
KAMATEVONESAT PER DRITAT U
FALEN 70 MIJE PENSIONISTEVE

Sulmet ajrore të 14 prillit kundër in-
frastrukturës kimike të regjimit 

sirian mund t’i konsiderojmë si pikë 
pa kthim në lidhje me zhvillimet e 
ardhshme ....

Nga HESHMAT ALAVI 

“Beteja” Siri-Iran dhe si 
implikohet Shqipëria? 

Dje
 “The Forbes” në
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(Në foto)  Qytetarë në sportelet e OSHEE
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KOMPENSIMI

Lista me 3500 
përfituesit, 6 

dokumentet që duhet
të dorëzohen në ATP

Kryemadhi: Kërkova lirimin e 11 kuksianëve 

Takimi me opozitën, kreu i PD: Lobova në Takimi me opozitën, kreu i PD: Lobova në 
Gjermani. Lu: Rezultate kundër krimitGjermani. Lu: Rezultate kundër krimit

Mogherini: Fitorja kolektive, 
merrni përgjegjësitë. 
Rama, Bashës: Bashkë

në fanellën kuqezi

Përfaqësuesja e Politikës së Jashtme dhe Sigurisë në 
Komisionin Evropian, Federica Mogherini inkurajoi dje 
qeverinë shqiptare të vijojë rrugën e reformave në pritje 
të vendimit që do të marrë Këshilli Evropian ...

Në faqen 6

MINISTRJA

Xhaçka në SHBA: 
Pse i lëmë bazat 

ushtarake në 
dispozicion të NATO-s

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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PERPLASJA

Abuzimet me 
tenderat, Koni e 
Kule në hetim 

nga Krimet e Rënda 

SKEMA E PAGESES ME KESTE TE FATURAVE TE PRAPAMBETURA TE ENERGJISE, DERI NE FUND TE VITIT

Nga DARINA TANUSHI

 

Ferma kanabisi
me vlerë 6 mln

paund, shkatërrohet
banda shqiptare 

BRITANI

Në faqen 11
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Ylli Merja: 
Dieta ushqimore 
për të ulur sasinë 
e karbohidrateve

Në faqen 12

MJEKU POPULLOR

Në faqen 7

INTERVISTA/ Rritet mesatarja për të hyrë në degën e mësuesisë, nga 6 në 7 

Nga VOLTIZA DURO

Zv.ministri i Arsimit: Rritje pagash 40% për mësuesit

Në faqen 10

“Plani për vitin 2018-2019, rimbursim të tarifës për ata me mesatare mbi 9”
satare mbi 9-të, Ministria e 
Arsimit po shikon mundës-
inë e rimbursimit të tarifës 
studentore, pra të mos kenë 
asnjë detyrim fi nanciar. Në 
një intervistë ekskluzive 
për “Gazeta Shqiptare” , 
zv.ministri i Arsimit, Ervin 
Demo bën me ....

Të gjithë maturantët që 
dëshirojnë të vazhdojnë 

studimet e larta në një nga 
programet e mësuesisë për 
vitin akademik 2018-2019 
duhet ta kenë mesataren 
mbi 7-të. Ndërkohë për të 
gjithë ata që kanë një me-

Kategoritë e përfituesve, nga privatët te buxhetorët. Të gjithë personat që nuk 
kanë lidhur ende marrëveshje me OSHEE kanë afat deri më 31 dhjetor 2018

Nga JORGJI KOTE

Padyshim që rekomandimi i Komis-
ionit Evropian i mbështetur edhe 

nga shërbimi i tij i jashtëm për çeljen 
e negociatave me vendin tonë është 
hop i ri cilësor ... Vijon në faqen 20

Ja pse negociatat 
çelen sivjet!

Opinioni
 Ditësi
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NEGOCIATAT
TAKIMET

Opozita takon Mogherinin, kritikon përmendjen e Tahirit vetëm me një fjali në progres-raport

Kryemadhi: Rama arrogant.
Paloka: Qeveria të bindë skeptikët
"Kërkuam lirimin e 11 kuksianëve"

PDIU
PDIU e cilëson si një fitore për popullin dhe
moment reflektimi për klasën politike,
rekomandimin e KE për hapjen e negociatave me
Shqipërinë. PDIU thekson se ky është një
avancim i aspiratës për integrimin në BE. "PDIU
bën thirrje që të vendosen interesat kombëtare
para atyre partiake dhe propozojmë një pakt
kombëtar për integrimin, reformën zgjedhore dhe
ndryshimin e ligjit për referendumet".





"Rama edhe flamurin e ka të zi"

Vasili: Prokuror për Tahirin,
i pavarur për kuksianët

Negociatat e anëtarësimit, në "pritën" gjermane

Gjermania: S'do marrim parasysh
vetëm raportin e  KE-së për Shqipërinë

Opozita i cilësoi të pa
pranueshme akuzat
e kryeministrit për

lobim kundër hapjes së ne-
gociatave për Shqipërinë.
Pas takimit me Federica
Mogherinin, Monika Krye-
madhi dhe Edi Paloka kon-
firmuan para mediave se i
kërkuan zyrtares së BE-së
të ndërhyjë për lirimin e 11
kuksianëve. "Detyra e qever-
isë është të bindë qeveritë
skeptike dhe kjo bëhet me
punë dhe jo duke sulmuar
opozitën. Kjo është detyra e
Ramës, të bindë vendet skep-
tike që të votojnë në qershor
dhe jo të sulmojë opozitën
dhe të flasë për kocka që
janë thyer këtu dhe aty.
Detyra e qeverisë është të
bindë qeveritë skeptike dhe
kjo bëhet vetëm me punë jo
duke sulmuar opozitën dhe
marrë merita që nuk i
takojnë", tha z.Paloka.
Nënkryetari i PD-së shpre-
hu pakënaqësinë për faktin
se rasti i Tahirit përmendej
vetëm me një fjali në pro-
gres-raport. "Ajo që ne i
kërkuam znj.Mogherini ish-
te që KE në të ardhmen të
jetë më vëzhgues dhe më
transparent. Ajo që i dek-
larova është se e vërteta dhe
zgjidhja e probleme është ajo
që do e ndihmojë Shqipërinë
dhe jo fshehja e tyre. Ka ras-
te si ai i Tahirit që është
vërtetuar i lidhur me
drogën dhe ka kaluar vetëm
me një fjali",-theksoi
z.Paloka. Kurse kryetarja e
LSI-së, Monika Krymadhi
deklaroi se opozita ka përm-
bushur të gjitha an-
gazhimet e saj në favor të
procesit të integrimit. Sipas
saj çdo kushtëzim nga BE
për procesin mban emrin
"Edi Rama". Kryemadhi i
bëri apel Ramës të largohet
nga arroganca dhe ma-
nipulimi. Ajo tha se opozita
ka kaluar çdo limit të bash-
këpunimit me kryeminis-
trin, por se ai është sipas saj
i vetmi person që nuk ka më
ngjyrat kuqezi. "Kryeminis-
tri, në fakt, duhet të largo-
het nga arroganca e tij dhe
manipulimi që po bën çdo
ditë e më shumë, sepse

Valentina Madani

kërkon të mbulojë kapjen e
tij nga krimi i organizuar.
Opozita ka kaluar çdo limit
të bashkëpunimit të saj me
zotin Rama. Duke filluar që
me prezencën në parlament,
duke i dhënë mundësitë
zotit Rama për të reflektu-
ar, por i vetmi njeri që nuk
ka më ngjyrat kuqezi është

Edi Rama. Shqiptarët dhe e
gjithë opozitë dhe të gjithë
ata deputetë që duan, e
mbajnë veshur ngjyrën ku-
qezi, nëse ka njeri që
s'mban këtë ngjyrë është
zoti Rama. Për mua është
shumë e qartë dhe për
opozitën jam e bindur që
zoti Rama kërkon të lar-

gojë vëmendjen nga prob-
lemet që ka Shqipëria",-
theksoi znj.Kryemadhi. Si-
pas saj "Mogherini na
falënderoi dhe opozitën si
bashkëvepruese në këtë
proces. Opozita është ajo që
ka sakrifikuar më shumë
nga vetja e saj, për t'i dhënë
më shumë shqiptarëve dhe
jo mazhorancës". Kurse de-
puteti i PD-së Tritan Shehu
deklaroi: "Ia ngritëm dhe
zonjës Mogherini, dje Rama
bëri një prononcim mak-
abër, ai tha realisht diçka që
nuk thuhet, që opozita ka
lënë kockat për të bllokuar
negociatat. Të tilla shpre-
hje janë të papërshtatshme
jo vetëm për kryeministrin,
por për çdo etikë bash-
këpunuese. Për ne nuk ka
plan B, për të tjerët mund
të ketë. Për ne ka vetëm një
plan A, integrimi europi-
an",-theksoi z.Shehu.

Gjermania kërkon nga
Shqipëria prova të for-

ta për përparimin në luftën
kundër krimit dhe korrup-
sionit, përpara se parlamen-
ti gjerman t'i hapë dritën e
gjelbër negociatave të anë-
tarësimit të Shqipërisë në
Bashkimin Europian. Këtë
e shpreh kreu i Komisionit
Parlamentar për Çështjet e
Bashkimit Europian në
parlamentin gjerman, Gyn-
ter Krishbaum, në një inter-
vistë për Deutsche Welle.
"Duhen implementuar re-
format, sepse ato nuk bëhen
për të na bërë ne në Berlin
një favor, por për të çuar për-
para vendin. Ndaj unë pres
në këtë drejtim luftë më të
vendosur kundër korrup-
sionit e krimit të organi-
zuar. Sigurisht nevo-jiten
edhe reformat ekono-mike
kështu që ka ende shumë
punë",-tha ai. Krishbaum, i
cili është pjesë e grupit par-
lamentar të kristian

demokratëve të Kancelares
Merkel shpjegon se rekoman-
dimi i Komisionit Europian
është dokumenti kryesor, por
jo i vetmi që merret në
shqyrtim. "Shqipëria është
kandidate, por ne do ta lex-
ojmë me vëmendje raportin e
progresit. Sepse nuk mjafton
vetëm rekomandimi i Komi-
sionit të BE-së për hapjen e
kapitujve të anëtarësimit. Ne
si Komision i Europës, por
edhe unë personalisht dua të
konsultoj edhe raportet e
tjera për të marr këtë vendim,

si për shembull raportin e
Transparency Internation-
al, raportin e Bankës
Botërore dhe raporte të tjera
ndërkombëtare. Ne si grup
parlamentar i CDU-CSU
kemi formuluar në nëntor-
in e parvjetshëm pika shumë
të qarta dhe tani duam të
dimë se sa janë plotësuar ato.
Do të krahasojmë se sa ka
ndryshuar situata nga nën-
tori i vitit 2016 deri në prill
2018 dhe vetëm nëse vërejmë
se ka pasur përmirësime
thelbësore, do të miratojmë
hapjen e negociatave të
anëtarësimit",-deklaroi z.
Krishbaum. Komentet, par-
lamentari gjerman i bëri pas
takimeve që kreu i Partisë
Demokratike shqiptare, Lul-
zim Basha zhvilloi në Berlin
për të bindur politikën gjer-
mane dhe grupimin e Partive
Popullore Europiane, që të
mbështesin çeljen e negoci-
atave për Shqipërinë, pavar-
ësisht mangësive.

Kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili sul
moi dje kryeministrin Edi Rama për arrestimin e 11

protestuesve nga Kukësi si dhe për rastin e ish-ministrit
të Brendshëm Saimir Tahiri. Përmes një statusi në 'Fa-
cebook' Vasili theksoi se Rama bëhet prokurori për Ta-
hirin dhe i pavarur për kuksianët. Mes të tjerash Vasili
shtoi se Rama mbrojti Tahirin në sy të Mogherinit.
"Kryeministri prokuror për ish-ministrin e Brendshëm,
por i pavarur për kuksianët. Si s'ka turp. Kryeministri
në sy të Mogerinit për ish-ministrin e tij të Brendshëm
thotë se prokuroria s'ka asnjë provë të vetme. Kush ësh-
të ky kryeministër prokuror i përgjithshëm? Që
prokuroria është kapur nga kryeministri dhe është kthy-
er në zyrë në kryeministri këtë e di gjithë bota, por sin-
qeriteti i kryeministrit është vetëdemaskues. Për kuk-
sianët e burgosur për faj të tij dhe nga policia tij që i
burgos në mes të natës thotë kryeministri: s'kam lidhje
me drejtësinë dhe s'ka gjë le të rrinë ne burg. Turp i
rëndë, ky e shet Shqipërinë për drogën, ndaj ky flamurin
e ka të zi dhe jo kuq e zi",- shprehet z.Vasili.

Përfaqësuesit e opozitës,
dje në takimin me shefen
e diplomacisë së BE-së,
Federica Mogherini
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AMBASADORI I SHBA

Donald Lu: Para
vendimit të

qershorit, Shqipëria
duhet të ecë përpara

Rekomandimi i KE, presidenti i Këshillit Evropian, Tusk vjen në Tiranë

Mogherini: Fitorja kolektive, merrni
përgjegjësitë. Rama, Bashës: Bashkohemi
"Tahiri", kryeministri: Prokuroria të kthehet me një provë

PROTESTA
Disa të rinj kanë protestuar
përpara Kryeministrisë në
kohën që Federica
Mogherini ishte në
konferencë me kreun e
qeverisë, Edi Rama, duke
kërkuar lirimin e të
arrestuarve për protestën në
Rrugën e Kombit. Me
pankarta në formën e
prangave, ata e cilësuan të
paligjshme arrestimin e
kuksianëve. "Zonja Mogherini!
Nuk mund të çelësh
negociatat pa liruar kuksianët
që janë rrëmbyer nga
oligarkia!", thuhej në to.

Presidenti pret përfaqësuesen e lartë të KE: Mirënjohje për ndihmën

Meta: Rekomandimi i Komisionit
të shërbejë si katalizator për unitet

Përfaqësuesja e Poli
tikës së Jashtme dhe
Sigurisë në Komision-

in Evropian, Federica Mogh-
erini inkurajoi dje qeverinë
shqiptare të vijojë rrugën e
reformave në pritje të ven-
dimit që do të marrë Këshil-
li Evropian në qershor të
këtij viti, pas vendimit të Ko-
misionit Evropian për të re-
komanduar hapjen e nego-
ciatave me Shqipërinë. Në
një konferencë shtypi të për-
bashkët me kryeministrin
Edi Rama, Mogherini tha se
për marrjen e rekomandim-
it meritat janë të të gjitha
palëve politike, ashtu siç
janë edhe përgjegjësitë në të
ardhmen. Ndërkohë, në
fillim të javës që vjen, më 24
prill, do të vijë në Tiranë
presidenti i Këshillit Evro-
pian, Donald Tuskt, në
kuadër të një turi ballkan-
ik: në Mal të Zi, Serbi, Kos-
ovë, Bosnje dhe Hercegovinë
dhe Maqedoni. Kryeministri
Edi Rama shprehu mirënjo-
hjen për përfaqësuesen e
lartë të KE-së, Mogherini, në
konferencën që kaloi për-
mes batutash e krahasim-
esh. "Shqipëria ka marrë atë
që meriton në këtë fazë të zh-
villimit dhe modernizimit të
saj, as më shumë, as më pak.
Ky nuk është fundi i për-
pjekjeve, por vetëm fundi i
një faze dhe fillimi i një tje-
tre jo më të lehtë, por edhe
më të vështirë", deklaroi dje
Rama. Kryeministri renditi
sfidat që e presin vendin që
nga pastrimi i drejtësisë,
policisë apo edhe korrup-
sionit në administratë.
Rama u shpreh i ndër-
gjegjshëm se ndër vendet e
BE-së ka nga ata që "as nuk
e duan zgjerimin dhe as e
dëshirojnë përparimin e ra-
jonit në rrugën drejt anë-
tarësimit. Jemi të përgatitur
për të dëgjuar dhe çudira në
muajt që vijnë, sepse loja
politike në këtë proces nuk
është ndonjë shkencë e mad-
he për t'u kuptuar. Por sot,
unë dua t'i lutem jo si kryem-
inistër, aq më pak si kryetar
i forcës qeverisëse të vendit,
por si shqiptar, si qytetar,
edhe si koleg po të doni, për-
faqësuesve të opozitës sonë
që të mos bashkëpunojnë
me asnjë faktor të huaj poli-
tik, që për interesa të veta të
brendshme do që ta pengojë
Shqipërinë në këtë proces, të
mos ushqejë zyra de-
putetësh, andej e këtej, me
gënjeshtra, me gjysmë të
vërteta, që janë nganjëherë
edhe më të dëmshme sesa
gënjeshtrat dhe të mos ek-
sportojnë baltën e luftës
sonë të brendshme politike,
por ta lënë mënjanë inatin
dhe mllefin politik, kur fla-
sin në gjuhë të huaj. Unë e
ftoj përsëri sot Lulzim
Bashën dhe opozitën që të
bëhemi bashkë, një skuadër
kombëtare me fanellën ku-
qezi, kur flasim për Sh-
qipërinë jashtë Shqipërisë
dhe t'u kërkojmë të gjithë

atyre që na vizitojnë në Sh-
qipëri, respekt për këtë vend
dhe vlerësim për të gjithë
këtë punë të bërë për këtë
vend", u shpreh Rama.
ZVZVZVZVZV.PRESIDENTJ.PRESIDENTJ.PRESIDENTJ.PRESIDENTJ.PRESIDENTJA E KEA E KEA E KEA E KEA E KE

Nga ana e saj, Federica
Mogherini bëri urimin e saj
në gjuhën shqipe për të
gjithë. "Ky ishte rezultat i
një pune kolektive. Është
një rezultat i institucioneve
të vendit, të gjitha institucion-
eve, Presidenti, qeveria, Par-
lamenti, bashkitë, për të
gjithë qytetarët e Shqipërisë.
Po kështu është një përgjegjë-
si kolektive për të kryer
punën e mëtejshme. Procesi i

zgjerimit gjithmonë mbështe-
tet në meritë dhe ne do ta
përsërisim këtë gjithmonë",
tha ajo. Duke cituar raportin
e KE-së, Mogherini tha: "Sh-
qipëria ka përmbushur kush-
tet që i ishin vendosur në
raportin e rekomandimet e
fundit, të miratuara një vit e
gjysmë më parë dhe Shqipëria
është e gatshme për të çelur
negociatat, duke mbajtur dhe
duke thelluar reformat që
janë ndërmarrë. Dhe në fakt,
kjo është puna kryesore që
ne kemi përpara, thellimi dhe
ruajtja e reformave. Besoj se
kjo është në interes të shu-
micës dhe pakicës, të qever-

isë dhe opozitës, për të bash-
kuar forcat e për të hedhur
hapat drejt ruajtjes dhe
thellimit të reformave në të
gjithë sektorët që janë kyç
për procesin në vijim", u
shpreh Mogherini. "Do më
duhet të them se, nëse Sh-
qipëria dha rezultate në re-
formën e drejtësisë, në pro-
cesin e vetingut, kjo ndodhi
sepse forcat politike u bënë
bashkë", vlerësoi ajo. Sipas
saj, "ky është një rekomandim
i pakushtëzuar në terma
teknike, duke presupozuar se
gjërat do të vazhdojnë në
mënyrën siç i kemi parë të
vazhdojnë gjatë këtij viti e

gjysmë, me ritmin dhe thellës-
inë e reformave, me fokus të
posaçëm në arritjen e rezul-
tateve konkrete. Më pas i
takon Këshillit Europian që
të marrë vendimin, por sër-
ish, siç ju thashë, politika e
zgjerimit mbështetet në
vlerësimin e mbështetur në
meritë dhe gjithashtu edhe
vlerësimit teknik që i takon
komisionit dhe ne e bëmë këtë
vlerësim dhe rezultati ishte
pozitiv". Duke e krahasuar
me linjën e nisjes së Formula
1, Mogherini tha: "Semaforin
e kemi në dritën e gjelbër dhe
fillon gara". E duke vijuar
krahasimin e Mogherinit,
Rama tha se edhe Gjermania
është pro hapjes së dyerve me
Shqipërinë. "Meqë Federica
e mbylli me 'Ferrari'-n, unë
po e filloj me 'Mercedes'-in.
Gjermania nuk është një
vend skeptik për zgjerimin,
përkundrazi, Gjermania
është një vend kampion i
projektit të Europës së
Bashkuar dhe kancelarja
gjermane është prej vitesh
në krye të një procesi ku jo
rastësisht, ajo ka marrë dhe
lidershipin për të shpallur
një raport të ri me Ballka-
nin Perëndimor".
RASTI "TAHIRI"RASTI "TAHIRI"RASTI "TAHIRI"RASTI "TAHIRI"RASTI "TAHIRI"

I pyetur në lidhje me fak-
tin se në rekomandime për-
mendet edhe çështja "Tahi-
ri", Rama tha: "Ne e kemi
thënë që ditën e parë dhe
unë e përsëris sot, meqë py-
etët, ne po presim që
prokuroria të rikthehet me
të paktën një provë, jo dh-
jetë, një provë të vetme dhe
Prokuroria e Krimeve të
Rënda është larg, shumë
larg së qeni një trupë që
mund të konsiderohet e in-
fluencueshme nga cilido
qoftë, përsa i përket anës së
shumicës, nëse teorikisht
mund të pranojmë spe-
kulime për mundësinë e in-
fluencës".

Darina Tanushi

Presidenti Ilir Meta pri
ti dje përfaqësuesen e

Lartë për Marrëdhëniet
me Jashtë dhe Politikat e
Sigurisë dhe zv.presidente
e Komisionit Evropian, Fe-
derica Mogherini. Meta
mirëpriti rekomandimin
pozitiv të Komisionit Evro-
pian për hapjen e negoci-
atave të anëtarësimit me
Shqipërinë, në vlerësim të
përpjekjeve të mëdha e
ndër vite të Shqipërisë në
procesin e saj të pakthye-
shëm të integrimit evropi-
an. Duke njohur kontrib-
utet e të gjithë aktorëve
vendës, që me vendosmëri
ndërtuan deri tani trajek-
toren evropiane të Sh-
qipërisë, Presidenti Meta
përcolli gjithashtu mirën-
johjen për përfaqësuesen
e lartë Mogherini dhe Ko-

Ambasadori i Shteteve
të Bashkuara të

Amerikës, Donald Lu, uroi
dje shqiptarët për reko-
mandimin për çeljen e ne-
gociatave me BE. Interes-
imit të "Top Channel", am-
basadori Lu iu përgjigj:
"Përgëzime popullit sh-
qiptar për këtë hap të rëndë-
sishëm në procesin e
anëtarësimit. Është koha
për të festuar, por edhe
koha për të punuar edhe më
shumë". Donald Lu tha se
nuk është ambasador i një
vendi të Bashkimit Europi-
an, por përpara vendimit të
qershorit, Tirana duhet të
japë rezultate konkrete.
"Unë nuk jam ambasador i
një vendi të BE-së, por
shpresoj se Shqipëria do
t'ua vërë veshin shteteve
anëtare, që kanë kërkuar
rezultate konkrete kundër
korrupsionit, kundër krim-
it të organizuar dhe në re-
formën në drejtësi përpara
vendimit për të hapur ne-
gociatat për anëtarësim.
Përpara vendimit të qer-
shorit, Shqipëria ka ende
një mundësi për të bërë për-
parim në këto çështje me
rëndësi kritike", tha ambas-
adori për "Top Channel".

misionin Evropian për
mbështetjen dhe ndihmën e
palodhur që u kanë ofruar
shqiptarëve. Kreu i shtetit
theksoi se ky rekomandim
me rëndësi strategjike për
vendin dhe rajonin, duhet të
shërbejë si katalizator i një
uniteti më të konsoliduar
dhe i përqendrimit të punës
në thellimin e reformave

kyçe për vendin. Presiden-
ti vuri në dukje se të gjithë
ata që ndjehen pjesë e këtij
suksesi të përbashkët du-
het gjithashtu të mbartin
pjesën e tyre të përgjegjë-
sisë për më shumë punë në
të ardhmen, duke ruajtur
fokusin për një vendim
pozitiv gjatë mbledhjes së
Këshillit në qershor. Pres-
identi Meta vlerësoi gjith-
ashtu faktin e rekoman-
dimit pozitiv edhe për
Maqedoninë. Presidenti
shprehu bindjen se përpa-
rimi në këto procese për të
gjitha vendet e Ballkanit
Perëndimor do të krijojë
një klimë më pozitive
ndërmjet vendeve të ra-
jonit, e domosdoshme për
të avancuar në çështje të
tjera të mprehta, ende të
pazgjidhura.

Përfaqësuesja e Politikës së Jashtme dhe
Sigurisë në Komisionin Evropian, Federica
Mogherini dhe kryeministri Edi Rama
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PAKTI ME GREQINE
DEBATET

Çelja e negociatave, Athina i kujton Shqipërisë: Marrëveshjet duhen respektuar

Pakti me Greqinë, debate në grupin
negociator për detin territorial

"Nëse kushtet nuk përmbushen, presidenti tërheq autorizimin"
KUSHTI
I GREQISË
Ministria e
Jashtme greke
shprehet se Greqia
mbështet zgjerimin
e Unionit, por me
kusht që vendet
kandidate të
përmbushin kriteret
e anëtarësimit që
janë zbatuar edhe
në rastet e vendeve
të tjera, përfshirë
respektimin e
fqinjësisë së mirë
dhe të së drejtës
ndërkombëtare.

NEGOCIATAT
Diskutimet i shërbejnë procesit të negociatave, por kur
autorizimi i Presidentit Ilir Meta është dhënë me kushtin
që grupi negociator të pajiset me një sërë dokumentesh
përpara se të ulet në tryezë me palën greke, përfshi këtu
dhe vijën e detit territorial, mund të sjellë që nëse një prej
kushteve nuk përmbushet, presidenti tërheq autorizimin.



Kreu i PD-së, Lulzim Basha, me  zyrtaren e lartë
të Komisionit Europian, Federica Mogherini

Debate mes anëtarëve
të grupit negociator
që po hartojnë mar-

rëveshjen e re me Greqinë
për kufirin detar. Pas perip-
ecive që pati nisja e negoci-
atave për shkak të mosmar-
rjes së autorizimit nga ana
e Presidentit të Republikës,
duket se kanë nisur debatet
mes 13 negociatorëve. Viz-
ion Plus ka mësuar se ato
lidhen me vijën e detit terri-
torial të Shqipërisë, një pikë
kjo e ngritur si në letërkëm-
bimet mes ministrisë dhe
Presidencës, por dhe e
parashtruar në vendimin e
Gjykatës Kushtetuese. Më-
sohet se negociatori Kseno-
fon Krisafi ka kërkuar që
vija e detit territorial të jetë
pjesë e dosjes, një kërkese
kjo që nuk ka gjetur mbësh-
tetjen e negociatorit tjetër
Artur Meçollari. Nga ana e
tij, Meçollari refuzoi të jepte
një koment mbi këtë çështje,
ndërsa Krisafi u shpreh se
diskutimet nuk mund të
konsiderohen domosdosh-
mërish debate, duke mohuar
një përplasje. Natyrisht që
diskutimet i shërbejnë pro-
cesit të negociatave, por kur
autorizimi i Presidentit Ilir
Meta është dhënë me kush-
tin që grupi negociator të
pajiset me një sërë doku-
mentesh përpara se të ulet
në tryezë me palën greke,
përfshi këtu dhe vijën e detit
territorial, mund të sjellë që
nëse një prej kushteve nuk
përmbushet, kreu i shtetit
mund të tërheqë autoriz-
imin, citon “Vizion Plus”.
Gjithsesi ende mbetet për t'u
parë se si do të vijohet më
tej, mes negociatorëve.
ATHINAATHINAATHINAATHINAATHINA

Ndërkohë, rekomandimi
pozitiv i Komisionit Europi-
an për çeljen e negociatave
për Shqipërinë është mbësh-
tetur dhe nga Greqia. Me
anë të një njoftimi Ministria
e Jashtme greke deklaron se
është "pro" zgjerimit, por,

nga ana tjetër, i kujton Sh-
qipërisë se marrëveshjet du-
hen respektuar. "Në veçan-
ti, në lidhje me Shqipërinë,
Greqia përqendrohet në të

drejtat e pakicave dhe të
pronës, si dhe në nevojën për
të respektuar plotësisht pa-
rimin e pacta sunt servanda
(marrëveshjet duhet të

mbahen), si dhe për luftën
efektive kundër krimit të or-
ganizuar dhe trafikut të
drogës",-thuhet në dek-
laratën e Athinës zyrtare.

Ministria e Jashtme greke
shprehet se Greqia mbësh-
tet zgjerimin e Unionit, por
me kusht që vendet kandi-
date të përmbushin kriteret

e anëtarësimit që janë zbat-
uar edhe në rastet e vendeve
të tjera, përfshirë respek-
timin e fqinjësisë së mirë dhe
të së drejtës ndërkombëtare.
Më tej në deklaratë, Minis-
tria e Jashtme greke rresh-
ton ato çështje, të cilat i
konsideron si bazike, me in-
teres europian, rajonal, por
edhe me interes për Greqinë:
Progresin e rëndësishëm në
dialogun Beograd-Prishtinë,
progresin thelbësor dhe je-
tik të Shqipërisë lidhur me
pesë kriteret kyçe, si dhe
promovimin e fuqishëm të
reformave në ish -Repub-
likën Jugosllave të Maqedo-
nisë, që BE i ka cilësuar si
emergjente. "Greqia, si një
fqinj i drejtpërdrejtë punon
sistematikisht për promov-
imin e marrëdhënieve me
Shqipërinë dhe ish- Repub-
likën Jugosllave të Maqedo-
nisë", nënvizon më tej Min-
istria e Jashtme greke.
Posaçërisht në raport me
Shqipërinë, Athina zyrtare
thotë se Greqia "fokusohet
sa në të drejtat e minoritetit
dhe të pronës, aq edhe në
nevojën e zbatimit të parim-
it pacta sunt servanda (mar-
rëveshjet duhet të respekto-
hen), por edhe në luftimin e
krimit të organizuar dhe të
trafikut të drogës".

