përshkallëzuar jo më të
vogël se 4.50 pra nota 5, i nji-
hen ato provime që nuk
mund t'i japë më. Ndërkaq
theksohet se të gjithë ata
kandidatë që në maturat sh-
tetërore 2013-2018-të kanë
zgjedhur për të dhënë dy

provime me zgjedhje dhe
kanë mbetur te të dy, kanë
mundësinë tashmë të japin
vetëm një lëndë nga lista e
lëndëve me zgjedhje. Ndërsa
në rastin që këta maturantë
të sipërpërmendur kanë
kaluar vetëm në një prej
provimeve, kanë të drejtë pa
marrin diplomën e maturës.
Në udhëzim thuhet më tej
se kandidatët që në Maturën
Shtetërore 2012 kanë
zgjedhur për të dhënë tre
provime me zgjedhje dhe
kanë mbetur në 2 apo tre
prej tyre, mund të japin
vetëm një nga lista e lëndëve

me zgjedhje, ndërsa ata që
janë kalues në dy prej provi-
meve me zgjedhje mund të
pajisen me diplomën e
maturës. "Kandidatët të cilët
kanë marrë dëftesë pjekurie
para vitit 2011-të dhe dëshi-
rojnë të aplikojnë për stu-
dime në institucionet e ar-

simit të lartë; tu njihen
provimet e detyruara dhe
me zgjedhje ose provimet e
njëvleftshme me to, të njeh-
suara nga njësitë arsimore
vendore. Këta kandidatë, në
rastet kur nuk kanë dhënë
provimet me zgjedhje ose i
kanë dhënë dhe nuk kanë

rezultuar kalues, kanë të
drejtë të japin një provim me
zgjedhje kur e kanë të
nevojshme për plotësimin e
kritereve të pranimit të për-
caktuara nga institucionet e
arsimit të lartë",-nënvizohet
në udhëzimin e firmosur
nga Nikolla.

LËNDËT ME ZGJEDHJE
Pra, ndryshe nga vitet e mëparshme ku është
aplikuar sistemi me dy provime me zgjedhje,
tashmë maturantët do i nënshtrohen vetëm njërit
prej tyre. Ata kanë të drejtë të zgjedhin një prej
lëndëve ku dëshirojnë të testohen si Kimi, Fizikë,
Biologji, Histori, Gjeografi, Qytetari dhe Psikologji,
Filozofi dhe Sociologji si dhe Ekonomi.

Është zhvilluar ditën e
djeshme mbledhja e

radhës e këshillit bashki-
ak, gjatë së cilës nuk kanë
munguar përplasjet me
këshilltarët e opozitës mbi
rishpërndarjen e ndih-
mës ekonomike për famil-
jet në nevojë. Kreu i
këshilltarëve të PD në
këshillin bashkiak të Ti-
ranës, Kreshnik Çollaku,
i pyetur nga "Gazeta Sh-
qiptare" tregon se nuk
është zbatuar rregullorja
dhe janë lajmëruar vetëm

24 orë më parë për
mbledhjen, dhe jo 5 ditë para
ashtu siç është përcaktuar.
"Ne shkuam me vullnetin e
plotë për ta votuar ndihmën
ekonomike, por vendimet

nuk kishin kaluar në komi-
sion. Gjithashtu, kërkuam
listën e familjeve që e përfi-
tojnë këtë fond dhe donim të
dinim kriteret e përfitimit.
Kjo pasi shumë njerëz janë

ankuar që iu është hequr
ndihma ekonomike me të
padrejtë. Në këtë moment,
në sallë shpërtheu një his-
teri e nuk e hidhnin dot në
votim pa votuar fillimisht
rendin e ditës. Ata nuk kanë
votat e opozitës që lista të
kalonte, por nuk po na jep-
nin informacion se kujt ia
kishin dhënë e si përfun-
dim doli një skandal",-tre-
gon Çollaku për "GSH". Ky
i fundit thekson se këtë
herë asnjë televizion nuk
është njoftuar e si pasojë
asnjë prej gazetarëve nuk

ka qenë i pranishëm në
mbledhjen e Këshillit
Bashkiak. "Asnjë prej medi-
ave nuk është njoftuar,
mesa duket kanë dashur të
fshehin diçka",-shton Çol-
laku. Ndërkaq, kryetari i
këshillit bashkiak Aldrin

Dalipi, tregon se në shu-
micë votash u miratua ko-
mpensimi i çmimit të en-
ergjisë elektrike, për kate-
goritë përfituese, gjatë pe-
riudhës 1-31 janar 2018 e
më tej bën me dije se opozi-
ta nuk e votoi.

Kreu i këshilltarëve të PD në këshillin
bashkiak të Tiranës, Kreshnik Çollaku

Udhëzimi për
maturën 2019

Vendimi për
kryerjen e
praktikës
profesionale

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

A.     Automjetit tip ‘SKODA’, ngjyrë ‘GRI’, vit prodhimi ‘2009’, nr. shasie TMBDG41U4A8840601, me
targë ‘TR 2338 T’ , në pronësi të dorëzanësit z. ALKET Suad KOTONI, ÇMIMI  351.146 LEKË ;
B.     Automjetit tip ‘HYUNDAI’, ngjyrë ‘GRI’, vit prodhimi ‘2009’, nr. shasie MALAM51CBAM416803,
me targë ‘AA 714 BH’ , në pronësi të dorëzanësit znj. AIDA Luan KOTONI  , ÇMIMI 340.505 LEKË .

Data e zhvillimit të ankandit do jetë 05.03.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866
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Ka një sërë treguesish
praktikë në jetën e
përditshme që na ndi-

hmojnë të kuptojmë nëse
jemi mbi peshë apo jo. Në të
dyja rastet, qoftë të fëmijët
në rritje apo te vetë të rritu-
rit, duhet të kemi parasysh
që herë pas herë të kontrol-
lojmë indeksin e peshës
trupore ose masën trupore
(treguesi IMT) që bazohet në
gjatësinë dhe peshën tru-
pore. Nëse një i rritur mat
peshën e trupit dhe e pjesë-
ton me katrorin e gjatësisë
së tij në metra, rezultati do
të tregojë indeksin e masës
trupore. Nëse ky i fundit ësh-
të më i vogël se 20, atëherë
individi ka një peshë ideale
dhe nuk është i prekur nga
sëmundjet kardiovaskulare.
Nëse ky indeks është 20-25,
atëherë mund të themi që
individi është brenda një
peshe normale, por në fille-
sat e një obeziteti. Kur IMT
rezulton 25-30, atëherë kemi
të bëjmë me mbipeshë, e kur
parametri del mbi 30, indivi-
di vuan nga obeziteti. Kjo
formulë vlen pothuajse për
të gjitha moshat, e kjo vlen
edhe për fëmijët. Nëse te këta
të fundit IMT del më tepër se
30, prindërit duhet të marrin
masa e t'i ndërpresin të gjitha
ushqimet që përmbajnë
sheqerna, duhet t'i pakësojnë
ushqimet shtazore që përm-
bajnë dhjamëra (yndyrë) si
dhe të fillojnë të mësojnë fëm-
ijën me aktivitet fizik. Një
tregues tjetër që përcakton
obezitetin, është cirkunfer-
enca e mesit (gjatësia e rrip-
it të mesit) e kjo matet me
një metër e nëse rezultatet
dalin më shumë se 100,
atëherë personi ka depozi-
time të dhjamit në zonën e
stomakut, i njohur ndryshe
si obeziteti abdominal. Ky i
fundit është shumë më i rrez-
ikshëm për shëndetin sesa
dhjami që gjendet në regjio-
net gluteale ose në kofshë.
Pra matja e cirkunferencës
së mesit jep informacione të
rëndësishme rreth rrezikut
të problemeve të zemrës, për
presionin e lartë të gjakut,
kolesterolin e lartë, diabetin
e tipit të dytë. Ky parametër
te meshkujt nuk duhet të

shkojë më shumë se 100,
ndërsa te femrat jo më
shumë se 80-85 centimetra,
kjo gjithmonë në varësi të
gjatësisë. Një tregues tjetër
i obezitetit është edhe sin-
dromi metabolik, trajtimi, i
të cilit duhet të bëhet i gër-
shetuar me aktivitetet fizike
si dhe me pakësimin e sasisë
së ushqimeve. Gjithashtu,
duhet të ndërpresë dhe alk-
oolin. Ky grup njerëzish du-
het të arrijë të ulë peshën
trupore me 10 gram në ditë.
SHKAKTSHKAKTSHKAKTSHKAKTSHKAKTARËTARËTARËTARËTARËT

Jetojmë në një kohë që,
nga njëra anë, ka një bollëk
të prodhimeve bujqësore
dhe blegtorale, por njëkohë-
sisht jemi dhe në një fazë që
ne nuk dimë realisht
origjinën e prodhimit të ush-
qimeve që konsumojmë. Pra,
këto produkte mund të jenë
me ndërhyrje të shumta
kimike apo hormone apo me
përqindje të lartë të sheqer-

nave, sidomos tek ëmbëlsir-
at. Kjo sasi e lartë karbo-
hidratesh apo sheqernash
përdoret për të mos shkak-
tuar dëmtimin, prishjen e

këtyre produkteve të ëmbël-
toreve deri sa të shkojë te
konsumatori. Por që të dy
faktorët e sipërpërmendur,
ndikojnë në atë që quhet de-

pozitim i rezervave ushqi-
more në organizëm e ky i
fundit fillon që këto karbo-
hidrate ti kthejë në dhjamë
e t'i ruajë. Pra, këto depozi-
time nuk janë asgjë tjetër
veçse një energji e pakon-
sumuar nga organizmi. Nëse
arrijmë t'i djegim të gjitha
kaloritë që marrim gjatë
ditës, atëherë pesha trupore
mbetet e pandryshuar, por
kur marrim kalori më
shumë sesa harxhojmë, or-
ganizmi fillon ti depozitojë
në formën e dhjamit, krye-
sisht në pjesën e barkut ose
edhe në zonën gluteale apo
kofshë. Kështu, që të kemi
parasysh peshën normale të
trupit, duhet të ndajmë dy
faza: faza e rritjes së fëmijëve
(rritja metabolike e tyre) dhe
faza e qëndrimit standard të
peshës trupore te të rriturit.
Nëse fëmijëve duhet t'i japim
kalori më shumë sesa ata
djegin për shkak se kalojnë
në fazën e tyre të zhvillimit,
duhet të mos harrojmë që
mund t'i japim të kon-
sumojnë edhe ushqime që
përmbajnë yndyrna nga 2-
4%; ndërsa produkte shta-
zore mund t'u japim 50-
100gram, ndërsa ushqimet
që përmbajnë karbohidrate
duhet të jenë në raportin 1:4
me sasinë e proteinave që
marrin.
KURIMI ME BIMËKURIMI ME BIMËKURIMI ME BIMËKURIMI ME BIMËKURIMI ME BIMË
MEDICINALEMEDICINALEMEDICINALEMEDICINALEMEDICINALE

Personat mbipeshë duhet
të mos konsumojë lëngjet e
konservuara të frutave apo
pijet me gaz dhe së paku ta
zëvendësojnë me ujë natyral
si dhe 1-2 gota çaj të gjelbër
në ditë, një limon të shtry-
dhur si dhe 5-6 fije majdanoz
në ditë. Edhe lëvorja e li-
monit është shumë efektive

Mjeku popullor: Ja kur vuani nga obeziteti, kontrolloni indeksin e masës trupore

YLLI MERJA: Si të luftoni
mbipeshën me këtë çaj
"Konsumoni 3-5 vakte në ditë dhe ujë"

Voltiza Duro

për rënien në peshë, ku
brenda 25 ditëve shihen re-
zultate. Kur personi ka dia-
bet dhe kolesterol të lartë,
duhet patjetër të synojë
rënien në peshë, pra duhet
t'i shpallë luftë të "heshtur"
mbipeshës së trupit të tij e
të bjerë minimalisht 200-300
gram në një javë. Gjithash-
tu, të mos konsumojë më
bukë të bardhë, por ta zëv-
endësojë me produktet bi-
more që kanë fibra, veçanër-
isht thekra. Nëse obeziteti
i fëmijëve bëhet shqetësues,
atëherë duhet të mbahet
nën kontroll sasia e ushqi-
meve si dhe të shtyjmë fëm-
ijën që të merret me ushtri-
me fizike, por edhe me bas-
ketboll. Nëse një person ësh-
të obez, së paku duhet të
rregullojë tretjen duke pirë
1-2 gota ujë të ngrohtë në
mëngjes të shoqëruar me
një lugë kafe mjaltë dhe
gjysmë luge kafe piperi të zi.
Mjalti arrin të gjallërojë
punën e enzimave në orga-
nizëm, të largojë toksinat
dhe të nxitë funksionin e
jashtëqitjes. Gjithashtu, për
të gjithë personat mbipeshë
këshillohet të konsumojnë
3-5 vakte duke ngrënë pat-
jetër mëngjesin çdo ditë.
Edhe çaji me dëllinjën e zezë
i kombinuar me bishtat e
qershisë ndihmon në largi-
min e ujit të tepërt nga or-
ganizmi. Një mënyrë tjetër
për rënien në peshë është
edhe përdorimi i çajit naty-
ral për dobësim, e kjo përz-
ierje bimësh do të ndihmojë
edhe sistemin e tretjes dhe
në jashtëqitje. Ky çaj që
përmban edhe mështeknë
bën që uji i tepërt të largo-
het nga organizmi, pa lar-
guar kripërat minerale.

Mjeku popullor
Ylli Merja

Shëndetësi
Jetojmë në një kohë që, nga njëra anë, ka një

bollëk të prodhimeve bujqësore dhe
blegtorale, por njëkohësisht jemi dhe në një

fazë që ne nuk dimë realisht origjinën e
prodhimit të ushqimeve që konsumojmë.
Pra, këto produkte mund të jenë me

ndërhyrje të shumta kimike apo
hormone apo me përqindje të lartë të
sheqernave, sidomos tek ëmbëlsirat.



E enjte 1 Mars 201812 - SPECIALE

Një tekst i shkurtër, i ndjerë
dhe plot patriotizëm do të
lexohej nga Presidenti i

parë në Shqipërinë pluraliste, pas
rrëzimit të sistemit komunist. Ish-
te formua e betimit të presidentit,
e hartuar në seancat e para të par-
lamentit të parë pluralist. Është
hartuar nga deputetja e Kuvendit
të asaj kohe, Rushen Golemi, e cila
mbështetej në të tjera tekste të
ngjashme në Kushtetuta të
vendeve perëndimore. Është një
seancë e rëndësishme në Kuven-
din e majit të vitit 1991, kur disku-
tohej edhe hartimi i formulës së
betimit të presidentit.

Është një prej momenteve më
të bukura të jetës parlamentare të
deputetes demokrate në ato fillime
të demokracisë në Shqipëri. Ishte
seanca e majit të vitit 1991 dhe
kishte veçse dy muaj që kishte ni-
sur aktivitetin politik, parlamenti
i parë pluralist. Mes dhjetëra pro-
pozimesh për tekstin e betimit të
presidentit, spikat propozimi i zon-
jës Golemi, i cili edhe u vlerësua
maksimalisht nga deputetë të ma-
jtë dhe të djathtë. Teksti i propo-
zuar nga zonja Rushen Golemi u
miratua me të gjitha votat e parla-
mentit dhe mori vlerësime të
shumta nëpër fjalimet e de-
puteteve, kryesisht kundërsh-
tarëve të saj.
FORMULA E BETIMIT

"Betohem solemnisht në nderin
tim për besnikëri ndaj popullit
dhe atdheut, ndaj idealeve të lir-
isë dhe të përparimit, të pavarësisë
dhe të paprekshmërisë tokësore të
Shqipërisë. Betohem të respektoj
Kushtetutën dhe ligjet e vendit
tim, të mbroj e të zhvilloj
demokracinë, lirinë e të drejtat e
njeriut dhe të plotësoj me vullnet
e ndërgjegje të gjitha detyrat si
President i Republikës së Sh-
qipërisë. Betohem!".

Një ndër deputetët që e vlerë-
suan propozimin e  Rushen Gole-
mit ishte edhe Namik Dokle. Ja
çfarë thoshte ai kur votoi pro këtij
propozimi të deputetes Ryushen
Golemi.