Patriarku i Moskës
dhe i gjithë Rusisë,

Kirill do të vijë për herë
të parë një vizitë zyrtare
në Shqipëri, mes datave
28-30 prill. Gjatë vizitës së
tij në Shqipëri patriarku
Kirill do të takohet me
kryepeshkopin e kishën
Ortodokse shqiptare,
Janullatos. Gjithashtu,
mësohet se gjatë kësaj
vizite, kreu i kishës
Ortodokse ruse do të ketë
takime edhe me presiden-
tin e Republikës, Ilir
Meta, si dhe me zyrtarë të
tjerë të lartë shtetërorë.
Lajmi për vizitën e kreut
të kishës ortodokse ruse
në Shqipëri është bërë i
ditur nga vetë Kisha ruse,
e cila ka shtuar se mes
Partiarkut Kirill dhe
kryepeshkopit Janulla-
tos, ekziston një miqësi
gati 50-vjeçare të cilën e
kanë ruajtur dhe e kanë
forcuar gjithmonë edhe

më shumë. Njoftimi për viz-
itën e Kirill në Shqipëri ësh-
të bërë i ditur edhe nga am-
basada ruse në Tiranë. Për

vizitën në Shqipëri, gjatë një
pritjeje në Ministrinë e Jas-
htme ruse me rastin e Pash-
këve, ka folur edhe vetë Kir-

Ambasada ruse njofton takimet me zyrtarë të lartë të Shqipërisë

Patriarku i Moskës, Kirill viziton
Shqipërinë, takon Janullatos e Metën

ill, i cili është shprehur se
shpresonte që kjo vizitë të
zhvillohej në fund të mua-
jit prill.

VIZITA
Lajmi për vizitën e
kreut të kishës
ortodokse ruse në
Shqipëri është bërë i
ditur nga vetë Kisha
ruse, e cila ka shtuar se
mes Partiarkut Kirill dhe
kryepeshkopit
Janullatos, ekziston një
miqësi gati 50-vjeçare të
cilën e kanë ruajtur dhe
e kanë forcuar gjithmonë
edhe më shumë.Patriarku i Moskës dhe i gjithë Rusisë, Kirill

Ministri i Jashtëm grek, Kotzias

ZYRA PËRMBARIMORE PRIVATE ENIRJETA ZISI

Permbaruese gjyqesore private Enirjeta Zisi zhvillon ankandin per shitjen e pasurise se
paluajtshme "Apartamenti" me siperfaqe 92.1m2, ZK.3866, Nr.Pasurie.300/143+1-
7,Vol.83,Fq.186,Indeksi i Hartes K-34-100, te ndodhur ne Tirane, Yzberisht prane  rruges “Joklin
Persi “, kati i 3 ,shk.1 ap.7 Tirane,per shlyerjen e detyrimit ne favor te kreditorit Yzeir Llanaj,

Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi është ne shumen 4.778.400 (kater miljon e shtateqind e
shtatedhjete e tete mije e katerqind) leke. e percaktuar ne vendimin gjyqesor.

Ankandi zhvillohet ne date 20.04.2018, ora 16.00 ne zyren e Permbarueses gjyqesore private
Enirjeta Zisi, Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallati “Gora”Kulla.2,Kati i 2, Tirane  Nr.Tel.
0694799000, email:enirjeta.zisi@gmail.com

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
Ne date 25.04.2018 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor
privat Irisa Tereziu PF me adrese ne "Rruga Fadil Rada, Pallati
Danjela, Kati Perdhe, Njesia Tregtare nr.10, Tirane", zhvillohet ankandi
per shitjen e pasurise se paluajtshme e llojit Apartament, me sip.90
m2, me adrese Lagjia 13 Plazh, Rruga Pavaresia, shkalla 1, kati 4,
apartamenti 22, Durres ne pronesi te Erjon Adem Estrefi.Cmimi ne
ankand te trete eshte ne vleren 2,772,000 (dy milion e shtateqind e
shtatedhjete e dy mije) lekë.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE  ANKANDI

Më datë 30 prill 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do
zhvillohet ankandi i I-rë për shitjen e pasurisë  së shoqërisë “Komfort”shpk
Apartamenti/zyra që do të shitet ndodhet në ZK 8310, Rr”Dritan Hoxha”,
Tiranë (kati 7 i ndërtesës, mbi zyrat e Bankës NBG). Prona ka sipërfaqen prej
230.75 m².
Prona është e debitorit e nuk rëndohet nga asnjë detyrim tjetër civil.
Çmimi fillestar me të cilin hapet ankandi është 18.688.000 lek.

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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LOBIMI

Bregu:
Komisioni

e kishte
vendosur

Kreu i PD: Rama, rreziku kundër hapjes së negociatave, të lejojë arrestimin e Tahirit

Basha: S’veshim 'fustanellën'
e qeverisë, por të Evropës

"Rekomandimi, më shumë presion mbi qeverinë"
FTESA
"Në Europë është e
paimagjinueshme t'i
thuash opozitës mos
bëj rolin e opozitës,
vish fanellën e
qeverisë. Ne kemi
fanellën e Europës.
Fanella e qeverisë nuk
është kuq e zi, por
jeshile, me njolla të
bardha e të kuqe. E
kam fjalën për
kanabisin, heroinën,
kokainën, djersën e
gjakun e shqiptarëve",
tha z.Basha.

Kryetari i PD-së, Lul
zim Basha e konside-
 ron rekomandimin

për hapjen e negociatave të
Shqipërisë me BE-në si pre-
sion mbi qeverinë “Rama”.
Z. Ba-sha e quajti "maki-
jazh" deklaratën e Ramës në
konferencën e përbashkët
me Federika Mogherini, ku
i bëri thirrje opozitës të
bashkëpunojë dhe të mos
nxisë vendet kritike për të
votuar kundër procesit.
Madje, Rama u shpreh se
edhe pse janë në pakicë, ka
shumë shtete që duan t'i
vënë shkopinj nën rrota ven-
dit. Gjatë një bashkëbisedi-
mi me gazetarët, z.Basha
pas kthimit nga një vizitë
dyditore në Gjermani, bëri
të qartë se rreziku më i madh
kundër hapjes së negociat-
ave është qeveria "Ra-ma",
korrupsioni dhe lidhjet e saj
kriminale. Ai vuri në dukje
se qëndrimi i opozitës nuk
do të jetë kurrsesi në një lin-
jë me atë të qeverisë. "Tani
është ora që Edi Rama të
marrë përgjegjësitë e tij. Të
mos fshihet pas fishekzjar-
rëve dhe shashkave, të mar-
rë përgjegjësitë e tij për të
lejuar arrestimin e Saimir
Tahirit dhe të gjithë atyre që
ka mbrojtur, duke shkelur
ligjin dhe Kushtetutën.
Duke lejuar drejtësinë të
hetojë dhe vërë para përgje-
gjësisë çdo politikan dhe zyr-
tar të korruptuar dhe të
lidhur me krimin", theksoi
z.Basha. Ai vuri në dukje se
shumë shpejt vendet anë-
tare do të marrin vendimin
e tyre dhe se PD-ja u bën thir-
rje edhe vendeve skeptike si
Gjermania, Franca dhe Ho-
landa të vendosin pro hapjes
së negociatave, pasi një ven-
dim negativ ndëshkon Sh-
qipërinë dhe shqiptarët dhe
shpërblen keqbërësit. "Prob-
lemet nuk i shpik opozita
dhe aq më pak CDU-CSU apo
institucionet evropiane. I
gjithë ai diskurs ka për
qëllim të fshehë faktin se në
Shqipëri ka probleme të
mëdha me funksionimin e
demokracisë, me shitblerjen
e votës", deklaroi z.Basha.
Teksa u pyet lidhur me fak-
tin nëse opozita do të vijojë
në mosbindje civile, Basha
tha se opozita nuk do të
veshë kurrë fanellën e qever-
isë, por atë të Europës. "Nuk
duhet t'i ngatërrojmë gjërat.
Në Europë nuk mendohet që
opozita të heqë dorë nga an-
gazhimi i saj dhe të veshë
fanellën e qeverisë. E cilës
qeveri? Të asaj që ka zhytur
qeverinë në drogë. Ajo që
ushtron presion ndaj medi-
ave dhe gazetareve. Sigurisht
që jo, kjo është fanella e turpit
dhe PD nuk mund ta veshë
atë. Ne kemi fanellën e Eu-
ropës, vetëm atë mund të
veshim", tha Basha. Ai për-
mendi se gjuha e logjeve të
çon tek Bregu i Lumit dhe jo
në BE. "Kjo është sjellja që në
Berlin zyrtari i lartë e tha; se

Valentina Madani

këtë do ta përdorë Edi Rama,
që njihet për propagandën
për të bërë makijazh, që ta
përdorë si një aspekt tjetër.
Problemet s'i shpik opozita
dhe aq më pak CDU/CSU apo
eurodeputetët, apo institucio-
net ndërkombëtare që janë
interlokutorët. Ai ka për
qëllim që të fshehë këtë fakt,
pasi nuk funksionon
demokracia. Ka çuar në një
aleancë për bashkëpunimin
me krimin. Ky është realiteti
dhe jo tekat e opozitës. Edhe
po të doja, unë s'e fsheh dot,

pasi është në raportet e EU-
ROPOL. Nuk funksionon
kështu BE-ja. Gjuha e logjeve
të çon tek bregu i Lumit dhe
jo në Bashkimin Europian",
pohoi Basha. Kreu i PD-së për-
mendi se: "Edi Rama është më
i interesuar të bëjë makijazh
sesa të kuptojë që ndodhemi
para një momenti shumë të
rëndësishëm. Nuk mund të
kalohet lumi me logjet e ditës.
Nuk është BE-ja, ERTV. Sot
si kryetar i opozitës kam mar-
rë përgjegjësitë e mia që të
bëjmë gjithçka që kriteret të

përmbushen, pasi është rru-
ga e vetme e hapjes së negoci-
atave. Nëse nisim të dredhim
bishtin alla-Rama në oborr,
çfarë do të bëjmë më tej? Rru-
ga e logjeve të çon tek Bregu i
Lumit, por jo tek dera e Bruk-
selit". Basha theksoi edhe ar-
syen se përse PD kërkon me
ngulm hapjen e negociatave.
"E kërkojmë hapjen e negoci-
atave, sepse sa më shumë të
avancojë procesi i integrim-
it, aq më shumë presion do
të ketë mbi qeverinë", thek-
soi z.Basha.

Majlinda Bregu, një
nga zërat më kritikë

ndaj Bashës, shprehet se
vendim i Komisionit Evro-
pian për hapjen e negoci-
atave me BE-në ishte mar-
rë që para dy ditësh. Bregu
në emisionin "7 pa 5" tre-
goi se askush nuk priti
telefonata e nga kreu i
Forumit Rinor të CDU që
të takohej me Bashën,
duke thënë se kreu i PD
është takuar me njerëz të
parëndësishëm në Bunde-
stag. "A ka lobuar vërtetë
Basha për hapjen e nego-
ciatave gjatë vizitës së fun-
dit në Gjermani, apo e ka
nxirë siç ka bërë dhe këtu?
Ju keni të gjithë mundës-
inë ta pyesni kryetarin e
opozitës se çfarë kishte
bërë. Raporti kishte të pa-
ktën nga dy ditë, dje
kolegji komisionerëve,
nuk priste të merrte tele-
fonatë nga kryetari rinor
i CDU, i cili ishte në takim
me Bashën. Belindin e
kam shumë xhan, nga
Belindi i CDU domethënë,
që të kishte në dorë fatin e
Shqipërisë.

Basha takon Mogherinin në
Rinas: Shtrëngimi i lakut të qeverisë
Kreu i PD-së u takua

shkurtimisht në Ri-
nas me zyrtaren e lartë të
Komisionit Europian, Fe-
derica Mogherini teksa
ajo po linte Tiranën për të
udhëtuar për në Shkup.
Takimi i tyre u zhvillua në
sallën VIP të aeroportit,
për shkak të kohës së sh-
kurtër të diplomates nga
Italia dhe për faktin se
kreu i PD-së, Basha sapo
u kthye nga Berlini. Kreu
i PD-së po kthehej pas
përgjigjeve të pyetësorit të
Berlinit mbi përmbushjen
e atyre që njihen si 7 prit-
shmëritë gjermane për
vendin tonë, ku veç 5 pri-
oriteteve të BE-së, janë
edhe dekriminalizimi dhe
zgjedhjet e lira. Basha kon-
firmoi për gazetarët se Fe-
derika Mogerinit i bëri të
qartë pozicionin e opozi-
tës pro hapjes së negociat-
ave. "Hapja e negociatave
do të përbënte shtrëngi-
min e lakut për qeverinë.
Moshapja ndëshkon Sh-
qipë-rinë dhe shqiptarët

dhe shpërblen ata që duan
të vazhdojnë pengmarrjen e
Shqipërisë me korrupsion,
krim dhe shkelje të ligjit.
Ndihmën më të madhe do ta
bënte një qeveri e përgjegj-

shme, që do të bënte 'de-
tyrat e shtëpisë'. Po bëjmë
shumë më shumë se de-
tyrat tona dhe po e bëjmë
me ndërgjegje të plotë", de-
klaroi Basha.

BISEDA MES BASHËS DHE MOGHERINIT
Lulzim Basha: Është shumë e pazakontë…
Federica Mogherini: Më vjen mirë që të takoj.
Lulzim Basha: Shumë mirë, si jeni?
Federica Mogherini: Mirë, faleminderit. Mendova se të
paktën do të shkëmbeheshim bashkë. Më fal për
vonesën, po takova kolegët tuaj…
Lulzim Basha: Sot do të udhëtoni për në Bruksel apo
në Maqedoni?
Federica Mogherini: Sot do të shkoj në Shkup dhe
nesër në Podgoricë.
Lulzim Basha: Shumë mirë.
Federica Mogherini: Këtë herë jam për të dhënë
mesazhin për të katërta vendet (u referohet vendeve të
rajonit).
Basha: Është një mesazh i nevojshëm, sepse siç ju e
dini, ka pasur shumë spekulime fatkeqësisht. Gara e
brendshme është diçka e mirë, por nuk duhet të
devijojë qëllimin.
Federica Mogherini: Duhet të ndërtohet një
konsensus…
Lulzim Basha: Dua të ndaj me ju diçka…
Ndërpritet lidhja

Mustafaj: Pse
i frikësohem

skepticizmit të
Francës dhe
Gjermanisë

Sipas publicistit Besnik
Mustafaj, rekomandimi i

KE shënon një kapitull të ri
për vendin. I ftuar në ru-
brikën "Opinion" në studion
e lajmeve në "News 24", ai tha
se ky nuk duhet të jetë një
proces thjesht esencialisht
politik. Megjithatë, Mustafaj
tha se kjo që kryeministri
Edi Rama e paraqet si arritje
të jashtëzakonshme të qever-
isë së tij, nuk do të sjellë asn-
jë ndryshim në jetën e sh-
qiptarëve. Përsa i përket ven-
dimit që do të marrin vendet
anëtare në lidhje me Sh-
qipërinë, ai i frikësohet më
shumë Francës dhe Gjer-
manisë se sa Italisë e Gre-
qisë. "Kam shumë frikë se do
ketë surpriza, që s'besoj të
vijnë as nga Italia e as Gre-
qia. Me gjithë tensionet me
Greqinë, kur ka ardhur fjala
e fundit, s'është krijuar kur-
rë pengesa mes dy vendeve.
Pavarësisht artikulimeve,
nuk ka pasur pengesa. Kam
merak se Franca për hir të
numrit të madh të azilantëve
mund të bëhet pengesë, duke
thënë që Shqipëria nuk ësh-
të ende gati. Kam frikë se
edhe Gjermania, për arsyet
e veta, mund ta bllokojë", -
tha Mustafaj.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha, dje gjatë
bashkëbisedimit me gazetarët
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Ministrja e Mbrojtjes,
Olta Xhaçk sqaroi
dje në një interv-

istë për "Zëri i Amerikës"
kërkesën e saj, drejtuar zyr-
tarëve amerikanë të mbro-
jtjes të shikojnë mundësinë
që Shqipëria të shërbejë si
vend kontakti në rajonin e
Ballkanit Perëndimor. Sipas
saj, një prani e SHBA-ve ose
të NATO-s mund të ishte një
demonstrim i qartë se ky
rajon nuk është harruar
nga aleatët. Ministrja e
Mbrojtjes e Shqipërisë, Olta
Xhaçka ndodhet në Uash-
ington, ku u takua në Pen-
tagon me Sekretarin ameri-
kan të Mbrojtjes, James
Mattis. Pikërisht në këtë
takim, ministrja Xhaçka
bëri thirrje për një prani
ushtarake të Shteteve të
Bashkuara në Shqipëri.

Zonja ministre,  cilatZonja ministre,  cilatZonja ministre,  cilatZonja ministre,  cilatZonja ministre,  cilat
janë pritshmëritë tuaja ngajanë pritshmëritë tuaja ngajanë pritshmëritë tuaja ngajanë pritshmëritë tuaja ngajanë pritshmëritë tuaja nga
kërkesa drejtuar sekretar-kërkesa drejtuar sekretar-kërkesa drejtuar sekretar-kërkesa drejtuar sekretar-kërkesa drejtuar sekretar-
it Mattis, e cila nuk bëhetit Mattis, e cila nuk bëhetit Mattis, e cila nuk bëhetit Mattis, e cila nuk bëhetit Mattis, e cila nuk bëhet
për herë të parë?për herë të parë?për herë të parë?për herë të parë?për herë të parë?

Në radhë të parë, unë dua
të theksoj angazhimin oper-
acional të forcave të arma-
tosura gjatë këtyre viteve si
vend aleat i NATO-s. Falë
këtij angazhimi, falë seriozi-
tetit dhe përparimit që
forcat e armatosura kanë
realizuar gjatë këtyre
viteve, ne jemi për NATO-n
dhe për SHBA-të një aleat i
denjë, një faktor stabiliteti
në rajon dhe një garant i sig-
urisë së përbashkët e kolek-
tive. Në këtë kuadër, disku-
tuam me sekretarin Mattis
mbi sfidat e shumëfishta që
paraqet sot e gjithë situata
e sigurisë jo vetëm në rajon,
por edhe në botë, por disku-
tuam edhe për Ballkanin
Perëndimor dhe për speci-
fikat e rajonit tonë. Kërke-
sa jonë, kërkesa e Ministrisë
së Mbrojtjes në takimin me
sekretarin Mattis vjen edhe
si rezultat i faktit që NATO
sot nuk ka kapacitete të saj
në Ballkanin Perëndimor.
Duke pasur këtë parasysh,
duke pasur parasysh edhe
rolin stabilizues të Sh-
qipërisë në Ballkan, bëmë
një kërkesë për të vënë në
dispozicion të gjitha kapac-
itetet tona, qofshin këto
baza ushtarake, apo kapac-
itete ajrore, detare e tokë-
sore si mundësi për të ofru-
ar një garanci për NATO-n
dhe për SHBA-të për të për-
ballur sfida që vijnë nga lind-
ja dhe nga jugu.

A keni ju ndonjë sinjalA keni ju ndonjë sinjalA keni ju ndonjë sinjalA keni ju ndonjë sinjalA keni ju ndonjë sinjal
se Nse Nse Nse Nse NAAAAATO ka interTO ka interTO ka interTO ka interTO ka interes që tëes që tëes që tëes që tëes që të
ketë një bazë të tillë kaq tëketë një bazë të tillë kaq tëketë një bazë të tillë kaq tëketë një bazë të tillë kaq tëketë një bazë të tillë kaq të
zgjeruar në rajon?zgjeruar në rajon?zgjeruar në rajon?zgjeruar në rajon?zgjeruar në rajon?

Këto ishin disa mundësi
për të eksploruar zhvillimin
e mëtejshëm të këtyre mar-
rëdhënieve me NATO-n dhe
me SHBA-të. Sekretari Mat-
tis u shpreh shumë i predis-
pozuar për t'i konsideruar
këto kërkesa. Çështjet e sig-
urisë dhe të mbrojtjes janë

shqetësime të përbashkëta
të aleatëve të NATO-s dhe
Ballkani Perëndimor është
një rajon shumë i rëndë-
sishëm për NATO-n dhe për
SHBA-të dhe të gjithë bash-
kë do të gjejmë zgjidhjet më
të mira. Unë mendoj që një
prani e NATO-s apo e SHBA-
ve në një vend, i cili ka
treguar gjatë gjithë këtyre
viteve me angazhimin dhe
kontributin e tij se mund të
jetë një aleat shumë i denjë
dhe mund të jetë një pikë
kontakti apo një gjurmë
shumë e mirë për rajonin, do
të ishte edhe një mundësi e
mirë për të sjellë një stan-
dard të ri për forcat e arma-
tosura.

Kjo duhet për t'u bërëKjo duhet për t'u bërëKjo duhet për t'u bërëKjo duhet për t'u bërëKjo duhet për t'u bërë
ballë rreziqeve që vijnë ngaballë rreziqeve që vijnë ngaballë rreziqeve që vijnë ngaballë rreziqeve që vijnë ngaballë rreziqeve që vijnë nga
Rusia, si thoni ju?Rusia, si thoni ju?Rusia, si thoni ju?Rusia, si thoni ju?Rusia, si thoni ju?

Pa diskutim, nga Rusia

edhe nga jugu, që kanë të
bëjnë me influencën ruse,
apo që kanë të bëjnë me ek-
stremizmin fetar, që ne i
kemi parë përmes influ-
encës së vet në Ballkanin
Perëndimor. Nga ana tjetër,
një mundësi, një kapacitet i
shtuar i NATO-s apo i SHBA-
ve në rajon do të sillte një
standard tjetër për ata sek-
torë të ekonomisë, infras-
trukturës.

Kjo është bërë edhe mëKjo është bërë edhe mëKjo është bërë edhe mëKjo është bërë edhe mëKjo është bërë edhe më
herët zonja ministre, dheherët zonja ministre, dheherët zonja ministre, dheherët zonja ministre, dheherët zonja ministre, dhe

duket se nuk ka ndonjë sin-duket se nuk ka ndonjë sin-duket se nuk ka ndonjë sin-duket se nuk ka ndonjë sin-duket se nuk ka ndonjë sin-
jal, por edhe nga sekretarijal, por edhe nga sekretarijal, por edhe nga sekretarijal, por edhe nga sekretarijal, por edhe nga sekretari
Mattis nuk është se ka njëMattis nuk është se ka njëMattis nuk është se ka njëMattis nuk është se ka njëMattis nuk është se ka një
aprovim të kërkesës që juaprovim të kërkesës që juaprovim të kërkesës që juaprovim të kërkesës që juaprovim të kërkesës që ju
bëtë.bëtë.bëtë.bëtë.bëtë.

Ne nuk po diskutojmë për
aprovim, ne po diskutojmë
për të eksploruar mundësi
të reja, për të thelluar bash-
këpunimin me SHBA-të dhe
me NATO-n në funksion të
sigurisë dhe të sfidave të për-
bashkëta. Sfidat që kemi sot
janë multidimensionale,
janë ndryshe nga ato që
kemi pasur dje dhe sot jemi
në rrethana të tjera që dik-
tojnë vendime të tjera. Bash-
kë me aleatët do të gjykojmë
se kush është më e mira.

Ju folët dje për një rritjeJu folët dje për një rritjeJu folët dje për një rritjeJu folët dje për një rritjeJu folët dje për një rritje
të ndikimit  rus në Sh-të ndikimit  rus në Sh-të ndikimit  rus në Sh-të ndikimit  rus në Sh-të ndikimit  rus në Sh-
qipëri. Në bisedën me zo-qipëri. Në bisedën me zo-qipëri. Në bisedën me zo-qipëri. Në bisedën me zo-qipëri. Në bisedën me zo-
tin Matin Matin Matin Matin Mattis përttis përttis përttis përttis përmendët semendët semendët semendët semendët se
janë vënë re qëllime dhejanë vënë re qëllime dhejanë vënë re qëllime dhejanë vënë re qëllime dhejanë vënë re qëllime dhe

interesa edhe nga vende tëinteresa edhe nga vende tëinteresa edhe nga vende tëinteresa edhe nga vende tëinteresa edhe nga vende të
tjera në rritje, duke për-tjera në rritje, duke për-tjera në rritje, duke për-tjera në rritje, duke për-tjera në rritje, duke për-
mendur Kinën, Iranin dhemendur Kinën, Iranin dhemendur Kinën, Iranin dhemendur Kinën, Iranin dhemendur Kinën, Iranin dhe
Turqinë. A mund të shpje-Turqinë. A mund të shpje-Turqinë. A mund të shpje-Turqinë. A mund të shpje-Turqinë. A mund të shpje-
goni se çfarë nënkuptonigoni se çfarë nënkuptonigoni se çfarë nënkuptonigoni se çfarë nënkuptonigoni se çfarë nënkuptoni
me këtë?me këtë?me këtë?me këtë?me këtë?

Ndoshta këto nuk janë
çështje për t'u biseduar dhe
eksploruar në një studio
televizive, por është e
vërtetë ajo që ju thashë pak
më parë: influenca ruse në
rritje, pra rreziqet që vijnë
nga lindja, por edhe
rreziqet që vijnë nga jugu

përmes ekstremizmit fetar,
apo përmes aktorëve të
tjerë joqeveritarë, të cilët
përpiqen të destabilizojnë
rajonin në funksion të in-
teresave të tyre. Këto janë
çështje të sigurisë, që bash-
kë me aleatët ne i konsid-
erojmë; ka për t'u marrë se-
riozisht, ka për të mos u
marrë seriozisht. Por
kërkesa ime ka të bëjë me
faktin që një prani e NATO-
s ose e SHBA-ve për Ballka-
nin perëndimor besoj që në
këtë moment do të ishte
shumë e domosdoshme.
Janë rrethanat që diktojnë
vendime dhe nëse rretha-
nat janë të tilla, që
kërcënimet dhe sfidat që
vijnë nga lindja dhe nga
jugu janë të tilla për të na
diktuar këtë vendim. Unë
shpresoj që ata do ta kon-
sideronin me seriozitet.

Zonja ministre, ju patëtZonja ministre, ju patëtZonja ministre, ju patëtZonja ministre, ju patëtZonja ministre, ju patët
një takim edhe me për-një takim edhe me për-një takim edhe me për-një takim edhe me për-një takim edhe me për-
faqësues  të  kompanisëfaqësues  të  kompanisëfaqësues  të  kompanisëfaqësues  të  kompanisëfaqësues  të  kompanisë
"Lockhed Martin", e cila"Lockhed Martin", e cila"Lockhed Martin", e cila"Lockhed Martin", e cila"Lockhed Martin", e cila
është një kompani e njo-është një kompani e njo-është një kompani e njo-është një kompani e njo-është një kompani e njo-
hur sa i takon industrisëhur sa i takon industrisëhur sa i takon industrisëhur sa i takon industrisëhur sa i takon industrisë
ushtarake. Gjatë takimitushtarake. Gjatë takimitushtarake. Gjatë takimitushtarake. Gjatë takimitushtarake. Gjatë takimit
m e  z o t i n  M a t t i s  j u  um e  z o t i n  M a t t i s  j u  um e  z o t i n  M a t t i s  j u  um e  z o t i n  M a t t i s  j u  um e  z o t i n  M a t t i s  j u  u
shprehët, po ju citoj, që ishprehët, po ju citoj, që ishprehët, po ju citoj, që ishprehët, po ju citoj, që ishprehët, po ju citoj, që i
keni  kërkuar kësaj  ko-keni  kërkuar kësaj  ko-keni  kërkuar kësaj  ko-keni  kërkuar kësaj  ko-keni  kërkuar kësaj  ko-
mpanie që të përfshihetmpanie që të përfshihetmpanie që të përfshihetmpanie që të përfshihetmpanie që të përfshihet
më shumë në sistemin emë shumë në sistemin emë shumë në sistemin emë shumë në sistemin emë shumë në sistemin e
survsurvsurvsurvsurvejimit  detarejimit  detarejimit  detarejimit  detarejimit  detar.  Çf.  Çf.  Çf.  Çf.  Çfa r ëa r ëa r ëa r ëa r ë
nënkuptoni?nënkuptoni?nënkuptoni?nënkuptoni?nënkuptoni?

I kam kërkuar kësaj ko-
mpanie që të konsiderojë
rritjen e kapaciteteve tona
dhe ndoshta një investim
më të madh në vendin tonë.
Bëhet fjalë për gjigantin
"Lockhed Martin", që ësh-
të ndoshta kompania më e
fuqishme dhe më serioze në
të gjithë industrinë ushtar-
ake botërore. "Lockhed
Martin" sot është i përf-
shirë në sistemin e vëzh-
gimit detar, është ai dizen-

juesi i këtij sistemi, si dhe
kemi nënshkruar një kon-
tratë për sistemin e inte-
gruar ajror, për të cilin
"Lockhed Martin" ka disa
muaj që punon.

Po menaxhimin e siste-Po menaxhimin e siste-Po menaxhimin e siste-Po menaxhimin e siste-Po menaxhimin e siste-
mit kush e kryen?mit kush e kryen?mit kush e kryen?mit kush e kryen?mit kush e kryen?

Menaxhimin e kryen
"Lockhed Martin" dhe part-
neri i saj italian "Gem Elec-
tronica", i cili mirëmban
sistemin e radarëve detarë,
ndërsa "Lockhed Martin"
është dizenjuesi dhe zhvil-
luesi i të gjithë projektit për
sistemin e integruar të
vëzhgimit ajror. I kam
kërkuar që të bëjmë një
vlerësim shumë më të mirë
të kapaciteteve të sistemit
të vëzhgimit ajër-tokë-det
dhe për t'i integruar ato
nën suazën e gjigantit
"Lockhed Martin". Gjith-
ashtu, i kam kërkuar sek-
retarit Mattis dhe ko-
mpanisë "Lockhed Martin"
për të pasur një prani të sh-
tuar të investimeve ameri-
kane ushtarake në vendin
tonë, e cila është e mirëpri-
tur.

Si u përgjigjeni zëraSi u përgjigjeni zëraSi u përgjigjeni zëraSi u përgjigjeni zëraSi u përgjigjeni zëravvvvveeeee
kritikë, që kanë folur përkritikë, që kanë folur përkritikë, që kanë folur përkritikë, që kanë folur përkritikë, që kanë folur për
fikjen e qëllimshme të ra-fikjen e qëllimshme të ra-fikjen e qëllimshme të ra-fikjen e qëllimshme të ra-fikjen e qëllimshme të ra-
darëve?darëve?darëve?darëve?darëve?

Tërësisht të pavërteta.
Radarët nuk fiken. Kjo ësh-
të e pamundur. Nuk ekzis-
ton.

A ka një mungesë trans-A ka një mungesë trans-A ka një mungesë trans-A ka një mungesë trans-A ka një mungesë trans-
parence të qeverisjes sëparence të qeverisjes sëparence të qeverisjes sëparence të qeverisjes sëparence të qeverisjes së
Partisë Socialiste, dukePartisë Socialiste, dukePartisë Socialiste, dukePartisë Socialiste, dukePartisë Socialiste, duke
përpërpërpërpërmendur rastin më tëmendur rastin më tëmendur rastin më tëmendur rastin më tëmendur rastin më të
fundit, atë të vendosjes sëfundit, atë të vendosjes sëfundit, atë të vendosjes sëfundit, atë të vendosjes sëfundit, atë të vendosjes së
tarifës në Rrugën e Komtarifës në Rrugën e Komtarifës në Rrugën e Komtarifës në Rrugën e Komtarifës në Rrugën e Kombit,bit,bit,bit,bit,
e cila nxiti edhe atë që opozi-e cila nxiti edhe atë që opozi-e cila nxiti edhe atë që opozi-e cila nxiti edhe atë që opozi-e cila nxiti edhe atë që opozi-
ta e ka quajtur si mosbindjeta e ka quajtur si mosbindjeta e ka quajtur si mosbindjeta e ka quajtur si mosbindjeta e ka quajtur si mosbindje
civile. Qeveria e vendosicivile. Qeveria e vendosicivile. Qeveria e vendosicivile. Qeveria e vendosicivile. Qeveria e vendosi
tarifën, më pas u tërhoq dhetarifën, më pas u tërhoq dhetarifën, më pas u tërhoq dhetarifën, më pas u tërhoq dhetarifën, më pas u tërhoq dhe
pranoi që nuk është konsul-pranoi që nuk është konsul-pranoi që nuk është konsul-pranoi që nuk është konsul-pranoi që nuk është konsul-
tuar për këtë temë. Si e kon-tuar për këtë temë. Si e kon-tuar për këtë temë. Si e kon-tuar për këtë temë. Si e kon-tuar për këtë temë. Si e kon-
sideroni ju këtë?sideroni ju këtë?sideroni ju këtë?sideroni ju këtë?sideroni ju këtë?

Nuk është mungesë
transparence. Në fakt, ky ka
qenë një vendim i dhjetorit
2016. Shpallja e ofertës, gara,
konkurrimi, pastaj negocii-
mi i kontratës ka ndodhur
në dhjetor 2016. Vlen të thu-
het që vitin 2011 qeveria "Ber-
isha" pati parashikuar një
tarifë edhe më të shtrenjtë,
mbi 8 euro, për përdoruesit
e rrugës. Mund të ketë pa-
sur probleme të transpar-
encës, ose më mirë të them,
të një diskutimi më të mirë
me banorët e zonës. Për këtë
kryeministri Rama, minis-
tri i Transporteve dhe ai i
Ekonomisë kanë thënë se
mund të kishin bërë një
punë më të mirë me komu-
nikimin e të gjitha detajeve
të kontratës. Por ajo është
një rrugë shumë e shtrenjtë,
për të cilën ende nuk ka për-
funduar investimi. Duhet të
ishte rruga Durrës-Kukës,
por nuk është e tillë. Ajo
është një rrugë që kërkon
shumë investim jo vetëm për
ta mirëmbajtur, por edhe për
të përfunduar. Tarifa jonë
është më e lirë se e fqinjëve
tanë në rajon. Greqia e ka
tarifën 0.07 euro për kilo-
metër, Maqedonia e ka 0.06
euro për kilometër, ndërsa
Shqipëria është 0.04 euro për
kilometër, bashkë me të
gjitha masat që kontrata
parashikon për banorët që
do të jenë përdorues të
shpeshtë dhe pa mundësi fi-
nanciare.

Por qeveria u tërhoq dhePor qeveria u tërhoq dhePor qeveria u tërhoq dhePor qeveria u tërhoq dhePor qeveria u tërhoq dhe
tha se do të bëjë një studimtha se do të bëjë një studimtha se do të bëjë një studimtha se do të bëjë një studimtha se do të bëjë një studim
për qytetarë e asaj zone…për qytetarë e asaj zone…për qytetarë e asaj zone…për qytetarë e asaj zone…për qytetarë e asaj zone…

Kjo qeveri e ka përparësi
interesin e qytetarëve. Për
ne është e rëndësishme që të
ketë një diskutim publik dhe
një konsultim publik për ato
që po bëjmë, që të gjithë ban-
orët dhe taksapaguesit të
kuptojnë rëndësinë e mirëm-
bajtjes dhe investimit për
këto vepra madhore. Këtë
qeveria e ka bërë edhe në
këtë situatë, e cila ka qenë
thellësisht e motivuar nga
politika.

PPPPPor ngor ngor ngor ngor nga ana tjetëra ana tjetëra ana tjetëra ana tjetëra ana tjetër, k, k, k, k, kon-on-on-on-on-
sultimi mund të ishte bërësultimi mund të ishte bërësultimi mund të ishte bërësultimi mund të ishte bërësultimi mund të ishte bërë
përpara, apo jo?përpara, apo jo?përpara, apo jo?përpara, apo jo?përpara, apo jo?

Kjo është një kontratë e
mbyllur qysh në dhjetor
2016 dhe mund të shihet le-
htë me një kërkim në inter-
net. Nëse gjatë kësaj kohe
nuk është bërë mjaftueshëm
për të pasur një konsultim
publik dhe një informim
publik për këtë kërkojmë
ndjesë. Por për çdo gjë tjetër
kemi interesin e banorëve, e
taksapaguesve parësorë dhe
të rëndësishëm për mënyrën
se si qeverisim.

INTERVISTA /Ministrja e Mbrojtjes sqaron kërkesën drejtuar zyrtarëve amerikanë

Kërcënimet ruse, Xhaçka: Vëmë në
dispozicion të NATO-s baza ushtarake
"Akuzat për radarët? Të pavërteta, e pamundur të fiken"

Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka, dje
gjatë intervistës për "Zëri i Amerikës"

BASHKEPUNIMI
“Çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes janë
shqetësime të përbashkëta të aleatëve të
NATO-s dhe Ballkani Perëndimor është

një rajon shumë i rëndësishëm për
NATO-n dhe për SHBA-të dhe të gjithë

bashkë do të gjejmë zgjidhjet më të mira”.

SISTEMI
I SURVEJIMIT
"Lockhed Martin",
është kompania më
e fuqishme dhe më
serioze në të gjithë
industrinë
ushtarake botërore.
"Lockhed Martin"
sot është i përfshirë
në sistemin e
vëzhgimit detar,
është ai dizenjuesi i
këtij sistemi, si dhe
kemi nënshkruar
një kontratë për
sistemin e integruar
ajror, për të cilin
"Lockhed Martin"
ka disa muaj që
punon.
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Rreth 70 mijë pension
istë, invalidë apo me
ndihmë ekonomike

kanë përfituar reduktim të
kamatëvonesave, pasi kanë
lidhur marrëveshje me Oper-
atorin e Shpërndarjes së En-
ergjisë Elektrike për pagesën
me këste të detyrimeve të
prapambetura. Vlera e ka-
matës së reduktuar arrin në
20.9 miliardë lekë. Ndërkohë
të gjithë personat që nuk
kanë lidhur ende një aktmar-
rëveshje me OSHEE-në kanë
afat deri në fund të vitit për
të përfituar pagesën me
këste të detyrimit të prapam-
betur dhe për të përfituar
reduktim të kamatave. Shi-
frat dhe afatet për të përfitu-
ar janë bërë të ditura dje për
"Gazetën Shqiptare" nga
burime zyrtare pranë
OSHEE-së, sipas të cilave
mësohet se nga dhjetori i
vitit 2014 deri në mars 2018
janë 400,777 aktmarrëveshje
të lidhura në total me
OSHEE. Sipas të njëjtave
burime, mësohet se 22,396
aktmarrëveshje janë lidhur
ndërmjet OSHEE-së dhe bi-
znesit privat, për pagesa me
këste të detyrimeve dhe
345,800 abonentë debitorë
kanë pranuar ta paguajnë
direkt debinë me një këst,
duke përfituar reduktim ka-
mate me 70 dhe 80%.
ABONENTËTABONENTËTABONENTËTABONENTËTABONENTËT
FFFFFAMILJAMILJAMILJAMILJAMILJARËARËARËARËARË

Për kategorinë 'abonentë
familjarë' skema parashikon
ndarje të kësteve në mënyrë
të barabartë, në varësi të
shumave. Kështu, në rast se
familjari e paguan të gjithë
detyrimin njëherësh, i ulet
kamatëvonesa me 70%. Në
rast se abonenti do të para-
qitet brenda 6 muajve nga fir-
mosja e aktmarrëveshjes për
paguar detyrimin, atëherë do
të përfitojë 50% të reduktim-
it të kamatës në datën e mby-
lljes së detyrimit. Ndërkohë
që dokumentacioni i
nevojshëm për të përfituar
nga skema është kopje e li-
brezës ose e faturës së fundit
KAKAKAKAKATEGORIA PRIVTEGORIA PRIVTEGORIA PRIVTEGORIA PRIVTEGORIA PRIVAAAAATTTTT

Për klientët e lidhur në
Tension të Ulët (TU) ofrohet
pagesë me këste sipas masës
së detyrimit. Produktet për
bizneset e lidhura në Tension
të Mesëm (TM) mbeten të
pandryshuara, domethënë
afati maksimal i ripagesës
bazuar në detyrimin ligjor
për dalje nga rrjeti i OSHEE

RAPORTIMI

Gjiknuri: Staf shtesë për mbylljen e procesit

Statusi i naftëtarit, miratohen 1 mijë kërkesa
Rreth 1 mijë nga 7 mijë

kërkesa të statusit të
naftëtarit janë trajtuar dhe
miratuar. Lajmin e ka bërë
të ditur ministri i Infras-
trukturës dhe Energjisë,
Damian Gjiknuri, gjatë
prezantimit të raportit në
analizën e gjashtëmujorit
të parë të mandatit. Duke e
cilësuar këtë proces të
vështirë, ai deklaroi se do
të bëhet ngritja e një stafi
shtesë për mbylljen e tij

brenda mandatit. Më tej min-
istri është u ndalur te mar-
rëveshja me SHELL dhe rine-
gocimi i projektit TAP, çka
sipas tij ka sjellë edhe përfiti-
min e investimeve shtesë me
vlerë mbi 30 milionë lekë.
Ndërkohë ai ka shtuar se do

të bëhet rehabilitimi i godi-
nave në "Qytetin Studenti"
dhe të atyre që ndodhen
pranë Fakultetit të Inxhin-
ierisë së Ndërtimit vetëm me
fonde të qeverisë gjermane.
"Do të bëhet rehabilitimi i
godinave të 'Qytetit Studenti'

dhe atyre pranë Inxhinierisë
së Ndërtimit. Rikonstruksio-
ni total do të bëhet pa asnjë
kosto nga buxheti i shtetit,
por vetëm me fonde të ofru-
ara nga qeveria gjermane. Po
ashtu, kemi gjetur mbësh-
tetje nga qeveria zvicerane,

për të përfituar projekte për
godina të tjera, të tilla si spi-
tale dhe godina që kanë për-
dorim energjie. Për këtë do
të përgatis një paketë edhe
për zonat të tjera të vendit".
Ndërsa është ndalur te sig-
uria rrugore, Gjiknuri ka de-
klaruar se është bërë pastri-
mi i nyjave dhe tabelave, janë
likuiduar detyrimet e pra-
pambetura dhe janë financ-
uar me një vlerë prej 600 mil-
ionë lekë rrugët e nisura.

Skema e pagesës me këste të faturave të prapambetura të energjisë, deri në fund të vitit

OSHEE: 70 mijë pensionistëve e
invalidëve u falen kamatëvonesat
Vlera e kamatës së reduktuar arrin në 20.9 miliardë lekë

Ornela Manjani

-  20 kv deri në fund të vitit
2016 dhe 10/6 kv deri në fund
të vitit 2017. Për herë të parë,
biznesit për (kategoritë TU
dhe TM) i jepet mundësia t'i
reduktohet me 50% ka-
matëvonesa nëse paguan të
gjithë detyrimin njëherësh.
Dokumentacioni i
nevojshëm për të lidhur kon-
tratën është kopje ueb e QKR-
së së shoqërisë ose personit
fizik, identifikimi i adminis-
tratorit të shoqërisë ose per-

sonit fizik. Për SHPK dhe
SHA duhet autorizim nga
organet përkatëse për
lidhjen e AKM dhe identifiki-
mi i të autorizuarit, nëse ka
të tillë.
KAKAKAKAKATEGORIATEGORIATEGORIATEGORIATEGORIA
BUXHETOR DHEBUXHETOR DHEBUXHETOR DHEBUXHETOR DHEBUXHETOR DHE
JOBUXHETORJOBUXHETORJOBUXHETORJOBUXHETORJOBUXHETOR

Bashkitë, afatet e ripag-
esës nuk e kalojnë datën 30
prill 2019. Sipas OSHEE, për
institucionet e qeverisjes
qendrore dhe shoqëritë me

kapital shtetëror, afatet e ri-
pagesës janë sipas tabelës si
më poshtë. Në rast ripagese
të detyrimit total nga të
gjitha kategoritë ofrohet
reduktim i kamatës në
masën 50%. Për lidhjen e
AKM-së, këto kategori duhet
të drejtohen në drejtorinë
qendrore në Tiranë, pranë
sektorit të mbledhjes së deb-
isë të buxhetorëve jobuxhe-
torëve, në departamentin e
shitjes dhe arkëtimeve.

PËRFITUESIT

1. Miratimin e skemës për likuidimin e detyrimeve të
prapambetura deri në 31.12.2016, me këste fikse mujore si më
poshtë:
a) Konsumatorët familjarë që shprehin vullnetin të kryejnë
pagesën e detyrimit me këste fikse mujore me vlerë 2.800 lekë.
b) Konsumatorët familjarë të kategorisë 'Ndihma Ekonomike,
Pensionist, Kryefamiljarë', që shprehin vullnetin të kryejnë
pagesën e detyrimit me këste fikse mujore me vlerë 1.200 lekë.
c) Konsumatorët 'Jofamiljarë & Buxhetorë, Jobuxhetorë' që
shprehin vullnetin të kryejnë pagesën e detyrimit, me këste fikse
mujore, bazuar në relacionin bashkëngjitur vendimit.
2. Miratimin e skemës për likuidimin e detyrimeve të prapambetura
deri në 31.12.2017, me këste fikse mujore si më poshtë:
a) Për konsumatorët 'Familjarë dhe Jofamiljarë & Buxhetorë,
Jobuxhetorë', përfshirjen e detyrimeve të krijuara nga fatura
sistemuese, fatura testim matësi, fatura korrektive ose gjendje
në matës, në aktmarrëveshjet ekzistuese dhe aktmarrëveshjet e
reja.
3. Miratimin e skemës së reduktimit të kamatëvonesës
kundrejt likuidimit të menjëhershëm të detyrimeve të
prapambetura deri në 31.12.2016 me një këst, si më poshtë:
a) Konsumatorët 'Jofamiljarë & Buxhetorë, Jobuxhetorë' që
shprehin vullnetin të kryejnë pagesën e menjëhershme të
detyrimit, duke përfituar reduktim kamatëvonese në masën 50%.
b) Konsumatorët familjarë që shprehin vullnetin të kryejnë
pagesën e menjëhershme të detyrimit, duke përfituar reduktim
kamatëvonese në masën 70%.
c) Skema e reduktimit të kamatëvonesës kundrejt pagesës
totale të saj në vlerën 100 lekë për konsumatorët e kategorisë
'Biznes i vogël', të cilët janë debitorë kundrejt OSHEE SH.A
vetëm për vlerën e kamatëvonesës, bazuar në vendimin nr. 2
datë 10.05.2016.
4. Vlefshmëria e produkteve është 31 dhjetor 2018.

AKTMARRËVESHJET

Thumanë-Kashar, hapen procedurat
për dhënien me koncension

Ministria për Infrastrukturën dhe Energjinë hapi pro
cedurën e dhënies me koncesion/PPP, projektit të

rrugës Thumanë-Fushë Krujë-Vorë-Kashar. Fondi limit i
vendosur për këtë procedurë është 31.7 miliardë lekë (245.7
mln euro), por hapja e garës nënkupton se ofertat mund ta
ulin më tej këtë vlerë. Aktualisht "Gener 2" është kompa-
nia që ka shfaqur interes për ndërtimin e projektit dhe falë
ofertës së pakërkuar është shpërblyer me 8.5 pikë. Ndërsa
të gjithë operatorët e tjerë hyjnë në garë me zero pikë, "Ge-
ner 2" e fillon atë me 8 pikë. Gjurma e rrugës fillon nga
Thumana, 150 m në brendësi të autostradës ekzistuese me
4 korsi, që lidh Milotin me Thumanën në drejtim të Fushë-
Krujës. Gjurma e rrugës vijon me një kthesë djathtas dhe
vazhdon e drejtë në fusha deri në afërsi të Fushë-Krujës.
Më pas, me anë të një kthese të dyfishtë i afrohet Aeropor-
tit të Rinasit. Gjurma e rrugës vazhdon në krahë të djath-
të të rrugës automobilistike të Rinasit, deri në lidhjen e saj
me autostradën Tiranë-Durrës në Kashar (rreth kilometrit
të 12-të në drejtimin Tiranë-Durrës).

400,777 aktmarrëveshje janë lidhur në total me OSHEE-në nga dhjetori i vitit 2014 deri, në
mars 2018.
Rreth 70 mijë aktmarrëveshje janë lidhur me abonentë të kategorive me status të veçantë si
pensionistë, invalidë apo me ndihmë ekonomike.
22,396 aktmarrëveshje janë lidhur ndërmjet OSHEE dhe biznesit privat, për pagesa me
këste të detyrimeve etj..
345,800 e abonentëve debitorë kanë pranuar ta paguajnë direkt debinë me një këst, duke
përfituar reduktim kamate me 70 dhe 80%.
Vlera e kamatës së reduktuar arrin në 20.9 miliardë lekë.

FAMILJARËT DHE BIZNESET
Familjare AKM (aktmarrëveshje)
2800 lekë/muaj kësti
1200 lekë/muaj kësti (pensionist, invalid, ndihmë ekonomike)

PRIVATË DHE BUXHETORË
Detyrimi        Këstet/muajt
0-300.000 lekë 24 këste
300.000 - 500.000 lekë 48 këste
500.000 - 800.000 lekë 60 këste
800.000 - 1.000.000 lekë 84 këste
Mbi 1 milion lekë 120 këste

Foto ilustruese
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REAGIMI I SHITËSES
"Mendova se ishin blerës. Në dyqan hynë dy të
rinj të moshës 20-25 vjeçare, ishin veshur
normalisht, të pamaskuar. Njëri erdhi me
kërcënoi, më vuri elektroshokun në qafë dhe më
tha na jep paratë dhe mallin. U tremba dhe i
thashë 'mos më vrisni se kam fëmijë'", tregoi
shitësja e dyqanit pas grabitjes.



Nën akuzë për kallëzim të rremë në bashkëpunim, Bami në arrest shtëpie prej 3 vitesh

Atentati i pretenduar ndaj
Doshit, lihet i lirë Durim Bami
Shkak i shuarjes së masës së sigurisë, kalimi i afateve të hetimit

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Dy persona të
paidentifikuar kanë grabi-
tur me armë një argjen-
dari në bulevardin kryesor
të qytetit të Durrësit pas-
diten e djeshme. Personat
kanë hyrë të armatosur në
argjendari, e cila është në
pronësinë e Gj. Ngresi,
duke marrë nga aty rreth
2 kilogramë flori në formë
bizhuterish. Në momentin
e ngjarjes në argjendari
ndodhej vetëm shitësja.
Pasi kërcënuan me armë
punonjësen dhe morën
sendet me vlerë, autorët u
larguan me shpejtësi. "Më
datë 18.04.2018, në lagjen
Nr. 4 Durrës, në një argjen-
dari dy persona të paiden-
tifikuar kanë marrë një
sasi bizhuterish dhe janë
larguar. Grupi hetimor po
punon për identifikimin
dhe kapjen e autorëve", njof-

Dëshmia e shitëses: U tremba dhe u thashë "mos më vrisni se kam fëmijë"

Grabiten 2 kg flori në një argjendari
në Durrës, shpallen në kërkim autorët

toi policia. Ndërkohë, shitës-
ja e dyqanit ka treguar edhe
mënyrën se si grabitësit kanë
hyrë në argjendari. Ajo tha
se dy të rinj të moshës 20-25
janë futur duke krijuar për-
shtypjen se ishin klientë, por

më pas ata e kanë kërcënuar.
"Mendova se ishin blerës. Në
dyqan hynë dy të rinj të
moshës 20-25 vjeçare, ishin ve-
shur normalisht, të pam-
askuar. Njëri erdhi më
kërcënoi, më vuri elek-

troshokun në qafë dhe më tha
na jep paratë dhe mallin. U
tremba dhe i thashë 'mos më
vrisni se kam fëmijë'. Më pas
nuk mbaj mend asgjë, pasi
rashë në tokë pa ndjenja.
Nuk munda t'i ndaloj, se isha
e vetme", rrëfen shitësja e
argjendarisë. Pas verifikimit
të policisë, u konstatua se
kamerat e sigurisë në argjen-
dari nuk ishin funksionale.
Pavarësisht se grabitësit
kanë hyrë pa maska, ende
nuk është bërë i mundur
identifikimi i tyre. Uniformat
blu kanë sekuestruar edhe
pamjet filmike të dyqaneve të

tjera në bulevard. Si fillim
janë shoqëruar në policinë e
Durrësit disa persona me pre-
cedentë penalë të mëparshëm,
për t'u marrë në pyetje nëse
kanë informacion për au-
torët. Më tej bëhet me dije se
forcat e policisë kanë gjetur
gjurmët e gishtave të dy gra-
bitësve. Grupi hetimor po

kryen verifikimet e duhura
dhe po punon për sqarimin
e rrethanave të ngjarjes dhe
për veprime të mëtejshme.
Ndërkaq, kujtojmë se i njëj-
ti dyqan është grabitur edhe
pesë vite më parë dhe në atë
kohë, policia ka kapur au-
torët dhe ka gjetur mallin e
grabitur.

Gjykata e Tiranës ka shuar
këtë të mërkurë masën e
sigurisë për Durim Bamin,

i cili që prej vitit 2015 ndodhej në
arrest shtëpie. Bami akuzohet për
kallëzim të rremë, pasi në bash-
këpunim me deputetin Tom Doshi e
ish-deputetin Mark Frroku sajuan
një skenar për vrasje. Sipas
prokurorisë, tre të pandehurit e
kësaj dosjeje në bashkëpunim me
njëri-tjetrin kanë krijuar prova të
rreme, me qëllim për të ushtruar
ndjekje penale ndaj Presidentit Ilir
Meta. Gjykata vendosi t'i japë lirinë
të pandehurit Bami, për shkak të
përfundimit të afateve të hetimit.
HETIMETHETIMETHETIMETHETIMETHETIMET

Pas 3 vitesh hetime, pak muaj
më parë Durim Bami bëri kërkesë
në Gjykatën e Krimeve të Rënda
për shuarjen e masës së sigurisë
ndaj tij. Çështja "Doshi-Frroku-
Bami", për afro tri vite u përcoll
nga njëra gjykatë në tjetrën, për
shkak të ndryshimeve ligjore të
reformës në drejtësi, që lexoheshin
ndryshe nga gjykata të ndryshme.
Durim Bami u arrestua në 2 mars
2015 në pikën e kalimit kufitar të
Hanit të Hotit, në rrethin e Malë-
sisë së Madhe. Shkak u bënë dek-
laratat publike të deputetit Tom
Doshi se Bami ishte "rekrutuar"
për eliminimin fizik të tij dhe të de-
putetit tjetër Mhill Fufi. Pas ar-
restimit, ai mohoi të kishte marrë
porosi për vrasjen dhe pretendoi
se ishte kërcënuar nga deputeti për
t'u regjistruar duke folur për "ske-
narin" e eliminimit të tij. Bami qën-
dronte në "arrest shtëpie" që prej 8
majit 2015. Pas dorëzimit në
Gjykatën e Lartë, dosja shkoi në
Kushtetuese për interpretim ko-
mpetence, pasi Gjykata e Lartë e
ndërpreu shqyrtimin e çështjes dhe
kërkoi mendim nga Gjykata Kush-
tetuese, nëse një deputet si Tom
Doshi mund të gjykohej në të njëj-
tin proces me ish-deputetin Mark
Frroku. Më tej në gusht të vitit të
kaluar, duke qenë se hyri në fuqi
Kodi i ri i Procedurës Penale, çësh-
tja "Doshi" kaloi tek ajo për Krime
të Rënda, por kjo e fundit shpalli
moskompetencën dhe e ktheu
dosjen në Gjykatën e Lartë. Një

muaj më parë dosja mbërriti në
Gjykatën e Tiranës. Sakaq, pas tri
vitesh qëndrimi në arrest shtëpie
për atentatin e supozuar, Durim
Bami del në liri të plotë.

Çështja "Doshi-Frroku-
Bami", për afro tri vite u

përcoll nga njëra gjykatë në
tjetrën, për shkak të

ndryshimeve ligjore të
reformës në drejtësi, që
lexoheshin ndryshe nga

gjykata të ndryshme. Durim
Bami u arrestua në 2 mars

2015 në pikën e kalimit
kufitar të Hanit të Hotit, në

rrethin e Malësisë së Madhe.

HETIMI

Abuzimet me tenderat, prokuroria kërkon
5 vite burg për ish-nëndrejtorin e Burgjeve
Prokuroria e Krimeve të

Rënda shpalli masën e
dënimit me 5 vite burgim për
ish-zëvendësdrejtorin e
përgjithshëm të Burgjeve,
Iljas Labi. Ai akuzohet për
korrupsion pasiv, por ish-
zyrtari i lartë do të lirohet,
pasi organi i akuzës kërkoi
të pezullohet masa e dënim-
it për të, për shkak të sta-
tusit si bashkëpunëtor i
drejtësisë, ku rrëfeu për
abuzimet me tenderat e
ushqimeve në burgje. Pro-

kuroria kërkoi dënimin me
nga 3 vite burgim për biznes-
menët, Nexhmi Balla, Shem-
si Sinani, Eridjan Laskaj dhe
Ylber Kalaja. Për këtë të fun-
dit, masa e dënimit u kërkua
të pezullohet. Në pretencën e
prokurorisë, thuhej se Iljas
Labi dhe ish-drejtori i
Përgjithshëm i Burgjeve Ar-
tur Zoto, edhe ky nën akuzë
për korrupsion, kërkonin
dhe merrnin ryshfet për ten-
derat. Në marrëveshje me
njëri-tjetrin njoftonin biznes-

menët të konkurronin në
tendera të pashpallur. Ndër-
sa administratorët e firmave
konkurruese bënin mar-
rëveshje paraprake, duke
hyrë fiktivisht në garë, në një
kohë që fituesi i tenderit ish-
te paracaktuar. Por, edhe pse
ishin në dijeni të faktit se bi-
znesmenët bënin pakte mes
tyre, prokuroria tha se dy
ish-drejtuesit e lartë të
Burgjeve krijonin kushte të
favorshme për ta, në këmbim
të shumave monetare.

Argjendaria e grabitur në Durrës

Durim Bami
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Përplasjet mes dy akademikëve, dyshime për korrupsion dhe shpërdorim detyre

Abuzime me tenderat, Krimet e Rënda nisin
hetimet për Dhori Kulen dhe Mynyr Konin

Rektori: Të verifikohet aktiviteti financiar gjatë 10 viteve të fundit në UT
MYNYR KONI
"I bëj thirrje
Prokurorisë së
Krimeve të Rënda
të ndërmarrin një
hetim të plotë, të
shpejtë dhe të
thelluar. Në mënyrë
të përsëritur, u bëj
kërkesë organeve
kompetente të
drejtësisë të
ndërmarrin një
hetim të plotë mbi
të gjithë aktivitetin
financiar të
Universitetit të
Tiranës në 10 vitet e
fundit deri në ditën
e sotme",- shkruan
rektori i Universitetit
të Tiranës,
Mynyr Koni.