"Në hartimin e kësaj formule të
betimit të presidentit, grupi i
punës u mbështet në sugjerimet
shumë të vlefshme të të gjithë de-
putetëve që folën mbrëmë dhe
duke respektuar edhe ndjenjën
poetike të deputetes së nderuar
Rushen Golemi, hartoi këtë for-
mulë betimi që sapo e dëgjuam",
shprehej Dokle.
NJË FJALIM PËR
VIKTIMAT E 2 PRILLIT

Rushen Golemi ishte një mjeke
e nderuar në vitin 1990, kur ven-
dosi t'i bashkohet Partisë
Demokratike të sapothemeluar.
Ajo ishte deputete në Kuvendin e
parë pluralist të Shqipërisë dhe
një ndër zërat më aktivë në
hartimin e ligjeve të reja në kush-
tet e pluralizmit politik. Është
mjaft aktive me fjalime për mo-
mente të rëndësishme të historisë
së fillimit të demokracisë. Një prej

RUSHEN GOLEMI
Hartuesja e formulës së

betimit të presidentit
Një fjalim i ndjerë për ngjarjen e 2 korrikut në Shkodër, ku humbi
jetën pishtari i demokracisë, Arben Broci dhe tre protestues të tjerë

njëherë mund t'ia marrë. Unë dua
të pyes: po për jetët e të pafajsh-
mëve që marrim, a nuk duhet të
preokupohemi të gjithë së toku?
Ne u betuam solemnisht mbi
nderin tonë para popullit që për-
faqësojmë se do të luftojmë për të
mbrojtur të drejtat dhe liritë e in-
dividit. A nuk është tejet e dhimb-
shme, që në themelin e demokra-
cisë të rrjedhë gjak shqiptari nga
dora e shqiptarit? Si nënë që dhu-
ron dhe përtërin jetën, si mjeke që
luftoj për   ta mbrojtur atë, mendoj
se duhet ta ngremë zërin së bash-
ku me forcat përparimtare dhe të
bëjmë të pamundurën për të
hedhur dritë mbi masakrën
tragjike të paramenduar të Shko-
drës. Nuk është në nderin e zotit
Gramoz që, pas një diskutimi aspak
bindës, pa baza shkencore, të
shprehë dhe keqardhjen për sh-
karkimin e tij nga detyra e minis-
trit. Unë mendoj që do ta lartëson-
te figurën e tij. Po kështu duhet të
vepronte dhe zoti Fatos Nano, që
drejtonte qeverinë në kohën e ng-
jarjes dhe që do ta na drejtojë edhe
qeverinë e ardhshme dhe që për
çudi nuk prononcohet në asnjë dis-
kutim, sikur kjo të kishte ndodhur
në ndonjë qeveri të ndonjë shteti
tjetër. Figura e tyre do të lartëso-
hej nga ato, po të dilnin para këtij
Kuvendi dhe të raportonin saktë
për aq sa kishin bërë, që të kërko-
nin falje. Nga kjo tribunë i bëj thir-
rje ndërgjegjes së personave dësh-
mitarë, autorë në këtë masakër, që
të ndihmojnë për zgjidhjen e enig-
mës, që të vëmë fajtorët para ligjit,
sepse kështu do të ndihmonim sa-
dopak me hedh balsam në plagët
që i janë hapur popullit. Gjithash-
tu, mendoj që shpresa që na u dha
nga njoftimi i parë i komisionit par-
lamentar për çështjen e Shkodrës
u zbeh në njoftimin e dytë. Komi-
sioni parlamentar nuk ka punuar
në nivelin e duhur. Përse zoti Alus-
hani, kryetar i këtij komisioni, i
servir këtij auditori të dhëna jo të
plota të autopsive, duke lënë mjaft
pika të errëta, që nuk i shërbejnë
nxjerrjes në pah të së vërtetës?
Uroj me gjithë shpirt që në të ardh-
men të dhënat të jenë të pran-
ueshme, për t'i dhënë njëherë e
përgjithmonë fund dhunës në Sh-
qipëri. Meqenëse m'u dha fjala, do
të shtoja dhe një preokupim që
kanë shumë zotërinj deputetë. Dua
të shtroj këtu çështjen e garantim-
it të shumë personave, që ligjërisht
nuk u takon. Që të mos ndodhin
ngjarje të tilla si plagosja e një dja-
li 20-vjeçar nga bahçevani i shokut
Haxhi Lleshi. Ju lutem që në të
ardhmen të nxjerrim ligje respek-
tive.

Rushen Golemi u nda dje nga
jeta pas një sëmundjeje të rëndë.
Ajo mbahet mënd si një ndër zon-
jat më të respektuara të politikës
në vitet e para të demokracisë,
ndërkohë që është mjekja e parë
kirurge në Shqipëri.

Luli Progni

tyre është edhe fjalimi për  ngjar-
jet e 2 prillit në Shkodër. Në një
prej seancave parlamentare kur
diskutohej për komisionin hetimor
për vrasjen e katër qytetarëve në
2 prill në Shkodër, Rushen Golemi
mbajti këtë fjalim:

Rushen Golemi Rushen Golemi Rushen Golemi Rushen Golemi Rushen Golemi -  I nderuar zoti
kryetar,

të nderuar zotërinj deputetë,
Nga ana e Akademisë Franceze

të Mjekësisë të viteve '40 nuk u
pranua fillimisht në praktikën
mjekësore përdorimi i një medika-

menti që paralizonte frymëmar-
rjen dhe që sillte një hap cilësor
në zhvillimin e anestezisë, sepse
frymëmarrja kthehej sapo ikte
efekti i këtij bari, me pretekstin se
natyra ose Perëndia njëherë ia ka
dhënë frymën njeriut dhe vetëm
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Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, vendimet nga viti 2008 deri në 2017-ën

ATP: Ndërtimet informale, pronarët
e truallit marrin kompensimin

Lista me 3500 përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në 'Agjenci'
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shpërblimit 
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Emri Atësia M biemri
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Emri Atësia M biemri

Pronarëve që u është
zënë tona nga ndër
timet pa leje dhe nuk

kanë marrë ende kompen-
simin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18.9 miliardë le-
kësh. Pronarëve, toka e të
cilëve është zënë nga ndër-
timet informale, u është njo-
hur e drejta e kompensimit
me vendim të Këshillit të
Ministrave, ku është për-
caktuar edhe shuma për se-
cilin, por për të marrë paratë
duhet të dorëzojnë në ATP
6 dokumente. Këto para do
t'i përfitojnë rreth 3500 pr-
onarë në të gjithë vendim.
"Bazuar në aplikimet e kry-
era në ATP deri më tani për
këtë proces, rezulton se
rreth 3500 subjekte për-
fituese nuk janë paraqitur
fare në ATP për të aplikuar,
me qëllim përfitimin e
shpërblimit të miratuar për
ta në VKM-të përkatëse.
Duke qenë se ky proces nuk
është i kushtëzuar dhe i lim-
ituar në kohë, ATP fton të
gjitha këto subjekte për-
fituese që të paraqiten pranë
sporteleve të saj për të ap-
likuar, me qëllim përfitimin
e kompensimit të miratuar.
APT në varësi të të

Ornela Manjani

ardhurave të arkëtuara deri
më sot për këtë proces nga
ALUIZNI dhe fondeve të
vëna në dispozicion nga bux-
heti i shtetit, sipas përllog-
aritjeve përkatëse shpërn-
dan aktualisht 70% të vlerës
se miratuar në VKM për sub-
jektet përfituese", -thuhet
në njoftimin e Agjencisë së
Trajtimit të Pronave, të cilit
i bashkëlidhet edhe lista me
3500 pronarët.
PROCEDURAT

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfituese është e
thjeshtë. Bazuar në VKM
nr.383, datë 19.05.2010 "Për
përcaktimin e procedurave
të shpërndarjes së fondit të
kompensimit në vlerë për
pronarët e pasurive të palu-
ajtshme, pronë private që
preken nga ndërtimet infor-
male", i ndryshuar, subjektet
përfituese mund të paraqes-
in kërkesë individuale apo të

përbashkët, për pjesën
takuese në pronën që ko-
mpensohet. Nëse kërkesa
paraqitet nga një pjesë e
bashkëpronarëve, ajo sho-
qërohet nga prokura e
posaçme e nënshkruar prej
tyre, ku si tagër i nevojshëm
të jetë edhe e drejta për të

tërhequr vlerën financiare,
në emër të tyre. Në rastin e
kërkesave individuale të se-
cilit bashkëpronar apo të një
pjese të tyre për çdo aplikim
të kryer paguhet tarifë shër-
bimi, pavarësisht se i përket
të njëjtës pasuri të paluajt-
shme.

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)
SHEHAT RASIM CAMI 50.00 26,137 1,306,850.00    
ABDULLA RELI
BAJRAM RELI
SEFER RELI
AIDA KASHARAJ
ARBEN PETRELA
SHEFKI PETRELA
KUJTIM PETRELA
LEJLA SESERI
TEFTA MUJA
BESNIK SHABANI
BUJAR SHABANI
LULZIM KELLEZI
RASIM KELLEZI
DHURATA ZHUGLINI
LULJETA KELLEZI
EVIS KELLEZI
DIANA KELLEZI
GENTIAN KELLEZI
ERVIN KELLEZI
RAMAZAN MUHARREM BAKALLI 11.30 31,048 350,842.40       
GERTA NIKOLLAQ KOCEKU 2.00 120,000 240,000.00       
EDMOND BACOVA 7.10 120,000 852,000.00       
ALEKSANDER MACI
GIORGIO DALL'OLMO MACI
KUJTIM MACI
MUSA MACI
ROBERTO MACI
TOMOR MACI
FATMIR MAJUNI
LUMTURI MAJUNI
ISMAIL HYSEN XHURA 7.80 21,077 164,400.60       
SOSE LIGOR MANGRI 42.20 21,077 889,449.40       
LUMTURI BASHA
SUZANA GREPSHA
PRANVERA ZELA
LULJETA XIBRI
LAVDIJE SHTISHI
SAIMIR KAZAZI
SHEFIKATE PELLUMBI
SHQIPE BICOKU
HAMITE BASHA
ENGJELLUSHE JONUZI
MANUSHAQE MUCA
MIMOZA BASHA
GEZIM BASHA
FATBARDHA BAKLLAVAJA
AFERDITA SHEGA
BESNIK BASHA

244.90

64.40

25.60

453.00

354.00

10,517,301.00  

9,252,498.00    

30,059

30,059

23,217

26,137

7,728,000.00    

7,361,449.10    

769,510.40       

120,000

AISHE OSMAN QEFALIA
EDMIR ISUF QEFALIA
FAIK ISUF QEFALIA
FATMIR ISUF QEFALIA
FATMIRA ISUF QEFALIA
FIQIRI IBRAHIM QEFALIA
HAMDI IBRAHIM QEFALIA
NAILE RESHIT QEFALIA
SADI IBRAHIM QEFALIA
SKENDER ISUF QEFALIA
XHINI DIBRA
ELDA KONIMI
MELI KELLIÇI
TEFTA BABAMETO
RAHMI QORRALIU
ESTREF STAROVA
NERVIN STAROVA
AURORA JEGENI(STAROVA)
ALTIN VRIONI
GRAGON VRIONI
DRITA BOBRATI
BARDHYL HAKIRAJ
MARJETA HAKIRAJ
TEUTA REÇI
FUAT LIBOHOVA
KADRI LIBOHOVA
NASIBE QOSE
DASHURI DIBRA
GAZMEND DIBRA
ILIR DIBRA
HIRMA DIBRA
ARTAN DIBRA
GENCI DIBRA
LUAN DIBRA
ADNAN DIBRA
LIMANE ORGOCKA
NERMIN DIZDARI
ASTRIT TOPTANI
LULZIM TOPTANI
ELISABETA TOPTANI
BONIM TOPTANI
SAIMIR VRIONI
ENGJELL RANOLLARI
NEDINE RANOLLARI
JASHAR RANOLLARI
NAZMI RANOLLARI
TEREZINA GJON KOLIQI
MARIJE PJERIN KOLIQI
MATI PJERIN KOLIQI
RROK PJERIN KOLIQI
GJON PJERIN KOLIQI

34.53

110.00

86.00

464.00

20,835

310,839.06       

2,474,230.00    

14,324

22,493

9,002

1,791,810.00    

6,646,336.00    

DOKUMENTET

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

2. Dëshmia e trashëgimisë për të gjithë
trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues,
sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje
me përcaktimet e Kodit Civil.

3. Prokura e posaçme, e nënshkruar nga të gjitha
subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i
nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr
vlerën financiare në emër të tyre.

4. Vërtetimi i lëshuar nga banka e nivelit të dytë për
hapjen e llogarisë bankare në emër dhe për
llogari të subjektit përfitues, ku përcaktohet edhe
numri i llogarisë bankare ku do të transferohet
vlera financiare e përfituar.

5. Mandatpagesa që vërteton pagimin e tarifës së
shërbimit.

6. Dokument identifikimi.



E enjte 1 Mars 201814 - SPECIALE

Sipërfaqja e 
parcelës që 
do të 
shpërblehet 
(m²)

Vlera 
truallit 

Vlera e 
shpërblimit 
(lekë)

Emri Atësia Mbiemri

Sipërfaqja e 
parcelës që 
do të 
shpërblehet 
(m²)

Vlera 
truallit 

Vlera e 
shpërblimit 
(lekë)

Emri Atësia Mbiemri

AG IM M UHARREM M UJA
NDERIM M UHARREM M UJA
HIQ M ET E M UHARREM M UJA
ISABELA M UHARREM M UJA
T O M O RR M UHARREM M UJA
SHPET IM M UHARREM M UJA
M INE SHABAN M UJA
SANIJE SHABAN M UJA
SAFET E SHABAN M UJA
G EZIM SHABAN M UJA
FEJZI SHABAN M UJA
FILIP BALT O PIST ULLI
G ASPER BALT O PIST ULLI
G JON KRRO ÇI
ELIDA KRRO ÇI
RREG JINA PIST ULLI
FRIDA ZEF PIST ULLI
M ARIO ZEF PIST ULLI
RENAT O ZEF PIST ULLI
ISM AIL BESHIRI
SEVIM HAM ZARAJ
SHEM SI SELIM AHM ET SULAJ 108.07 1233 133,250.31          
AG IM KANAN SHO RAJ 37.00 10,061.00 372,257.00          
AG USH SHERIF BINERI 20.00 12193 243,860.00          
ANEST I PAPA 49.20 10061 495,001.20          
M IT I DERO LLI 12.00 9555 114,660.00          
ALI KASEM I
AZBI AVDULI

M EDINE CERRI
LUIZA CERRI
VIO LET A CERRI
FAT M IRA CERRI
ART UR CERRI
ARBEN LESKAJ
ARDI T IRANA
G ENC T IRANA
LUIZA T IRANA
KLEIDA T IRANA
ERALDA T IRANA
M ARGARIT A T IRANA
ANDIS T IRANA
BLEDAR T IRANA
B ESN IK M A SA R SOPOT I
FISN IK M A SA R SOPOT I
FA T MIR A PIN A R I
LEJLA PIN A R I
MYZEJEN M A N GLLI
PET R IT FOR T U ZI
QEFSER E B A LLU K U
R A MA ZA N FOR T U ZI
SH EFQET PIN A R I
SU LLTA N A PIN A R I
SU TE K A PLLA N I
YLLI PIN A R I
ZYB EJT E T A FA J

67.30

498.50

91.00

193.00

297.20

134.24

13,000

36.70

63.00

350,668.50          

3,863,600.00        

517,104.00          

1,101,841.92        

2 ,406,849.90    

28 ,477,311.00  

10,920,000.00      

655,621.00          

35 ,763

57,126

120000

8,208

3397

9555

8,208

DHE T RASHG IM T ARET  E T IJ

N U R IJE SELIM C O R JA 183.7 35,763 6,569,663.10    
YLLI ISU F LU LI 9.2 23,955 220,386.00       
A GR ON GA N I D ELIU
SK EN D ER R U ST EM D ELIU
A ID A GA N I D ELIU
B ED R IJE XH EMA L H A JD A R I
B ILA L A ZIS D ELIU
ED LIR A GA N I M U R A T A J
FA T IME R U ST EM SH IMA
IK B A LE SEID D ELIU
ISLA M R U ST EM D ELIU
N U R IJE A B D U LLA D ELIU
XH EVA H IR D EMIR A H M ET LLA R 44.80 35,763 1,602,182.40    
B ESIM M EH M ET D A JA
H A MID E M EH M ET D A JA
H A T IXH E M EH M ET D A JA
N A D IR E M EH M ET D A JA
QEMA L M EH M ET D A JA
SH A B A N M EH M ET D A JA
D IA N A H A M IT FA N A  (SPA H IU )
FIT N ETE H YSEN PIN A R I
H A MIT SPA H IU
LU A N H A M IT SPA H IU
MER IT A H A M IT M ER JO (SPA H IU )
MIM OZA H A M IT VEJSIU  (SPA H IU )
SEFER H YSEN PIN A R I
SH A B A N H YSEN PIN A R I
VER A H A M IT K A R A PIC I

72.30 57,126 4,130,209.80    
EN VER K A SEM N O VA K U 20.00 35,763 715,260.00       
A B D U LLA SEFER SH EQER I
IK B A LE SA LO VOR PSI
LEJLA LIMA N VOR PSI
LIN D IT A A B D U LLA SH EQER I
LU LZIM M YLYM JU N A
MA SA R SA LI VOR PSI
MIM OZA A D EM YLLI
MYZEJEN SA LI VOR PSI
N A ZM I M YLYM JU N A
N ER MIN SA LI VOR PSI
R A K IP LIMA N VOR PSI
SA N IE M YLYM JU N A
SEFER A B D U LLA SH EQER I
SH EFK I M YLYM JU N A
SU ZA N A A D EM YLLI
VA LB ON A A D EM YLLI
XH A VIT LIMA N VOR PSI
YLB ER M YLYM JU N A

252.30

20.55

41.00

91,029.00         

2 ,342,166.00    

2 ,663,278.80    

1 ,173,939.30    57 ,126

10,556

23,955

57,126

3.80

K OM U N IT ET I M YSLIMA N

PERUZ ÇAKMAXHIU
SARA ÇAKMAXHIU
XHEVAHIRE ÇAKMAXHIU
MAJLINDA BEQIR NOFULLA
ILIR  NURI NOFULLA
SONILA NURI NOFULLA
RUZHDIE PEZA
XHAFERR MUST AFA KARADAKU
ZYHA OSMANAJ
PET RAQ ÇUNI 16.15 6,619 106,896.85       
NDUE RROK PJETRUSHAJ 264.90 11,570 3,064,893.00    
FIT NETE AGALLIU
AFRIM AGALLIU
DASHAMIR AGALLIU
T EFERI AGALLIU
MARJANA AGALLIU
REFIT AGALLIU
MEHMET AGALLIU
FIT NETE AGALLIU
AFRIM AGALLIU
DASHAMIR AGALLIU
T EFERI AGALLIU
MARJANA AGALLIU
REFIT AGALLIU
MEHMET AGALLIU
VELI SHABAN LAM I 300 4,242.00    1,272,600.00
ZANM IR VAIT HASA 30.40 23,955.00  728,232.00
ARTUR SEJATI 2.70 35,763.00  96,560.10

176.30 23,955.00  4,223,266.50
ARJAN KARAJ
BUJAR KARAJ
FATIM E KARAJ
PET RIT KARAJ
PRANVERA KARAJ
VJO LLCA KARAJ
ZAM IRA KARAJ
LAJE KARAJ
SALI KARAJ
AG RO N SHARA
ASLLAN SHARA
DILAVER SHARA
EQ REM VAT HI
ERM IR VAT HI
HAXHI VAT HI
KIZZI SHARA
NERIM AN VAT HI
Q AM ILE VAT HI
SHKELQ IM SHARA
VJO LLCA SHARA
XHAVIT VAT HI

29.99

265.30

91.40

519.70

224.96

255

9.72

6,355,261.50    

9,119,565.00

     1,867,168.00 

3,280,346.40    

2,189,487.00

6,312

23,955.00  

23,955

7,502

  8 ,300.00 

35,763.00  

8,300.00 80,676.00         

224,984.98       

KO M UNITETI M YSLIM AN SHQ IPTAR

LULZIM KIKA
HALIL KIKA
AFERDIT A VO RPSI
VJO LLCA VO RPSI
LIRI KIKA
FLUT URA VERZIVO LLI
NAZIRE KIKA
SADETE KIKA
SO KO L KIKA
ARJETA KIKA
HATUSHE KIKA
BARDHYL KIKA
VERA KIKA
ALDA KIKA
KLEJDA KIKA
AVENIR KIKA

SH.A. 166.90 38,359.00  6,402,117.10
KO M UNITETI M YSLIM AN SHQIPTAR 198 23,955.00  4,743,090.00
NAM IK M YNYR KURT I
URIM M YNYR KURT I
AISHE ALLUSHI
ARTAN ALLUSHI
BAJRAM ALLUSHI
ELSIDA ALLUSHI
ELVIS ALLUSHI
SUL KRUJA
TAT JANA SHTISHI
AFERDIT A Q AZIM KIKA
ARSETA M UHARREM PLESHT I
AVENIR ALI KIKA
BARDHYL ALI KIKA
FLUT URA Q AZIM VERZIVO LLI
HALIL Q AZIM KIKA
HATUSHE SHABAN KIKA
KUJTIM ALI KIKA
LIRI Q AZIM KIKA
LULZIM Q AZIM KIKA
NAZIRE SHABAN KIKA
SADETE SHABAN KIKA
SO KO L M UHARREM KIKA
VJO LLCA Q AZIM VO RPSI
NIKO M JEDA
EM ILIA M JEDA
RAM IZ BRAJA 156.90 3,560.00    558,564.00
NEXHIP M EJDANI 547.90 3,560.00    1,950,524.00
NAIM SADIK M ARKU 367.60 3,560.00    1,308,656.00
DEM IR BUNG A 105.3 1,030.00    108,459
ISM AIL ISUF STRING A 224.20 1,030.00    230,926.00
DO NIKA M UHAM ET TO PALLI 394.40 1,030.00    406,232.00
SHEH  IBRAHIM G UM A 805.16 6,312.00    5,082,169.92
IBRAHIM DUHANXHIU 902.10 6,312.00    5,694,055.20
IBRAHIM BEVAPI 857.50 6,312.00    5,412,540.00
FLO RINDA TO LLUM I 16.4 1,030.00    16,892
FATM IR M USA TANUSHI
M IM OZA FERIT TANUSHI

315.80

53.20

77.00

1,030.00    

57,126.00  

10.30

54.00

46.00

22,493.00  

23,955.00  

22,493.00  

22,493.00  1,034,678.00

246,736.50

325,274.00

3,039,103.20

1,731,961.00

1,214,622.00

KARAT HANASIS
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NUSHI RANIL DRAGOTI 448.10 1,030.00    461,543.00
FIDE ISMAIL YMERI 831.40 1,030.00    856,342.00
RAKIP LALOSHI 593.00 1,030.00    610,790.00
SULEJMAN ISAK DISHANI 261.2 6,312.00    1,648,694.4
RAMAZAN SULEJMAN MURATI
XHEMILE ISMAIL MURATI
AHMET ZENELHOXHA
KAMBER MEHJA
GLIQERI BORODANI
THANAS BORODANI
GAZMENDA BORODANI
ILIR BORODANI
YLLKA BORODANI
PETRIKA JOSIFI
APOSTOL SHUTERIQI
RILINDA SHUTURIQI
STEFAN SHUTURIQI
AFERDITA SHUTURIQI
KLAJDI SHUTURIQI
HALIME MURAT KERNIQI (KOÇI)
RIZA YMER HOXHAJ
QAMIL HAMZA OSMANAGIQ
SKENDER QAMIL OSMANAGIQ
LUMNIJE QAMIL OSMANAGIQ
HAKI QAMIL OSMANAGIQ
HIQMET QAMIL OSMANAGIQ
XHELADIN BRAHIM MYRTJA
IXHLAL BRAHIM MYRTJA (QUKU)
YLVI BRAHIM MYRTJA
RAMADAN RASIM HAXHIJA
ISUF RAMADAN HAXHIJA
SAIME RAMADAN HAXHIJA
MUHAMET RAMADAN HAXHIJA
MESAR RAMADAN HAXHIJA
BELKIZE RAMADAN HAXHIJA
SOFIJE YMER LULI
FAHRIJE YMER LULI
BAHRIJE YMER LULI
NADIRE YMER LULI
BURHAM YMER LULI
NIMETULLAH YMER LULI
FEJZULLAH YMER LULI
XHAVID YMER LULI
KUDRETE YMER LULI
ZYLIHA YMER LULI
HAXHI MAN KOLGECI 206.51 1,374.00    283,744.74

80.30

20.75

371.10

490.70

152.36

8,500.00    

7,502.00    

6,312.00    

8,500.00    

682,550.00

155,666.5

1,295,060.00

6,312.00    

3,097,298.40

2,342,383.20

AGRON GANI DELIU
SKENDER RUSTEM DELIU
AIDA GANI DELIU
BEDRIJE XHEMAL HAJDARI
BILAL AZIS DELIU
EDLIRA GANI MURATAJ
FATIME RUSTEM SHIMA
IKBALE SEID DELIU
ISLAM RUSTEM DELIU
NURIJE ABDULLA DELIU
AIDA TUGU
ANASTASI GORENCA
EQEREM TUGU
ISLAM TUGU
JEMINE MACI(TUGU)
MIRAND TUGU
NJAZE TUGU
EDUART ENVER DUSHKU
LUMTURI ENVER DUSHKU
AGRON GANI DELIU
SKENDER RUSTEM DELIU
AIDA GANI DELIU
BEDRIJE XHEMAL HAJDARI
BILAL AZIS DELIU
EDLIRA GANI MURATAJ
FATIME RUSTEM SHIMA
IKBALE SEID DELIU
ISLAM RUSTEM DELIU
NURIJE ABDULLA DELIU
IBRAHIM NAIL UZEIRI
REFIK JAKUP HYSENI
LUTFI MUHAMET NUREDINI
RUZHDI REXHEP HIMA
ISA QANI ADEMI
PETRIT FEJZO SHAHAJ
ZAMIRA SHYQYRI SHAHAJ
DALLANDYSHE ÇENE
FATIME ÇENE
GEZIM ÇENE
SUZANA ÇENE
AGIM DAUT TAFALLA
ANILA FETA TAFALLA
ARBEN XHAVIT TUFA
BASHKIM DAUT TAFALLA
DHURATA XHAVIT PERJA
ERMIRA FERIT OMERI
GANIMETE FERIT TOPRRA
GEZIM FERIT DULLA
JONUZ XHAVIT TUFA
ISLAM DAUT TAFALLA
RAJMONDA FERID DULLA
REBI XHAVIT TUFA
REXHEP DAUT TAFALLA

67

803.9

79.2

112.1

23,955

30,059

10,556

10,556

2,560252

836,035.20        

745,463.20        

645,120.00        

8,485,968.40     

1,183,327.60     

193.4

24.8

4,632,897.00     

10,556

57,126 3,827,442.00     

NIMETE CELA 105.3 36,197 3,811,544.10     
AFERDITA VO RPSI
ALDA KIKA
ARJETA PLESHTI
AVENIR KIKA
BARDHYL KIKA
FLUTURA VERZIVOLLI
HALIL KIKA
KLEJDA KIKA
LIRI KIKA
LULEZIM KIKA
NADIRE KIKA
SADETE KIKA
SOKOL KIKA
VERA KIKA
VJOLLCA KIKA
YLLI AVNI NDREU 9.3 10,556 98,170.80          
KUJT IM ABDYL EM IRI 33.0 57,126 1,885,158.00     
XHEM AL KARAJ 345 665 229,425.00        
MYSLYM ALI HALDEDA 299.8 3,560 1,067,288.00     
MUHAMET NUREDIN GOXHAJ 464.6 665 308,959.00        
GEZIM MUHAMET GOXHAJ 257.8 665 171,437.00        
XHEZO QAMIL LEZO 663 665 440,895.00        
BEGLIE SAFE M ETA 241.1 665 160,331.50        
FO TI NEZIR CELA 162.0 665 107,730.00        
MARIJE M ARKU
SANDER M ARKU
NDOC M ARKU
VERA M ARKU
ZEF M ARKU
KOLEC M ARKU
ABDUL HAM IT G JATA
MUSTAFA HAM IT G JATA
MYNEVER HYSEN ZAIMI 489.5 1,030 504,185
ELIDA XHAFERR M UKJA 434.7 1,030 447,741
AISHE MUSA KO RRA 865.9 1,030 891,877.00        
XHAFERR MUSTAFA GJATA 1,156.7 6,312 7,301,090.40     
DELIMET MEHMET BANGA 1,433.5 6,312 9,048,252.00     
AGRON SHARA
ASLLAN SHARA
DILAVER SHARA
EQREM VATHI
ERMIR VATHI
HAXHI VATHI
KIZI SHARA
NERIMAN VATHI
QAM ILE VATHI
SHKELQIM SHARA
VJOLLCA SHARA
XHAVIT VATHI
VIRGJINUSH HASAN NEZA 37.4 22,493 841,238.20        
YLLI ISUF LULI 203.0 665 134,995.00        

143.6

69.0 22,493

6,312

8,500

3,439,938.00     

858.9

61.8 525,300.00        

1,552,017.00     

5,421,376.80     

23,955

AGRON GANI DELIU
SKENDER RUSTEM DELIU
AIDA GANI DELIU
BEDRIJE XHEM AL HAJDARI
BILAL AZIS DELIU
EDLIRA GANI M URATAJ
FATIME RUSTEM SHIM A
IKBALE SEID DELIU
ISLAM RUSTEM DELIU
NURIJE ABDULLA DELIU
ATALANTA PEKMEZI
DORONTINA PASKO
EFTERPI PASKO
PANDELI PASKO
POLIKSENI LEKA
MYLAZIM ISLAM DEHARAJ 10.5 57,126 599,823.00        
BARDHYL PELINKU
BARDHHANE NAIPI
LULBARDH PELINKU
FATBARDHA LUCA
LUM BARDHE NAZIFI
AQIF BEKTASHI
ERMIRA DO KA
ERMIRA PELINKU
LO RIN PELINKU
ERDIT PELINKU
IKBAL PELINKU
LEALBA PELINKU
ALKET PELINKU
HASAN SHIM A 11.9 23,955 285,064.50        
BAJRAM XHAFER PREZA
MEZIKO RESUL KALAJA
FATMIR Q OSJA
ALTIN RESHAT Q OSJA
GENTA RESHAT Q OSJA
REFIK M UÇA 107.4 665 71,421.00          

627.4 38,359 24,066,436.60   
SAIDE PAJO VA
ZYBA M USAJ
FATMIR BESNIKU(KO PILI)
ENGJELLUSHE IBRAHIM SHENGJERG JI
ZYHRA G RECA
MAKBULE ZENELHOXHA
HYSEN VELENICA
HIQM ETE LABINOTI
EDISO N VELENICA
SHEFQET TUXHARI
ILIRJANA STAFA
MARIA JORGO
ARTUR M EZINI
KRENAR M EZINI
MEHM ET PAJUNI 499.5 6,312 3,152,844.00     
LUFT IJE IBRAHIM HAXHIHYSENI 902.2 6,312 5,694,433.92     

118.3

201.0

34.0

3,413

57,126

1,030

KISHA KATOLIKE

237,072.90        

121,849.00        

1,942,284.00     

686,013.00        

8,642,197.20     818.7

27.8

4.2

1,588,102.80     

57,126

57,126

10,556
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SPECIALE

MUSTAF HYSEN CENAJ
ISAK HYSEN CENAJ
GANI HYSEN CENAJ
AVDYL HYSEN CENAJ
FERIT JAHJA SULA 5.5 23,955 131,752.50        
EDUART ENVER DUSHKU
LUMTURI ENVER DUSHKU
ILIA SOTIR LIKA 35.3 23,955 845,611.50        
VILSON ESTREF KULLA 13.6 23,955 325,788.00        
FREDERIK ADIL BREGU 12.4 23,955 297,042.00        
GEZIM KALLMETI
HAMIDE RUSHEKU
NADIRE KELLEZI
SAMI KALLMETI
XHEJE MUÇA
KASEM MUHARREM ILJAZI
LUFTIE MUHARREM ILJAZI
NAIM MUHARREM ILJAZI
RUKIE MUHARREM ILJAZI
SULTANE MUHARREM ILJAZI

341.0 38,359 13,080,419.00   
ILMI XHELO XHAFERI 1.0 23,955 23,955.00          
SKENDER OSMAN HALILI 173.9 665 115,643.50        
SKENDER OSMAN HALILI 52.3 665 34,779.50          
SEMIHA BEQIR BONJAKU(QOQJA)
BUKURIJE LEKAJ(QOQJA
SHQIPE BEQIR MEÇA(QOQJA)
FATOS BEQIR QOQJA
SADIK BEQIR QOQJA
LUTFIE KAZAZI
LUTFIE KAZAZI
SEMIHA BEQIR BONJAKU(QOQJA)
BUKURIJE LEKAJ(QOQJA
SHQIPE BEQIR MEÇA(QOQJA)
FATOS BEQIR QOQJA
SADIK BEQIR QOQJA
AIDA FUGU
IKBALE QOSJA
MIRAND FUGU
SHPRESA QOSJA
YMER QOSJA
AISHE ISUF ILJAZI
LIRI ZYLFO (ILJAZI)
METI ILJAZI
NADIRE HERRI (ILJAZI)
ZENEPE ABDULLAH ILJAZI
BAJRAM MUSA MYRTA
RIFAT MUSA MYRTA
IBRAHIM MUSA MYRTA
ISMETE MUSA DEDA
NAXHIJE GANI MYRTO
MIMIZA GANI MYRTO
BESNIK GANI MYRTO
SELMAN TAHIR BELSHAKU 109.2 6,312 689,270.40        
KELMEND TASI PELLUMBI 457.8 1,030 471,534.00        
ADEM BAKALLI
AISHE BAKALLI

150.0

300.0

428.3

938.6 6,312

1,970

22,493

23,955

23,955

3,725,002.50     

2,560

5,280

1,819,683.70     

23,955

23,955

14.7

90.5

80.9

155.5

KISHA KATOLIKE

23,955

768,000.00        

194.0

342.0

178,285.00        

352,138.50        

5,924,443.20     

10,259,926.50   

4,647,270.00     

8,192,610.00     

792,000.00        

SHAZIVAR MASAR KARAOSMANI
SHEGUSH MASAR KOSOVA
FATBARDH SAMI DOKO
ARBEN SAMI DOKO
NESFIJE TEKI SELENICA(TELA)
BULENT TEKI TELA
EDMOND TEKI TELA
AGRON TEKI TELA
GJERAK MAZLLEM KARAISKAJ
FELATUN MAZLLEM KARAISKAJ
NEBI ISMAIL SEFA
HAJALI ISMAIL YPI
XHANETA ISMAIL PRODANI
SUHELA XHEVDET LIBOHOVA
TEUTA SKENDER FOR A
LAVDIJE SKENDER KALASA
ISAK XHEMALI MUSTA 499.8 6,312 3,154,737.60     
EDUART DALIP HASANI 8.6 1,030 8,858.00            
ADRIAN TOPALLI 936.9 1,030 965,007.00        
KADRI SHAHIN DERVISHI
BEJAZE TARE DERVISHI
DALIP TARE DERVISHI
HAJDAR TARE DERVISHI
ADRIANA DERVISHI
KLEJVIS AGRON DERVISHI
XHORXHINA AGRON DERVISHI
HURMA SELIM DERVISHI
ZHULJETA MUSA DERVISHI
ELIDA MUSA DERVISHI
BRUNILDA MUSA DERVISHI
KLODIANA MUSA DERVISHI
DALIP TARE DERVISHI
KADRI SHAHIN DERVISHI
BEJAZE TARE DERVISHI
HAJDAR TARE DERVISHI
ADRIANA DERVISHI
KLEJVIS AGRON DERVISHI
XHORXHINA AGRON DERVISHI
HURMA SELIM DERVISHI
ZHULJETA MUSA DERVISHI
ELIDA MUSA DERVISHI
BRUNILDA MUSA DERVISHI
KLODIANA MUSA DERVISHI
SANIJE FETA KOÇI 40.2 2,478 99,615.60          
NIKO XHEZAR BAKU
ELVIRA MUSTAFA BAKU 2.0