Vetingu, Xhafaj: Nëse e kalojnë "sitën",
të larguarit mund të rikthehen në polici

Prokuroria për Krimet
e Rënda ka nisur një
hetim për rektorin e

Universitetit të Tiranës, My-
nyr Koni dhe dekanin e
Ekonomikut, Dhori Kule. Dy
akademiket, dikur miq dhe
bashkëpunëtorë të ngushtë,
pritet të japin deklarime si
persona nën hetim. Ata dys-
hohen për dy vepra penale
konkretisht prokuroria ka
nisur një hetim për akuzën e
"korrupsionit" dhe të "shpër-
dorimit të detyrës". Ky hetim
ka nisur pas dyshimeve se
janë kryer abuzime me ten-
derët gjatë drejtimit të rek-
toratit, si edhe administrim-
it të fondeve të universitetit.
Bëhet me dije se po verifiko-
hen tenderët e zhvilluar jo
vetëm gjatë kohës kur në
krye të rektoratit gjendet
profesori Koni, por edhe ten-
derët në periudhën e drejtim-
it nga ish-rektori Kule, aktu-
alisht dekan i Ekonomikut.
Procedimi penal është regjis-
truar ditët e fundit, ndërko-
hë që kanë filluar veprimet e
para verifikuese, duke
sekuestruar disa doku-
mente. Për të vijuar më tej me
pyetjen e rektorit të Univer-
salit të Tiranës, Mynyr Koni
dhe dekanit të Ekonomikut
Kule, si dhe personave të tjerë
që mund të kenë dijeni për ve-
pra të mundshme penale.
Ndërkohë pas hapjes së heti-
meve nga prokuroria e Kri-
meve të Rënda, i menjëher-
shëm ka qenë reagimi i Rek-
torit të Universitetit të Ti-
ranës, Mynyr Konit, i cili
përmes një statusi në rrjetin
e tij social 'Facebook' ka
shprehur mbështetjen për
hetimet e organit të akuzës.
Ndër të tjera Koni bën thir-
rje që hetimi të jetë i shpejtë
dhe i thelluar. "Bazuar në
publikimet në media ditën e
mërkurë datë 18.04.2018,
shpreh mbështetjen person-
ale dhe institucionale për
hetimet e Prokurorisë së Kri-
meve të Rënda. Gjithashtu, i
bëj thirrje Prokurorisë së
Krimeve të Rënda të ndër-
marrin një hetim të plotë, të
shpejtë dhe të thelluar. Në
mënyrë të përsëritur, i bëj

Ina Allkanjari

kërkesë organeve kompe-
tente të drejtësisë të ndër-
marrin një hetim të plotë mbi
të gjithë aktivitetin finan-
ciar të Universitetit të Ti-
ranës në 10 vitet e fundit deri
në ditën e sotme",-shkruan
rektori i Universitetit të Ti-
ranës, Mynyr Koni. Ky hetim
ndaj dy akademikëve vjen
pas një përplasjeje publike
mes tyre të shënuar pak
muaj më parë në qarqet uni-
versitare. Sakaq kujtojmë se
kjo është hera e dytë që em-
rat e profesorëve lakohen në
institucionin e prokurorisë
për Krime të Rënda. Dy vite
më parë, të dy dhanë shpje-
gime përpara prokurorëve,
për kërcënimin e bërë nga
Emiljano Shullazi, i cili

kërkonte tërheqjen e Mynyr
Konit nga gara për Rektor i
Universitetit të Tiranës.
PËRPLASJETPËRPLASJETPËRPLASJETPËRPLASJETPËRPLASJET
KONI-KULEKONI-KULEKONI-KULEKONI-KULEKONI-KULE

Hetim për rektorin e Uni-
versitetit të Tiranës, Mynyr
Koni dhe dekanin e Ekono-
mikut, Dhori Kule nga pro-
kuroria e Krimeve të rënda
vjen pas përplasjeve të dy
akademikëve pak muaj më
parë. Konkretisht 4 de-
kanëve të fakulteteve të uni-
versitetit të Tiranës në datën
16 tetor 2017-të, nëpërmjet një
letre, i kanë kërkuar minis-
tres së Arsimit, Lindita Ni-
kolla fillimin e procedurave
për shkarkimin e Mynyr
Konit nga posti i rektorit të
UT-së. Respektivisht, kërke-

sa mbante firmën e dekanit
të Fakultetit të Ekonomisë,
Dhori Kule; Fakultetit të Sh-
kencave Sociale, Edmond
Rapti; dekanit të Fakultetit
të Drejtësisë, Artan Hoxha si
dhe atij të Fakultetit të Gju-
hëve të Huaja, Artur Sula.
"Mbas përpjekjesh të shum-
ta, diskutimesh të gjata dhe
një morie të pafund shkëm-
bimi shkresor me Rektorin e
Universitetit të Tiranës (UT),
zotin Mynyr Koni, kemi ar-
ritur në përfundimin se vazh-
dimësia e mëtejshme e tij në
detyrë është në dëm të inter-
esave të zhvillimit të Univer-
sitetit të Tiranës. Në këto 17
muaj të administrimit të Uni-
versitetit, kemi konstatuar
shkelje të rënda dhe të vazh-

dueshme ligjore në veprim-
tarinë e Rektorit të Univer-
sitetit, të cilët kanë krijuar
një situatë të rëndë paligjsh-
mërie me efekte të drejtpër-
drejta në mosfunksionimin
normal të të gjitha struk-
turave të UT, të cilat janë të
lidhura drejtpërdrejt apo in-
direkt me autoritetin e Rek-
torit të Universitetit", citohej
në letrën e 4 dekanëve të UT-
së. Më tej këta të fundit kanë
dalë në një deklaratë për me-
diat ku kanë theksuar se
Koni ka firmosur kontrata
tenderësh që nuk i përkis-
nin. "Rektori Koni është për-
pjekur të kryejë në mënyrë
të paligjshme funksione ad-
ministrative. Një situatë
shqetësuese firmos kontra-

ta tenderësh, gjë që ia kemi
bërë prezent që nuk janë të
tijat. Këtë prezencë e ka veri-
fikuar edhe organet për-
katëse",- është shprehur më
herët dekani i Fakultetit të
Ekonomisë, Dhori Kule.
Ndërkohë, vetë rektori i Uni-
versitetit të Tiranës në një de-
klaratë për mediat disa muaj
më parë kërkoi që të nisë një
hetim mbi veprimtarinë e UT-
së për këto 10 vitet e fundit.
"Kam bërë denoncime, dosjet
flenë në prokurori, ky
bllokim nuk është rastësor,
janë përfshirë individë të
caktuar, ish-drejtuesi i bor-
dit, ish- kancelari. Jam ndjerë
në presion institucional nga
struktura të ndryshme",-u
shpreh Koni.

DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR DIBËR - "Ata që pretendojnë
që janë larguar padrejtësisht
apo politikisht nga Policia e
Shtetit kanë një dritë jeshile
në fund të tunelit. Nëse ata
gjykojnë të bëhen pjesë e pro-
cesit të vetingut dhe e
kalojnë atë. Garancinë e ka
dhënë nga Dibra, ministri i
Brend-shëm, Fatmir Xhafaj
në Forumin Qytetar për Sig-
urinë Publike. Ministri ësh-
të shprehur se procesi syn-
on që t'i japë policisë integri-
tetin. Përveç filtrave ligjorë,
policët tashmë duhet të
kalojnë edhe një filtër tjetër,
filtrin e popullit. Nëse komu-
niteti ku polici shërben, nuk
ka një mendim pozitiv, ai do
ta ketë të vështirë të gra-
dohet, të shpërblehet, por
edhe të qëndrojë në radhët e

Policisë së Shtetit. Bulqiza
është një nga zonat më prob-
lematike në Shqipërisë. Për
shkak të interesit të madh fi-
nanciar aty jo në pak raste
ka përplasje midis grupeve
kriminale. Fenomeni është
pranuar dhe nga ministri. Ai
tha se policia nuk duhet të
fshihet, por të përballet me të
fenomeni nuk duhet të fshi-

het nga policia, por duhet të
përballet me të. Xhafaj ka
kërkuar bashkëpunim me
policinë edhe nga komunite-
ti për parandalimin e fenom-
eneve negative, por dhe ngjar-
jeve kriminale. "Nëse flasim
për parandalim, a ka detyra
policia? Absolutisht po. Dhe
ne jemi plotësisht të ndërgje-
gjshëm për këtë gjë. Por nëse
ndëshkimi është aktiviteti
dhe funksioni ynë kryesor,
përgjegjësia jonë kryesore,
padyshim parandalimi ësh-
të një përgjegjësi dhe një
detyrë për ne, por unë besoj
fort që është një detyrë dhe
një angazhim jo thjesht dhe
vetëm për policinë, por për
të gjithë, për çdo qytetar të
këtij vendi", tha Fatmir
Xhafaj.                              en.do.en.do.en.do.en.do.en.do.

Ish-rektori Dhori Kule
Rektori i Universitetit
të Tiranës, Mynyr Koni
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Të gjithë maturantët që
dëshirojnë të vazh
dojnë studimet e lar-

ta në një nga programet e
mësuesisë për vitin aka-
demik 2018-2019 duhet ta
kenë mesataren mbi 7-të.
Ndërkohë për të gjithë ata
që kanë një mesatare mbi 9-
të, Ministria e Arsimit po
shikon mundësinë e rimbur-
simit të tarifës studentore,
pra të mos kenë asnjë detyrim
financiar. Në një intervistë
ekskluzive për "Gazeta Sh-
qiptare", zv.ministri i Arsim-
it, Ervin Demo bën me dije se
në fakultetet e tjera nuk do
të ketë ndryshim të mesa-
tares për pranimet në pro-
gramet e studimit e shton se
maturantët që kanë një me-
satare poshtë notës gjashtë,
do t'u jepet mundësia të nd-
jekin programe profesionale
dy vjeçare. Gjithashtu, De-
mo thekson se pagat për
mësuesit  do të rriten deri në
40%, pasi shpërblimi finan-
ciar që marrin ata që janë në
sistem, është i domosdo-
shëm për të plotësuar me
sukses reformën.

Cilat janë disa nga çësh-Cilat janë disa nga çësh-Cilat janë disa nga çësh-Cilat janë disa nga çësh-Cilat janë disa nga çësh-
tjet prioritare që janë ven-tjet prioritare që janë ven-tjet prioritare që janë ven-tjet prioritare që janë ven-tjet prioritare që janë ven-
dosur në fokusin e Minis-dosur në fokusin e Minis-dosur në fokusin e Minis-dosur në fokusin e Minis-dosur në fokusin e Minis-
trisë së Arsimit?trisë së Arsimit?trisë së Arsimit?trisë së Arsimit?trisë së Arsimit?

Një nga prioritetet krye-
sore të qeverisë shqiptare
dhe Ministrisë së Arsimit,
është rritja e cilësisë së më-
suesve, të cilët ne duhet t'i
kemi në sistem, por, gjith-
ashtu, edhe për të garantu-
ar rritjen e cilësisë së më-
suesve që ne do të kemi në të
ardhmen. Kjo pasi është im-
perative që ne të garantojmë
formimin e brezave të rinj në
mënyrë sa më rigoroze dhe
mbi të gjitha për të rritur në
tërësi përmirësimin e siste-
mit parauniversitar. Më-
suesit janë elementi kyç për
të plotësuar këto objektiva
madhore. Në këtë kontekst,
Ministria e Arsimit, krahas
nismave që ka marrë për
përmirësimin e mësuesve, të
cilët janë në sistem; është
duke ndërmarrë nisma që
duhet të fillojnë këtë vit. Në
këtë mënyrë pas disa vitesh
të garantojmë rritjen e më-
suesve që do të futen në
sistem në të ardhmen.

Mesatarja e pranimit nëMesatarja e pranimit nëMesatarja e pranimit nëMesatarja e pranimit nëMesatarja e pranimit në
fakultetet e mësuesisë përfakultetet e mësuesisë përfakultetet e mësuesisë përfakultetet e mësuesisë përfakultetet e mësuesisë për
vitin akademik 2018-2019vitin akademik 2018-2019vitin akademik 2018-2019vitin akademik 2018-2019vitin akademik 2018-2019
është vendosur që të jetë 7.është vendosur që të jetë 7.është vendosur që të jetë 7.është vendosur që të jetë 7.është vendosur që të jetë 7.
Pse erdhi ky ndryshim?Pse erdhi ky ndryshim?Pse erdhi ky ndryshim?Pse erdhi ky ndryshim?Pse erdhi ky ndryshim?

Një nga elementët mekan-
ikë që është duke u përdoru
është rritja e mesatares nga
6 në 7, e kjo bëhet për të rri-
tur cilësinë e studentëve që
futen në sistem dhe rrjedhi-
misht, çdo universitet në
momentin që ka studentët
më të mirë të regjistruar në
programet e studimit, e
kanë më të lehtë dhe burimet

mund të përdoren në mënyrë
më efektive për sa i përket
formimit të studentëve të
duhur, me standardet e du-
hura, që t'i ofrohen sistemit
parauniversitar në të ardh-
men. Kuptohet që rritja e
mesatares nuk është i vetmi
mekanizëm që është duke u
përdorur, por MASR në të
njëjtën kohë po analizon
mundësinë e përdorimit të
iniciativave financiare për
rritjen e interesit të stu-
dentëve për programet e
mësuesisë.

Cilat  janë disa ngaCilat  janë disa ngaCilat  janë disa ngaCilat  janë disa ngaCilat  janë disa nga
strategjitë që do të përdorëstrategjitë që do të përdorëstrategjitë që do të përdorëstrategjitë që do të përdorëstrategjitë që do të përdorë
Ministria e Arsimit për tëMinistria e Arsimit për tëMinistria e Arsimit për tëMinistria e Arsimit për tëMinistria e Arsimit për të
tërhequr sa më shumë stu-tërhequr sa më shumë stu-tërhequr sa më shumë stu-tërhequr sa më shumë stu-tërhequr sa më shumë stu-
dentë në programet e më-dentë në programet e më-dentë në programet e më-dentë në programet e më-dentë në programet e më-
suesisë?suesisë?suesisë?suesisë?suesisë?

Për sa i përket kësaj nis-
me jemi duke parë mundës-
inë që të tërheqim sa më
shumë studentë cilësorë, si-
domos ata që janë me mesa-
tare mbi 9-të e synojmë që

kjo fashë të rritet brenda
programeve të studimit të
mësuesisë. Për kategorinë e
studentëve që janë me mesa-
tare mbi 9, këtë vit po
shikojmë mundësinë që të
përdorim mekanizmin e rim-
bursimit të tarifës studen-
tore, në mënyrë që studenti
të mos ketë detyrim të
paguajë tarifë vjetore, siç
kanë bërë deri sot, në varësi
të programit të studimit që
ata kanë ndjekur.

A do të ketë rritje të me-A do të ketë rritje të me-A do të ketë rritje të me-A do të ketë rritje të me-A do të ketë rritje të me-
satares për pranimin nësatares për pranimin nësatares për pranimin nësatares për pranimin nësatares për pranimin në
universitete në fakulteteuniversitete në fakulteteuniversitete në fakulteteuniversitete në fakulteteuniversitete në fakultete
të tjera?të tjera?të tjera?të tjera?të tjera?

Për programet e studim-
it, të cilat nuk bien brenda
grupit të programeve të stu-
dimit të mësuesisë, nuk ësh-
të menduar që të rritet me-
satarja për pranimet në uni-
versitete, pra mesatarja do
të vazhdojë të jetë 6-të. Por
ndërkohë duhet të kuptojmë
edhe një element tjetër: edhe

ata maturantë që kanë me-
sataren poshtë 6-ës, nuk i
përjashtojmë nga sistemi
universitar; përkundrazi ne
kemi ndërmarrë politika
mbështetëse për universite-
tet në mënyrë që të rrisim
numrin e programeve profe-
sionale dy vjeçare në insti-
tucionet e arsimit të lartë në
vend. Kjo në mënyrë që edhe
studentët që nuk kanë me-
sataren e duhur që të futen
në universitet, ata patjetër
mund të marrin formim uni-
versitar profesional, të
lidhur direkt me tregun e
punës dhe të kenë një
mundësi më të mirë për të
ushtruar profesionin.

Në bazë të analizaNë bazë të analizaNë bazë të analizaNë bazë të analizaNë bazë të analizavvvvve tëe tëe tëe tëe të
kryera nga MASR, sa për-kryera nga MASR, sa për-kryera nga MASR, sa për-kryera nga MASR, sa për-kryera nga MASR, sa për-
qind e mësuesve të punë-qind e mësuesve të punë-qind e mësuesve të punë-qind e mësuesve të punë-qind e mësuesve të punë-
suar rezultojnë me mesa-suar rezultojnë me mesa-suar rezultojnë me mesa-suar rezultojnë me mesa-suar rezultojnë me mesa-
tare mbi 7-të?tare mbi 7-të?tare mbi 7-të?tare mbi 7-të?tare mbi 7-të?

Ministria e Arsimit ka
ndërmarrë prej kohësh dhe
vazhdon me intensitet dixh-

italizimin e database-it, të
informacionit për të gjithë
mësuesit që janë në sistem.
Kjo bëhet jo vetëm për të
kuptuar sesa është mesatar-
ja që ata kanë pasur, por
edhe të për kuptuar mirë se
cili është formimi, jo vetëm
hyrës që ata kanë pasur, por
edhe gjatë kohës që kanë
qenë në sistem, nëpërmjet
trajnimeve kualifikuese dhe
krediteve që kanë marrë. Ne
po mundohemi të dixhitali-
zojmë këtë sistem, në
mënyrë që të kuptojmë sak-
të se ku është e domos-
doshme që të bëhet ndërhyr-
ja kohë pas kohe për sa i për-
ket rritjes dhe përmirësim-
it të cilësisë së mësuesve që
kemi në sistem.

Mësuesit po i nënshtro-Mësuesit po i nënshtro-Mësuesit po i nënshtro-Mësuesit po i nënshtro-Mësuesit po i nënshtro-
hen trajnimeve kuali -hen trajnimeve kuali -hen trajnimeve kuali -hen trajnimeve kuali -hen trajnimeve kuali -
fikuese. A do të ketë penal-fikuese. A do të ketë penal-fikuese. A do të ketë penal-fikuese. A do të ketë penal-fikuese. A do të ketë penal-
izime për ata që nukizime për ata që nukizime për ata që nukizime për ata që nukizime për ata që nuk
kalojnë testimin?kalojnë testimin?kalojnë testimin?kalojnë testimin?kalojnë testimin?

Për sa i përket trajni-
meve kualifikuese që duhet
të ndjekin mësuesit, Minis-
tria e Arsimit ka ndërmar-
rë një nisëm shumë të rëndë-
sishme. Nëse i referohemi
një të kaluare jo shumë të
largët, marrja e krediteve
nga mësuesit, ka qenë
përgjithësisht një for-
malitet. Kreditet haptazi bli-
heshin nga mësuesit, sa për
të plotësuar detyrimet që
ata kishin nga sistemi. Ajo
çfarë ne kemi bërë tashmë
është një reformë e thellë,
pasi kemi nxjerrë jashtë
tregut të gjitha agjencitë që
ofronin këto shërbime, të
cilat sot do ia dedikojmë
vetëm departamenteve që
garantojnë programet e më-

MINISTRIA E ARSIMIT
INTERVISTA

Ervin Demo: Rritet mesatarja për mësuesinë, kush do të marrë rimbursim të tarifës

Zv. ministri i Arsimit: Rritje
pagash me 40% për mësuesit

"Kategoritë specifike të atyre që do të përfitojnë më shumë"

Voltiza Duro

suesisë.
A do të ketë rritje pagashA do të ketë rritje pagashA do të ketë rritje pagashA do të ketë rritje pagashA do të ketë rritje pagash

për mësuesit dhe, nëse po,për mësuesit dhe, nëse po,për mësuesit dhe, nëse po,për mësuesit dhe, nëse po,për mësuesit dhe, nëse po,
sa do të jetë kjo rritje?sa do të jetë kjo rritje?sa do të jetë kjo rritje?sa do të jetë kjo rritje?sa do të jetë kjo rritje?

Qeveria Shqiptare ka
premtuar dhe ne jemi duke
parë mundësinë që duke fil-
luar nga viti i ri buxhetor të
fillojmë një rritje graduale
për të rritur targetin që
kemi që pagat për mësuesit
të rriten deri në 40%. Ky
është një target ambicioz,
por ne jemi në vitin e parë
të mandatit, e kemi dhe 3
vite të tjera buxhetore
para. Besoj dhe jam i bin-
dur që me këtë prioritet që
po i jepet programit të më-
suesisë, gjithë mësuesve në
sistem dhe mbi të gjitha rrit-
ja e cilësisë; patjetër që
mbështetja dhe shpërblimi
financiar që marrin ata që
janë në sistem, është i do-
mosdoshëm dhe duhet të
jetë një nisëm paralele për
plotësimin e kësaj reforme
me sukses. Synojmë që jo
vetëm të rrisim cilësinë e
mësuesve, por edhe t'i bëjmë
ata të ndihen të respektuar
nga ana financiare, por jo
vetëm.

Cilat kategori do të për-Cilat kategori do të për-Cilat kategori do të për-Cilat kategori do të për-Cilat kategori do të për-
fitojnë?fitojnë?fitojnë?fitojnë?fitojnë?

Rritja nëse do të bëhet,
do të përfitojnë të gjitha
kategoritë e mësuesve, por
mund të ketë diferenca të
ulëta, nëse ne mendojmë se
brenda sistemit duhet të
motivohen më shumë kate-
gori specifike të mësuesve.
Kuptohet që këto kategori
janë duke u analizuar dhe
në momentin që do merret
vendimi për rritjen e paga-
ve, do të mbahen në fokus.

PROGRAMI
Për kategorinë e
studentëve që janë
me mesatare mbi 9,
këtë vit po shikojmë
mundësinë që të
përdorim
mekanizmin e
rimbursimit të
tarifës studentore,
në mënyrë që
studenti të mos
ketë detyrim të
paguajë tarifë
vjetore, siç kanë
bërë deri sot, në
varësi të programit
të studimit që ata
kanë ndjekur.

Zv.ministri i Arsimit, Ervin Demo

Ministria e Arsimit, Sportit dhe e Rinisë
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Operacioni "Tisdale" nisi në 2016-ën, dënohen 2 anëtarët e fundit të bandës

Ferma kanabisi me vlerë 6 mln paund,
shkatërrohet banda shqiptare në Britani
Paratë e fituara pastroheshin përmes llogarive bankare

DENIMET PER SHQIPTARET

Policia e Amsterdamit: Numri i kriminelëve është në rritje

"Shqiptarët udhëheqin tregun e kokainës,
 të vrasin për më pak se 3 mijë euro"

BRITBRITBRITBRITBRITANI E MADHEANI E MADHEANI E MADHEANI E MADHEANI E MADHE

Një rrjet fermash ku
kultivohej kanabis
me vlerë 6 milionë

paund të kontrolluara nga
mafia shqiptare janë zbulu-
ar dhe shkatërruar në Brit-
aninë e Madhe, ndërsa kanë
përfunduar në pranga 26
persona. Sipas policisë, gru-
pi kriminal përdorte emra të
rremë, adresa të rreme dhe
dokumentacion fals për të
shmangur zbulimin nga au-
toritetet, penguar hetimet
policore dhe për të shman-
gur ndjekjen penale. Mediat
angleze shkruajnë se opera-
cioni i koduar "Tisdale" nisi
që në vitin 2016.

Ata ranë në gjurmët e një
bande të rrezikshme që mer-
rej me kultivimin, pa-
kemtimin dhe shitjen e
kanabisit të prodhuar në fer-
ma të posaçme, aktivitet ky

HOLANDË HOLANDË HOLANDË HOLANDË HOLANDË - Kriminelët
shqiptarë po luajnë gjith-
një e më shumë rol udhë-
heqës në krimin e organi-
zuar në Amsterdam, sipas
një raporti nga policia ven-
dase. Mësohet se ata janë
të angazhuar kryesisht në
trafikimin e kokainës, por
edhe në trafikimin e qe-
nieve njerëzore dhe masht-
rime me pronat. Sipas poli-
cisë, këta kriminelë sh-
qiptarë udhëheqin import-
in e kokainës nga Amerika
e Jugut, transportimin
nëpërmjet portit të Roter-
damit dhe shpërndarjen e
mëtejshme në vendet e tjera
evropiane nga Amster-
dami. Përveç Holandës, sh-
qiptarët janë, gjithashtu,
shumë aktivë në tregtinë e
drogës në Britaninë e Mad-
he. Numri i kriminelëve sh-
qiptarë që veprojnë në botën
e krimit të Amsterdamit
vazhdon të rritet, sipas pol-
icisë. Po ashtu këto grupe
kriminale po përdorin edhe
më shumë armët luftarake
për të lartë hesapet mes
tyre. "Vrasjet në Amster-
dam gjatë viteve të fundit

janë të gjitha të lidhura me
tregtinë e kokainës. Këto
vrasje zakonisht kryhen
nga banorët e rinj të Am-
sterdamit dhe viktimat za-
konisht janë banorë të rinj
të Amsterdamit",-thekso-
het në ra-portin e policisë.
Sa i përket ekzekutorëve,
gjithashtu, thuhet se ata
janë vrasës me pagesë. Bu-
rimet policore bëjnë me dije
se "ekziston edhe një rrjet i
gjerë ndërmjetësish dhe

ekzekutuesish. Të gjithë
njerëzit që kanë punësuar
një vrasës me pagesë janë
të përfshirë në tregtinë e
kokainës". Më parë gjatë
këtij viti shefi i policisë së
Amsterdamit, Pieter-Jaap
Aalbersberg ngriti shqetë-
simin rreth autorëve të
vrasjeve, duke thënë se po
përfshihen edhe amatorë (të
rinj dhe në moshë), të cilët
mund të vrasin dikë për më
pak se 3 mijë euro.

i shtrirë në gjithë territorin
e Britanisë së Madhe. Ash-
tu si edhe në raste të tjera,
kokat e grupit ishin sh-
qiptarët. Ata kishin ngritur
një strukturë të mirëorgani-

zuar mes Mançesterit dhe
Cheshire. Trafikantët sh-
qiptarë kishin punësuar
njerëz si fermerë, menax-
herë dhe drejtorë. Paratë e
fituara nga tregtimi i

kanabisit pastroheshin
përmes llogarive bankare të
Besnik Hoxhës, 34 vjeç dhe
gruas së tij greke Ifigenia
Cipi 33 vjeç. Të enjten më 21
korrik 2016, oficerët nga gru-
pi i Krimeve të Rënda kryen
12 bastisje nëpër zonat e
Manchesterit dhe Cheshire
në një operacion të përbash-
kët me shërbimin e emigra-
cionit dhe autoritetet lokale.
Oficerët zbuluan ferma të

kanabisit në Crumpsall, Moss
Side, Wythenshawe, Stretford,
Salford, Droylsden, Rochdale
dhe Wilmslow, Cheshire. Fer-
mat e tjera u zbuluan në Rother-
ham dhe Sheffield, South York-
shire. Tashmë dy të fundit, El-
ton Omuri, 26 vjeç banues në
Chippenham Road, Manches-
ter dhe Toni Boboshi, 44 vjeç,

po ashtu banues në Manches-
ter, janë dënuar në gjykatën
e Manchester për veprën pe-
nale të bashkëpunimit dhe
furnizimit me drogë të klasit
B, pasi u deklaruan jo fajtorë
në një seancë të mëparshme.
Omuri u dënua me 4 vjet burg
dhe Boboshi u dënua me 6
vjet burgim.

27 JANAR 2017
Besnik Hoxha, 34 vjeç i dënuar me dy vjet burg
për pastrim parash.
Ifigjenia Cipi, 33 vjeç, e dënuar me 1 vit e gjysmë
burg për dokumentacion të rremë

24 MAJ 2017
Denad Hoxha, 28 vjeç, u dënua me katër vjet e
gjashtë muaj burg.
Taulant Hoxha, 31 vjeç, u dënua me pesë vjet e
katër muaj.
Mario Basha, 31 vjeç, u dënua me tre vjet e nëntë
muaj.
Fatjon Hazizi, 32 vjeç, u dënua me katër vjet burg.
Krenar Harisis, 33 vjeç, u dënua me tre vjet e
gjashtë muaj.

25 MAJ 2017:
Andi Lekaji, 39 vjeç, u burgos për katër vjet.
Fatjon Hoxha, 33 vjeç, u burgos për një vit.

26 MAJ 2017:
Ervin Hoxha, 38 vjeç, u burgos për një vit e tre muaj.
Arbor Basha, 27 vjeç, u burgos për një vit e tre muaj.
Arjan Harisis, 26 vjeç, u burgos për një vit e tre muaj.
Gentjan Harisis, 28 vjeç, u burgos për një vit e tre muaj.
Haxhi Hazizi, 20 vjeç, u burgos për një vit e tre muaj.
Ismail Agaci, 22 vjeç, u burgos për një vit e tre muaj.
Altin Ripaj, 33 vjeç, u burgos për një vit e tre muaj.

RAPORTI I POLICISE
"Vrasjet në Amsterdam gjatë viteve të fundit janë të
gjitha të lidhura me tregtinë e kokainës. Këto vrasje
zakonisht kryhen nga banorët e rinj të Amsterdamit dhe
viktimat zakonisht janë banorë të rinj të Amsterdamit",-
theksohet në raportin e policisë.

SHPALLJE E VENDIT VAKANTE
Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në Ligjin Nr. 84/2016, “Për Rivlerësimin
Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe Vendimin e Kuvendit Nr. 92/2017 “Për
miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të
Apelimit”:

I - Rishpall vendet vakante për pozicionin “Drejtor në Drejtorinë e Menaxhimit të Çështjeve dhe Marëdhënieve
me Median dhe Publikun”.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” për Drejtësi.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në nivel drejtues e menaxherial.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

 Kandidati duhet të sigurohet se plotëson kriteret për tu pajisur me Çertifikate Sigurie, sipas Vendimit Këshillit
Ministrave Nr.188, datë 4.3.2015.

 Kandidati duhet të ketë aftësi për tu përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në afate kohore të limituara.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen nga data 23 Prill deri më 30 Prill 2018 në një nga format e dhëna më
poshtë:

 Paraqitjes së kërkesës nga aplikanti, së bashku me dokumentet përkatëse, pranë institucionit të KPA-së, në
adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Pallati i Kongreseve, Tiranë, nga e Hëna në të Premte, ora: 09:00-
16:00.
 Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës zyrtare pranë institucionit të KPA-së
në adresën: “Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Pallati i Kongreseve, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të
kryhet brenda datës 30 Prill 2018, i cili duhet të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga institucioni përkatës
postar. KPA-ja do të konfirmojë nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.
 Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentacionin përkatës me anë të postës elektronike nga data 23
Prill deri më 30 Prill 2018 në adresën: info@kpa.al. KPA konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit
përkatës.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për  të cilin është i interesuar të aplikojë. Bashkëlidhur
me kërkesën, kandidati dorëzon 1 kopje të dokumenteve të mëposhtme:

1. Jetëshkrim profesional, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën postare;
2. Kopje të dokumentave (diplomë, letërnjoftimi (ID), librezë pune) original ose të noterizuar. Diplomat qe janë marrë

jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehësimin e diplomave, sipas
legjislacionit në fuqi.

3. Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal;
4. Dëshmi e gjendjes gjyqësore;
5. Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë disiplinore ne fuqi;
6. Vlerësimin e fundit nga Eprori Direkt;
7. Cdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe trajnime, kualifikime, arsimin

shtesë, vlerësimet positive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim.

GJYKATA KUSHTETUESE
            KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT
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Një dietë e pasur me
ushqime sa më të
shëndetshme duhet

të bëhet pjesë e jetesës për
personat që vuajnë nga dia-
beti, çrregullimet e tensionit
apo kolesteroli i lartë në
gjak. Këta individë të prekur
nga sëmundjet e sipërpër-
mendura duhet të tregohen
sa më të kujdesshëm e mos
ta teprojnë me yndyrat apo
sheqernat. Gjithashtu, orga-
nizmi i këtyre personave ka
nevojë për një strukturë ush-
qimore të pasur me proteina,
vitamina, kripëra minerale,
karbohidrate e yndyra; të
gjitha këto bazë për një jetë
sa më vitale. Edhe dinamika
e tyre e lëvizjes ndihmon në
zvogëlimin e patologjive të
ndryshme. Vlen të theksohet
fakti se këta njerëz në dietën
e tyre duhet të marrin më pak
karbohidrate, e më pak
yndyra shtazore. Komponen-
ti kryesor te kjo dietë, duhet
të jetë energjia ku duhet të
llogarisim koeficientin kalo-
ri, në përshtatje me moshën
ku ky raport kalori/ (pjesë-
tim) peshë mos e kalojë vle-
rën 43.
DIETDIETDIETDIETDIETAAAAA

Në rastet kur koeficienti
është më i lartë, duhet të mos
konsumohen ushqime të cak-
tuara, në mënyrë që orga-
nizmi të konsumojë yndyrat
e grumbulluara për en-
ergjinë ditore që i nevojitet.
Në këtë mënyrë ne realizojmë
jo vetëm një jetë aktive dhe
dinamike por bëjmë të mun-
dur që një pjesë e kolesterolit
të lartë që është depozituar
në organizëm, të kalojë në
energji ditore dhe në ujë.
Nëse një person ka një peshë
trupore 80 kilogram dhe
merr afërsisht 2800 kalori në
ditë, atëherë kryejmë llog-
aritë e mëposhtme: 2800/
80=35. Pra koeficienti nuk e
kalon vlerën 43 dhe ky per-
son është normal. Nga kjo
normë ditore, individi duhet
të ulë rreth 300 kalori në ditë,
pra të mos marrë më 2800 por
vetëm 2500 kalori brenda 24
orarshit. Kështu këto 300
kalori, organizmi do i marrë
nga vetë kolesteroli i grum-
bulluar në organizëm. Pasi u
përcaktuan këto kritere, në
studim u morën dy grupe
njerëzish: persona me koles-
terol dhe trigliceride të lar-
ta; si dhe personat diabetikë
që kishin kolesterolin e
trigliceridet në norma të lar-
ta. Në strukturën ushqimore
të grupit të parë, pra te indi-
vidët që vuanin nga kolester-
oli i lartë, u vendos të për-
dorej kuzhina mesdhetare e
gërshetuar me çajra bimorë
dhe tërshërë; të pasura këto
me fibra ushqimore. Këta per-
sona duhet të marrin për
mëngjes 250 ml qumësht ose
kos, 3-4 lugë gjelle me tër-
shërë, gjysmë lugë çaji me
mjaltë dhe gjysmë lugë kafe-
je me kanellë. Gjithashtu, kjo
shoqërohej me një lugë gjelle
me boronicë, e pas buke pa-

cientëve iu jepej një gotë çaj
për shkrirjen e yndyrave në
gjak. Në përbërjen e këtij çaji
u kombinuan bimë me fruta
pylli, lëvore shelgu, lulja dhe
fruta i murrizit si dhe çaji i
gjelbër. Gjatë studimit u kon-
statua që këta persona deri
rreth orës 14.00-15.00 nuk
kishin ndjenjë urie pasi fi-
brat natyrore që ata kon-
sumuan, ngopnin orga-
nizmin. Ndërsa kanella me
disa përbërës frenonin
thithjen e yndyrave të tepër-
ta e çaji shkrinte yndyrat e
ndihmonte që një pjesë e
triglicerideve dhe kolester-
olit, të shkrihej dhe të kalon-
te për energji ditore. Pas
mëngjesit, rreth orës 11.00,
këtyre personave iu reko-
mandua konsumimi i një
molle apo kivi, e më tej një
drekë të pasur me perime e
zarzavate, shoqëruar me 100
gram mish viçi ose pule. Pas
buke, duhej të pinin patjetër
një gotë çaj për uljen e koles-
terolit si dhe të konsumonin
vetëm 1 fetë buke në mëngjes,
1 në drekë e 1 në darkë. Gjith-

ashtu, këshillohet që në
darkë të konsumohet kos
dhe pilaf.

Pas kësaj diete, pacientët
tregonin se ndiheshin shumë
të lehtësuar dhe kishin më
energji, e pasi kryen analizat
e gjakut, u konstatuan për-
mirësime të dukshme, ku
vlerat e kolesterolit ishin
ulur, e po ashtu dhe një nor-
malizim të tensionit pas tre
javësh trajtim me këtë dietë
ushqimore. Ndërkaq, person-
at që vuajnë edhe nga diabe-
ti, edhe nga kolesteroli i lartë
këshillohet që të përdorin 2-
3 herë në javë gjellë me bam-
je, ose çdo mbrëmje të hidh-
nin në një gotë me ujë 4 bam-
je dhe mollë të egra, çaj i cili
do të konsumohet në
mëngjes. Edhe në këtë rast
mëngjesi është kos me tër-
shërë, por e shoqëruar me
kanellë edhe boronicë. Pas
mëngjesit këshillohet një çaj
antidiabetik, por që njëkohë-
sisht ul dhe kolesterolin e
lartë. Pas kësaj konstatuam
një rënie të glicemisë dhe
normalizim të tensionit.

Shëndetësi
Voltiza Duro

KESHILLA

Personat që vuajnë edhe
nga diabeti, edhe nga

kolesteroli i lartë
këshillohet që të

përdorin 2-3 herë në
javë gjellë me bamje,

ose çdo mbrëmje të
hidhnin në një gotë me
ujë 4 bamje dhe mollë
të egra, çaj i cili do të

konsumohet në
mëngjes. Edhe në këtë

rast mëngjesi është kos
me tërshërë, por e

shoqëruar me kanellë
edhe boronicë.

“

Mjeku popullor: Provoni çajin e kombinuar me fruta pylli, lule shtogu e kanellë

YLLI MERJA: Dieta ushqimore për
të ulur sasinë e karbohidrateve

"Ja sa kalori duhet të konsumoni brenda një dite"

Mjeku popullor
Ylli Merja

LAJMËRIM PËR TENDER KUALIFIKIMI PARAPRAK

1. Kushtet e përgjithshme

1.1 Kërkuesit : Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman (GIZ), Zyra në
Tiranë
 Adresa: Rr. Skënderbeg, Nr. 21/1

1.2 Profili : Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman (GIZ), Zyra në Tiranë
që nga viti 1988 mbështet Shqipërinë në rrugën drejt Integrimit
Europian dhe zhvillimit nëpërmjet projekteve që zbatohen në fushat:
për Zhvillim Ekonomik, Reforma ligjore në ekonomi, Edukim dhe
Kualifikim Profesional, Reforma në sektorin e ujësjellësit, dhe fusha
të tjera.

1.3 Subjekti: GIZ fton Kompani Transporti të kualifikuara të shprehin interes
në sigurimin e transportit te stafit sipas kërkesave të Zyrës së
administratës dhe të Projekteve të GIZ.
Profili i udhëtimeve të GIZ është kryesisht brenda Shqiperise, ne Rajon
dhe sipas nevojës edhe në vënde të tjera.
Të gjithë subjektet ligjore të interesuar në proçesin e aplikimit duhet
të kërkojnë një formë aplikimi ne adresën; giz-albanien@giz.de

1.4 Data përfundimtare për pranimin e aplikimit të plotësuar në Anglisht
është 27 Prill 2018.
Dokumenti i plotësuar në mënyrë të saktë, duhet të dorëzohet në një
zarf të mbyllur, të vulosur me mbishkrimin:

Aplikim për kualifikim paraprak “Sherbim Tranporti” adresuar tek

Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman (GIZ), Zyra në Tiranë,
Rr. Skënderbej, Nr. 21/1

Tiranë

Proçesi i kualifikimit do të fillojë pas datës së mbylljes së aplikimit.
Aplikimet do të vlerësohen dhe vetëm kandidatët e kualifikuar do të ftohen
të marrin pjesë në tender.
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"Problem edhe djegia e mbeturinave urbane, po na mbyt era e keqe e tymi"

Përmbytjet, banorët e
Porto Romanos në protestë:

Bashkia të zhbllokojë kanalet
"Të merren masa urgjente, në të kundërt

gra e burra do të bllokojmë rrugën”

Emigranti bllokon rrugën me vazo lulesh
e kosha plehrash: Askush nuk ngre zërin

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Përmbytjet e herëpash
ershme për shkak të
bllokimit të kanaleve

ka hedhur dje në protestë
banorët e Porto Romanos.
Vetëm dy javë më parë, 600
nxënës të shkollës "Met
Hasa" u evakuuan nga zjar-
rfikësit e Durrësit, pasi godi-
na u përmbyt nga reshjet e
shiut, ndërsa uji arriti në 1.5
metra. Ndërkaq, banorët
thanë se ndodhen në të
njëjtën situatë dhe se është
hera e tretë që tokat dhe bane-
sat e tyre zhyten në ujë. Të
gjendur në një situatë të tillë,
ata dje protestuan duke i
kërkuar bashkisë të zh-
bllokojë kanalet e bllokuara
nga bizneset e zonës aty
pranë. Sipas tyre, kanali i
ujërave të larta që përshkon
të gjithë zonën kodrinore të
Durrësit nga Mazoleumi i
Dëshmorëve e përfundon në
hidrovorin e Porto-Romanos
ka shpërthyer disa herë duke
shkaktuar përmbytje. "Prob-
lemi i përmbytjeve vjen nga
kanali që nga Spitalla e këtu.
Është përmbytur shkolla dhe
fëmijët nuk kanë bërë një javë
mësim, por edhe banesat tona

Klodiana Haxhiaj

me çfarë kemi pasur. U bë e
treta herë që po përmbytemi
brenda vitit. Të zhbllokohet
kanali që të ikë uji poshtë dhe
jemi në rregull ne. Ndryshe
do të dalim sërish nesër gra
dhe burra e të bllokojmë
rrugën", tha njëri nga ban-
orët e zonës së Porto Ro-
manos. Ndërkaq, një tjetër u
shpreh: Shteti të marrë masa.
Duhet të vendosë tuba dhe jo
ta pastrojë një herë në javë.
Dëmet që na shkaktohen nga
përmbytjet janë shumë të
mëdha". Gjithashtu, banorët
pohuan se kanalet e
bllokuara, në të cilat nuk ësh-
të vënë dorë prej kohësh kanë
shkaktuar përmbytje të
vazhdueshme, ndërsa nuk
është bërë asnjë dëmshpër-
blim real për ta. Ndërkaq,
fusha e mbetjeve urbane (me
sipërfaqe prej 40 ha) shumë

pranë banesave është një prob-
lem tjetër për komunitetin e
kësaj zone. Djegia e plehrave
dhe mungesa e një landfilli ka
shkaktuar shumë problem të
rënda shëndetësore të komu-
niteti i kësaj zone. Përveç
përmbytjeve, banorëve iu du-
het të përballen edhe me erën
e rëndë nga djegia për çdo ditë
e qindra tonë mbetjeve. "Na
mbyti era e keqe. Natë për
natë nuk guxojmë të hapim
dyer e dritare prej erës dhe
tymit. Nga ana tjetër, kanali i
epërm plasi dhe uji erdhi e na
mbuloi shtëpitë. Uji brenda
na ka hyrë, dëm më të madh
s'ka". Banorët deklaruan se
janë lënë në harresë të plotë,
pasi nuk bëhen investime.
Ata u shprehën se nëse nuk
merren masa nga strukturat
shtetërore, do të përshkallë-
zojnë protestat.

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Një emigrant i
kthyer nga Italia në
vendlindje ka protestuar dje
në një formë të pazakontë
për amortizimin e rrugës
Durrës-Shijak. Bëhet fjalë
për Gesti Sinjonin nga
Xhafzotaj, baba i dy fëm-
ijëve. Emigrant prej 20
vitesh në vendin fqinj, Sin-
joni është kthyer dy ditë më
parë nga Italia me familjen,
ndërsa ka protestuar indi-
vidualisht, duke bllokuar
rrugën për disa minuta me
vazo lulesh dhe kosha ple-
hrash. Ai tha se protesta e
tij ka marrë shkas nga am-
ortizimi i tejskajshëm i këtij
segmenti rrugor, i cili është
i gjithi me gropa. Për pasojë,

për disa minuta trafiku në
këtë rrugë u bllokua, ndërsa
policia ka ndërhyrë për ta lar-
guar. Emigranti 33-vjeçar u
ka kërkuar policëve ta lejojnë
të protestojë në këtë formë,
sepse sipas tij, në këtë rrugë
nuk është investuar prej dy
dekadash. Në shenjë solidar-

iteti me kërkesat e tij, pro-
testës iu bashkuan dhe shof-
erët e banorët që u bllokuan
në trafik duke i dhënë të
drejtë. "Protestoj sepse më
dhemb zemra për vendin tim,
për të gjithë ata që jetojnë
këtu dhe nuk kanë kurajë të
ngrenë zërin, edhe pse për dy
dekada janë pa rrugë. Solla
gjyshin për ta varrosur, ishte
natë kur erdhëm nga Rinasi.
Në këtë rrugë me gropa vdes-
in të gjallët e ngjallen të vde-
kurit. Si nuk ngrihet ky pop-
ull e të kërkojë të drejtën e tij
për rrugë, duke qenë në mes
të vendit dhe janë të izoluar",
tha emigranti Gesti Sinjoni, i
cili u shpreh se do të protest-
ojë sërish dhe sot.       kl.ha.kl.ha.kl.ha.kl.ha.kl.ha.

Protesta e djeshme në Porto Romano

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTANING COMPANY)

CITIZEN - CENTRIC SERVICE DELIVERY PROJECT
Loan Agreement
Project ID No. 8521

Assignment Title:  Advisory Support for Validation of Services provided with Information to multiple
platforms

Ref. No.  ALB-8521/CS/CQ/3.10.03

Under the Innovative Good Governance priority, the Program "Innovation against Corruption: Building a
Citizen Centric Service Delivery Model in Albania" (ISDA), launched in April 2014 and led by the Minister
of State of Innovation and Public Administration (MIPA), entails a multilayered reform that focuses on
key administrative central government public services to reduce the time and burden for citizens and
businesses and improve service delivery quality, transparency and efficiency by using innovative
solutions and ICT.

The second pillar, the project aims to improve public service delivery in Albania through a citizen-centric
model, through improving access and availability of information to citizens on public services. This
improve predictability on the entire process to obtain a service, allowing for increased transparency
and reduction of citizens' time to receive information on public services. ADISA has taken several steps
toward this goal by first standardizing informative cards for at least 420 services for 10 institutions on
focus. The necessary information is presented in a well-organized format, and easy to understand
language. Each informative card includes information on necessary documents to apply for the service,
the respective legal framework on providing this services, the timeframe it takes to receive the service,
the fee, how to apply, ways to obtain information, where to file a complaint if any, etc.

ADISA is continually collaborating with each service providing institutions to clarify and validate the
necessary information to make sure the informative cards contain accurate, relevant, and updated
information. This is an ongoing process as the re-engineering process which is expected to be
implemented could affect the information on the informative cards.

The results of key activities are linked to Disbursement Linked Indicator (DLI#4) - Services with
Information Available on Multiple Platforms - that will be verified/ validated through a third party. For this
purpose, ADISA is seeking a consulting company (hereafter referred to as the Consultant) to conduct
such verification exercise. The Consultant is expected to develop the methodology, conduct data
collection and analysis, and prepare the findings /verification/ certification report.

The key tasks and main activities the Consultant is expected to carry out include, but not limited to, the
following:

1. Design a comprehensive and clear methodology proposing an appropriate method approach to
gather the needed information, in order to assess the availability, quality, ease of obtaining, and
relevance and completeness of the information.

2. The validation needs to encompass all platforms, and take place at multiple locations (all OSS)
and also the Call Center and e-Albania Portal.

3. Design the instruments for data collection to make sure all necessary data are collected. The
data collection instruments should be agreed upon with the Client/ADISA before implementation.

4. Implement the agreed methodology to collect the necessary data. Perform data analysis and
produce the verification report.

The Project Management Unit now invite eligible "Consultant" to indicate their interest in providing the
Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required
qualifications and relevant experience to perform the Services.

The Consultant shall possess and be able to prove the following qualifications, experience, skills and
competencies:
• At least 10 (ten) years of professional consulting experience with a focus on assessment,

in-depth review of customer relationships, PR and marketing, communication, customer services
in public or private sector.

• Proven experience in designing and implementing assessment methodology, including both
qualitative and quantitative approaches.

• Experience in communication, public relations.
• Previous experience in World Bank funded projects and/or DLI verification will be an advantage.
• Fluency in Albanian and English language, spoken and written (for key members of the team);
• Availability of staff with necessary qualifications and experience to successfully carry out all

the tasks and deliverables of this assignment. These include but not limited to the following:

The Team Leader shall possess the following qualifications:

(a) Master's degree and demonstrated experience in economics, communication sciences, marketing,
development economics, or related fields;

(b) Minimum of  ten (10) years professional experience in designing and implementing of assessment
related to customer service in public or private sector as well as proven experience as team
leader;

(c) Proven experience in carrying out/ leading such assignments/ third party verification, working
for large institutional donor supported projects.

The Specialist/ Coordinator, who is expected to administer the foreseen activities, and provide
technical oversight and guidance to the field team to ensure collection of quality data, shall possess the
following qualifications:

(a) Master's degree or demonstrated experience in communication studies, marketing or related
fields;

(b) Minimum of  three (3) years professional experience in managing field activities and ensuring
compliance with the methodology at all levels of data collection;

(c) Very good understanding of customer service in public or private sector;

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank's Guidelines:
Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank
Borrowers (January 2011 edition, revised July 2014) ("Consultant Guidelines"), setting forth the World
Bank's policy on conflict of interest.

The Consultant will be selected in accordance with Consultant Qualifications method set out in the
Consultant Guidelines.

Further information can be obtained at the address below during office hours from 08:00 to 16:00,
Mondays to Thursdays, and from 08:00 to 14:00 on  Fridays

The notification is posted on the website of the Agency for the Delivery of Integrated Services in
Albania (ADISA):  www.adisa.gov.al.

Expressions of interest (CVs, Letter of Interest and documentary evidence for fulfilling the qualifications)
must be delivered in a written form to the address below in person, or by mail, or by e-mail by May 02,
2018, at 12.00 local time

Project Management Unit
Blvd: Zhan d'Ark,

Ish shtepia e oficerave, Kati V-te
Tirana, Albania

E-mail: roland.larashi@inovacioni.gov.al; and
ccsdprojectalbania@gmail.com
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Një popull që ka krijue
Ciklin e Kreshni
këve e Kanunin, sot

pasuni të Uneskos, asht një
popull i vjetër, i meçem, i
ndershem, i drejtë, që

pelqeu të rregullojë jetën
e vet me rregulla e ligje të
drejta, me doke e zakone fis-
nike, që njeh tagrin e secilit
e çmon dinjitetin e secilit e
mbështetet në pervojë të per-
bashkët, pasuni e visare
shpirtnore e shpirtit bujar
e krijues shqiptar. Kanuni
ka pasë fatin e keq të jetë lib-
ri i politizuem ma shumë, të
jetë libri i anatemuem ma
shumë, libri ku asht hjedhë
terr informativ ma shumë se
gjoja permban “doke e za-
kone të vjetra prapanike,
mbeturina të së kaluares”...
Ndërsa ‘Cikli i Veriut’ sh-
këlqen me pasuni mendore
e shpirtnore, me bukuri
mahnitëse virgjin të natyrës
e të vehtjeve banues, me gju-
hën e fuqishme, të pasun e
shumë shprehëse. Po ndale-
mi te kangët per Omerin, bir
kreshnik i Mujit e i
Ajkunës, që përjetohen e
shijohen si gjioele artistike,
se rrinë me dinjitet pranë
Cidit, Nibelungëvet, Vedav-
et etj. Veçojmë kangën
“Ajkuna kjanë Omerin” ku
ndihet me rinqethje,
drithërimë e tronditje
shpirtnore gjama e një
zemre nane, që ka humbë
djalin e vetem, e më të
lëshojnë gjamën dielli,
hana, yjet; e përloten me
dënesë bjeshkët, orët e
zanat, se pa Omerin nuk ka
kuptim jeta!

Krijimin artistik që po
paraqesim, autori e ka que-
jtë “Omeri i Ri”, poemë melo-
dramatike me përmbajtje
nxjerrë nga folklori,
konkretisht nga kanga me
të njajtin titull, por ndë-
rhymjet e autorit janë finesë
morali e pasuni arti, plot
mesazhe të vërteta, të urta e
të dobishme.

Ngjarjet e poemës ndriço-
hen nga ideja: “Vetem ai
meriton lirinë e jetën/ që
rreh përditë t’i fitojë”.

Vajza jonë shqiptare pra-
non të vdesë nga shpata e
balozit, por jo të jetojë si rob-
inë e tij. (Vetë autori i po-
emës pranoi të vdesë gjatë

persekutimit, por jo të
rekrutohet e të bahet rob
moralisht e shpirtnisht nga
dhuna e balozëvet komu-
nistë shqiptaro-serb).

Përmbajtja sh-
kurtimisht:  Plaku kresh-
nik, mbetë pa mashkull në
shtëpi, përjetonte moshën e
fundit të jetës. Pa pritë e pa
mendue i vjen letra prej

Balozit me dalë në mejdan.
Mërzitet plaku i thyem në
moshë, se nuk e përballonte
bejlegun e djalë nuk kishte
që t’i mbronte nderin. Vajza,
mbiquejtë Omeri i Ri, e
këshillon të shkojë te Agët
e Jutbinës e të gjejë derman.

Por Agët, tue mos dashtë
të fusin Jut-
binën në gjak,
nuk pranojnë
tue ia lanë
plakut ta
zgjidhë vetë si
çashtje person-
ale. Por vajza e
re, trime e fisni-
ke, i jep zemer
plakut: “Per
baloz sot m’ke
djalë mue”...
“Babë, unë po të
baj be/Sot
rrugën e re/
Mos ma ndal”
Pastaj shkon te
berberi e qethet
si djalë, veshet
si djalë e niset
per bejleg. Nda-
let te shtëpia e
të fejuemit e aty
e ruen veten (de-
taji me fyellin e
furkën e me pro-
batinin). Niset
në mejdan e
Balozi e pret me

fjalë të randa, por “S’tutet
burri, tha, Baloz, me fjalë”.
Nisë bejlegu e Omeri i Ri e
vret Balozin. Pasi kthen
ngadhënjyes, Zuku ban
dasmën, por shpejt e nder-
prenë se nuk shef probati-
nin që i kishte premtue se do
të vijë në dasëm. Omeri i Ri

shfaqet se kush asht e das-
ma ndizet e shpërthen me
hov gëzimi e gazmendi, plot
gjallni dasme.

Pas vargjeve klishe të
Ciklit të kreshnikëve ku gd-
hendet plot forcë daltë artis-
tike madhnia e Zotit, e Zotit
krijues, zotnues e shëlbues,
përfillet ideja se Zoti krijoi
tokën, në mënyrë që të je-
tojmë të gjithë në paqe e liri,
në begati e zhvillim të për-
bashkët, si bij të një Zoti të
vetem, pa kenë nevoja me

grabitë njeni-tjetrin( “Lum
për ty, o i Madhi Zot/ që
s’jem kanë e Zoti na ka
falë...”)

Po përqendrohem në tri
pasazhe të poemës, për me
tërheqë vëmendjen e mediti-
min e lexuesit:

1.– Vajza (Omeri i Ri) në
poemë nuk asht femna e Ka-
nunit me të drejta të cun-
gueme, të mohueme, e të poli-
tizueme, por na paraqitet me
dinjitet si ndera e trimnia e
familjes, pa mohue mung-
esën e cungimin e të drejtave
të femnes.

2.- Djali (Zuku) merr
këshilla nga nana në çdo
rasë dilematike dhe i ve në
jetë pa hezitim. Pra, gjurmë
matriarkati, të cilat nuk
mungojnë në Ciklin e Veri-
ut.

3.- Objektet që i vënë para
Omerit të Ri, na kujtojnë
zakonin e vjetër të të parëve
tanë. Pirros së Epirit i vunë
do hapa larg karriken (fro-
nin), në njenen anë- gjana të
zgjedhuna fëminore, e në
anën tjetër, armët. Pirroja
fëmijë eci kambadoras, mori
armën e hypi në fron. Edhe
Omeri i Ri, nuk mori furkën,
por fyellin... Tue vënë për-
ballë femnen e Ciklit Verior
me femnën e Kanunit të Ma-
leve tona vrejmë edhe ndry-
shime në paraqitje, sado që
janë në pozicione të ndry-
shme. Ajkuna, e nderueme
prej Ciklit të Veriut, e
nderueme prej Kanunit (si
nanë që këshillon bijtë
kreshnikë, tek Cikli, si nanë
mbarështruese e shtëpisë te
Kanuni).

Motra e Gjergj Elez Alisë
zotnon shtëpinë, kryen dety-
rimet si motër që sakrifiko-
het për të vëllanë. Omeri i Ri
paraqitet prej P. Bernardin
Palaj si vajzë që di të ruejë
nderin e vet e të familjes; si
trimneshë që i del përballë
Balozit (rreziqeve) tue rue-
jtë të papërlyem karakterin
e vet e dinjitetin e vet, e aftë
të mbrojë tagret e veta, be-
snike e fatit të vet, shtëpiake
e mirë, por edhe e dejë për
shoqni. Poeti krijon rasë t’u
japë shpirt, forcë gjallnuese
e ripertërise virtyteve etni-
ke të popullit tonë e, në të
njajtën kohë, nuk pranon
cungimet e mungesat e të
drejtave të femnës. “Na i
mbyllë baba, na i mbyllë
nana shtigjet të tana”. Goja
e vajzës shqipton: “Lum
kush des për nder e për liri”.
Nga jeta afrojmë Tringen
Smajli (Katrinë, Trinë,
Tringë dhe Kate), Noren
(Ndore) mesjetare e Norën e
Dede Gjo Lulit, Shote Galica
etj.

Një dorëshkrim i panjohur për Ciklin e
Kreshnikëve, ku Omeri i Ajkunës është vajzë

Studimi i Patër Bernardin Palaj,
kleriku që vdiq gjatë persekutimit

“Omeri i ri” si vajzë që di të
ruejë nderin e vet e të familjes

ZBULIMI

Nga Kolec Çefa

Sigurisht, femna të tilla
lëvdohen edhe në jetë, edhe
në Ciklin e Kreshnikëve,
edhe në Kanunin e Gjeçovit.
Theksoj: Këto femna marto-
heshin pa fishek në pajë!
Origjinali i poemës gjindet
në AQSH, në fondin “Justin
Rrota”. Asht pa emën au-
tori. Unë mendoj se autori
asht Pader Bernardin Palaj
(qoftë si subjekt, qoftë si sh-
krim. Bernardini njifet si
mbledhës e studiues i folko-
rit, me përparësi i Ciklit të
Mujit e të Halilit. Nuk
gabojmë, po të shkruejmë se
Padër Bernardin Palaj asht
mbledhësi ma i zellshëm i
Ciklit, studiuesi ma i thellë,
njohësi ma kompetent.