23.0

33.1

195.2

2,478

2,478

19,855

13,431

82,021.80          

3,875,497.45     

26,862.00          

57,068.34          

RRAPUSH TABAKU 901.6 1,030 928,648.00        
DONIKA MUHAMET TOPALLI 1,162.4 1,030 1,197,272.00     
ALIQI PETRAQ BANUSHI
DHIMITRAQ PETRAQ SHOMO
VANGJELI PETRAQ GRABOVA
MUSTAF HYSEN CENAJ
GANI HYSEN CENAJ
ISAK HYSEN CENAJ
AVDYL HYSEN CENAJ
IKFANE ETHEM TAHIRI 101.4 1,030 104,442.00        
MYRTEZA XHYRA
NEBI XHYRA
SABIRE MEHMET SHEJAKU 430.4 6,312 2,716,684.80     
AFRIDA YMER BALASHI
ARBEN PEQINI
BASHKIM ISMAIL ARAPI
DASHAMIR PEQINI
DEVIS AGRON BALASHI
DIANA ARAPI
FATBARDHA PEQINI
GRETA AGRON BALASHI
IRIDA ARAPI
KLAJDI ARAPI
LIRI ARAPI
NAIM PEQINI
PELLUMB ARAPI
SHPRESA ARAPI
SULION AGRON BALASHI
VIOLETA AJAZI
ARBEN IBRAHIM KARAKYZJA
NAIM IBRAHIM KARAKYZJA
ASTRIT IBRAHIM KARAKYZJA
MAJLINDA IBRAHIM KARAKYZJA
ARDIAN IBRAHIM KARAKYZJA
MEREME KARAKYZJA
ARIF KARAKYZJA
GAZMEND KARAKYZJA
SHEGUSH KARAKYZJA
BESNIK MEHMET GARUNJA
ANILA MEHMET STAFA(GARUNJA)
DALLENDYSHE MEHMET BEQIRI
KLODIANA MEHMET POROÇANI
SKENDER NAZMI BOJA
HANCE ABDYRRAMAN BOJA
GAZMEND PETRIT HASEKIU
IBRAHIM PETRIT HASEKIU

6,312

1,030

1,030

6,312

5,280

8,537 112,688.40        

6,312

0.8

9,888.00            

4,099,644.00     

38,385.60          

495.4

13.2

649.5

9.6

7.3

0.8

510,262.00        

5,049.60            

5,049.60            

AGIM QAZIM HASEQIU
ARTA ASHKI HASEQIU
ELIDA MEHMET HASEQIU
FATMIR HAKI HASEQIU
FERDINAND HAKI HASEQIU
HYSEN MEHMET HASEQIU
LEONORA ASHKI HASEQIU
LUAN HAKI HASEQIU
MERITA ASHKI HASEQIU
MIMOZA MEHMET HASEKIU
NIMETE MEHMET HASEQIU
QAZIM ASHKI HASEQIU
SHAHU HAKI HASEQIU
VALENTINA ASHKI HASEQIU
VERONIKA ASHKI HASEQIU

37.6 57,126 2,147,937.60     
EQEREM SHABAN VAKIAKI
ASTRIT SHABAN VAKIAKI
RUDEN EQEREM VAKIAKI
LEJLA SHABAN KAZAZI
FATMIRA SHABAN VAKIAKI
SUZANA SHABAN KALLCIU
LINDITA SHABAN BARCI
SANIJE YMER GABECI
HYSNI YMER VAKIAKI
BEQIR YMER VAKIAKI
AISHE YMER HAVERI
LUMTURI YMER ZELKA
REXHEP YMER VAKIAKI
ALEKSANDER DOKI GJOLEKA
FIQIRET YMER ZELKA
XHAVIT IBRAHIM LESKOVIKU 14.0 57126 799,764.00        
VERGJINUSH HASAN NEZO 55.1 22,493 1,239,364.30     
BARDHHANE MUHAMET PELINKU
BARDHYL MUHAMET PELINKU
DITBARDH MUHAMET PELINKU
FATBARDHA MUHAMET PELINKU
LULBARDH MUHAMET PELINKU
PELLUM BARDH MUHAMET PELINKU
PULBARDH MUHAMET BEKTASHI
MUSTAFA AHMET ÇELA 18.1 23,955 433,585.50        
LULZIM KIKA
HALIL KIKA
AFERDITA VORPSI
VJOLLCA VORPSI
LIRI KIKA
FLUTURA VERZIVOLLI
NAZIRE KIKA
SADETE KIKA
SOKOL KIKA
ARJETA KIKA
HATUSHE KIKA
BARDHYL KIKA
AVENIR KIKA
VERA KIKA
ALDA KIKA
KLEJDA KIKA

57,126

6,312

29.2

27.7

22,493

57,126

KOMUNITETI MYSLYMAN

656,795.60        

3.1

348.7 2,200,994.40     

177,090.60        

1,582,390.20     
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(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)

Sipërfaqja e 
parcelës që 
do të 
shpërblehet 
(m²)

Vlera 
truallit 

Vlera e 
shpërblimit 
(lekë)

Emri Atësia Mbiemri

Sipërfaqja e 
parcelës që 
do të 
shpërblehet 
(m²)

Vlera 
truallit 

Vlera e 
shpërblimit 
(lekë)

Emri Atësia Mbiemri

MITHAT FIQIRI DINE
XHELAL FIQIRI DINE(NASUFI)
TOMORR FIQIRI DINE(NASUFI)
HANA FIQIRI DINE(NASUFI)
SKENDER FIQIRI DINE(NASUFI)
HALIL REXHEP PRUSHI 4.0 21,299 85,196.00          
SEMIHA FRASHOLLI
MITHAT FRASHOLLI
FATMIR FRASHOLLI
SELMAN FRASHOLLI
HAJRIJE HOXHA
HAKI NURI HOXHA
FADIL NURI HOXHA
RAMAZAN NURI HOXHA
SHKELQIM NURI HOXHA
ENGJELLUSHE NURI HOXHA(LAKNORI)
MUHAREM RAMAZAN HOXHA
BEJTE RAMAZAN HOXHA
ALI MEHMET BARÇI
HYSEN MEHMET BARCI
NAXHIJE MEHMET TUZI
SANIJE MEHMET SHYLE
ZENIJE MEHMET BARÇI
SHQIPONJA AGRON KUSI
DANJELA DURIM KUSI
GEZIM DURIM KUSI
KEJSI DURIM KUSI
BASHKIM ULAJ
SHOQERIA EU 2008 SHPK
BASHKIM ULAJ
SHOQERIA EU 2008 SHPK
ARDIAN SHYQYRI DERHEMI
ARSED OSMAN BODINAKU
BEDRIE ABDULLA LICI
BESMIR OSMAN BODINAKU
BESNIKE SHYQYRI NDONI
HYRIJE ABDULLA DUKA
IGLIMONA SHYQYRI KALAJA
LILIANA JETON LIKU
LIRIJE DERHEMI
NAZMI SHYQYRI DERHEMI
OLTJON OSMAN BODINAKU
QAMILE ABDULLA LICI
RIDJAN SHYQYRI DERHEMI
SEMIHA ABDULLA HOQI

2,856,300.00     

1,180,981.50     

1,298,987.80     

2,692,542.00     

463,892.22        

112.4

295.5

60.6

49.3

21,299

756,480.00        

23,955

2,560

3,413

21.8

50.0 57,126

1,451,673.00     

23,955

23,955

380.6

KUME MEHMET BALI 378.0 3,413 1,290,114.00     
AGIM HYSEN ÇOÇOLI
FIRDES HYSEN GLINA
FLORINDA NAZMI KOVAÇI
SKENDER NAZMI ÇOÇOLI
SADETE ÇOÇOLI
GENCI FERDIT ÇOÇOLI
ARTUR FERDIT ÇOÇOLI
REZARGJENDA AHMET ÇOÇOLI
DIANA AHMET ÇOÇOLI
SKËNDER GUMBARDHI
MISERET GUMBARDHI
GJINOVEFA GUMBARDHI
VINCENCO GUMBARDHI
IBRAHIM GUMBARDHI
ZYHRA GUMBARDHI
SILVA GUMBARDHI
MARIN GUMBARDHI
KËZE GUMBARDHI
BEIXHE GUMBARDHI
LEJLA GUMBARDHI
RESHAT GUMBARDHI
AGIM GUMBARDHI
ALI MUSTAFA KOSOVA
SHQIPE AQIF KOSOVA
MYRVETE MUSTAFA PERMETI
SOKOL PETRIT KOSOVA 
ERMIRA PETRIT HYDI
XHAFER ISLAM BARI 82.0 8,500 697,000.00        
ESAT BRAHIM BUSHATI
MINIRE BRAHIM BUSHATI
MUSA BRAHIM BUSHATI
ZYHNIJE BRAHIM BUSHATI
GJYLYZE BRAHIM BUSHATI
MEHMET SULEJMAN MITARJA 614.1 12,764 7,838,372.40     
RUZHDIE PEZA
XHAFERR MUSTFA KARADAKU
ZYHA OSMANAJ
MAHMUD DALIP XHANI 1,211.5 12,764 15,463,586.00   
LULZIM KIKA
HALIL KIKA
AFERDITA VORPSI
VJOLLCA VORPSI
LIRI KIKA
FLUTURA VERZIVOLLI
NAZIRE KIKA
SADETE KIKA
SOKOL KIKA
ARJETA KIKA
HATUSHE KIKA
BARDHYL KIKA
AVENIR KIKA
VERA KIKA
ALDA KIKA
KLEJDA KIKA

307,830.00        

5,524,259.20     

697,200.00        

5,701,520.00     

3,081,419.50     

257,824,525.00  

84.0

210,469.0

30,783

12,764

10,831

11,780

8,300

1,225

484.0

10.0

432.8

284.5

AGIM RIZA STAFA
ISMET HASKO
EDUART ISMET HASKO
ILDA RIZA HASKO
DHURATA RIZA HASKO
QAZIM MUHARREM FAMA
GLEORT QAZIM FAMA
DARLING QAZIM FAMA
BRIGITA XHEPA
KURT QAZIM XHEPA
ALEKS DALIP MALAJ 762.2 4,242 3,233,252.40     
SHQIPONJA AGRON KUSI
DANJELA DURIM KUSI
GEZIM DURIM KUSI
KEJSI DURIM KUSI
SHQIPONJA AGRON KUSI
DANJELA DURIM KUSI
GEZIM DURIM KUSI
KEJSI DURIM KUSI
GANI ZYBER XHEPA 80.0 2,560 204,800.00        
ZENEL BAJRAM DERVISHI 310.0 2,560 793,600.00        
SHQIPONJA AGRON KUSI
DANJELA DURIM KUSI
GEZIM DURIM KUSI
KEJSI DURIM KUSI
LINDITA GANI LULI
XHEMI SHKELQIM LULI
ENEA SHKELQIM LULI
BEQIR DERHEMI
QERIME REÇA
BEQIR DERHEMI
QERIME REÇA
BENAR FATMIR HOXHA
BESNIK FATMIR HOXHA
FATMIRA PINARI
LEJLA PINARI
MYZEJEN MANGLLI
PETRIT FORTUZI
QEFSERE BALLUKU
RAMAZAN FORTUZI
SHEFQET PINARI
SULLTANA PINARI
SUTE KAPLLANI
YLLI PINARI
ZYBEJTE TAFAJ
NURIJE SELIM CORJA 186.8 34,068 6,363,902.40     
BUJAR ZYBER SKENDERI
HYSNI ZYBER SKENDERI
LIRI SKENDER SINANI
MAHMUDIE ZYBER SHKALLA
NEZHMIE SKENDER FORTUZI
SULLTANE SKENDER KAZANI
ARIAN HAMDI KARAPICI
DILAVER MYSLYM KARAPICI
MYZEJEN HAMDI BARDHOSHI
RASIM HAMDI KARAPICI
SABRIE HYSEN QOSJA
SANIJE HYSEN MYDERIZI

488,960.00        

2,069,342.10     

239,500.00        

1,597,440.00     

772,280.00        

476,496.40        

1,809,010.80     

2,187,165.60     

440,187.90        

12,711,597.00   

872,140.80        

3,056,896.00     

624.0

500.0

SHOQ. SIAC SH.P.K.

14.1

53.1

64.2

25.6

34,068

31,219

30.9

20.0

191.0

1,194.1

421.5

15.8

34,068

34,068

30,158

30,158

479

2,560

2,560

2,560

38,614

66,969

SOKOL ZOTKAJ 26.6 66,969 1,781,375.40     
KUJTIM MEHMET KELLEZI 99.7 66,969 6,676,809.30     
NAZMIE IDRIZ KAPOLLARI 235.60 33,755 7,952,678.00     
BEQIR SADIK QOQJA
BUKUROSHE LEKA (Qoqja)
FATOS BEQIR QOQJA
SADIK BEQIR QOQJA
SEMIHA BOHJAKU (Qoqja)
SHQIPE MEÇAJ (Qoqja)
ADELINA               HAMITI
ADRIANA SKENDER HAMITI
ARBEN SABRI HAMITI
DALLENDYSHE SABRI HAMITI
FADIL SHAHIN HAMITI
FATJON SKENDER HAMITI
FATMIR SHAHINI HAMITI
FLORESHA XHEMAL HAMITI
GENIMETE SABRI HAMITI
 GJYLE SHAHINI HAMITI
HAZBI SABRI HAMITI
KLODJAN RAJMOND HAMITI
 KLOTILDA RAJMOND HAMITI
LEONORA SKENDER HAMITI
MIMOZA XHEMAL HAMITI
MYHJRIJE SABRI HAMITI
NADIRE SHAHINI HAMITI
 NAFIJE SHAHINI HAMITI
QEMAL VATH HAMITI
 RABIJE SHAHINI HAMITI
HABIJE SKENDER HAMITI
SERVETE HAMITI
SULLTANE SABRI HAMITI
VLADIMIR XHEMAL HAMITI
XHEVAHIRE XHEMAL HAMITI
XHUME HAMITI
KOMUNITETI SHQIPTAR MYSLIMAN 141.00 32,878 4,635,798.00     
ZENEL BAJRAM DERVISHI 379.60 2,560 971,776.00        
ANASTAS HEKURAN HOXHA
BAJRAM HEKURAN HOXHA
MUSTAFA HEKURAN HOXHA
ABDULLA KEÇI
ALI KEÇI
FATMIRA KEÇI

1,137,757.50     

9,535,125.60     

22,985

29,106

29,106

49.50

10.00

327.60

477.10

29,106 291,060.00        

13,886,472.60   
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Një grua që vallëzonte çdo të
shtunë deri në fund të
jetës. Ishte gruaja e një

muzikanti që luante çdo natë. E
bija, Moira Ricci, gjen te imazhet
e nënës që nuk jeton muzën e ve-
prave të saj. Nevoja për ta mbajtur
ende "në jetë", për të rijetuar
çastet e humbura, e ka kthyer atë
grua që vallëzonte në qendrën e
ekspozitës së çelur javën e shkuar
në Muzeun Kombëtar të Fo-
tografisë "Marubi". Dy vepra të
Ricci shfaqen në ekspozitën
"Lookafering", kuruar nga Lek M.
Gjeloshi. Rrëfejnë ngjarje të jetës
private, të cilave artisja i rikthehet
në një dialog të pamundur me
imazhet e nanës. Në intervistën e
saj në "GSH", artistja ndan kuj-
timet e kohëve që nuk kthehen më
për të rishpjeguar ekspozitën që
mund të vizitohet te Muzeu
"Marubi" deri më 1 qershor.

- Kemi botuar në "Gazeta Sh-- Kemi botuar në "Gazeta Sh-- Kemi botuar në "Gazeta Sh-- Kemi botuar në "Gazeta Sh-- Kemi botuar në "Gazeta Sh-
qiptare" me Lekën, konceptin ku-qiptare" me Lekën, konceptin ku-qiptare" me Lekën, konceptin ku-qiptare" me Lekën, konceptin ku-qiptare" me Lekën, konceptin ku-
ratorial të ekspozitës nën titul-ratorial të ekspozitës nën titul-ratorial të ekspozitës nën titul-ratorial të ekspozitës nën titul-ratorial të ekspozitës nën titul-
lin "Një dialog me nënën". A ësh-lin "Një dialog me nënën". A ësh-lin "Një dialog me nënën". A ësh-lin "Një dialog me nënën". A ësh-lin "Një dialog me nënën". A ësh-
të kjo ekspozitë për ty një dialogtë kjo ekspozitë për ty një dialogtë kjo ekspozitë për ty një dialogtë kjo ekspozitë për ty një dialogtë kjo ekspozitë për ty një dialog
me nënën?me nënën?me nënën?me nënën?me nënën?

Po, është. Si cikli fotografik
"20.12.53 - 10.08.04" ashtu edhe të
videoja, ku unë mbyll sytë e kuj-
toj, janë një dialog me mamanë.
Mendoj se pothuaj të gjitha ose
shumica e punëve të mia janë një
dialog më nënën. Punët e fundit
janë ndryshe, sepse dialogu është
spostuar disi te territori dhe tek
toka, apo tek shtëpitë, por të gjitha
të parat janë një dialog me nën dhe
ndaj punët që vijnë këtu, janë më
të dukshmet që janë të përqendru-
ara te nëna.

- A kanë qenë edhe zgjedhja- A kanë qenë edhe zgjedhja- A kanë qenë edhe zgjedhja- A kanë qenë edhe zgjedhja- A kanë qenë edhe zgjedhja
juaj veprat që shfaqen këtu?juaj veprat që shfaqen këtu?juaj veprat që shfaqen këtu?juaj veprat që shfaqen këtu?juaj veprat që shfaqen këtu?