Si duket, Bernardini ia
ka dhanë Padër Justinit
dorëshkrimin për me marrë
mendim nga ai. Anëshk-
rimet janë shkrimi i Jus-
tinit, të cilin e njof mirë.
Mandej, Justini nuk asht
marrë me poezi. Afer poez-
isë e prozës, Justini ka shk-
rue epigrame, e nuk ka shk-
rue asnjë poezi!

PJESË NGA
DORËSHKRIMI

Át Bernandin Palaj,
OFM

Omeri i Rí (Omeri i Rí (Omeri i Rí (Omeri i Rí (Omeri i Rí (Poemë melo-
dramatike në 4 tablo, zhvil-
lohet në kohë legjendare)

TTTTTABLO IABLO IABLO IABLO IABLO I
(Në shpí t’Omerit)
Lum për ty o i Madhi Zot,
që s’jem kanë e Zoti n aka

dhanë,
t’madhe tokën s’bane kot,
gjanisht njerz’t e gjal-

lojnë të tanë.

Rapsodi: Ndër kto lugje
t’ksaj krahinë,

mbi Jutbinë,
plaket plaku Omer Bacë,
plak punë-mbarë.
Livadht’ e ara-bukuri,
plot koteca e plot ham-

barë,
lopë e që kryenakularë,
n’rrokulli,
ma t’mirë s’i shef.
Veç nji vajzë ka plaku

n’derë,
vajzë për nderë,
punon cika e t’mirit,
djalë dishirit.
Por, medet, s’e g’zon to-

praken!
Vjen prej s’largu nji

lajmtár,
Vjen me kál,
me vraç t’zí- si Duhi,
i bjen n’derë Omerit

Plak.
Lajmtari: Fjalë t’ka çue

Balozi i zí,
nuk ke fill që derën hì,
sot dy javë me m’dalë

n’mejdan,
due me t’marrë shpí e

tokë e bijë.
Omeri Plak: Don me

m’marrë tokë e bijë?!

FEMRA TE
KRESHNIKËT
Pirroja fëmijë eci
kambadoras, mori
armën e hypi në fron.
Edhe Omeri i Ri nuk
mori furkën, por
fyellin... Tue vënë
përballë femnen e Ciklit
Verior me femnën e
Kanunit të Maleve tona
vrejmë edhe ndryshime
në paraqitje, sado që
janë në pozicione të
ndryshme. Ajkuna, e
nderueme prej Ciklit të
Veriut, e nderueme prej
Kanunit (si nanë që
këshillon bijtë
kreshnikë, tek Cikli, si
nanë mbarështruese e
shtëpisë te Kanuni).

Atë Bernardin Palaj , autor i dorëshkrimit
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“Ne, kemi një jetë të mirë
këtu”, i thotë Thelma Cates
vajzës së saj, Xhesit, në
dramën e Marsha Norman,
“Natën, ma”. Thelma, një
grua e ve dhe Xhesi, e bija e
saj e divorcuar, jetojnë së
bashku. Nuk kanë probleme
me paratë. Netët i kalojnë
krejt të shpenguara e të qeta,
duke parë televizor.

Por, në një mbrëmje krejt
të zakonshme, në mbrëmjen
e së shtunës, mësojmë se ajo
jetë që duket e mirë, mund të
mos jetë fare e mirë në fund
të fundit.
Ndërsa vajza përgatitet të
kryejë ritualin e saj të përjav-
shëm, ku i jep së ëmës një
manikyr, i thotë asaj me qetë-
si, pothuajse si çdo frazë
tjetër të zakonshme “Do të
vras veten, Mama”. Dhe, gjatë
90 minutave në vijim, nëna e
Xhesit dhe pjesa tjetër e spek-
tatorëve- duhet të përballen
me faktin që Xhesi, në fakt,
nuk po tallet. ‘New York
Times’, në vitin 1983 e ka ni-
sur kështu shkrimin mbi
shfaqjen e realizuar me
dramën e Norman. Vë në
dukje, se shfaqja është
shumë me komplekse se
ç’duket. Duke kapur dhe
përcjellë detajet kaq person-
ale të grave të zakonshme,
drama, përqendrohet te
boshllëku që mbush jetën e
njerëzve, në rrugët e një ven-
di të shkretë. Drama, jep
imazhin e një vajze që do, ta
kalojë natën e fundit me të
ëmën, si çdo mbrëmje të za-
konshme.

PREMIERA

Fatmira Nikolli

EMA ANDREA
Drama “Pulitzer” dhe nata e
fundit e nënës me të bijën

DRAMA
Si do ndihej një nënë nëse fëm-

ija i thotë qartë, ftohtë, vendosur,
me bindje dhe pa emocion që
mbrëmja që po kalojnë bashkë,
është mbrëmja e fundit? Që kur
të thotë natën e mirë, do hyjë në
dhomën e vet dhe do vrasë vet-
en? Vepra tregon fatin e një nëne,
Thelmës rreth të 50-tave dhe së
bijës, Xhesit rreth të 30-tave. Xhe-
si është një grua e divorcuar që
jeton me mamanë e saj. Asgjë deri
tani nuk i ka ecur siç duhet, ndaj
ajo ndjehet e humbur, ku vuan
njëkohësisht nga depresioni
kronik. Në një mbrëmje në dukje
të zakontë, midis bisedës për
manikyrin dhe pazarin e javës,
papritur Xhesi zbret nga papaf-
ingoja me pistoletën e babait të
saj. Ajo me qetësi i komunikon
të ëmës një vendim të rëndë-
sishëm që do të ndryshojë jetët e
të dyjave. Në orën në vijim zbulo-
het e jashtëzakonshmja brenda
jetës rutinë, urgjentja brenda
normalitetit, dëshpërimi brenda
dashurisë.

Diskutimi kritik rreth kësaj
vepre është përqendruar në çësh-
tjen e vetëvrasjes në shfaqje, por,
gjithashtu, është debatuar edhe
për trajtimin feminist të saj. Të
tjerë e lavdërojnë atë për të nxjer-
rë në pah luftën e grave si Thel-

ma, për të hequr dorë nga
mbajtja e fëmijëve të rri-
tur. “Ne të gjithë i humbim
fëmijët një ditë, duke men-
duar se na përkasin për
gjithë jetën, por në të
vërtetë mund të quhen
vetëm “të marrë borxh”,

thotë autorja Norman, nënë
e dy fëmijëve.

Teatri Metropol vë në skenë
dramën “Natën, Ma” shkruar
nga Marsha Norman. Me regji
të Ema Andreas, në të inter-
pretojnë Ilire Vinca dhe Egla
Ceno. Pjesa ngjitet në skenë me

një bashkëpunim për muzikën
me Bojken Lakon dhe muzi-
kantët Endi Aaron Çekani, Rei
Kondakçiu. Me skenografi të
Enio Shehit, premiera e pjesës
është me 20 maj, ora 19:00.

“Natën, Ma”, është dramë
fituese e çmimit Pulitzer dhe e
çmimit të Teatrit Botëror.
Është përzgjedhur për t’u
vënë në skenë nga bordi ar-

tistik i Teatrit Metropol në
kuadër të sezonit artistik
kushtuar tërësisht femrës,
pas shfaqjes “Qiell i Heshtur”
për të vijuar me “Natën, Ma”
dhe më pas me shfaqjen “Di-
tari i Ana Frank”. Vepra
mban regjinë e Ema Andreas
dhe me interpretimin e sh-
këlqyer të aktores nga Koso-
va, fituese të shumë çmimeve
Ilire Vinca dhe aktores së teat-
rit dhe kinematografisë sh-
qiptare Egla Cenos. Drama e
Norman është një vepër e fortë
emocionale, e cila vjen në
skenë nëpërmjet një interpreti-
mi të mrekullueshëm të dy ak-
toreve. Shfaqja do të jetë në
skenë në datat 20, 21, 22, 25, 26,
27, 28, 29 prill dhe 2, 3, 4, 5, 6 maj,
ora 19:00 në Teatrin Metropol.

Një palë dorashka për studiuesin!
Studiues me dorashka,

apo pa dorashka? Mbi
rolin e keqkuptuar të do-
rashkave të pambukut në
sallat e studimit të
arkivave apo bibliotekave,
ka shkruar Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave.

Vështirësi për të lëvizur.
Humbje ndjeshmërie.
Paaftësi për të shijuar. Këto
nuk janë simptomat e një
pacienti në një klinikë den-
tare, por përshtypjet e stu-
diuesit në një sallë studi-
mi. Çuditërisht, studimi i
librave apo i dokumenteve
të vjetra shoqërohet, në
mendjet e publikut apo të
shumë profesionistëve, me
dorashkat e bardha që du-
het të mbajë veshur studi-
uesi. Ndikimi ka ardhur,
me gjasë, nga emisionet
televizive apo propaganda
mediatike, ku dorezat
sikur përforcojnë idenë se
kemi në dorë një të shkuar
delikate, të cilën po e
mbrojmë dhe s’ka për t’u
dëmtuar. Mirëpo, veshja e

Cilat qenë kultet e Adriatikut
 gjatë periudhës romake

dorezave, veç se e bën studiues-
in (apo edhe arkivistin a bib-
liotekarin) të ngjajë si polic a
si arbitër në një lojë bilardoje,
përfitimi nuk është aq i madh.
Kjo sepse pambuku i dorezave
është jashtëzakonisht absor-
bues, nga të dyja anët. Edhe një
sallë studimi e pastruar me
kujdes, krijon shumë mundë-
si që papastërtitë të kalojnë,
përmes dorezave, në fletën e
librit apo të dokumentit. Sipër-
faqja e tryezës apo karriget
kanë mbetje të solucioneve
pastruese, mbështetëset prej
sfungjeri të librave mbledhin
pluhur apo grimca të tjera pa-
pastërtish, kurse kremi i du-
arve apo yndyrat e lëkurës
mund të depërtojnë nga bren-
da-jashtë pëlhurës së dorezës.

Madje, dorezat e pambukut
as nuk e ndihmojnë studiues-
in që të mbajë duart pastër.
Veçse mbledhin papastërti
në anën e jashtme, ngrohtë-
sia që krijohet në duar stimu-
lon emetimin e djersës prej
trupit, duke krijuar lagështi
që kalon lehtësisht në anën e
jashtme të pëlhurës poroze,
duke rritur gjasat që doreza
të mbledhë, thithë dhe
shpërndajë ndotjen në sipër-
faqen e dokumentit. Për më
tepër, fibrat e pambukut të
dorezave përmbajnë yndyra
dhe alkane, duke ia ulur vler-
at masës mbrojtëse. Zgjidhja
më e mirë? Larja e duarve
gjithmonë përpara përdorim-
it të dokumenteve origjinale
dhe larja e duarve atëherë
kur kategoria dhe mosha e
dokumentit ndryshon (p.sh.,
kur kalojmë nga një doku-
ment i shek. XX në një të shek.
XVIII). Për kategori të tjera do-
kumentesh, siç janë fotografitë,
negativët e xhamit apo nega-
tivët e filmave, etj., vlejnë të tjera
parime mbrojtjeje.

Ne të gjithë i humbim
fëmijët një ditë...

Instituti  i  Arke
ologjisë në bash-

këpunim me shkollën
franceze të Romës dhe
Universitetit  Auso-
nius-Bordeaux-Mon-
taigne organizojnë në
datat 26-28 prill ,
tryezën e rrumbul-
lakët me temë: “Kultet
e Adriatikut (shek. III
para Kr.- shek.VII pas
Kr)”. Tryeza do t’i zh-
villojë punimet në am-
bientet e Pallatit  të
Kulturës, sheshi “Ilir-
ia”, Durrës.

Që prej tryezës së
rrumbullakët të orga-
nizuar në Bordo, në
vitin 1997,  rreth
“kulteve politeiste në
Adriatik gjatë peri-
udhës romake”, vendi
që kanë zënë besimet
në konferenca të
mëdha ndërkombëtare
ose rajonale të Adria-
tikut, kanë qenë pak
apo aspak i dukshëm,

në një kohë kur të dhënat
r reth tyre janë shtuar,
veçanërisht falë botimeve të
reja në fushën e epigrafisë.
Përveç kësaj, një masë e të
dhënave të reja, të shpërndara
nëpër botime të shumta, po i
pasurojnë vazhdimisht çësht-
jet që ngrihen rreth besimeve.

Pikërisht, në kontekstin e
Atlasit të informatizuar të
Adriatikut të lashtë – AdriAt-
las (Adriaticummare.org) dhe
me rastin e takimit të tij të
përvitshëm, u vendos organiz-
imi i tryeze të re të rrumbul-
lakët, në Durrës, Shqipëri, me
ftesë të Institutit të Arke-
ologjisë (Tiranë) dhe me
mbështetjen e Shkollës
franceze të Romës dhe Univer-
sitetit Ausonius-Bordeaux-
Montaigne. Ndryshe nga trye-
za e Bordosë, kuadri kro-
nologjik shtrihet nga shek. III
p.e.s. deri në shekullin e VII
e.s., nga ardhja e Romës në atë
të sllavëve në Adriatik.

Në këtë takim të special-
istëve të Adriatikut nga Sh-

qipëria, Kroacia, Fran-
ca, Italia dhe Sllove-
nia, synohet të harto-
hen sinteza të reja
dhe të inkurajohen
hulumtimet e reja në
fushën e besimeve,
brenda kësaj hapësire
të gjerë, e cila është
njëherazi një vend sh-
këmbimesh intensive
dhe një mozaik ra-
jonesh dhe popujsh të
ndryshëm. Në të
njëjtën kohë, është
një mundësi e mirë
për t’u njohur me dhë-
na të reja, apo për të
ritrajtuar të dhënat
ekzistuese, duke i
botuar ato me rigor-
ozitet. Ky takim ësh-
të një rast i mirë, si
për kumtuesit, ashtu
edhe për prezantues-
it e posterave, për të
botuar harta të
shpër ndarjes së
kulteve sipas fazave
kronologjike, bazuar

Ilire Vinca dhe Egla Ceno në prova
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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. Këto para do t'i përfi-
tojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendin. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3'500 sub-
jekte përfitues nuk janë
paraqitur fare në ATP për të
aplikuar me qëllim përfiti-
min e shpërblimit të mirat-
uar për ta në VKM-të për-
katëse. Duke qenë se ky
proces nuk është i kushtë-
zuar dhe i limituar në kohë,
ATP fton të gjithë këta sub-
jekte përfitues që të para-
qiten pranë sporteleve të saj
për të aplikuar me qëllim
përfitimin e kompensimit të
miratuar. APT, në varësi të
të 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
së miratuar në VKM për sub-
jektet përfituese"-thuhet në
njoftimin e Agjencisë së Tra-
jtimit të Pronave, të cilit i
bashkëlidhet edhe lista me
3500 pronarët. Pronarëve,
toka e të cilëve është zënë
nga ndërtimet informale, u
është njohur e drejta e ko-
mpensimit me vendim të
Këshillit të Ministrave ku
është përcaktuar edhe shu-
ma për secilin, por për të

marrë paratë duhet të dorë-
zojnë në ATP 6 dokumente.
PROCEDURAT

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfitues 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
përfitues mund të paraqesin
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.

Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, vendimet nga viti 2008 deri në vitin 2017

Pronat që nuk kanë marrë
kompensimin, aplikimi për 3500 dosje
Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në ‘Agjenci’

Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)

Emri Atësia Mbiemri
Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)Emri Atësia Mbiemri

1. Kërkesën për kompensim sipas formatit tip, e cila plotësohet
në ATP;

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

3. Prokurën e posaçme, të 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. Vërtetimin e 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. Mandatpagesën, që vërteton pagimin e tarifës së shërbimit;
6. Dokument identifikimi.

(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)

ARIAN HAMDI KARAPICI

DILAVER MYSLYM KARAPICI

MYZEJEN HAMDI BARDHOSHI

RASIM HAMDI KARAPICI

SABRIE HYSEN QOSJA

SANIJE HYSEN MYDERIZI

SOKOL ZOTKAJ 8160 6/155 26.6 66,969 1,781,375.40       

KUJTIM MEHMET KELLEZI 8160 6/156 99.7 66,969 6,676,809.30       

NAZMIE IDRIZ KAPOLLARI 8190 5/165 235.60 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

13/311

440,187.90          

1,137,757.50       

9,535,125.60       

49.50

14.1

22,985

29,1069/705 327.60

6/393 31,219

SHOQ. SIAC SH.P.K.

8320

8310

8120

KOMUNITETI SHQIPTAR MYSLIMAN 8170 1/635 141.00 32,878 4,635,798.00       

ZENEL BAJRAM DERVISHI 3321 436/21 379.60 2,560 971,776.00          

ANASTAS HEKURAN HOXHA

BAJRAM HEKURAN HOXHA

MUSTAFA HEKURAN HOXHA

9/3728120 10.00 29,106 291,060.00          

ABDULLA KEÇI

ALI KEÇI

FATMIRA KEÇI

RAPUSH ILIAZ SULA 8260 7/142 12.50 30,783 384,787.50          

BANKA KOMBETARE TREGETARE 8170 2/217 248.90 32,878 8,183,334.20       

8370 3/28 4.00 66,969 267,876.00          

CAJE MEHMET DELIU 2460 180/2 343.30 2,080 714,064.00          

HILMI HALLULLI

ABDULLA REXHEP SHIJAKU

MAHMUT REXHEP SHIJAKU

HIVZI HALLULLI

LEJLA HALLULLI

KADRI HALLULLI

SHYQYRI TAFAJ

BAHRI TAFAJ

LEMAN TAFAJ

BENAN TAFAJ

SHKELQIM TAFAJ

BUKUROSHE TAFAJ

RUHIJE SHIJAKU

SHEFKI SHIJAKU

HAJRIE BRAHJA

DRITA KELMENDI

RESHAT SHIJAKU

SERVETE AHMETI

NJAZI SHIJAKU

REXHEP SHIJAKU

KUME SHIJAKU

RAZIJE SHIJAKU

RASIM SHIJAKU

XHAHRIJE SHIJAKU

SHEFQET SHIJAKU

REZARGJENT TAFAJ

XHEVDET SHIJAKU

SHEMSIJE BASTARI

BESNIK SHIJAKU

LUMTURI ALIAJ

HAMDI SHIJAKU

8,317,455.60       7/400 215.40 38,6148210

FONDACIONI SHPRESA PER SHQIPERINE

8120 9/731 477.10 29,106 13,886,472.60      
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AGIM FERZAJ

OLSI FERZAJ

ZELIJE PINARI

SABA HOXHA

SKENDER SHIMA

SHPRESA SHIMA

LUAN SHIMA

KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR 8170 1/363 250.90 32,878 8,249,090.20       

KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR 8170 1/175 28.80 32,878 946,886.40          

GANI BELIU

ESAT BELIU

XHAVIT BELIU

FEJZI BELIU

RAMAZAN BELIU

HAJRIE MACI

EDUARD BELIU

MERITA BELIU

BESNIK MASAR SOPOTI

FISNIK MASAR SOPOTI

ARTAN KOKA 8190 13/190 89.50 33,755 3,021,072.50       

8180 9/301 917.00 31,270 28,674,590.00      

8170 8/253 105.40 32,878 3,465,341.20       

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

263.00 4,242 1,115,646.00       

5,511,548.70       

112.70

82.30

274,954.80          

66,969

5/358

342/86

45.63 30,783

11.60 23,703

8/939

8230

3866

8270

8260

5/388380

4/652

66,969

KRYEGJYSHATA BOTERORE  BEKTASHIANE

KRYEGJYSHATA BOTERORE  BEKTASHIANE

7,547,406.30       

1,404,628.29       

GRIGOR SKENDER CILKA

TEODOR SKENDER CILKA

VALTER SKENDER CILKA

MERITA ÇAUSHI

MANOLA (KELMENDI) ÇAUS

ENKELEJDA (PAZARI) ÇAUSHI

ARJAN DENIA

LUMTURI ZYLFI

FISNIK CANO

DASHURI CANO

DURIM SPAHIU

KUJTIM CANO

LUAN ÇAUSHI

HASBIJE ÇAUSHI

SUZANA ÇAUSHI

ILIR ÇAUSHI

EDMOND QAMIL IBRA 3712 56/11 402.80 528 212,678.40          

MAHMUT SHABAH CAPI 2953 51/4 276.00 878 242,328.00          

AQIF ZEQO ELEZI 8526 383/1/26 14.10 12,764 179,972.40          

ABDYL MEHMET SHABANI

XHEMALI MEHMET SHABANI

HAXHI ASLLANI

XHAFERR HAXHIASLLANI

FAIK ISMAIL LAÇI 2161 1/152 217.20 1,860 403,992.00          

4,633,332.00       

15,689,508.80      

363.001408/1

1229.201356/1

15.28

12,764

12,764

66,969

7.93 30,7838260

8380

8527

8527

2/68

5/235

1,023,286.32       

244,109.19          

IRENA HOBDARI (BULI)

VASIL HOBDARI

EVAN RROGO

ELENA PILIKA

KLITI PILIKA

ARIANA PILIKA

DIMITRIOS MERKURIUS KONDI

SOKRAT QIRJAKO

MERI QIRJAKO

STELLA MANO

KETI STASA

ALDA STASA

ZHORZHETA MOSKO

ANDONETA MOSKO

VALENTINA MOSKO

KRISTAQ MOSKO

ALBERT MOSKO

8/5688562 212,792.50          23.50 9,055

DIMITRIOS MERCURIUS KONDI

LYSIMACHOS PAVLOS KONTIS

VASO KONDI

EVAN RROGO

ELENA PILIKA

KLITI PILIKA

ARIANA PILIKA

SOKRAT QIRJAKO

MERI QIRJAKO

STELLA MANO

KETI STASA

ALDA STASA

ZHORZHETA MOSKO

ANTONETA MOSKO

VALENTINA MOSKO

KRISTAQ MOSKO

ALBERT MOSKO

IRENA HOBDARI (BULI)

VASIL HOBDARI

HYSEN BERDAKU 2182 210/4 250.60 322 80,693.20            

ELTON BAJRAM BARDHI 2537 84/6 400.00 2304 921,600.00          

LULE ISLAM MERJA 1042 99/3 200.80 442 88,753.60            

HAXHI BAJRAM QERIMI 1042 99/8 299.20 442 132,246.40          

BERAM HALIM BRAHIMI 1042 86/31 680.00 442 300,560.00          

SABAH BERAM BRAHIMI 1042 86/44 540.00 442 238,680.00          

XHEVRIE SEJFULLA BAKIU

MEHMET SEJFULLA EMIRI

BUKURIJE SEJFULLA MALI

SHQIPE SEJFULLA GUNI

XHAVIT SEJFULLA EMIRI

NAXHIE EMERLLA EMIRI

FLUTURA SABRI EMIRI

GEZIM SABRI EMIRI

DILAVER SABRI EMIRI

KUMRIJE SABRI EMIRI

FATBARDHA SABRI EMIRI

4011

9,05552.408562

8621 5/388

8/582

240,660.00          

474,482.00          

60.00

Sipas certifikates 

f ilj h
vkm nr.89 dt 3.2.2016,fq.929  si dhe neni 15/1 i ligjit nr.9482 

d 3 2006 ( kë ll)

‐Sipas Aktit te 

k‐Sipas certifikates familjare eshte: Mehdi  Kamer  Gashi.

Si i j idik h di b G hi

‐Sipas certifikates 

f ilj h

‐Sipas Aktit te 

k

ADILE DASH SHERRI

FITNETE SHERRI(DASHI)

FATBARDHA QAMIL SHERRI(DASHI)

SULLTANE QAMIL SHERRI(DASHI)

SUZANE QAMIL SHERRI(DASHI)

GEZIM QAMIL SHERRI(DASHI)

AFRIM QAMIL SHERRI(DASHI)

BESNIK QAMIL SHERRI(DASHI)

MIMOZE QAMIL SHERRI(DASHI)

TEFIK ALUSH KOKALARI

EKREM ALUSH KOKALARI

EDMOND ALUSH KOKALARI

ALDA ALUSH VESHI

FLORINDA NAZMI ÇOÇOLI

SKENDER NAZMI ÇOÇOLI

ILIRJANA NAZMI ÇOÇOLI

TEFIK ALUSH KOKALARI

EKREM ALUSH KOKALARI

EDMOND ALUSH KOKALARI

ALDA ALUSH VESHI

FLORINDA NAZMI ÇOÇOLI

SKENDER NAZMI ÇOÇOLI

ILIRJANA NAZMI ÇOÇOLI

GJENE BUSHAJ

EDMOND GJERGJ BUSHAJ

GENTJAN GJERGJ BUSHAJ

ALKET GJERGJ BUSHAJ

LLAMBI SIMON BULI 8526 3/5/4 79 12,764 1,008,356.00       

NAZMI JONUS KULLA 8526 3/5/5 365.58 12,764 4,666,263.12       

15/2

331/30

6/108

331/30

383,675.88          

500.00

500.00 337

245 122,500.00          

168,500.00          

152,795.80          

1986

1986

8632

3181

453.40 337

45.08 8511

NIGJARE SHQERRA

ANETA SHQERRA

XHULJANA SHQERRA

FATBARDHA SHQERRA

ELUERT SHQERRA

ROVENA SHQERRA

XHANI SHQERRA

BEATRICE SHIJAKU

MUHAZEZ SHIJAKU

ALBERT SHIJAKU

LUMTURI SHIJAKU

BLERTA SHIJAKU

ABDYL SHIJAKU

SHKENDI DERVISHI

SHKELQIM DERVISHI

PAJTIM DERVISHI

2,009,053.60       157.48522 12,76414/256
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AGIM FERID QOSJA

ARBEN NAIM QOSJA

AVNI HAJDAR QOSJA

BESNIK NAIM QOSJA

BRUNILDA NAIM REÇI

EMINE HYSEN QOSJA

FATIME FERID QOSJA

FIRDES ESTREF QOSJA

GEZIM NAIM QOSJA

IBRAHIM ADEM QOSJA

KIMETE ADEM QOSJA

KUJTIM ADEM QOSJA

MYZEJEN HAJDAR MICCOLIS

PULLUMB ADEM QOSJA

ROLAND FERID QOSJA

SHKELQIM ADEM QOSJA

VJOLLCA HAJDAR ALLA

ENGJELLUSHE ALI SEITLLARI

MAJLINA ALI QOSJA

LULZIM ALI QOSJA

ANILA ALI BARDHI

KUJTIM RAMAZAN TARJA 3866 301/126 453.10 4,242 1,922,050.20       

BEDRI ADEM HOXHA 3866 333/19 4.60 4,242 19,513.20            

AGIM ALI BODURI 3866 333/29 276.60 4,242 1,173,337.20       

IDRIZ MAHMUT BULKU 8230 6/409 51.30 23,703 1,215,963.90       

AGRON FORTUZI

DJANA KADIU

DORINA FORTUZI

GENC SHEMLLIU

HASHIM SHEMLLIU

HATIXHE KALLESHI

HIQMET KADIU

KUJTIM SHEMLLIU

LIRI ARAPI

MIRVJENA KADIU

MYNYR KADIU

NEZIHAT MNERI

RAMAZAN KADIU

12,730,017.00      

9,962,034.00       32,878303.00

31,2708/318

8170 10/310

8180 407.10

FAIK SADA 8180 8/294 7.40 31,270 231,398.00          

JEMINE QAZIM MAÇI(Tugu)

ISLAM QAZIM TUGU

NJAZI QAZIM TUGU

EQEREM QAZIM TUGU

ANASTASI GORENGA

AGIM TUGU

8360 1/93 42.21 66,969 2,826,761.49       

8330 8/428 70.74 34,068 2,409,970.32       

MYSLYM NUREDIN GOXHAJ 1649 39/40 215.60 324 69,854.40            

FAIK ALLUSHAJ 1649 19/33 195.40 324 63,309.60            

PULLUMB VELI MEHMETI 1649 69/39 298.40 324 96,681.60            

BESIM MUSTAFA KOCI 3712 297/3/3 284.90 528 150,427.20          

SELIM IMER MLINI 1649 16/14 487.60 324 157,982.40          

VEHBI HAMIT META 3993 986/1 458.70 490 224,763.00          

8516 5/611 93.00 10,348 962,364.00          

SHAZIE HASAN SARACI

XHEVDET HASAN DURMISHI

SIRI TAHIR BESHIRI

ESAT TAHIR BESHIRI

LUTFIJE TAHIR DIZDARI

HILMIJE TAHIR HAMZARAJ

NJAZI HYSEN BESHIRI

LIRI JUSUF KABA

XHILDA JUSUF KOKA

SAIR JUSUF PREZA

NURI ISUF BESHIRI

LEJLA BESHIRI

AIDA ESHREF GALANXHI

MIRANDA ESHREF FERRA

LINDITA EJUP HASHORVA

SEMIRAMIZ EJUP KRAJKA

HAMET ISUF RUSTEMAJ

ARTEMONA HAMET RUSTEMAJ

EDUARD HAMET RUSTEMAJ

ANITA HAMET ROKO

SELAUDIN ABDYL SHARRA

ZANA ABDYL PUSTINA

41,571.60            

8/487

4,242

4.60

42.70

9.80333/413866

8120

KOMUNITETI MYSLYMAN 

SHOQERIA MAX COMPANY SHPK

ALUFLOR - Shpk

133,887.60          

1,242,826.20       29,106

29,1069/1218120

ENKELEJDA MECE 8340 4/329 142.40 30,158 4,294,499.20       

MAKBULE SELIM HUTA 8330 6/557 23.40 34,068 797,191.20          

BEQIR HUSHA

FERIDE HUSHA

HATLIJE ILJAZI

MIRUSHE RECI

RUKIJE PLUMBI(Husha)