Jo, në fakt. Duke folur me Le-
kën, i kemi zgjedhur këto, jo vetëm
sepse Lekës si kurator i pëlqenin
këto, por edhe sepse, i përsh-
tateshin hapësirës së Muzeut
"Marubi", për ndRiccimin, ambi-
entin dhe shumë të tjera.

- Ju punoni shumë me kuj-- Ju punoni shumë me kuj-- Ju punoni shumë me kuj-- Ju punoni shumë me kuj-- Ju punoni shumë me kuj-
timet. A është kjo një mënyrë përtimet. A është kjo një mënyrë përtimet. A është kjo një mënyrë përtimet. A është kjo një mënyrë përtimet. A është kjo një mënyrë për
të rijetuar të shkuarën? Për të ri-të rijetuar të shkuarën? Për të ri-të rijetuar të shkuarën? Për të ri-të rijetuar të shkuarën? Për të ri-të rijetuar të shkuarën? Për të ri-
jetuar ndryshe, mbase më mirë,jetuar ndryshe, mbase më mirë,jetuar ndryshe, mbase më mirë,jetuar ndryshe, mbase më mirë,jetuar ndryshe, mbase më mirë,
apo vetëm për ta shtrënguar fortapo vetëm për ta shtrënguar fortapo vetëm për ta shtrënguar fortapo vetëm për ta shtrënguar fortapo vetëm për ta shtrënguar fort
pas vetes?pas vetes?pas vetes?pas vetes?pas vetes?

Unë pothuaj gjithnjë kam punu-
ar me të shkuarën, edhe në punët
që kam bërë para këtyre që ekspo-
zohen te "Marubi". Kam qenë e re,
duhej edhe të kuptoja kush isha.
Puna ime ka qenë një lloj hulumti-
mi a "hetimi" mbi veten, "kush
isha unë". Tani nuk është më kësh-
tu. Punët që janë në ekspozitë, ish-
in një lloj hyrjeje në të shkuarën.
U ktheva në të shkuarën për të
marrë nënën time aty dhe për ta
çuar në të ardhmen.

- Për të mos e lënë të ikë?- Për të mos e lënë të ikë?- Për të mos e lënë të ikë?- Për të mos e lënë të ikë?- Për të mos e lënë të ikë?
Po, ka qenë një nevojë për ta rik-

uperuar të shkuarën. Kam
kërkuar për të gjitha fotot, ku unë
nuk jam. Kam humbur shumë
kohë, kam qenë shumë kohë larg
saj, sepse kam ikur nga shtëpia në
moshën 18-vejçare. Ndaj kisha
nevojë të kthehesha në të sh-
kuarën për të rifituar kohën e
humbur, kohën që kisha humbur
duke i qëndruar larg. Edhe pse, ka
foto, ku ajo është e vogël, dhe në
fakt unë as që kisha lindur. Doja
të rijetoja të gjithën, sepse edhe në

INTERVISTA

Moira Ricci:
Ekspozita për nënën, gruan që
s'e njoha e gruan që e humba
(dhe një histori me Gedafin)

Fatmira Nikolli

Një rrëfim në "Marub": Kam lindur nga
një dashuri mes muzikës dhe kërcimit

fotot, ku unë isha e vogël,
kisha nevojë të shihja si ishte.
Unë, nuk e kisha njohur sa du-
hej. Unë nuk isha mike e kësaj
gruaje. Ishte një mënyrë për të
rijetuar të shkuarën që kisha
humbur.

- Në video jeni edhe ju duke- Në video jeni edhe ju duke- Në video jeni edhe ju duke- Në video jeni edhe ju duke- Në video jeni edhe ju duke
ndjekur këshillat e saj, këshil-ndjekur këshillat e saj, këshil-ndjekur këshillat e saj, këshil-ndjekur këshillat e saj, këshil-ndjekur këshillat e saj, këshil-
lat për t'u bërë balerinë. Çfarëlat për t'u bërë balerinë. Çfarëlat për t'u bërë balerinë. Çfarëlat për t'u bërë balerinë. Çfarëlat për t'u bërë balerinë. Çfarë
është kjo video? A ështëështë kjo video? A ështëështë kjo video? A ështëështë kjo video? A ështëështë kjo video? A është
pendesë?pendesë?pendesë?pendesë?pendesë?

Është një lloj pendese, është
edhe pendesë. Më ka xhiruar
mamaja, më ka xhiruar kur
shpresonte që unë do bëhesha
balerinë. Më çonte në prova e në
kurse kërcimi. Unë, nuk e ndoqa
baletin. Por atë video e kam bërë
në Nju Jork, ku bëja festa çdo ditë,
kërceja çdo ditë. Sepse kam shumë
energji kur kërcej. E kam bërë
edhe për të thënë që nuk u bëra
balerinë, por ishte pasion.

- Jeni penduar sepse ju vjen- Jeni penduar sepse ju vjen- Jeni penduar sepse ju vjen- Jeni penduar sepse ju vjen- Jeni penduar sepse ju vjen

keq që nuk u bëtëkeq që nuk u bëtëkeq që nuk u bëtëkeq që nuk u bëtëkeq që nuk u bëtë
balerinë, apo që nuk ubalerinë, apo që nuk ubalerinë, apo që nuk ubalerinë, apo që nuk ubalerinë, apo që nuk u
bëtë balerinë sepsebëtë balerinë sepsebëtë balerinë sepsebëtë balerinë sepsebëtë balerinë sepse
siç donte nëna juaj?siç donte nëna juaj?siç donte nëna juaj?siç donte nëna juaj?siç donte nëna juaj?

Jo, është një
pendesë edhe në res-
pekt të nënës sime. Që
nuk e kam kënaqur,
kur e humb dikë, të
vijnë në mendje gjithë
gjërat që nuk ke bërë
për të. E kam bërë për
nënën, por duke vënë
muzikën e filmit
"Flash dance", kam
dashur të them edhe
se tani kërcej për jetën
time. Baleti nuk është
profesion, por sa herë
që kërcej, diçka ndjej.

- A është puna juaj,- A është puna juaj,- A është puna juaj,- A është puna juaj,- A është puna juaj,
një vallëzim në kohë?një vallëzim në kohë?një vallëzim në kohë?një vallëzim në kohë?një vallëzim në kohë?

A është edhe kjo ekspozitë në Sh-A është edhe kjo ekspozitë në Sh-A është edhe kjo ekspozitë në Sh-A është edhe kjo ekspozitë në Sh-A është edhe kjo ekspozitë në Sh-
kkkkkodërodërodërodërodër, një v, një v, një v, një v, një vallëzim në kallëzim në kallëzim në kallëzim në kallëzim në kohë?ohë?ohë?ohë?ohë?

Po. Siç më thoshte profesori im,
vallëzimi është e shkuara, e ardh-
mja, por është edhe e tashmja.
Sepse, duke vënë veten e tan-
ishme, në një fotografi të së sh-
kuarës, kam ndërtuar një të
ardhme, sepse unë do të mbetem
përgjithnjë në atë foto.

- Kam lexuar një letër dashu-- Kam lexuar një letër dashu-- Kam lexuar një letër dashu-- Kam lexuar një letër dashu-- Kam lexuar një letër dashu-
rie që babai juaj ia ka dërguarrie që babai juaj ia ka dërguarrie që babai juaj ia ka dërguarrie që babai juaj ia ka dërguarrie që babai juaj ia ka dërguar

nënës suaj. Pse i kushtuat një ve-nënës suaj. Pse i kushtuat një ve-nënës suaj. Pse i kushtuat një ve-nënës suaj. Pse i kushtuat një ve-nënës suaj. Pse i kushtuat një ve-
për kësaj letre? Çfarë kishte ajopër kësaj letre? Çfarë kishte ajopër kësaj letre? Çfarë kishte ajopër kësaj letre? Çfarë kishte ajopër kësaj letre? Çfarë kishte ajo
që ju përfshiu?që ju përfshiu?që ju përfshiu?që ju përfshiu?që ju përfshiu?

Ajo punë titulluar "përgjithnjë
me ty, deri në vdekje", ishte një prej
letrave të prindërve. Gjeta një
valixhe plot me letra, që babai dhe
nëna i dërgonin njëri-tjetrit.
Mamaja i kishte fshehur, unë i gje-
ta dhe i lexova. Kishin një butësi,
një ëmbëlsi, të jashtëzakonshme.
Letra të tilla nuk shkruhen më.
Unë një dashuri si kjo, s'e kam pa-
sur kurrë. Kaq e vuajtur, kaq e
bukur. Ka pasur edhe një lloj
largësie, ata jetonin larg nga njëri-
tjetri dhe shkruanin letra. Sot,
edhe nëse je larg me dikë, flet në
telefon. Atëherë, kishte vetëm
letra, asgjë tjetër. Ata shkonin në
mbrëmje vallëzimi të shtunave.
Babai i binte kitarës, mamaja e
ndiqte, por e bënë fshehurazi sepse
vëllai i saj i madh nuk duhej ta
dinte. Ishin pra, këto kohë. Për
mua, kjo ishte një histori fantas-
tike. Kam marrë vetëm një pjesë
letre, që flet për muzikë e vallëzim.
Mendoj se ajo është baza ime: unë
kam lindur nga dashuria, kam lin-
dur nga një dashuri mes muzikës
dhe kërcimit.

Mamaja ka shkuar gjithnjë të
vallëzojë, ka shkuar gjithnjë deri
në ditët e fundit të jetës së saj. Unë

dhe im vëlla jemi rri-
tur me këtë ambient
dhe jemi të dy kër-
cimtarë shumë të
mirë. Domethënë,
babai bënte muzikë
dhe mamaja i sh-
konte pas, ishte
shumë xheloze. I
shkonte pas dhe ne
na merrte me vete.

-  Së fundmi i-  Së fundmi i-  Së fundmi i-  Së fundmi i-  Së fundmi i
jeni  kushtuarjeni kushtuarjeni kushtuarjeni kushtuarjeni kushtuar
shumë territorit,shumë territorit,shumë territorit,shumë territorit,shumë territorit,
braktisjes së fs-braktisjes së fs-braktisjes së fs-braktisjes së fs-braktisjes së fs-
hahahahahatratratratratravvvvveeeee, zhdukjes, zhdukjes, zhdukjes, zhdukjes, zhdukjes
së kujtesës. Psesë kujtesës. Psesë kujtesës. Psesë kujtesës. Psesë kujtesës. Pse

keni ndërruar qasje?keni ndërruar qasje?keni ndërruar qasje?keni ndërruar qasje?keni ndërruar qasje?
Doja të bëja një vepër për fun-

din e botës së fshatarëve. Bujqit në
fshat nuk janë fshatarët e zakon-
shëm që prodhonin si dikur, tani
puna që bëjnë quhet agrikulturë.
Ata janë të detyruar të ndjekin
rregullat e kompanive multinacio-
nale. Nuk janë më fshatarët e
dikurshëm si gjyshërit e mi: që
shihnin qiellin dhe kuptonin nëse
do binte shi, se si ishte hëna, si do
ishin dy javët e ardhshme, çfarë

duhej mbjellë kur është hëna e
plotë. Kemi ikur nga natyra dhe po
i humbasim këto. Kjo ka shënuar
fundin e shumë gjërave: si fillim,
nuk e dimë çfarë hamë.

- Ju, nuk jeni një artiste e përf-- Ju, nuk jeni një artiste e përf-- Ju, nuk jeni një artiste e përf-- Ju, nuk jeni një artiste e përf-- Ju, nuk jeni një artiste e përf-
shirë ose që mbani qëndrim poli-shirë ose që mbani qëndrim poli-shirë ose që mbani qëndrim poli-shirë ose që mbani qëndrim poli-shirë ose që mbani qëndrim poli-
tik. Pse?tik. Pse?tik. Pse?tik. Pse?tik. Pse?

Jam njeri politik, ose më saktë
kam qenë deri vitet e fundit, ku
nuk di më në ç'anë të jesh, sepse
nuk ka një anë ku mund të jesh.
Nga ana tjetër, nuk jam artiste që
mbaj qëndrime politike, ngaqë
edhe jam marrë me kujtesën. Këto
punët e fundit kanë një lloj qëndri-
mi, si ajo me zhdukjen e botës fs-
hatare.

- Ju keni një rast që do për-- Ju keni një rast që do për-- Ju keni një rast që do për-- Ju keni një rast që do për-- Ju keni një rast që do për-
bente interes, me vjedhjen e njëbente interes, me vjedhjen e njëbente interes, me vjedhjen e njëbente interes, me vjedhjen e njëbente interes, me vjedhjen e një
prej punëve tuaja.prej punëve tuaja.prej punëve tuaja.prej punëve tuaja.prej punëve tuaja.

Ishte vepër publike, art publik
që ishte vendosur në Sirakuzë. U
ftova me 9 artistë të tjerë të bënim
nga një vepër që do të ishte për
ambiente publike. Secili do kishte
veprën e tij. Unë u ftova e fundit
dhe isha në vend të një artisti tjetër
që ishte tërhequr, ndaj kisha
shumë pak kohë në dispozicion.
Kisha vetëm 1 muaj kohë, të tjerët
kishin pasur 1 vit kohë. Vepra pub-
like duhej të ishte skulpturë. Për
1 muaj asnjë fonderi nuk bënte
derdhjen e skulpturës. Në një fon-
deri të Bergamos gjeta 36 statuja
ushtarësh, në përmasa 2 metra e
30 cm deri në 3 metra. Ishin në
bronz. Të gjithë në pozicion sulmi,
por të gjithë në pozicione të ndry-
shme. Shkova të pyesja çfarë ishin
dhe më thanë se po falimentonin
për shkak të këtyre 36 skulpturave.
Më treguan se i kishte porositur
Gedafi, se donte t'i vinte para selisë
së tij, me rastin e 40-vjetorit të
marrjes së pushtetit. Më pas qenë
ata francezët që e vranë dhe duke
qenë se Gedafi vdiq, porosinë e tij
nuk erdhi ta merrte njeri e as të
paguante njeri për të. Fonderia po
falimentonte pra. Unë u kërkova të
më shisnin një, ma shitën, gjeta më
të shëmtuarin, mes gjithë atyre që
ishin të shëmtuar. Dhe, duhet të
shtoj se fonderia ka qenë e detyru-
ar të realizonte, skulptura sipas
boceteve e që i kishte realizuar dja-
li i Gedafit, i cili nuk dinte të viza-
tonte. Unë mora skulpturën, i vura
shënimin ku sqarova gjithë
ç'kishte ndodhur dhe e vura në një
vend që dukej sikur do hidhej në
det. Por, u vodh. Nuk e di pse as si,
por vepra ime u vodh.

Në foto:
Moira Ricci
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Shkrimtari: Nuk kam forcë
ta përballoj, kam nevojë

për ndihmën e shtetit

KULTURE

Fatos Kongoli është i shtruar
në spital. Shkrimtari i njo
hur u është nënshtruar dy

ndërhyrjeve kirurgjikale javët e
fundit dhe gjendja e tij është e qën-
drueshme, por e vështirë.

Pasi Fatmir Toçi bëri publike
gjendjen shëndetësore të autorit të
disa romaneve, "GSH" mësoi se së
pari në spitalin ku ai është i shtru-
ar në Qendrën Spitalore Universi-
tare "Nënë Tereza", banka e gjakut
ka nevojë për gjak. Dhurimi mund
të bëhet në emrin dhe për llogari
të Kongolit, në mënyrë që kur sh-
krimtari ta ketë të nevojshme, spi-
tali të ketë gjak për të.

I kontaktuar nga "Gazeta Sh-
qiptare", vetë Kongoli foli me vësh-
tirësi për gjendjen e tij.

"Gjendja ime pas operacionit të
parë ishte e shkëlqyer. Ka qenë një
operacion i shkëlqyer nga ana e
mjekëve. Pastaj pati disa probleme
të tjera dhe u desh një ndërhyrje e
dytë, delikate, dhe pas kësaj gjend-
ja nuk është më e njëjta".

Shkrimtari i rrëfeu "Gazetës Sh-
qiptare" se "sipas mjekëve, e sigur-
isht ata kanë të drejtë dhe bënë një
punë të shkëlqyer, unë kam pjesën
time të përgjegjësisë në këtë prob-
lem, sepse nuk po tregoj shumë
bashkëpunim në këtë fazë postop-
eratore, që është një fazë shumë e
rëndësishme dhe shumë e dhimb-
shme". Mes një zëri të hollë, që
ndërpritej shpesh, Kongoli po tre-
gohej një libër i hapur, në një prej
çasteve më të vështira për të.

Autori i 15 veprave letrare, ndër
zërat më të suksesshëm në letërs-
inë e pas 1990-ës, rrëfeu se "unë
duhet të pranoj se nuk e kam
forcën e duhur për të përballuar
operacionet që kërkohen për reha-
bilitim. Megjithatë, unë po bëj
çmos".

I sinqertë si përherë, i thjeshtë
siç e njohin të gjithë, Kongoli nuk
ngurroi të pranonte rutinën e
vështirë të këtyre ditëve. "Kam
përdorur ushqimin e spitalit, prej
disa ditësh, me qëllim që të gjithë
parametrat të përmirësohen, siç
më janë kërkuar nga ekipi i
mjekëve. Ata janë shumë opti-
mistë, sepse gjithë të dhënat e or-
ganizmit tim janë shumë pozitivë.
Sipas doktorëve, duhet vetëm pak
kujdes që unë të kapërcej këtë
gjendje".

Shkrimtari është kaq i ndrojtur.
Kushdo që e njeh, qoftë edhe në e
pastë takuar pak herë, e ka vënë
re, natyrën e tij modeste, tipin kre-
jt të tërhequr të Kongolit, thjesh-
tësinë që e karakterizon, e pothuaj
turpin që ka ai për të folur në pub-
lik a më keq ende, për të shtrirë
dorën. Prej sa u tha më lart, me
gjasë ai kurrë nuk do të kërkojë

Familjarë, artistë, studentë
dhe pedagogë të Universitetit

të Arteve i dhanë lamtumirën kri-
tikut të arteve dhe ish-drejtorit të
Galerisë Kombëtare të Arteve,
Gëzim Qendro.

Në Bibliotekën e Galerisë Ko-
mbëtare, ambient i krijuar prej
tij, u mbajtën homazhet për ish-
drejtorin e këtij institucioni,
Gëzim Qendro. Kritiku i njohur
i artit humbi luftën me sëmund-
jen e pashërueshme në moshën
60-vjeçare. Ministrja e Kulturës,
Mirela Kumbaro e cilësoi si hum-
bje të madhe të një profesionisti
idealist dhe miku me të cilin ka
bashkëpunuar prej 20 vitesh.
Miku dhe bashkëpunëtori i tij,
italiani Stefano Romano kujton
momentin kur për herë të parë
së bashku krijuan skenën e parë
të artit bashkëkohor TICA.
Ndërsa Valentina Koca e cilësoi
një ditë të trishtë humbjen e
Qendros. Përveç kontributit ar-
tistik, Gëzim Qëndro njihet edhe
si autor i përkthimeve të shum-
ta mbi historinë dhe teorinë e ar-
tit. 60-vjeçari Qendro ka lënë pas
një krijimtari të pasur me
monografi, mes të cilave mund të
veçohen "Kinostudio - Shqipëria

LAMTUMIRA E GËZIM QENDROS, MES LULESH E LOTËSH

e vjetër", "Surrealizmi socialist",
"Heronjtë janë të uritur", "Fuqia e
Imazheve" apo edhe "Arkeologjia e
Mëngjesit". Me duartrokitje, mes
lotësh është përcjellë për në
banesën e fundit Gëzim Qendro.
DREJTORI MË
I SUKSESSHËM

Ndërkaq, ish-bashkëpunëtorja e
tij e dikurshme, Eleni Laperi shk-
ruante për miqësinë e vlerat e tij.
Për të, ai ishte një prej ish-drej-
tuesve më të suksesshëm të
Galerisë Kombëtare të Artit.

"Dje ne humbëm Gëzim Qën-
dron. E njoha në vitin 1997, kur
punoja në departamentin e studim-
it të Galerisë Kombëtare të Artit
dhe ai u emërua si drejtor i galerisë.
Gëzim Qëndro ishte ai që i dha një
drejtim bashkëkohor funksionim-
it të Galerisë Kombëtare të Artit.
Ai dhe Ksenofon Dilo janë të vet-
mit drejtorë të asaj galerie, që kanë
lënë gjurmë të shkruara në his-
torikun e saj. Po me Gëzimin filloi
edhe funksionimi i galerisë si një
institucion me një status dhe rreg-

ullore të shkruar dhe puna e ad-
ministratës në bazë të një plani-
fikimi të kohës, me një program
të marrëdhënieve me publikun
dhe me krijimin e programit të
edukimit nëpërmjet artit. Me të
nisi lëvrimi i mendimit bash-
këkohor në fushën e estetikës
dhe filozofisë së artit pamor sh-
qiptar. Ai ndërtoi politika të reja
në ekspozimin e fondit të galerisë
dhe ishte ideator i themelimit të
revistës 'Pamorart' në vitin 1998,
e para revistë arti te ne, e cila pati
jetë të shkurtër pas largimit të tij
nga galeria. Me aftësitë e tij
menaxhuese, ai arriti të marrë një
fond prej princit trashëgimtar të
Holandës dhe ngriti Bibliotekën
e Galerisë Kombëtare. Po ashtu,
ai arriti të nxitë interesin e artis-
tit të madh holandez, Jan Dibbets,
i cili mblodhi për galerinë sh-
qiptare dhe dhuroi njëqind vepra
nga autorë të mëdhenj të artit
bashkëkohor botëror. Unë do ta
quaja Gëzim Qëndron nismëtarin
e zhvillimit të mendimit të sotëm
filozofik në fushën e artit dhe es-
tetikës në Shqipëri. Me veprat e
tij, ai solli mënyrën bashkëkohore
të analizës dhe kritikës së një ve-
pre në artin shqiptar".

SHKRIMTARI

Rrëfimi pas dy ndërhyrjesh kirurgjikale,
ja vështirësitë e shkrimtarit

Fatmira Nikolli

ndihmë, ndaj u pyet nga "GSH"
nëse ka nevojë për kurim jashtë.

"Nuk e di, e dinë mjekët. Unë
mund të them vetëm kaq që në
gjendjen që jam, nuk do ta përbal-
loja dot situatën time, pa ndihmë
të specializuar të një stafi të për-
gatitur për këtë punë. Nuk lëviz
dot. Është e pamundur të lëviz".

Duke vlerësuar sërish punën
që mjekët shqiptarë kanë bërë,
Kongoli na tha që "pas operacion-

it të parë u ngrita në këmbë men-
jëherë. Ndërsa, gjendja pas oper-
acionit të dytë erdhi duke degrad-
uar për arsye të ndryshme. Derisa
erdha në gjendjen që jam sot, e
mezi flas".

Në fund, pas shumë këmbëngul-
jesh, Kongoli pranoi, se ka nevojë

FATOS KONGOLI NË SPITAL

Fatmir Toçi:
Fatos Kongoli
është i sëmurë

Fatos Kongoli, ndër sh
krimtarët më të dashur

dhe më përfaqësuesi i peri-
udhës 30-vjeçare së tranzi-
cionit shqiptar ndodhet prej
kohësh në spital në gjendje
të rëndë.

Në dy muajt e fundit i janë
bërë dy ndërhyrje kiru-
rgjikale në aparatin tretës në
deuden dhe është i klasifikuar
më diagnozën "Ca-rectum".
Falënderojmë mjekët dhe per-
sonelin e repartit të Kiru-
rgjisë në QSUT për kujdesin
e përkushtimin, në mënyrë të
veçantë prof. dr. Edmond Çe-
likun.

Fatos Kongoli ndodhet në
periudhën postoperatore në
QSUT "Nënë Tereza" dhe ka
nevojë për dhurim gjaku…

Fatos Kongoli na ka dhu-
ruar ne dhe letërsisë shqipe
15 vepra letrare të çmuara, të
ribotuara disa herë e të përk-
thyera në shumë gjuhë të
botës, duke e bërë Shqipërinë
edhe më të njohur e më të
vlerësuar në mbarë botën
kulturore.

Me qindra e mijëra janë
lexuesit dhe ithtarët e tij, që
kanë gjetur te vepra e Kon-
golit realitetin e kohës, qetës-
inë e munguar dhe dashurinë
për njeriun.

Kongoli na ka dhënë
shumë dashuri në kohë të
vështira, sot ka nevojë për
mbështetjen tonë dhe ndosh-
ta, për një vëmendje më të
madhe për një trajtim më të
specializuar nga drejtuesit e
institucioneve shtetërore.

Në foto:
Gëzim Qendro,
ish-drejtori
i Galerisë
Kombëtare
të Arteve

për ndihmë. "Unë kam nevojë... për
një njeri që të më ndihmojë me
veprime të nevojshme postopera-
tore. Për dikë që të më vërë në kar-
rige.  Unë kam nevojë për asis-
tencë dhe me këtë rast, mbase një
asistencë shtetërore do të ishte e
duhura".

"Unë kam nevojë
për asistencë dhe

me këtë rast,
mbase një
asistencë

shtetërore do të
ishte e duhura"

““
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kanë qenë të mjaftueshme për një vlerësim
më të lartë dhe gjithashtu se ky objektiv nuk
është arritur.

Treguesi i fundit i përgjithshëm përcakto-
het nga përmbushja e rekomandimeve të
Grupit të Vendeve kundër Korrupsionit, i njo-
hur dhe si GRECO, një grupim i vendeve të
Këshillit të Europës të angazhuara në
zvogëlimin e korrupsionit në vendet e organi-
zatës e më gjerë. Në vitin 2014, GRECO zhvil-
loi në Shqipëri raundin e 4-rt të vlerësimit të
masave kundër korrupsion dhe lëshoi 10 re-
komandime specifike të përqendruara në
parandalimin e korrupsionit dhe konfliktin e
interesit në radhët e gjyqtarëve, prokurorëve
dhe parlamentarëve. Objektivi i Shqipërisë për
vitin 2017 ishte zbatimi dhe implementimi i
plotë i rekomandimeve të GRECO. Ky objek-
tiv nuk është arritur, pasi aktualisht Shqipëria
ka zbatuar plotësisht vetëm 1 nga 10 rekoman-
dimet, ndërsa 9 rekomandimet e tjera janë zbat-
uar vetëm pjesërisht.

Nga shqyrtimi rast pas rasti i objektivëve
të Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrup-
sionit, në lidhje me treguesit e përgjithshëm,
vërehet dështimi shtetëror në arritjen e ob-
jektivave të paracaktuar në këtë fushë. Progre-
si i dobët në këtë aspekt vihet re edhe nëpërm-
jet raporteve të institucioneve të pavarura

vendëse si Kontrolli i Lartë i
Shtetit, i cili vëren një rritje
të dëmit ekonomik ndaj sh-
tetit në masën 36% në vitin
2017 (826 milionë euro) nga
viti 2016 (534 milionë euro) si
pasojë e shkeljeve e parreg-
ullsive të ndryshme.

Ndërkohë, progresi i dobët
kundër korrupsionit është një
pengesë serioze edhe për aspi-
ratën kryesore politiko-
ekonomike shqiptare,
anëtarësimin në Bashkimin
Evropian. Shprehimisht, në
Komunikatën e Komisionit
drejtuar institucioneve të
tjera evropiane për perspek-
tivën e zgjerimit dhe rritjes së
angazhimit të BE në vendet e
Ballkanit Perëndimor, korrup-
sioni në të gjitha nivelet e
qeverisjes dhe institucioneve
përbën një nga tri problemet
madhore të përbashkëta për
vendet në fjalë.

Dështimi i vërtetë i
Strategjisë kombëtare kundër
Korrupsionit dhe i institucion-
eve qeveritare në Shqipëri nuk
është vetëm sprapsja e pro-
gresit ndaj korrupsionit në
vitin 2017, por sidomos mung-

esa e përparimit domethënës në këtë fushë në
periudhën 2014-2017 në krahasim me atë të para
2013-ës. Vlerat negative të treguesve për vitin
2017 mund të konsiderohen si humbje taktike,
të pajustifikueshme, por të kushtëzuara dhe
nga rrethanat specifike politike të vendit (viti
zgjedhor, bllokimi i reformës në drejtësi, etj.),
por bllokimi në të njëjtin pellg kohor dhe hapës-
inor kaq të ngushtë korrupsioni është një hum-
bje strategjike e pafalshme.

* Edval Zoto është anëtar i certifikuar i
Shoqatës së Ekzaminuesve të Certifikuar të
Mashtrimeve, me seli në Austin, TX, SHBA

dhe lektor ndërkombëtar mbi çështjet e
mashtrimit, korrupsionit dhe riskut të

investimeve në vendet në zhvillim.
PËR INSERTE:
"Sot, vendet shfaqin elemente të kapjes së

shtetit, ku përfshihen lidhjet me krimin e or-
ganizuar dhe korrupsioni në të gjitha nivelet
e qeverisjes dhe të institucioneve dhe gjith-
ashtu një ngatërrim i fortë i interesave pub-
like me ato private". - Pjesë nga Komunikata
e Komisionit Evropian për perspektivën e
zgjerimit dhe angazhimit të BE drejt Ballkan-
it Perëndimor.

Opinioni i   Ditës Dështimi i Shqipërisë kundër korrupsionit,
të fundit në NATO e shumë larg BENga Edval Zoto *

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... sigurinë kombëtare. Në brendësi të këtij nive-
li gjenden rreziqet, të cilat kanë gjasa më të
larta për t'u shfaqur si dhe pasoja më të rënda
në dëm të sigurisë kombëtare dhe krahas kor-
rupsionit, janë të renditur edhe veprimtaria e
krimit të organizuar, krizat energjetike, etj. Sa
për ilustrim, veprat terroriste dhe veprim-
taritë e spiunazhit të huaj renditen respektiv-
isht në nivelin e dytë e të tretë. Në Kodin Pe-
nal janë gjithashtu janë të shumta nenet që
penalizojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë kor-
rupsionin. Krahas evidentimit dhe objektivave
strategjikë për kundërveprimin shtetëror ndaj
këtij fenomeni në Strategjinë e Sigurisë, si dhe
penalizimit të veprës në fjalë në Kodin Penal,
qeveria shqiptare në vitin 2015 miratoi dhe një
Strategji të veçantë Ndërsektoriale për të
adresuar me përparësi problemin e korrupsion-
it në periudhën 2015-2020.

Në këtë strategji gjithëpërfshirëse, krahas
masave për kundërveprim ndaj korrupsionit,
janë vendosur edhe objektivat për t'u arritur.
Këta objektiva janë vendosur të vlerësohen
nëpërmjet treguesve të përgjithshëm, të cilët
janë kryesisht indekse të publikuar nga orga-
nizata ndërkombëtare, si dhe tregues specifikë
e numerikë, që përcaktohen nga masat që lid-
hen me zbatimin e objektivave të veçantë in-
stitucionalë si dhe numrin periodik të heti-
meve proaktive, kallëzimeve, procedimeve dhe
dënimeve për korrupsion. Pavarësisht se këta
tregues klasifikohen si të ndryshëm, ata
ndërthuren pasi efekti i treguesve specifikë
ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe
treguesit e përgjithshëm, të cilët nxirren nga
organizatat ndërkombëtare duke u mbështe-
tur nga të dhënat nga terreni dhe perceptimet
e aktorëve të besueshëm që veprojnë në ven-
det përkatëse. Treguesit e përgjithshëm, gjith-
ashtu janë pak të varur në aspektin e trans-
parencës dhe janë lehtësisht të verifikueshëm
edhe nga publiku i gjerë, dhe gjithashtu shër-
bejnë dhe si informacione të rëndësishme për
investitorët e huaj seriozë (ata investitorë që e
shohin korrupsionin si risk e jo si oportunitet)
që shqyrtojnë vendin tonë për investime të
mundshme. Në mungesë të treguesve speci-
fikë, le të shikojmë performancën e Shqipërisë
dhe arritjen e objektivave të Strategjisë kundër
Korrupsionit, nëpërmjet treguesve të
përgjithshëm.

Treguesi i parë i përgjithshëm është Indek-
si i Perceptimit të Korrupsionit (IPK), i cili
publikohet periodikisht nga "Transparency
International". Ky indeks mat nivelin e per-
ceptimit të shpërdorimit të pushtetit publik
për interesa personale dhe ky nivel përllog-
aritet nga vlerësime gjithëpërfshirëse të një
serë organizatash ndërkombëtare, të cilat kanë
angazhim konkret në vendet e vlerësuara. IPK
është indeksi kryesor dhe më i mirëpranuar
botërisht për shqyrtimin e korrupsionit. Vlera
e këtij indeksi për vitin 2017 në Shqipëri ësh-
të 38 dhe në krahasim me vitin 2016, me inde-
ks 39, kemi një përkeqësim të situatës. Gjith-
ashtu, ky ndryshim prej 1 pike ka spostuar me
disa vende më poshtë (8 vende) Shqipërinë në
renditjen e vendeve sipas nivelit të korrupsion-
it të perceptuar. Sipas këtij indeksi, Shqipëria
gjendet jo vetëm nën mesataren e vendeve të
BE-së, ku mesatarja e rajonit arrin nivelin 65
të IPK, por gjithashtu edhe nën nivelin ra-
jonal të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku
mesatarja është 39.5. Pas nesh gjendet vetëm
Maqedonia, e cila për shkak të krizës së
brendshme politike, në vitet 2015-2016 ka pa-
sur një rritje drastike të nivelit të perceptimit
të korrupsionit. Gjithashtu, në brendësi të
NATO-s Shqipëria është vendi me perceptimin
më të lartë të korrupsionit. Mesatarja e orga-
nizatës është 63.

Në 3 vitet e fundit, krahasimisht me peri-
udhën 2012-2014, Shqipëria ka pasur një
përmirësim të lehtë përsa i përket këtij indek-
si, duke shënuar edhe nivelin më pozitiv të të
gjitha kohërave në vitin 2016. Arritja e vitit

2016 mundësoi dhe tejkalimin e planit të
përmirësimit, sipas Strategjisë kundër Korrup-
sion, por rënia e vitit 2017 është një shenjë
negative për ecurinë e reformave dhe masave
kundër korrupsionit në vend. Një kërkesë e
Strategjisë është dhe rritja e performancës se
vendit (rënia e nivelit të perceptimit të kor-
rupsionit) duke fituar 1.5-2.5 pikë çdo vit dhe
ky objektiv sipas kësaj kërkese është i pareali-
zuar. Shkaqet e kësaj rënieje mund t'i atasho-
hen edhe situatës politike në vend dhe
zgjedhjeve parlamentare, të cilat u karakteri-
zuan dhe një shtim i veprimtarive korruptive
në sektorin publik, një fakt ky i pranuar dhe
nga vlerësimi i OSBE për zgjedhjet.