SHEFQET HUSHA

BEQIR HUSHA

FERIDE HUSHA

HATLIJE ILJAZI

MIRUSHE RECI

RUKIJE PLUMBI (Husha)

SHEFQET HUSHA

ISMETE SKERA 8120 8/503 283 29,106 8,236,998.00       

SIRI TAHIR BESHIRI

ESAT TAHIR BESHIRI

LUTFIJE TAHIR DIZDARI

NILMIJE TAHIR HAMZARAJ

NJAZI HYSEN BESHIRI

LIRI JUSUF KABA

XHILDA JUSUF KOKA

SAIR JUSUF PREZA

NURI ISUF BESHIRI

LEJLA BESHIRI

AIDA ESHREF GALANXHI

MIRANDA ESHREF FERRA

LINDITA EJUP HASHORVA

SEMIRAMIZ EJUP KRAJKA

HAMET ISUF RUSTEMAJ

ARTEMONA HAMET RUSTEMAJ

EDUARD HAMET RUSTEMAJ

ANITA HAMET ROKO

SELAUDIN ABDYL SHARRA

ZANA ABDYL PUSTINA

SIRI TAHIR BESHIRI

ESAT TAHIR BESHIRI

LUTFIJE TAHIR DIZDARI

286.20

345.20

29,106 8,330,137.20       

8,935,542.00       

10,047,391.20      29,106

8/560

3078/4018120 29,106

8120 8/556

8120

(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)

ARBI AGALLIU 8605 20/81 500.00 8,300 4,150,000.00       

AQIF KOCI 8516 13/86 559.00 10,348 5,784,532.00       

MARK  GJONI 1139 341/1 365.00 293 106,945.00          

MRI GJETO MARKU 3072 12/2 340.00 1,929 655,860.00          

HAMDI DEMIR BAJRAMI 8526 3/2/1 556.2 12,764 7,099,336.80       

NEXHMIJE MUHARREM LAMÇE 8526 3/2/2 220.7 12,764 2,817,014.80       

RAMAZAN SULEJMAN MURATI

XHEMILE ISMAIL MURATI

MAHMUT DORACI 8527 1362/1 1486.0 12,764 18,967,304.00      

AGIM MALIQ MOJSJA

HAVA MALIQ MOJSJA

ZYRA MALIQ MOJSJA

BUKURIJE MALIQ MOJSJA

XHEMILE MALIQ MOJSJA

ZEGJINE MAKSUT MOJSJA

SUZANA SEIT MOJSJA

LINDITA SEIT MOJSJA

MAJLINDA SEIT MOJSJA

GEZIM SEIT MOJSJA

QAMILE MEHMET MOJSJA

LATIF XHEMAL KOJKU

FATMIR SEIT MOJSJA

HENRIETA SEFEDIN BALLIU(AGOLLI)

ELIDA SEFEDIN AGOLLI(SINANI)

DRITA XHEVDET KAMA(HADO)

AGIM HASAN ALUSHI

ARBEN HASAN ALUSHI

BASHKIM VELI SINA

EDUART VELI SINA

EMINE QEMAL SPAHIU

ANILA QEMAL LEVENISHTI

ARJAN ASTRIT KADILLI

ENGJELLUSHE SEFEDIN AGOLLI(AHMETL
ARI)

ISUF QEMAL SINA

KUJTIM XHEVDET HADO 

LAVDIE ASTRIT KUTELI(KADILLI)

LILJANA ASTRIT KADILLI(BIXHEK
U)

MARJETA VELI LEKA(SINA)

459,333.00          

2,472,386.80       

2446

8527

158.53/344

1315/2 193.7

12,764

12,764

2,898

8527 181/1 291.6 3,721,982.40       
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SHKURT

Rrezik në avion, shpërthen
motori në ajër

Një motor në një fluturim të
“Southwest Airlines” me
149 persona në bord
shpërtheu dhe u shpërbë në
ajër të martën, duke vrarë
një pasagjer dhe duke vënë
në rrezik jetën e një tjetri
pasagjer, sipas autoriteteve
ajrore dhe dëshmitarëve. Si-
pas Reuters, aeroplani, një
Boeing 737-700, i cili ishte
nisur nga Dallas për në Nju
Jork, bëri një ulje
emergjente në Filadelfia.
Vdekja e 43-vjeçares Jenni-
fer Riordan në fluturimin
1380 ishte e para në një aksi-
dent në aviacionit amerikan
që nga viti 2009, sipas statis-
tikave të Bordit të Sigurisë
Kombëtare të Transportit
(NTSB). Kryetari i NTSB
Robert Sumwalt tha në një
konferencë shtypi të
mbrëmjen e djeshme në
aeroportin e Filadelfias se
një hetim paraprak zbuloi
se një nga tehet e motorit
mungonte, duke bërë që
motori të prishej. Sumwalt
tha se një pjesë e kapakut të
motorit,  u gjet në Bernville
të Pensilvanisë, rreth 70 mil-
je nga aeroporti i Filadelfias.
Fluturimi 1380 u ngrit nga
Aeroporti La Guardia i Nju
Jorkut në orën 10:27 dhe u
ul në Filadelfia vetëm nën
një orë më vonë.

Rrëzohet pema, 3
studentë të vdekur dhe

16 të plagosur
Tre studentë nigerianë janë
vrarë dhe 16 të tjerë janë pla-
gosur në një park kafshësh
të egra në Kamerun pasi një
pemë ra mbi ta, sipas rapor-
timeve nga mediat lokale.
Studentët ishin pjesë e një
grupi prej 50 personash që
ndodheshin në një turne në
Parkun Kombëtar të Bouba
Ndjida. Guvernatori Ra-
jonal Jean Abate Edi’i tha
se “pas një tornadoje, një
pemë ra mbi grupin e stu-
dentëve”. Parku është i njo-
hur për popullsinë e ele-
fantëve. Në muajin Shkurt,
gjashtë trupa dhe dy guita
u vranë në park gjatë një për-
plasjeje me gjuetarët e arma-
tosur.

Jeremiç:  Vuçiç u premtoi
SHBA-ve se do lejojë

Kosovën në OKB
Kryetari i Partisë Ko-
mbëtare dhe ish-shefi i diplo-
macisë serbe, Vuk Jeremiç
thotë se presidenti serb Ale-
ksandar Vuçiç u ka premtu-
ar amerikanëve se Kosova
do të bëhet pjesë e OKB-së,
por se sipas tij, ai e ka prob-
lem mënyrën se si ta bëjë
këtë. Jeremiç tha se Vuçiç
është pajtuar me kërkesën
e amerikanëve për t’ia dorë-
zuar karrigen Kosovës në
OKB, transmeton lajmi.net.
Jeremiç pretendon se Vuçiç
u përpoq të ofronte shkëm-
bimin e territorit, mirëpo u
refuzua pasi që paraprak-
isht i kishte premtuar Kos-
ovës që do të hynte në OKB.

Komisioneri për zgjerim
të Bashkimit Evropi
an, Johannes Hahn

tha në Shkup se qytetarët e
Maqedonisë e meritojnë reko-
mandimin për hapjen e nego-
ciatave me Bashkimin Evro-
pian për anëtarësim. Ai për-
shëndeti arritjet dhe refor-
mat, ndërsa vuri në dukje
nevojën e zbatimit të këtyre
reformave në praktikë. Zoti
Hahn ia dorëzoi kryeministrit
maqedonas Zoran Zaev rapor-
tin e progresit të Komisionit
Evropian me rekomandimin
për çeljen e negociatave, një
gjë që Maqedonia e ka pritur
prej vitesh. Zaev nuk e fshehu
kënaqësinë për këtë vendim të
Komisionit. “Është një mo-
ment, një detyrim për të vazh-
duar atë që është filluar tan-
imë. Është një udhëtim drejt
Evropës, por një udhëtim
shumë i mirë, por shumëçka
mbetet për t’u bërë”,-tha Ko-
misioneri Hahn. Ai e përshën-
deti edhe opozitën, për çka tha
se ka qenë serioze në mbësh-
tetjen e këtij synimi ko-
mbëtar;  Ndërkaq, tha se Ko-
misioni ka vërejtur përpa-
rimin që ka shënuar Maqe-
donia për arritjen e kushteve
të nevojshme për të çelur ne-
gociatat me BE-në. “Vendi juaj
kaloi një rrugë të gjatë dhe
krahas rrethanave të vështi-
ra, shteti juaj arriti ta kapërce-
jë krizën e thellë politike dhe
tashmë jeni kthyer në shteg-
un evropian që ishte synim i
të gjitha përpjekjeve”, tha zoti
Hahn duke nënvizuar ndry-
shimet pozitive “që po reflek-
tojnë shpresat, energjinë pozi-
tive dhe transparencën”. Ai
tha në konferencën për media
se Maqedonia u bë premtim
për ndryshimin demokratik
në të gjithë rajonin, duke zbat-
uar marrëveshjen e
Përzhinës prej nga buron zoti-
mi për reforma. “Momenti i re-
formave duhet të vazhdojë,
veçanërisht në sferën e
përmirësimit të gjyqësorit”,
tha ai, duke shtuar, nga ana
tjetër, se ndryshimet nuk janë
vetëm miratimi i legjislaturës,
por zbatimi i saj, ndërsa
këshilloi autoritetet maqedo-
nase që të përqendrohen tek
zbatimi i reformave. Komi-
sionieri Hahn u shpreh me
tone pozitive për reformat në
fushën e komunikimeve që sig-
urojnë qytetarët, sipas tij, se
keqpërdorimi i së kaluarës me
përgjimet nuk do të përsëritet.
Komisioneri evropian pret de-
bate konstruktive pas kthim-
it të opozitës në parlament.
Ndërkohë, ai inkurajoi për një
zgjidhje të shpejtë të proble-
mit të emrit me Greqinë.
Kryeministri Zaev tha se ven-

qëri moderne për të gjithë, e
solli vendimin për një Maqe-
doni demokratike dhe evropi-
ane dhe për kapërcimin e
ngecjeve. Ai falënderoi sho-
qërinë civile dhe të gjithë fak-
torët politikë për përgjegjës-
inë e treguar.  Kryeministri
maqedonas foli për nevojën e
një konsensusi të gjerë
qytetar për zgjidhjen e proble-
mit të emrit të Maqedonisë,
duke aluduar në një referen-
dum. “Vetëm perspektivat
evropiane dhe atlantike për
Maqedoninë dhe rajonin sjell-
in cilësi të mirë të jetesës për
qytetarët dhe shtetet tona dhe
vetëm Evropa e bashkuar
sjell stabilitet të plotë”,-tha ai
duke shtuar se BE mund të
fitojë nga Maqedonia vlera
shtesë, por jo probleme.
Ndërkaq, kryeministri i Kos-
ovës, Ramush Haradinaj në

kuadër të Samitit Dixhital të
Ballkanit Perëndimor që po
mbahej në Shkup të Maqedo-
nisë, zhvilloi një drekë pune
me Komisionerin e BE-së për
Politika Evropiane të Fqinjë-
sisë dhe Negociata të Zgjerim-
it, Johannes Hahn. Forcimi i
Bashkëpunimit Ekonomik
Rajonal dhe rruga evropiane
e vendeve të Ballkanit Perën-
dimor, ishin temat që u disku-
tuan në këtë drekë pune. Në
këtë takim u theksua që dixh-
italizimi i shteteve të Ballkan-
it Perëndimor është para-
kusht elementar për inte-
grimin në Bashkimin Evropi-
an. Në mes tjerash, Kosova
konfirmoi bashkërenditjen e
saj me shtetet e Ballkanit
Perëndimor në heqjen e tari-
fave të roamingut brenda kë-
tyre vendeve në fazën e parë
dhe më pas me shtetet e BE–

së, si dhe angazhimin konkret
në dixhitalizimin e Adminis-
tratës Publike. Në këtë drekë
pune ishin edhe kryeministri
i Maqedonisë Zoran Zaev, krye-
suesi i Këshillit të Ministrave
të Bosnjës dhe Hercegovinës,
Denis Zvizdic, zëv-
endëskryeministrja e Sh-
qipërisë, Senida Mesi, minis-
trja e Ekonomisë së Malit të
Zi, Dragica Sekulic dhe ko-
misionerja evropiane për eko-
nominë dixhitale dhe shoqëri,
Mariya Ivanova Gabriel. Sami-
ti Dixhital i vendeve të Ballkan-
it Perëndimor po mbahet në
Shkup të Maqedonisë dhe Ko-
sova po përfaqësohet nga vet
kryeministri Ramush Haradi-
naj dhe përfaqësues të tjerë
nga institucionet e vendit.

Hahn u dorëzon Raportin e Progresit zyrtarëve të lartë në Maqedoni

Eurokomisioneri: Zbatimi i reformave,
kushti për rekomandimin në BE

Zoran Zaev: Plan të ri për reformat në 2018

Kreu i Kuvendit: Vullnetin e parlamentit s’e cenon asnjë

Xhaferi: Ligji për gjuhën shqipe mund të hyjë
në fuqi edhe pa nënshkrimin e presidentit

Johanes Hahn:
“Është një moment, një
detyrim për të vazhduar atë që
është filluar tani më. Është një
udhëtim drejt Evropës, por një
udhëtim shumë i mirë, por
shumëçka mbetet për t’u
bërë. Vendi juaj kaloi një rrugë
të gjatë dhe krahas rrethanave
të vështira, shteti juaj arriti ta
kapërcejë krizën e thellë
politike dhe tashmë jeni
kthyer në shtegun evropian që
ishte synim i të gjitha
përpjekjeve”, - tha ndër të tjera
Hahn.

Zoran Zaev:
“Rekomandimi i pastër për
fillimin e bisedimeve me
Bashkimin Evropian për të
gjithë ne paraqet një motiv të
fuqishëm për synimin e
vështirë të radhës, por që
është i arritshëm. Do të
bëjmë një plan të ri për
dinamikën e reformave deri
në fund të vitit 2018. Vetëm
perspektivat evropiane dhe
atlantike për Maqedoninë dhe
rajonin sjellin cilësi të mirë të
jetesës për qytetarët dhe
shtetet tona dhe vetëm Evropa
e bashkuar sjell stabilitet të
plotë “, - u shpreh Zaev.

Ligji i përdorimit të gju
hëve vazhdon të mbe-

tet një temë aktuale në
Maqedoni, por që nuk di-
het se kur dhe në çfarë
mënyre do të shpallet në
gazetën zyrtare, që të vazh-
dojë të zbatohet nga insti-
tucionet e vendit. Me këtë
ligj, parashikohet që në të
gjitha organet e pushtetit
shtetëror të Maqedonisë,
krahas gjuhës maqedo-
nase dhe shkrimit të saj,
gjuhë zyrtare të jetë edhe
gjuha që e flasin 20 për qind
e qytetarëve të Maqedo-
nisë dhe alfabeti i saj, që
në këtë rast është gjuha sh-
qipe. Ligji në fjalë në mua-
jin maj u votua sërish në
parlament, pasi më herët
nuk u dekretua nga presi-
denti i shtetit, Gjorge
Ivanov, i cili edhe pas

votimit përsëri vazhdon të re-
fuzojë dekretimin e tij, me ar-
syen se është antikushtetues.
Duke folur për ligjin për për-
dorimin e gjuhëve, kryetari i
parlamentit të Maqedonisë,
Talat Xhaferi, në një intervistë
për agjencinë turke të
lajmeve, Anadolu Agency
(AA) thotë se sistemi i një
demokracie parlamentare
parashikon edhe mundësitë
alternative për rrugëdalje nga
ky bllokim i ligjit. Siç thekson
Xhaferi, “Kushtetuta e vendit

sanksionon mundësinë që
kreu i shtetit për projektligje
të caktuara, që votohen në
parlament, të ketë të drejtën e
vetos për çështje të caktuara,
por sipas tij, ajo nuk nënkup-
ton që presidenti të ketë veto
absolute”. Ai rikujton se Kush-
tetuta sqaron se në rivotim,
pas kthimit të ligjit nga kreu i
shtetit, ky i fundit është i
detyruar ta nënshkruajë de-
kretin për shpalljen e ligjit në
fjalë. Kreu i shtetit dhe krye-
tari i parlamentit, së bashku
janë dy personat që dekre-
tojnë aktin për shpalljen e
ligjeve, por, sipas Xhaferit,
“Parlamenti ka kompetencat
ligjvënëse dhe sipas logjikës
kushtetuese dhe demokracisë
parlamentare vullnetin e par-
lamentit nuk mund ta cenojë
asnjë institucion tjetër, pa mar-
rë parasysh kompetencat e

mundshme që ka në këtë
drejtim”,-shkruan ata. Ai
thekson se ligji mund t’i
adresohet Gazetës Zyrtare
edhe pa nënshkrimin e kreut
të shtetit, në këtë rast pa nën-
shkrimin e presidentit
Ivanov. “Për faktin që kreu i
shtetit ka vetëm se kompe-
tencën e vetos për një kohë
të caktuar, kjo nënkupton që
kreu i shtetit me vendimet e
tij nuk mund të cenojë
punën e parlamentit dhe në
këtë drejtim mendoj se
rrugëdalja është që ligji pa
nënshkrimin e kreut të sh-
tetit t’i adresohet Gazetës
Zyrtare, që ajo ta nxjerrë
ligjin dhe pas kësaj të mund
të vihen në funksion institu-
cionet e tjera kushtetuese që
kanë kompetenca kundrejt
dilemave që ka kreu i shtetit
për ligjin”,-deklaroi Xhaferi.

di i tij është i përgatitur për
një hap të ri përpara; “Reko-
mandimi i pastër për fillimin
e bisedimeve me Bashkimin
Evropian për të gjithë ne
paraqet një motiv të fuqishëm
për synimin e vështirë të
radhës, por që është i arrit-
shëm”,-u shpreh ai. Ai thek-
soi përcaktimin e fortë për të
zbatuar vendime të qën-
drueshme për reforma thelbë-
sore dhe mbi bazë të raportit
të BE-së “do të bëjmë, tha ai,
një plan të ri për dinamikën e
reformave deri në fund të vitit
2018”. Zaev tha se vullneti i
shumicës së qytetarëve, të
cilët u përcaktuan për një sho-

Zoran Zaev dhe Johannes Hahn

Telat  Xhaferri
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Ja pse negociatat
çelen sivjet!

Opinioni i   Ditës
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...në procesin e pakthyeshëm të
anëtarësimit në BE, por edhe hap i
madh e i domosdoshëm, sepse pa
këtë nismë me karakter politik dhe
teknik nuk mund të vihet në lëvizje
ky proces prej institucioneve të
tjera dhe vendeve anëtare të BE-
së.

Gjithashtu, ndonëse formalisht
do të shprehet më vonë, qysh tani
është mëse e sigurt edhe “Po”-ja e
Parlamentit Evropian. Madje, në
shumë raste në Bruksel, Tiranë
dhe disa ditë më parë edhe në
Strasburg kanë qenë drejtuesit,
raporterët dhe komisionet e tij për-
katëse që kanë nxitur komisionin
në përshpejtimin e rekomandimit
pa kushte.

Tani, me të drejtë, pas gëzimit
dhe entuziazmit të ligjshëm kanë
filluar hamendësimet dhe disku-
timet se kur dhe si ky rekoman-
dim do të çojë në hapin vijues.
Analiza me pohimet e mëposhtme
mbështeten edhe në përvojën dip-
lomatike të 20 viteve të fundit dhe
angazhimin e autorit me këtë
dosje, sidomos gjatë punës në Ber-
lin, Bruksel e tashmë si analist i
pavarur.

Por, kryesorja, ato mbështeten
siç mund të shihet më poshtë, në
të paktën dhjetë akte dhe fakte,
aktorë dhe faktorë madhorë, të
lidhur pazgjidhshmërisht me njëri-
tjetrin.

Mbi këtë bazë, le ta themi qysh
në fillim se negociatat me BE-në
do të çelen me siguri sivjet, pak
rëndësi ka, nëse për shkak të ndon-
jë nuance dhe formaliteti teknik
të rastit, kjo do të ndodhë në shta-
tor apo në dhjetor, e vetmja rezervë
në këtë koeficient të lartë sigurie
është ndonjë “ters” ose  surprizë e
pakëndshme “alla shqiptarçe” gjatë
këtyre  dy muajve të ardhshëm.

Më konkretisht, meqenëse të
tria institucionet më të larta evro-
piane tashmë e kanë thënë fjalën e
tyre, çelja e negociatave gjatë dy
muajve të ardhshëm kërkon detyr-
imisht konsensusin e qeverive të
27 vendeve anëtare.

Puna e tyre po fillon qysh tani
me njohjen dhe analizën e imtë-
sishme të Rekomandimit të Komi-
sionit Evropian në strukturat poli-
tike, diplomatike, ekonomike, të
sigurisë/drejtësisë etj., në
kryeqytetet e çdo vendi anëtar të
BE-së. Pas kësaj, opinioni i tyre
zyrtar me komentet, rezervat dhe
vërejtjet e rastit do t’u nënshtro-
het debateve dhe diskutimeve në
të ashtuquajturin “format i Bruk-
selit”, për të arritur, si zakonisht
në një mendim unanim. Ky format
përfshin grupet diplomatike të
punës që mbulojnë Ballkanin
Perëndimor (COWEB), Komitetin
e Përhershëm të Ambasadorëve
(COREPER), takimin e ministrave
të Jashtëm dhe përfundon me  ven-
dimin në Samitin e BE-së më 28 - 29
qershor. Sfidë jo e lehtë, por gjith-
sesi, me gjithë vështirësitë, gjërat
janë më të mundshme se më parë
për disa shkaqe dhe arsye.

Në aspektin vendimtar politik,
ngjarja dhe motivimi më i madh
që do t’i çelë negociatat sivjet dhe
jo më vonë është Samiti i Posaçëm
i BE-së kushtuar Ballkanit Perën-
dimor në mes të muajit maj në
Sofje, nën Presidencën bullgare të
BE-së. Nuk mund të kishte vend
dhe moment më të gjetur se ky
samit, i planifikuar jorastësisht në
vijim të strategjisë së re të Komi-
sionit Evropian që Junkcer e pro-
movoi vetë në vendet e Ballkanit
një muaj më parë, dhënies së reko-
mandimit, takimet me liderë të
vendeve anëtare të BE-së etj.

Mbi bazën e Raportit të Komi-
sionit Evropian, aty do të diskuto-
het paraprakisht dhe në parim, do
të akomodohen pozicionet e të
gjitha vendeve anëtare dhe do të
propozohet vendimi përkatës pozi-
tiv, ndërsa samiti i radhës i BE-së
në muajin qershor do të vulosë
Rekomandimin e Komisionit Evro-
pian dhe çeljen e negociatave, aq
më tepër që në korrik do të mblid-
het dhe Samiti i Londrës në
kuadrin e Procesit të Berlinit.

Mirë, Samiti i Sofjes është ng-
jarja më e madhe politike dhe in-
stitucionale pas atij të Selanikut
15 vite më parë, ndaj prej tij priten
vendime me data konkrete e të
prekshme lidhur me zgjerimin e
ardhshëm drejt Ballkanit Perëndi-
mor. Të gjithë ata që janë marrë
me diplomaci dhe sidomos me dos-
jet e BE-së e dinë mirë se një samit
i tillë i rrallë dhe historik nuk
mund të mjaftohet vetëm me fjalë
dhe deklarime të përgjithshme,
apo edhe vetëm me datën indika-
tive për pranimin e mundshëm të
Serbisë dhe Malit të Zi në BE, pa
dhënë një datë të tillë për çeljen e
negociatave me Shqipërinë dhe
Maqedoninë, si dhe perspektiva më
të qarta për Kosovën, Bosnje-Her-
cegovinën etj.. Sepse thjesht nuk
shkon dhe nuk pranohet një dis-
kriminim dhe kufizim i tillë, kur
një vendi si Serbia vazhdon të mos
i “hyjë gjemb në këmbë”, edhe pse
për çështje kritike të politikës së
jashtme dhe sigurisë nuk i është

bashkuar BE-së, siç ka bërë Sh-
qipëria. Për më tepër, se edhe gjatë
këtyre muajve të fundit, me gjithë
kusuret, Shqipëria ka bërë përpa-
rime të shumta që e kapërcejnë
kufirin e “detyrave të shtëpisë”.

Ky argument politik dhe i sig-
urisë bëhet dhe më bindës dhe
urgjent tani që në rajonin tonë po
përshkallëzohen tentativat për një
ndikim më të madh nga vende jas-
htë BE-së, duke rrezikuar parimet,
vlerat, por edhe interesat e saj
strategjike.

Po në këtë kuadër, në ndihmë të
argumentit për çeljen sivjet të ne-
gociatave me vendin tonë vjen dhe
fakti tjetër i rëndësishëm se 2019-
ta do të jetë në të 27 vendet anëtare
viti i zgjedhjeve të reja për Parla-
mentin Evropian, të cilat kërkojnë
qysh tani angazhimin evropian
për përgatitje të shumta paraprake
për hartimin e platformave mad-
hore politike për reformimin tërë-
sor të të gjitha strukturave dhe
tipareve të BE-së.

Në këto kushte, mosçelja e kë-
tyre negociatave do t’i shtynte ato
për vitin 2020, ndoshta edhe më tej,
duke shtuar lodhjen në vendet
tona nga padurimi dhe pritshmëria
e lartë, ndërkohë kritikët dhe eu-
roskeptikët nuk është se do të pa-
kësoheshin apo se do të pushonin
akuzat e tyre. Mirëpo kjo do të ish-
te disfatë edhe për vetë BE-në në
një rajon të nxehtë fare pranë tij,
me rreziqe dhe kërcënime në rritje
në disa fusha.

Dihet se shumica dërmuese e 27
vendeve anëtare e kanë shprehur,
madje publikisht mbështetjen për
çeljen e menjëhershme të këtyre
negociatave. Vërtet ka tri apo
katër vende anëtare dhe
dashamirëse, ku shfaqen pjesër-
isht ende hezitime dhe rezerva për
shkaqe tashmë të njohura, që kanë
lidhje në radhë të parë me
thellimin brenda BE-së dhe pastaj
zgjerimin.

Megjithatë, veç vendimit poli-
tik, këto dukuri/qëndrime skep-
tike dhe hezituese do të zhvleftë-
sohen me faktin/argumentin se

nuk po kërkon  njeri ende anëtarë-
simin e ndonjë vendi nga rajoni
ynë, të paktën deri në vitin 2025.
Në fakt Komisioni Evropian, me
mbështetjen e Parlamentit Evropi-
an dhe shumicës mbizotëruese të
vendeve anëtare kërkon në rastin
tonë vetëm çeljen e negociatave me
Shqipërinë dhe Maqedoninë. Një
dallim i madh ky, që do të qetësojë
skeptikët kudo, edhe te ne,  sepse
anëtarësimi ynë i plotë në BE do të
dojë shumë vite, kohë e mjaf-
tueshme kjo për zgjidhjen e prob-
lemeve dhe plotësimin e deficiteve
demokratike, ndaj “don’t worry”.

Në fakt, ky argument tani
“ngjit” shumë më lehtë, sepse këtë
vit, me ndonjë përjashtim fare të
rrallë në vendet e BE-së nuk ka
zgjedhje të reja parlamentare, siç
pati vjet në Francë, Itali, Austri,
Holandë, Gjermani dhe gjetkë, ku
euroskeptikët “nuk të linin të bëje
xhap”. Kësisoj, qeveritë dhe forcat
e tyre politike janë të çliruara nga
presioni zgjedhor populist dhe ek-
stremist, që veç “gam gameve” të
njohura, nuk është se krijon ndon-
jë kosto zgjedhore për lidershipet
e atyre vendeve.

Fakt domethënës mbështetës
është “stazhi” katërvjeçar që ka
kryer vendi ynë lidhur me zba-
timin e përparësive dhe përgjegjë-
sive të njohura pas vitit 2014, kur
iu dha statusi kandidat dhe dy vjet
pas vendimit për çeljen e tyre, me
kusht që të zbatonim reformat në
pesë fushat e njohura. Këto të fun-
dit sipas skanimeve të
sofistikuara teknike të BE-së, pa
mohuar problemet, po ecin
përgjithësisht mirë, me gjithë
pengesat dhe vështirësitë që po
hasen. Ndaj, si i thonë fjalës, tani
“e treta, e vërteta”.

Tjetër faktor inkurajues që mer-
ret shënim, me gjithë “gër-vëret”
dhe “cic-micet” politike të deritan-
ishme është konsensusi i opozitës,
si rrugë e duhur për trajtimin dhe
zgjidhjen e çështjeve që preken dhe
në Rekomandimin e Komisionit
Evropian.

Argument i fortë për të qetë-

suar publikun dhe sidomos “të
pabindurit” në ndonjë vend është
se krahas “kulaçit”, BE-ja ka në
dorë dhe “kërbaçin” ose ka “edhe
gurin, edhe arrën”, çka do të thotë
që nëse gjendja dhe dinamika me
fillimin e dy kapitujve të parë mbi
drejtësinë ose edhe më tej nuk do
të ecin sipas parashikimeve dhe
premtimeve, atëherë BE-ja dhe se-
cili vend anëtar mund të kërkojë
bllokimin ose pezullimin e negoci-
atave në çdo çast, siç edhe ka
ndodhur me Serbinë dhe Malin e
Zi. Këtë ka parasysh Komisioni
Evropian me “qasjen e përforcuar”
apo dhe Mogherini kur tërhoqi
vëmendjen në Tiranë ndaj pritsh-
mërive për rezultateve të mëte-
jshme në luftën kundër korrup-
sionit, krimit të organizuar, re-
formës së gjyqësorit etj. Mirëpo,
bllokimi/ndërprerja e përkohs-
hme e negociatave do të ishte një
sinjal dhe mesazh politik me paso-
ja elektorale për këdo qeveri.