Treguesi i Kontrollit të Korrupsionit, i pub-
likuar nga Banka Botërore, është një tjetër
tregues që mbështetet në perceptimet publike
mbi shfrytëzimin e pushtetit publik për për-
fitim personal, korrupsionin në nivele të ulë-
ta dhe të mëdha, si dhe kapjen e shtetit nga
elita dhe interesat e tyre private. Edhe ky
tregues matet nga institucione e organizata
eksperte të angazhuara në vendet të cilat
vlerësohen. Objektivi strategjik për këtë
tregues për vitin 2017 është rritja e nivelit të
performancës së Shqipërisë në kundërvep-
rimin ndaj korrupsionit për të arritur një
vlerësim më të mirë se 34% e vendeve të shqyr-
tuara. Treguesit për vitin 2017 akoma nuk janë
publikuar nga Banka Botërore, por pavarësisht
kësaj, sfida shqiptare për këtë tregues ka gjasa
të jetë si në rastin e mëparshëm, ruajtja e pro-
gresit në krahasim më vitin 2016, kur Sh-
qipëria ia ka dalë të renditet në nivelin 41%,
pra e ka tejkaluar para kohe objektivin e ven-
dosur jo vetën për vitin 2017, por edhe atë për
vitin 2020.

Treguesi i radhës ësh-
të produkt i një studimi të
përbashkët të Bankës
Botërore dhe Bankës
Evropiane për Rindërtim
dhe Zhvillim, i cili eviden-
ton problemet kryesore në
Mjedisin e Sipërmarrjes
dhe Investimeve, i njohur
dhe si studimi BEEPS. Një
studim i tillë kryhet sipas
kërkesës dhe vetëm për
vende të caktuara. Studimi i fundit për Sh-
qipërinë, i vitit 2013 ka evidentuar korrupsion-
in si një nga problemet kryesore të mjedisit
sipërmarrës dhe investues të vendit dhe objek-
tivi për vitin 2017 sipas Strategjisë është rënia
e korrupsionit nga treshja e parë e problemeve.
Përderisa studimi BEEPS nuk është zhvilluar
më që nga viti 2013, është i pamundur vlerësi-
mi i arritjeve nëpërmjet këtij treguesi.

Treguesi i radhës është indeksi i korrupsion-
it i publikuar në raportin e përvitshëm të
vendeve në tranzicion nga ana e organizatës
joqeveritare amerikane "Freedom House".
Edhe ky indeks mat nivelin e korrupsionit në
vende të ndryshme, duke u nisur nga
vlerësime ekspertësh dhe metodologji të pran-
uara gjerësisht. Objektivi i Strategjisë për vitin
2017 është marrja e një vlerësimi nën nivelin
e 4.5 pikëve për indeksin e korrupsionit, i cili
merr vlera nga 1 në 7, ku 1 është niveli më i
lartë i progresit dhe 7 niveli më i ulët. Për vitin
2017, sipas raportit të "Freedom House", Sh-
qipëria është rivlerësuar për të pestin vit
rresht me 5.25 pikë. Qartësisht, nëpërmjet
këtij treguesi, tregohet se masat kundër kor-
rupsionit të ndërmarra nga Shqipëria nuk

Treguesi i 
përgjithshëm 

Synimi për vitin 2017 
(Strategjia 
Ndërsektoriale kundër 
Korrupsionit 2015-2020) 

Rezultati i arritur në 
vitin 2017 

Vlerësim/Shpjegim 

Indeksi i Perceptimit të 
Korrupsionit 
(Transparency 
International) 

37.5 (Rritje prej 1.5-2.5 
pikë çdo vit) 

38 
(0 – korrupsioni shumë i 
përhapur, 100 korrupsioni 
pak i përhapur) 

Pavarësisht arritjes së vlerës 
së përcaktuar, objektivi nuk 
mund të quhet i arritur për 
shkak të rënies së pësuar 
nga viti 2016, por dhe rritjes 
relative të munguar.  

Kontrolli i Korrupsionit 
(BB) 

Performancë më e mirë 
se 34% e vendeve të tjera 

Rezultati për 2017 nuk 
është publikuar akoma. 
 

Objektivi nuk mund të 
vlerësohet për mungesë 
informacioni të përditësuar. 

Studimi BEEPS mbi 
performancën e 
Mjedisit të 
Sipërmarrjes dhe të 
Investimeve (BB, 
BERZH) 

Korrupsioni nuk përbën 
një nga tre pengesat më 
të rëndësishme për 
biznesin. 

Një studim BEEPS nuk 
zhvillohet për Shqipërinë 
që nga viti 2013. 

Objektivi nuk mund të 
vlerësohet për mungesë 
informacioni.  

Raporti “Nations in 
Transit” (Freedom 
House) 

Vlerësimi i korrupsionit të 
jetë në (ose nën) nivelin 
4.5 

5.25 
(1 nivelin më i lartë i 
progresit, 7 niveli më i ulët 
i progresit.) 
 

Objektiv i paarritur, dhe 
gjithashtu nuk ka përmirësim 
në 5 vitet e fundit. 

Rekomandimet e 
GRECO (Raundi 4-
2014) 

10 rekomandimet e 
raundit të 4-rt të vlerësimit 
(2014) të jenë zbatuar 
plotësisht. 

Vetëm 1 nga 10 
rekomandime të GRECO 
është zbatuar plotësisht. 
9 rekomandimet e tjera 
janë zbatuar pjesërisht. 

Objektiv i paarritur. 

TABELË PËRMBLEDHËSE E TREGUESVE TË PËRGJITHSHËM DHE ARRITJEVE TË SHQIPËRISË KUNDËR KORRUPSIONIT
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A mund t'i bëjë ballë
Europa revolucionit

shkencor në zhvillim?Nga Charles Thibout *

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... ushtritë, shoqëritë dhe mar-
rëdhëniet ndërkombëtare.

Ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe
Kina janë angazhuar në një garë
të shfrenuar për supremacinë në
këtë fushë, a është Europa në
gjendje të kapë vonesën dhe të
imponojë lidershipin e saj?

A mundet ajo të mbështesë për-
pjekjet e ndërmarrjeve europiane
në këtë fushë duke shoqëruar
ndryshimet që do të kenë pasoja
në shkallë botërore?

A na mbron Europa? Kjo ishte
pyetja që shtruan shumë politi-
kanë, historianë politologë dhe
ekspertë në 10-vjetorin e bash-
këbisedimeve europiane që u
mbajt në qytetin e Engienit, Bel-
gjikë.

A i mbron Europa qytetarët e
saj në mënyrë efikase?? A din ajo
t'i përgjigjet me forcë rritjeve të
tensioneve, krizave të ndryshme
krizave të sigurisë që po rriten dita
ditës? A mundet ajo të bëhet një
aktore globale dhe në se po, si? A
është aleanca atlantike gjithmonë
e fuqishme?

 A mundet Europa t'i bëjë ballë
revolucionit shkencor në vazh-
dim?

Inteligjenca artificiale, big data,
kibersiguria, etj., teknologjitë e
informacionit janë në prag të një
revolucioni të ri që do të transfor-
mojë njëkohësisht jetën tonë, por
edhe ekonominë dhe me shumë
gjasa ekuilibrat e mëdha gjeopoli-
tike dhe strategjike.

Kina dhe Shtetet e Bashkuara
janë në krye të këtyre fushave dhe
të angazhuar në një garë që po
shpejton inovacionin. Në këtë rev-
olucion shkencor në çfarë pozicio-
ni është Europa? A do të mund ajo
të mbështesë ndërmarrjet europi-
ane dhe të shoqërojë ndryshimet
që do të kenë pasoja njerëzore dhe
shoqërore?

Një konstatim bën një men-
dimtë përbashkët : Europa është e
vonuar në zhvillimin e këtyre
teknologjive, sidomos në fushën
thelbësore të inteligjencës artifi-
ciale. Kur krahasojmë buxhetet e
shteteve për shpenzimet e tyre në
këtë sektor, dallohen dy vende:
Shtetet e Bashkuara që mobili-
zojnë 450 miliardë dollarë çdo vit
për kërkimin shkencor dhe zhvil-
limin, nga të cilat "vetëm" një mil-
iard të destinuara për in-
teligjencën artificiale.

Kina në korrik të vitit 2017 fil-
loi një plan investimesh tepër am-
bicioz duke alokuar 22 miliardë
dollarë në vit për inteligjencën ar-
tificiale, dhe para vitit 2025 do të
arrijë në 60 miliardë .

Por nuk bëhet fjalë vetëm për
buxhetin e këtyre shteteve. Ko-
mpanitë amerikane GAFAM (Goo-
gle, Amazon, Facebook, Apple, Mi-
crosoft) vetëm këto i kushtojnë 60
miliardë dollarë në vit për
kërkimin shkencor dhe për inova-
cionin në inteligjencën artificiale.

Kompanitë kineze BATX

(Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi)
ndjekin të njëjtën rrugë: Alibaba
kohët e fundit ka investuar 15 mil-
iardë dollarë në kërkimin në in-
teligjencën artificiale (IA), ndërko-
hë që buxheti i përgjithshëm (In-
stituti Kombëtar i Kërkimit Shken-
cor në informatikë dhe në automa-
tikë (INRIA), Francë institucioni
prestigjioz i kërkimit shkencor
francez, e kalon me vështirësi
shumën e 230 milionë eurove të
alokuar për inteligjencën artifi-
ciale.

Ky çekuilibër midis Shteteve të
Bashkuara dhe Kinës nga njëra anë
dhe vendeve të tjera, nga ana
tjetër, shtron në mënyrë të
ligjshme problemin e sovranitetit
teknologjik të shteteve.

Me të drejtë Jean-Gabriel Ga-
nascia, profesor në Universitetin e
Sorbonës shtron pyetjen. Kush i
kontrollon Big Data, teknologjitë e
inteligjencës artificiale dhe kiber-
sigurisë? A janë gjigantët
teknologjikë e sipër përmendur
ndërmarrje të mbështetura fort
nga qeveria amerikane, nga njëra
anë, dhe mjaft të kontrolluara nga
shteti kinez nga ana tjetër?

Midis këtyre dy poleve të zhvil-
limit, Europa nuk peshon rëndë.
Ajo i bën ballë dy fuqive mjaft in-
tervencioniste në ekonomitë e
tyre respektive, ndërsa Bashkimi
Europian nuk ndalet në
mbrojtjen e shkëmbimit të lirë
dhe konkurrencës së lirë, respek-
timi i të cilave pengon zhvillimin
teknologjik të kontinentit të
vjetër. Krahas kësaj nisiativat e
reja që lindin në Europë  pa u
lodhur blihen përsëri nga firmat
amerikane. Rreth tridhjetë ko-

mpani europiane janë përpirë nga
firma amerikane Mountain View
qysh me krijimin e saj në vitin
1998. Akoma më shqetësuese,
strategjia e këtyre kompanive ësh-
të blerë përsëri nga Google, si e
vetmja mënyrë për ata realizuar
të ardhura financiare: kështu që
lindja e një arkitekture
ekonomike dhe sipërmarrje kom-
petitive dhe dinamike në Europë
në mënyrë sistematike përballet
me fuqinë e zjarrit financiar të gji-
gantëve të përtej Atlantikut.

Në këto kushte është e vështirë
që Bashkimi Europian në afat sh-
kurtër mund të zbatojë një politikë
ekonomike aq koherente dhe të
integruar si Kina apo në një nivel
më të vogël, se Shtetet e Bashkuara
në sektorin e teknologjive të reja.
Si shtetet europiane mund të
bëhen bashkë për të detyruar ndër-
marrjet e huaja ashtu siç e bën
shteti kinez, të grumbullojnë të
dhënat e klientëve të tyre në ter-
ritorin europian? Aktualisht kjo
nuk synohet. Por kjo do të lejonte
të evitohen që informacionet per-
sonale të qytetarëve të mos transf-
erohen nga Europa, të mos ruhen
jashtë, të spiunohen dhe më në
fund të përdoren kundër shteteve
apo ndërmarrjeve europiane. Siç e
thekson Agata Kazhe presidente e
kompanisë Compass Label, të
dhënat sot janë thelbësore për
kibersigurinë dhe në zhvillimin e
inteligjencës artificiale ; por të
cilat janë tashmë pronësi de fait e
firmave të huaja, amerikane apo
kineze.

Niveli i ulët i integrimit të poli-
tikave europiane pengon para-
qitjen e një strategjie efikase dhe

Opinioni i   Ditës

ambicioze. Dhe pa frikë duhet ta
pranojmë atë. Europa nuk është në
gjendje të kapë vonesën e saj. Por
siç e thekson atë Jean-Gabriel Ga-
nascia, ky konstatim nuk është
medoemos dramatike. Sipas tij, in-
teresi i Europës do të ishte më mirë
të braktiste sektorët në të cilët
amerikanët dhe kinezët kanë për-
paruar mjaft për t'u përqendruar
më mirë në fusha të reja. Loik Bar-
don, bashkë themelues i think tank
Paris Singularity, me të drejtë kuj-
ton se revolucioni i katërt shken-
cor i ardhshëm do të mobilizojë
fusha të tjera, perspektivat e të
cilave për ekonominë europiane
sot janë të pallogaritshme si: nan-
oteknologjitë, bioteknologjitë, in-
formatika, teknologjitë e njohurive
(NBIC).

Në këto fusha të kërkimit Euro-
pa synon të ketë një avantazh kra-
hasues për t'i bërë ballë dy fuqive
të mëdha ekonomike të këtij fillim
shekulli të XXI. Për ta bërë këtë ajo
duhet në mënyrë masive të in-
vestojë në arsimim dhe trajnimin
e vazhdueshëm; të fillojë një poli-
tikë industriale të guximshme, e
aftë që të lindin gjigantë
teknologjikë europianë dhe më në
fund të nxisë një dëshirë të fortë
për teknologjitë e reja në shërbim
të shoqërisë.

Në këtë kontekst, nevojitet që
të vendosen piketat e një solidari-
teti europian i drejtuar drejt një
objektivi të përbashkët.

Pa këtë solidaritet Europa do të
reduktohet në rolin e spektatorit.

* Instituti i Marrëdhënieve
Ndërkombëtare

Strategjike, Francë
Shqipëroi: Sali MetaniShqipëroi: Sali MetaniShqipëroi: Sali MetaniShqipëroi: Sali MetaniShqipëroi: Sali Metani
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VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Hëna e zellshme do të jetë miqësore, ndër-
sa Venusi ju rekomandon blerjen e
sendeve të shtrenjta, duke ju bindur se
prestigji dhe suksesi ecin krah për krah.
Në punë do të jeni energjikë nën ndikimin
e dyshes Diell-Pluton.

Ndjenjat në çift janë të forta, por përsëri
nuk është e mjaftueshme. Nëse partneri
përpiqet për t'ju fusë në "kurth" duke folur
ju për të ardhmen, ju bëni menjëherë një
hap prapa. Do të keni kontakte të shpejta
dhe fitimprurëse. Nëse i keni mbyllur punët,
vazhdoni përpara me veprimtari të tjera.

Nëse jeni të dashuruar, do të shkoni pak
përtej arsyes. Do të bëni sjellje të çuditshme,
do të bëni deklarata dramatike, do të tregoni
ëmbëlsi të pakufishme për personin që ju
tërheq. Sot do të jeni në humor të mirë dhe
do të keni fat në veprimtaritë që ndërmerrni.

Hëna do të jetë e heshtur dhe Venusi do të
jetë tekanjoz, sot dashuria nuk ecën.
Ndërkaq, ju ngushëllon dyshja Diell-Pluton,
garantuese e një atmosferë miqësore dhe
të shndritshme. Financat duhet t'i keni në
vëmendje dhe ju takon juve të bëni vlerë-
simin e duhur për të mos shpenzuar shumë.

Venusin do ta keni kundra, por nuk ju sjell
ndërlikime. Ndërkohë, e mbështetur nga
aspekti pozitiv i Hënës, nxjerr në pah interes-
in reciprok. Do të jeni të lumtur dhe të kënaqur,
aq sa të ndryshoni qëndrim duke iu hapur
dhe dëgjuar nevojat e dëshirat e partnerit.

Keni një familje të dashur dhe fëmijë të
mirë, por ju mungon shumë një person
nga e kaluara, që ende nuk arrini ta harro-
ni. Është e nevojshme të ndryshoni men-
jëherë dietën. Efektet e para do të jenë të
dukshme në lëkurë, e cila do të jetë më e
shkëlqyer dhe e butë.

Në çift do të jeni të lumtur dhe të kënaqur,
si në përralla. Rregulli juaj është të bal-
lafaqoheni për çdo gjë, por pa e ngritur
zërin, me dashamirësi dhe diplomaci. Do
të  vendosni të ndërmerrni një udhëtim
minutën e fundit, për të festuar një përvje-
tor dashurie ashtu siç duhet.

Do të keni momente magjike në punë, ku
çdo gjë ecën në përsosmëri, të frymëzuar
nga një fllad gjeniu krijues dhe të mbësh-
tetur nga shija juaj estetike. Është dita ide-
ale për ata që merren me modën, bukur-
inë dhe mirëqenien, por edhe për ata që
punojnë për marrëdhëniet me publikun.

Venusi dhe Hëna janë të gatshëm që t'ju
inkurajojnë dhe t'ju japin një dozë vetëbe-
simi! Do të keni marrëdhënie të qetë me
ambientin që ju rrethon. Pas një sqarimi,
jeta në çift do të bëhet më e ëmbël, part-
neri do të jetë më pak i ngurtë dhe do të
këtë më shumë mirëkuptim.

Revolucionarë të zemrës, synoni harmon-
inë që zbut mosmarrëveshjet, duke filluar
nga jeta në çift, ku komunikimi bëhet jetik.
Dëshirat shumëfishohen nga Venusi, kësh-
tu që në modë dhe në produkte kozmetike
do të bëni shpenzime të mëdha.

Do të keni krijimtari të shkëlqyeshme në
punë. Origjinaliteti i bashkëngjitet çdo nis-
me. Nën drejtimin tuaj edhe gjëja më e
parëndësishme ka personalitet. Me kolegët
formoni një ekip të ngushtë, që beson në
bashkëpunim dhe që përballet me sfidat.

Të pakënaqur nga Hëna, si edhe me Ve-
nusin e burgosur në shtëpinë tuaj të dym-
bëdhjetë, për sot nuk bëhet fjalë për aven-
tura dashurie! Si kompensim, mbështetja
e Diellit dhe Plutonit hap rrugën për një
miqësi të veçantë, intensive dhe intime.

BRICJAPI
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Reali nuk do Ikardin,
por Kejnin

Te Reali i Madridit duket se kanë hequr dorë nga pis
ta e sulmuesit të Interit, Mauro Ikardit. Klubi i njo-

hur spanjoll në fakt e ka kthyer gjithë vëmendjen te loj-
tari i Totenhemit, Herri Kejn, i cili është shndërruar tash-
më në objektivin numër 1 për përforcimin e sulmit në
verë. Drejtuesit e Totenhemit kanë bërë me dije se sul-
muesi i tyre është i pashitshëm, duke refuzuar kalimin
e tij te Reali, por asgjë nuk ka përfunduar këtu. Nëse
për Kejn nuk arrihet një marrëveshje, atëherë është
polaku Robert Levandovski i Bajernit të Mynihut, loj-
tari që do të vijë në Madrid gjatë merkatos së verës.

SPORT

Ndaj Lushnjës u rikthyen edhe tifozët

Partizani rigjen fitoren me goleadë!
Partizani gjen fitoren, golat

dhe tifozët. Të gjitha në
një ndeshje të vetme në go-
leadën e realizuar në portën e
Lushnjës. 6 gola janë vërtet
shumë, por të kuqtë konfir-
muan dhe njëherë antitezën
që po kalojnë në këtë sezon
teksa mbajnë rekordin për
humbjen më të thellë dhe dje

vendosën fitoren më të thellë
në 22 javët e këtij kampionati.
Ndaj lagunorëve të njëmijë e
një halleve nuk ka histori. Ju-
rgen Bardhi do të realizojë dy
golat e parë në minutën e 29-
të dhe 35-të, ndërsa në kohën
shtesë të 45 minutave të para
Belica me kokë e çon rezulta-
tin e takimit në 3-0. Me fillimin

e pjesës së dytë, të kuqtë nuk
tërhiqen nga manovra sul-
muese e do të realizojnë dhe 3
gola të tjerë, respektivisht me
Prognin, Lukasin dhe Ra-
madanin. Në fund të takimit
të gjithë në kampin e kuq janë
të gëzuar, por kohë për festë
nuk ka, pasi në fundjavë Par-
tizanin e pret Teuta.

TENSIONI

Vllaznia humbet në Laç dhe sheh Teutën t'i afrohet me një pikë në luftën për mbijetesë

Dashuri në akull! Kukësi 'flirton'
me fitoren, por Soue i vë kapak
Kampionët udhëheqin 2-0, më pas barazon sulmuesi nga Gambia

Kukësi shpërdoron një
avantazh të dyfishtë
ndaj Skënderbeut në

"Zeqir Ymeri" dhe mundës-
inë për t'u shkëputur të pa-
ktën përkohësisht nga Fla-
murtari, që luan këtë të en-
jte me Luftëtarin në Vlorë.
2-2 përfundoi ky takim, që u
luajt në kushte ekstremisht
të vështira për shkak të
reshjeve të dendura të
dëborës. Ali Soue realizoi
me prepotencë dy gola në
pjesën e dytë, teksa në të
parën për verilindorët kish-
in shënuar Kale dhe Shko-
dra. Diferenca mes dy
skuadrave mbetet 14 pikë
edhe pas javës së 22-të.
Vendësit kaluan në epërsi që
në minutën e 21-të me Elton
Kalen, i cili i pambuluar në
shtyllën e dytë, pati kohë
për ta kontrolluar topin e më
pas për dërguar në rrjetë
topin. Reagimi i Skënder-
beut në pjesën e parë ishte i
vakët, madje pak para se
skuadrat t'u drejtoheshin
dhomave të zhveshjeve, një
gabim i Vangjelit u shfrytë-
zua nga Bakaj, i cili e dety-
roi Teqjen të reagonte, por

JAVA E 22

TË MËRKURËN

Laçi - Vllaznia 1-0
Kamza - Teuta 1-2
Kukësi - Skënderbeu 2-2
Partizani - Lushnja 6-0
TË ENJTEN

Flamurtari - Luftëtari 17:00

RENDITJA

Skuadra P
Skënderbeu 50
Flamurtari 36
Kukësi 36
Laçi 33
Kamza 32
Partizani 31
Luftëtari 28
Vllaznia 22
Teuta 21
Lushnja 10

Plas në stërvitjen
e Bajernit,

Levandovski
zihet me Humels

Zërat e merkatos
duket se po tension-

ojnë situatën te Bajern
Mynih, sidomos për Rob-
ert Levandovskin, i cili
përflitet gjithnjë e më
shumë si pranë largimit
drejt Bajern Mynih. Si-
pas mediave gjermane,
në stërvitjen e sotme,
situata ka degjeneruar
në një zënkë mes tij dhe
Mats Humels, ku fat-
mirësisht palët nuk janë
konfrontuar fizikisht,
por vetëm verbalisht.
Gjatë një ndeshjeje kon-
trolli, Humels humbi
topin ndërsa Levandovs-
ki nuk ndoqi aksionin,
duke u ndalur të lidhte
këpucët. "Levi, nuk je
serioz. Ky është një mo-
ment ku nuk mund të
ndalesh të lidhësh kë-
pucët, punë m…", ishte
kritika e Humels, sipas
"Bild". Polaku iu
kundërpërgjigj men-
jëherë me tone të larta,
duke i kujtuar se nuk
ishte faji i tij që kishte
humbur topin. "Ai i imi
ishte një gabim, ndërsa
i yti ishte një problem
me sjelljen", ishin fjalët
e Humels për Levan-
dovskin, që nuk pëlqeu
këto fjalë. Por, në atë
moment ndërhynë
lojtarë të tjerë, të cilët
nuk lejuan që situata të
përshkallëzonte në një
përplasje më të fortë,
edhe për faktin se kish-
te media të pranishme
që po ndiqnin të gjithë
seancën stërvitore.
Gjithsesi, të lojtarët evi-
tuan plotësisht njëri-
tjetrin në vazhdimin e
stërvitjes, duke qëndru-
ar sa më larg që të ishte
e mundur.

topi shkoi te Donjet Shkodra,
që realizoi të dytin për
Kukësin. Në pjesën e dytë
fusha ishte krejtësisht e
mbuluar nga dëbora, por
kushtet e vështira nuk e
penguan Souen të realizon-
te me forcë dy gola të njëpas-
njëshëm. Në rastin e parë
(62') goditi saktë thuajse nga
vija e 16 metrave, me topin
që përshëndeti rrjetën, ndër-
sa pak minuta më vonë (69')
përfitoi sërish nga mefshtë-
sia e mbrojtjes, duke e
mposhtur sërish Koliqin. I
pafat Guri në të paktën dy
raste, pasi goditja e sulmues-
it shkodran në një moment
u devijua nga portieri, ndër-
sa pak minuta më vonë pasi
u përplas në shtyllë, i shkoi
në dorë Teqjes.

Nuk arrin të bëjë katër
rezultate pozitive radhazi
Vllaznia, që kthehet pa pikë
nga transfertë e Laçit, e cila
mbetet tabu për kuqeblutë.
Goli i vetëm i këtij takimi,
por që i mjaftoi skuadrës së
Mezanit për të marrë maksi-
mumin e pikëve u shënua
me kokë nga Uzuni në fund
të pjesës së parë. Pati protes-
ta nga shkodranët për një
faull ndaj Mersinit para se

topi të krosohej për Uzunin,
por për kryesorin gjithçka
ishte e rregullt. Vllaznia pas
kësaj humbjeje mbetet tejet
e rrezikuar për të rënë nga
kategoria, pasi Teuta mori një
fitore shumë të rëndësishme
1-2 në transfertë me Kamzën.
Një kundërzbritje e shpejtë e
Beqjas në krahun e djathtë e
kapi të papërgatitur
mbrojtjen vendëse në pjesën
e parë, madje as portieri

Gjonikaj nuk mundi të bënte
asgjë pas goditjes së futbollis-
tit durrsak, që përfundoi në
rrjetë. Në pjesën e dytë Teu-
ta shënoi golin e sigurisë me
Amadou Latif. Në kohën sh-
tesë Kamza shkurtoi dis-
tancën në 1-2 me Raçiç me 11-
metërsh, por që nuk vlejti
për asgjë. Edhe pas këtij suk-
sesi, Teuta mbetet në zonën
e ftohtë, por Vllaznia ka
vetëm një pikë më shumë.

MERKATO

Barça, Mesi ikën
nëse vjen Grizman

Daily Express" në Angli zbulon një prapaskenë të
bujshme në lidhje me Barcelonën. Ardhja e

mundshme e francezit Antuan Griezman në ekip
gjatë merkatos së verës nuk po shihet me sy të mirë
nga ylli i klubit katalanas, Lionel Mesi. Nga drej-
tuesit e Barcelonës i janë bërë shumë lavde sul-
muesit të Atletikos së Madridit dhe në këtë pikë
argjentinasi mund të ndërrojë ambient, duke kalu-
ar në një kampionat tjetër dhe Guardiola është gati
të përfitojë për ta marrë te Mançester Siti.

KUPA E ITALISË

Juventusi gjen finalen,
por humbet Kielinin

Juventusi siguroi kualifikimin për herë të 4-t rad
hazi në finalen e Kupës së Italisë, teksa eliminuan

Atalantën, duke i fituar të dyja takimet me rezultatin
minimal 1-0. Në sfidën e zhvilluar pasditen e sotme
në "Allianz Stadium", vendimtar ishte goli i shënuar
nga Miralem Pjaniç nga pika e 11-metërshit, 15 minu-
ta nga fundi i takimit. Gjithse-
si, duket se edhe në këtë
ndeshje bardhezinjtë do të për-
fundojnë në qendër të akuzave,
pasi u "shpërblyen" me një pe-
nallti inekzistente nga gjyqtari
Fabri. Matuidi u fut në zonën
e Atalantës, pas një krosimi
dhe u rrëzua në zonë, por pam-
jet filmike treguan se ishte një
fluturim i francezit, më shumë
sesa shtyrje e kundërshtarit.
Gjithsesi, skuadra e Alegrit siguron finalen e Kupës
së Italisë në pritje për të mësuar kundërshtarin, që
do të vendoset në sfidën e mbrëmjes në "Olimpico",
mes Lacios dhe Milanit. Vlen të përmendet se Gior-
gio Chiellini do të jetë mungesa e madhe e finales së 9
majit, pas ndëshkimit në takimin e sotëm.
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Janë lokale me kubiste.
9. Me të nxjerrin në tapë.
11. Polanski regjisor.
12. Qeni i famshëm i Odiseut.
15. Mbeten në fund.
16. Gabon në ekstreme.
18. Rreh në kufij.
19. Eshtë vepër për një... vepër.
23. Janë udhëtime për  në një vend të shenjtë.
25. Dinë shumë gjuhë.
26. Një mendim.
27. Famëkeqi Capone.
28. Kush i kthen... të braktis.
29. Kisha pa zë.
30. I fejuari i kukullës Barbie.
32. Ritet pa re.
33. Një brinjë në skuadër.
35. Emri i Zola.
37. Eshtë mosha e të miturit.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Jeta eshte nje gjuhe e huaj; te gjithe meshkujt e
shqiptojne gabimisht.

Christopher Morley (1890 - 1957)
- Qellimi i jetes eshte te luftoje pjekurine. Dick Werthimer
- Jeta eshte vetem nje gje e mallkuar pas nje tjetre.

Elbert Hubbard (1856 - 1915)

- Kur një dhimbje thërret, mos e luaj më me tej por
mbaje pran vetës dhe shëroje që andej.

- Kur dy sy të shikojnë të lenduar e me trishtim
puthi e mbeshteti në zemër, sepse ata janë sytë e
mi, se ti je shpirti im!!

- Kërkesa për saktësi bllokon
kërkesën për përmbajtjen.
Pasaktësia është premisë që shtyn
njeriun të shpalosë fuqitë e tij.

(Erih From)

- Statistikat nuk e zëvendësojnë
gjykimin.

(Henri Klej)

- Gjeni më fillim faktet, pastaj ju
mund t’i deformoni ata sa të doni.

(Mark Tuein)

HORIZONTAL
1. Hari spiune.
4. Janë toksike.
9. Gjysmë arrest.
10. Janë vende pa ne.
13. Johnny i Donnie Brasco.
15. Priten nga meridianë.
18. Me të nxjerrin një letër.
20. U verbua nga Askushi.
21. Një britmë në arenë.
22. Shkrimtari i J'accuse.
24. Si moral.
25. Nota e diapazonit.
26. Me dies në një liturgji.
27. Një mund të jetë edhe veprimi.
28. Eshtë e re pas Krishtit.
29. Inicialet e Bergman aktore.
30. Ai i trëndafilit është i Umberto Eco-s.

32. Fise pa fe.
33. Një provë zjarri.
34. Eshtë mjeshtri me... baketë.
37. Digjen po nuk u zbuluan.
39. Igli te Lazio.
41. Kush del... mbështet.
42. Mund të jetë unik.
46. Ngrihen për atentate.
47. Janë fjetore në kazerma.
48. Altini mesfushor.

VERTIKAL
1. Fillojnë matanë.
2. Një Hans artist dadaist.
3. Eshtë mjet rrethanor lundrimi.
5. Eshtë ënjtje.
6. Lumi i Elizit.
7. Fillojnë mpirjen.
8. Eshtë e gjithë Hëna.
10. Eshtë qetësues për neurozat.
11. Taylor aktore.
12. Daniel i Robinson Crusoe.
14. Kështu janë skenat që mallëngjejnë.

16. Eshtë pjesë në skenë.
17. Lëvizje Ekologjike Lokale.
19. Përshkohej nga Leti.
22. Eshtë muzika më e... kollajtë.
23. Grazia Cucinotta aktore.
24. Veriu pa ekstrreme.
27. Janë tre në tricikël.
30. Scola, regjisor italian.
31. Kufizojnë një metër.
34. Mbahet me inat.
35. Mbyllin kurse.
36. Ka një shpejtësi fantastike.
38. Laik kur s'është ai.
40. Një liqen i kripur.
43. Një mund të jetë fetar.
44. Eshtë lloj papagalli.
45. Në hyrje të sallës.
46. Priten në skaje.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

40. Një dispozitiv kohe.
41. Janë strehë për barinj.
42. Fillojnë aksionin.
43. Eshtë ai që nuk qesh.
45. Të parat në ambient.
46. Gjysmë teorie.
47. Një binar.
48. Djeg kur bie.

VERTIKAL
1. Barrymore aktore.
2. Tiriac që qe tenist.
3. Ekstreme në studim.
4. Eshtë kleri me papën.
5. Ndezur në aparaturë.
6. Kaluar në krye.
7. Janë racë e pastër.
8. Një treg pa re.
10. Duhen fiituar me djersë.
13. Një drithë për sake.

14. Lëvizin pasi mendohen shumë.
16. Janë sfera për bingo.
17. Eshtë më pak se nxehtësi.
19. Gibson aktor.
20. Tregtonin skllevër dikur.
21. Mund të jenë fetare të tilla.
22. Kush nuk ka... nuk i ecën.
23. Një sherr në shtyp.
24. Një lidhëz.
25. Mund të jenë cigaresh.
29. Mund të bëjë zoom.
31. Ndërmarrje Industriale Mirditë.
33. Pak konkrete.
34. Eshtë i mirë me shokë shumë.
36. Artikull për shumë francezë.
38. Kanto kur nuk... ka.
39. Muzika me jam session.
44. Mbyllin një sherr.
45. të fundit në sirtar.

S E V E N U P S T E F F I

A M I N K A P I T A L I T

R I T E T R E L O N T A M

A L E T U F I L O K T E T I

H E R K A M I K A Z E K

S P R O T O K O L L A R E

K A T A M A R A N I E O T

I R T C O L I N I N R O M Y

T E M A S E I P B O R I S

A N I T A A T M I L A N O

R A N M V I T A M J E R A N

E T I L E N T F R A T I U I

B A O B A B P E D A N A T

R P E R I P A T E T I K E

A P E L R I V B N A R

V E L P I R A M I D A M

A R K O L O R I T I T L E

P R O T A G O N I S T E T

K A N T A T A T A K A T E

A R I E L N T A E U R T

S A L A T I I K T S

P A E S I P I R A T I

I R R A M I B A N O R E T

K R A T E R E T T G J I R I

A Z O V E T N A S B A

Z A G A R R A M B A S

I C K A L I N I O B I

L C A S U S B E L L I

T E N T A T I V A T V

M A R T I N A D E N K E

E T E S E N A R O M A N

T I M E T I P I S A F E

A M O R F R A T T A R

L O N Z E T A I F A Z A

E R I C A C E I V O N E

T E A M F A L B A N E T

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24

25 26

27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41

42 43 44 45

46 47 48

9 1 2 4 16 17 17 18V 5O 1T  6A
11 3 2 5 4 18 6 5 18 3 2

9 6 9 9 10 2 18 4 2 1

8 1 9 11 1 3 1 3 2 5 2 3

17 12 4 1 3 2 6 1 8 2 6 1

7 4 10 3 2 6 12 3 1 14

13 6 12 5 2 3 9 4 1 11 6 18

14 6 2 4 9 1 4 10 1 12

18 11 4 7 4 15 7 4 13 3

2 6 7 3 1 10 6 6 2 2

6 15 2 3 9 3 4 1 6 12 4 6

16 5 12 3 7 4 13 6 9 3 6 1
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