Faktor tjetër me efekt, sidomos
për ndonjë nga vendet hezituese
është se mosçelja dhe shtyrja e
këtyre negociatave nuk do të sillte
ndonjë rrjedhojë më të mirë as për
reformat e BE-së dhe as për duku-
ritë e azilit, emigracionit, sigurisë,
trafiqeve të paligjshme, etj. Sh-
kurt, ajo është alternativë jo
produktive, me kosto shumë më të
madhe dhe që nuk të çon kur-
rkund.

Së fundi, çelja sivjet e negociat-
ave të anëtarësimit më BE-në ësh-
të padyshim një arritje e madhe,
por gjithsesi e vonuar dhe me plot
të panjohura përpara. Ndaj, në
vend të fanfarave dhe shampanjës
së ngazëllimit, apo nxitimit për
parashikime të parakohshme dhe
të panevojshme për datën e
anëtarësimit në BE, është më e
udhës që të bëhen analiza të thella
dhe tërësore. Mbi këtë bazë të për-
caktohen masat që negociatat të
ecin sa më mirë e pa pengesa, në
një klimë politike sa më konsen-
suale dhe demokratike, që ato të
përfundojnë pa ndërprerje dhe në
afatet më optimale.

Në këtë proces të gjatë dhe të
gjithanshëm, krahas politikës,
aktorëve dhe faktorëve të tjerë
madhorë, si deri më tani ka rolin e
vet të madh bashkërendues Min-
istria jonë e Evropës dhe e Punëve
të Jashtme me ambasadat në ven-
det anëtare dhe veçanërisht me
Misionin tonë pranë Bashkimit
Evropian në Bruksel. Ky i fundit
ka grumbulluar një përvojë të
madhe e të dobishme në demarsh-
et me rastin e negociatave këto
vitet e fundit. Këtu është vendi të
përmendim meritën e politikës dhe
e drejtuesve më të lartë të diplo-
macisë sonë, që veç të tjerash, e
kanë mbështetur dhe kompletuar
këtë përfaqësi tejet të rëndësishme
me diplomatë dhe ekspertë të kual-
ifikuar dhe të përkushtuar, që nuk
njohin orar, me gjithë detyrimet
familjare.

Ndaj, nuk ishte as rastësi dhe
as thjesht mirësjellje, që gjatë një
takimi para tri javësh në Bruksel,
në prani të presidentit të Parla-
mentit Evropian, përfaqësueses së
lartë për Politikën e Jashtme, të
disa europarlamentarëve të rëndë-
sishëm, zyrtarëve të lartë të Komi-
sionit Evropian, të kryeministrit
dhe ministrit tonë të Jashtëm,
moderatori i takimit, zv.presidenti
i Europarlamentit, David Sassoli i
ftoi të pranishmit të përshëndet-
nin dhe duartrokitnin gjatë për
titullaren “kompetente, energjike
dhe të kudondodhur të këtij mis-
ioni, zonjën Suela Janina, për kon-
tributin, lidhjet dhe bashkëpun-
imin e saj me të gjitha institucio-
net më të larta evropiane”.
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“Beteja” Siri-Iran dhe si
implikohet Shqipëria? Do të keni kri j imtari të shkëlqyeshme

në punë. Origjinaliteti i bashkëngjitet çdo
nisme. Nën drejtimin tuaj edhe gjëja më
e parëndësishme ka personal i tet.  Me
kolegët formoni një ekip të ngushtë që
beson në bashkëpunim dhe që përballet
me sfidat.

DEMI

Të pakënaqur nga Hëna, si edhe me
Venusin e burgosur në shtëpinë tuaj të
dymbëdhjetë, për sot nuk bëhet fjalë për
aventura dashurie! Si kompensim,
mbështetje e Diellit dhe Plutonit hap
rrugën për një miqësi të veçantë, inten-
sive dhe intime.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Revolucionarë të zemrës, synoni har-
moninë që zbut mosmarrëveshjet, duke
fi l luar nga jeta në çi f t i ,  ku komunikimi
bëhet  je t ik .  Dëshi rat  shumëf ishohen
nga Venusi  kështu që në modë dhe
produkte kozmetike do të bëni shpenz-
ime të mëdha.

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

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, bukurinë
dhe mirëqenien, por edhe për ata që
punojnë për marrëdhëniet me publikun.

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!

Keni një familje e dashur dhe fëmijët të mirë,
por ju mungon diçka, dhe madje shumë: një
person nga e kaluara që ende nuk arrini ta
harroni. Është e nevojshme të ndryshoni
menjëherë dietën. Efektet e para do të jenë
të dukshme në lëkurë, e cila do të jetë më e
shkëlqyer dhe e butë.

Venusin do ta keni kundra, por nuk ju
sjell ndërlikime. Ndërkohë, e mbështe-
tur nga aspekti pozitiv i Hënës, nxjerr
në pak interesin reciprok. Do të jeni të
lumtur dhe të kënaqur, aq sa të ndrys-
honi qëndrim duke iu hapur dhe dëgjuar
nevojat dhe dëshirat e partnerit.

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

Nëse jeni në dashuri, do të shkoni pak
përtej arsyes: do të bëni sjell je të çu-
ditshme, do të bëni deklarata drama-
tike, do të argoni 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 e zel lshme do të jetë duke ju
mbikëqyrur, ndërsa Venusi ju rekomandon
blerjen e sendeve të shtrenjta, duke ju bin-
dur 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 futë 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.

Dje në "The Forbes"

Nga Heshmat Alavi

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

... të këtij vendi. Për shumë vite,
Bashar Assadi dhe Irani kanë
mundur të përfitojnë maksimal-
isht nga politika paqëtuese e ad-
ministratës së Obamës dhe kësh-
tu i hapën rrugën hyrjes së Rusisë
në Lindjen e Mesme. Viktimat krye-
sore kanë qenë drejtpërdrejtë
popujt e Sirisë, Irakut, Jemenit dhe
të shteteve të tjera të rajonit.

Irani kërkon të reagojë ndaj
këtyre sulmeve, si për të ngritur
moralin e forcave të veta ushtar-
ake dhe të sigurisë në mbarë ven-
din, ashtu edhe për balancën e push-
tetit në rajon. Ndërkaq, duke u
përballur me rritjen e protestave
antiqeveritare dhe me pasojat e
tyre, Teheranit i mungon kapaci-
teti për të marrë masa jashtë
kufijve.

Duke e konsideruar veten
përkrahësin kryesor të Asadit
ngaqë ka shpenzuar dhjetëra mil-
iarda dollarë në Siri, përpara këty-
re sulmeve Irani ka kërcënuar në
mënyrë të përsëritur se një inicia-
tivë e tillë e udhëhequr nga SHBA
nuk do të mbetet pa përgjigje.

Megjithatë, Teherani ende nuk
ka ndërmarrë ndonjë veprim pas
sulmit ajror në të gdhirë të 14 pril-
lit, ndërsa raportet e mëtejshme në
vendet e Lindjes së Mesme tre-
gojnë se bazat e tjera të lidhura me
regjimin e Asadit dhe milicitë e
mbështetura nga Irani në Siri janë
në shënjestër.

Udhëheqësi suprem i Iranit, Ali
Khamenei përshkroi në mënyrë të
padëgjuar ndonjëherë
udhëheqësit e Shteteve të Bash-
kuara, Francës dhe Mbretërisë së
Bashkuar si “kriminelë”, duke
shkelur çdo normë diplomatike. A
mund të konsiderohen këto thënie
si dritë jeshile për sulme terroriste
nga Irani dhe/ose bashkëpunë-
torët e tij?

Agjencia gjysmëzyrtare e
lajmeve “Tasnim”, e lidhur me
Forcat e Gardës Revolucionare të
Iranit (IRGC), thotë se Asaeb al-
Haq, një grup milicie prej 40,000
vetash, i lidhur me Forcën e Mobi-
lizimit Popullor në Irak (PMF), me
marrëdhënie afatgjata me Iranin,
ka disa njësi që aktualisht kanë
rrethuar forcat amerikane të ven-
dosura në bazën ajrore të Al
Zahra, e cila gjendet në veriperën-
dim të Bagdadit.

Sundimtarët e Teheranit po e
kuptojnë qartë se si ka përfundu-
ar politika paqëtuese e Obamës
përballë krimeve të këtij regjimi
brenda vendit dhe atyre të milicive
të lidhura me të jashtë vendit. Që
kur administrata e Trump-it ka
hyrë në Shtëpinë e Bardhë, kemi
parë veprime të forta kundër qën-
drimit luftënxitës të Iranit, që
kanë dhënë rezultate të rëndë-
sishme.

Prej kohësh nuk po dëgjojmë
raporte mbi anijet e IRGC, që sul-
mojnë luftanijet amerikane në
ujërat ndërkombëtare të Gjirit
Persik. Kanë kaluar muaj që kur
Teherani bëri një provë lëshimi të
një rakete balistike. Në vend të
kësaj, ata po përdorin Houthisët e
Jemenit për të lëshuar raketa ira-
niane në Arabinë Saudite që të

mbulojnë çdo gjurmë dhe të shpë-
tojnë prestigjin sa për sy e faqe
deri në një farë mase.

Në kryengritjet mbarëko-
mbëtare të muajve të fundit, të cilat
tronditën shumë nga shtyllat e
krejt aparatit të Teheranit, popul-
li iranian po proteston gjerësisht
ndaj ndërhyrjes së regjimit në Lind-
jen e Mesme. Kjo, paralelisht me
krizën e fundit monetare, po e pen-
gon regjimin iranian që të ndër-
marrë nisma të gjera ushtarake në
rajon.

Politika e fortë e Trump-it ka
detyruar gjithashtu Korenë e Ver-
iut që të bjerë dakord për të pakë-
suar ndjeshëm programin e
armëve bërthamore dhe raketat
balistike. Rusia, duke qenë në
gjendje për të paraqitur kërkesa
vitet e fundit për shkak të dobë-
sisë së Obamës dhe të marrjes së
një pike të rëndësishme të Lindjes
së Mesme përmes fushatës së vet
në Siri, nuk pranoi t’u përgjigjej
sulmeve ajrore të udhëhequra nga
Shtetet e Bashkuara kundër
forcave të Asadit.

Irani përfitoi nga dobësia e poli-
tikës paqëtuese duke ndërmarrë
sulme ushtarake, që synonin
eliminimin fizik dhe gjithashtu
demonizuan opozitën, ndërsa
Këshilli Kombëtar i Rezistencës së
Iranit (NCRI) dhe në veçanti Or-
ganizata e Popullit Mojahedin e
Iranit (PMOI/MEK), janë
pjesëtarë të këtij koalicioni poli-
tik, që konsiderohet si alternativë
ndaj regjimit iranian.

Në Irak, anëtarët e PMOI/MEK
kanë qenë objektiva sulmesh të
shumta tokësore dhe raketash nga
milicitë e lidhura me Iranin. Tehe-
rani i përdori këto metoda për të
kompensuar humbjet rajonale,
duke përfshirë sulmin vdekjepru-
rës të shtatorit 2013 ndaj bazës

kryesore të PMOI/MEK në Irak,
pasi negociuesit bërthamorë të
Teheranit filluan bisedime sekrete
për të frenuar programin e tyre
bërthamor.

Pas transferimit të të gjithë
anëtarëve të PMOI/MEK në Sh-
qipërinë ballkanike, aftësia e Te-
heranit për të kryer sulme usht-
arake kundër tyre është e kufizuar.
Megjithatë, Irani ka vënë në lëvizje
një makinë propagandistike
shumë aktive dhe e ka zgjeruar së
tepërmi misionin e ambasadës së
vet në Shqipëri.

PMOI/MEK ka pritur në Sh-
qipëri personalitete të larta ameri-
kane, si këshilltarin e ri të Trump-
it për sigurinë kombëtare, John
Bolton; këshilltarin e Trump-it për
sigurinë kibernetike, Rudy
Giuliani; senatorin John Mçain
dhe delegacione të larta të Kon-
gresit në raste të veçanta. Lobistët
e Teheranit, veçanërisht ata në
SHBA, i etiketojnë këto zhvillime
si “prirje e SHBA për luftë kundër
Iranit”. Kjo është përpjekja e Te-
heranit për të larguar vëmendjen
nga çështja aktuale kryesore, që
është ekzistenca e një lëvizjeje pop-
ullore të rezistencës dhe e një al-
ternativë demokratike iraniane,
që përfaqëson vullnetin e vërtetë
të popullit iranian për ndryshimin
e regjimit.

Në përgjigje ndaj figurave të lar-
ta të SHBA-ve që mbështesin
PMOI/MEK dhe politikën e ndry-
shimit të regjimit në Iran, Tehera-
ni po i përqendron masat e tij de-
monizuese kundër kësaj organi-
zate për të dëmtuar simpatinë sh-
qiptare në lidhje me praninë e
PMOI/MEK në Shqipëri dhe duke
pretenduar se regjimi iranian nuk
ka alternativë.

“Duke marrë parasysh për-
vojën e tyre me diktaturën dhe

shtypjen, shqiptarët e kuptojnë
dhimbjen dhe vuajtjen e PMOI/
MEK”, tha ish-deputeti shqiptar
Namik Kopliku. “Ne jemi krenarë
që u japim një strehë të sigurt
PMOI/MEK, të cilat kërkojnë liri
për Iranin. Nga ana tjetër, po sho-
him një gamë të gjerë masash nga
lobistët e Iranit në mediat sh-
qiptare, tek përpiqen të përhapin
gënjeshtra dhe të dëmtojnë
imazhin e PMOI/MEK në sytë e
popullit tonë”.

Si rezultat, ekziston mundësia
që Irani t’u përgjigjet vështirësive
në Siri, duke nisur një fushatë të
re mediatike kundër anëtarëve të
PMOI/MEK në Shqipëri nëpërm-
jet lidhjeve të tij me mediat perën-
dimore, duke u përpjekur ta
delegjitimojë këtë alternativë dhe
ta paraqesë çështjen e Iranit si një
zgjedhje thjesht midis luftës dhe
paqëtimit.

Nëse Uashingtoni synon ta
konkretizojë politikën e tij të fortë
në Lindjen e Mesme me rezultate
të rëndësishme, duhet t’i vërë kufi
Iranit. Kjo nuk është thirrje për
një luftë të re dhe të panevojshme
në Lindjen e Mesme. Në të vërtetë,
kjo është thirrje për të mbështe-
tur popullin iranian dhe lëvizjen e
organizuar të rezistencës në pro-
testën e vazhdueshme antiqeveri-
tare, së bashku me vendosjen e
sanksioneve dobësuese ndaj IRGC
dhe Bankës Qendrore të Iranit.
Sekretari amerikan i Thesarit,
Steve Mnuchin ka sinjalizuar ko-
hët e fundit kthimin e mundshëm
të sanksioneve “shumë të forta”
kundër Iranit.

Këto masa të koordinuara do ta
dobësojnë dukshëm Teheranin
brenda dhe jashtë vendit dhe do të
lehtësojnë ndryshimin e vërtetë
nga ana e popullit iranian dhe të
opozitës së qëndrueshme.
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Trajneri merr vendimin e pakthyeshëm

Duro dorëhiqet: Nuk e përballoj dot më
Flamurtari ka humbur

takimin e sotëm për-
ballë Skënderbeut me rezu-
ltatin 0-2, duke u eliminu-
ar në gjysmëfinalen e
Kupës së Shqipërisë. Pas
një seri rezultatesh nega-
tive në kampionat, vlon-
jatët kanë marrë një tjetër
goditje në këtë sezon. Por
nuk mbaron këtu, në një
intervistë për "Super-
sport", Duro është shpre-
hur se do të largohet nga
drejtimi i Flamurtarit. "Me
keqardhje po marr një ven-
dim të pakthyeshëm, nuk
do të jem më trajner i Fla-
murtarit për vazhdimin.

Duke parë rezultatet e fundit
të këtij klubi dhe eliminimin
në ndeshjen e sotme, atëherë
unë vendos largimin tim nga
drejtimi i këtij ekipi. Nuk ka
asnjë rrethanë të veçantë për
largimin tim, skuadra ka
rrëshqitur në fazën e tretë dhe
kjo ka ardhur për shumë fak-
torë. Gjatë gjithë sezonit
mund të them se faktori i parë
kanë qenë arbitrimet, më pas
dëmtimet e lojtarëve, ndërsa

në fund janë edhe përgje-
gjësitë tona. Megjithëse ky
vendim nuk do t'i pëlqejë Id-
rizit, por duhet të merrej ky
vendim. Kjo u pa edhe në
ndeshjen e sotme, teksa fut-
bollistët kanë humbur be-
simin në lojën e tyre. Nuk du-
het të harrojmë edhe kual-
itetet e Skënderbeut, pasi të
kesh Souen në sulm, atëherë
është më e lehtë për të gjithë
trajnerët. Flamurtari është

pranë Kupave të Europës,
por unë nuk e përballoj dot
këtë situatë. Kjo është më e
mira për të gjithë. Kishte një
ndryshim te Flamurtari,
pasi rezultatet e kohëve të
fundit dhe eliminimi sot më
bëjnë të mbaj përgjegjësi.
Më vjen keq që po e bëj këtë,
pasi jam ndierë mirë këtu
dhe kam pasur mbështetje
nga stafi, tifozët drejtuesit
e këtë e tregon fakti që kam

qëndruar kaq gjatë. Kemi
bërë mirë gjysmën e se-
zonit, por më ngel pish-
man që nuk bëra dot as-
gjë në periudhën e janarit
për të blerë lojtarët që
doja. Flamurtarin e kam
marrë 10 pikë pas Tiranës
dhe të eliminuar në Kupë.
Në atë sezon, Tirana ra
nga kategoria. Tashmë
po e lë ekipin vetëm dy
pikë larg Europës dhe që
ka arritur në gjysmëfina-
len e Kupës së Shqipërisë.
Nuk është pak të jesh për
1 vit e gjysmë trajner i Fla-
murtarit", është shprehur
Duro.

Kupa e Shqipërisë, Rexhinaldo pret biletën për Laçin, Soue dhe Nimaga përmbysin Flamurtarin

Laçi "heq" qafe Kukësin,
Skënderbeu kalon në Vlorë

Më 27 maj, finalja e madhe Laçi-Skënderbeu
Skënderbeu ka përmby

sur Flamurtarin dhe i
është bashkuar Laçit

në finalen e madhe të Kupës
së Shqipërisë. Ndonëse luhej
në Vlorë dhe në shpinë kish-
in humbjen 1-0 të pësuar në
Korçë, të besuarit e Ilir Da-
jës gjejnë forca dhe arrijnë të
përmbysin gjithçka me dy
gola të shënuar në pjesën e
dytë nga Soue dhe Nimaga.
Në Vlorë kuqezinjtë e Duros
luanin shanset për të siguru-
ar finalen dhe më pas Kupën,
që ishte edhe objektiv mad-
hor pas dështimit në kampi-
onat. Pas një pjese të parë ku
vendësit kërkuan golin e
qetësisë (9') dhe gjyqtari Alla
ndërpreu ndeshjen për sh-
kak të koreve ofenduese (35'),
ekipet shkuan në dhomat e
zhveshjes me rezultat të
bardhë. Me rikthimin e ekipe-
ve në fushë, Skënderbeu
bëhet menjëherë kërcënues
dhe Flamurtari vuan presio-
nin. Në minutën e 52-të Gavaj
shërben mrekullishit për
Nimagën, por mesfushori
gjuan jashtë, ndërsa 2 minu-
ta më pas janë vlonjatët
shumë të pafat me Danilo
Alveshin që gjen shtyllën.
Dhe menjëherë hyri në fuqi
aksioma më e famshme e fut-
bollit, nëse nuk shënon do të
pësosh. Në minutën e 59-të
Soue shërbehet në zonë dhe
maliani me të djathtën tund
rrjetën, duke sjellë barasp-
eshën totale në edhe me
sfidën e parë. Por korçarët
nuk kënaqen dhe në
minutën e 61-të Nimaga kor-
rigjoi shënjestrën dhe çoi
topin aty ku Nurkoviç nuk
mundi dot ta arrinte. Më pas
Flamurtari kërkon më kot të
rikthehet në lojë, ndërsa
Skënderbeu arriti një kuali-
fikim të merituar për në fi-
nale, e gjashta kjo për ko-
rçarët, por pa mundur kurrë
ta fitojnë këtë trofe.
LAÇI, FINALISTI ILAÇI, FINALISTI ILAÇI, FINALISTI ILAÇI, FINALISTI ILAÇI, FINALISTI I
PPPPPARËARËARËARËARË

Rexhinaldo çon Laçin në
finalen e Kupës së Shqipërisë!
Goli i shkëlqyer i mozambik-
asit në minutën e 78-të ka zh-
vlerësuar rrjetën e tundur
nga Sidrit Guri në pjesën e
parë dhe ka bërë që kurbina-

KUPA E
SHQIPËRISË

sit të presin një biletë për fi-
nalen e madhe të 27 majit.
Ndeshja e parë në Laç kishte
përfunduar me rezultatin e
bardhë 0-0, ndërsa në "Zeqir
Ymeri", Kukësi zbret në
fushë i vetëdijshëm se duhet
të shënojë i pari. Dhe kështu
ndodh. Pas një këmbëngulje-
je të gjatë, Sidrit Guri do të

fitojë një penallti në minutën
e 19-të. Sulmuesi shkodran
pengohet në zonë nga dalja e
Selmanit dhe për Eldorjan
Hamitin kemi goditje nga 11
metrat. Është vetë Guri që e
merr përsipër ekzekutimin
dhe e kthen në gol për gëz-
imin e të zotëve të shtëpisë.
Pjesa e parë mbyllet me

epërsinë e Kukësit, që tentoi
dyfishimin kryesisht nga me
gjuajtjet nga jashtë zonës
(36'), ndërsa me fillimin e së
dytës, Laçi duket më agresiv.
Madje në minutën e 56-të
Rexhinaldo i shkon fare
pranë barazimit, kur godet
me kokë pas harkimit të Ni-
kajt, por Frashërin e shpë-

ton vetëm shtylla e djathtë
pingule. Megjithatë, afri-
kani do të korrigjojë
shënjestrën në të 78'-ën.
Lushkja fut një top të zgjuar
në zonë dhe Rexhinaldo djeg
dy mbrojtësit e tij, duke be-
fasuar Frashërin dhe duke
bërë të shpërthejë në festë
pankina kurbinase. Barazi-

Jeton Selimi

mi i Laçit nervozon vendësit,
ndërsa tifozët nuk rreshtin
ofendimet karshi ekipit
mik, ndërsa çdo duel mes
lojtarëve, kthehet në sherr
(84'). Gjithsesi, deri në fund,
asgjë nuk do ndryshojë në
rezultat dhe me vër-
shëllimën e trefishtë të
Hamitit, fillon festa e
laçianëve, por kjo festë legji-
time ka acaruar tifozët e
Kukësit, ndërsa për të sho-
qëruar lojtarët bardhezi në
dhomat e zhveshjes është
nevojitur ndërhyrja e
forcave të FNSH-së, pasi nga
tribuna qendrore vërshoi
një lumë me sende të forta
në drejtim të lojtarëve kur-
binas dhe është dashur ndë-
rhyrja e forcave të FNSH-së
për t'i shoqëruar ata në
dhomat e zhveshjes. Për
Laçin kjo është finalja e 4-ët
në 6 vitet e fundit, teksa në
dy raste bardhezinjtë kanë
triumfuar ndaj Bylisit në
vitin 2013 dhe ndaj Kukësit
në vitin 2015.

Pakult: Më mërzitën fytyrat
e lojtarëve pas ndeshjes

Kukësi u eliminua nga Kupa e Shqipërisë, pasi barazoi
në shtëpi përballë Laçit, ku ndeshja e parë ishte mby-

llur 0-0. Në një prononcim për "Supersport", trajneri i
Kukësit, Peter Pakult u shpreh se Kukësi luajti mirë pjesën
e parë, por në pjesën e dytë humbi vetëbesimin. Ai shtoi
se Laçi luajti më mirë në pjesën e dytë. "Ishte një situatë
jo e mirë, pasi dihet që të gjithë donim të shkonim në
finale. U mërzita se si shkoi loja në fund dhe u mërzita me
fytyrat e futbollistëve që pashë në fund të ndeshjes. E
kishim përgatitur ndeshjen shumë, por ky është futbolli.
E dinim që rezultati i parë e linte lojën të ishte i hapur.
Kaluam në avantazh me meritë, por në pjesën e dytë pë-
suam golin e barazimit dhe u eliminuam. Bëmë shumë
gabime në pasime dhe lojtarët nuk kishin shumë vetëbe-
sim. Laçi e mori kontrollin e lojës në pjesën e dytë dhe
dominoi. E dinim që Laçi do na rrezikonte më shumë në
pjesën e dytë, pasi me golin e pësuar nuk kishte çfarë
humbiste dhe ia doli të kualifikohej", u shpreh Pakult.

PORTIERI I LAÇIT

Selmani: Sakrifikova
për këtë kualifikim

Laçi ka barazuar me re
zultatin 1-1 në gjysmëfi-

nalen e dytë të zhvilluar në
Kukës dhe pas barazimit pa
gola në ndeshjen e parë, ka
kaluar më tej në fazën fina-
le të Kupës së Shqipërisë. Një
rikthim i rëndësishëm për
ekipin e Laçit në këtë takim
ishte ai i portierit Selmani.
Ky i fundit ka shkaktuar pe-
nallti ndaj Gurit, megjithatë

shprehet se i frikësohej më
tepër një gabimi fatal të krye-
sorit të takimit, nëse mund të
ndëshkohej me karton të kuq,
pasi ishte në dijeni të ndry-
shimit të rregullores, që e fa-
vorizonte në këtë drejtim.
"Mendoj se edhe në ndeshjet e
fundit që Laçi ka humbur, ne
kemi zhvilluar rezultate pozi-
tive. Kualifikimi në finale ish-
te meritë e të gjithë grupit dhe

jo vetëm çështja e rikthimit
im. Guri më kapi në
kundërkohë dhe ndërhyra në
mënyrë të gabuar. Unë e dija
se nuk duhej të ndëshkohesha
me karton të kuq, pasi rreg-
ullorja ka ndryshuar, vetëm
nëse do të kishim një gabim
fatal të arbitrit. Mendoj se do
të jetë një ndeshje e fortë final-
ja e Kupës, pavarësisht emrit
që mund të përballemi mes Fl-
amurtarit dhe Skënderbeut.
Më kishin thënë se duhet të
luaja vetëm në fundjavë në
kampionat, por zgjodha të
sakrifikoja për të qenë i gat-
shëm edhe në këtë takim", ësh-
të shprehur Selmani.

GJYSMËFINALET

Kukësi - Laçi

1-1 (0-0)

Flamurtari - Skënderbeu

0-2 (1-0)

FINALJA 27 MAJ

Laçi - Skënderbeu
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Bunuel regjisor.
4. Të parat në sport.
6. Rodrigues që këndonte fado.
11. I famshmi Pacino.
12. Kujdeset në... ekstreme.
14. Eshtë skllavëri.
16. Eshtë shtypi jo përditshëm.
18. Janë tek në banka.
20. Eshtë ndeshje e... fundit.
21. Lumi i Bernës.
23. Janë me numër ato ushtarake.
24. Nesti pa pa çifte.
25. Si gjithë.
26. Sipërfaqe e shkurtër.
27. Ato të peshkut janë pa vlerë
28. Janë marifete… me grim.
31. Ethet e tij zunë kërkuesit.
32. Skuadra merengue.

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

- Gjithnjë shiko anën e ndritur të jetës.
"Optimisti sheh trëndafilin, jo gjembat;
pesimisti ua ngul sytë gjembave,
harron trëndafilin."

- Nuk ka qëllim të madh pa sakrifica të
mëdha. Cezari

- Nga diamantet nuk lind asgjë, nga dheu lindin lulet.
- Askush nuk mund të emancipohet nëse nuk

emancipon njëherazi të gjithë ata që ka rrotull.
- Jeta është përsosje pa fund. Të quash veten të

përsosur, do të thotë…të vrasësh veten.
JOHANN P. HEBEL Shkrimtar (1760-1826)

- Disa njerëz japin premtime për
hir të kënaqësisë që kanë kur
nuk i mbajnë ato. {Hezlit}

- Sikundër nuk ka peshk pa
hala, nuk ka edhe njeri pa të
meta. {Luter}

- "Çdo dalje është një hyrje
diku." Tom Stoppard

- Mendojnë për të ardhmen me
shqetësim, dhe harrojnë të
tashmen, nuk e jetojnë të
tashmen e as të ardhmen,
(i humbin të dyja).

HORIZONTAL
1. Ishte dekret i sulltanit.
8. Fillojnë nazet.
9. Eshtë bosht.
10. Eshtë studio e Barack Obama-s.
13. Fillojnë romanin.
14. Pak nepozitëm.
17. Mbahen për të ndaluar.
18. Janë njerëz me dy faqe.
21. U mbiquajt Princi i oratorëve.
22. Nofka e Eisenhoëer.
24. Janë ministri.
25. Pak normalitet.
26. Rodrigues, që u quajt mbretëresha e fado-s.
27. Kush është... nuk është i lirë.
29. Bën be pa u betuar një e tillë.
30. Kështu mbyllet dera.
33. Eshtë për medaljen e parë
34. Janë nofka.
38. Satelit i Jupiterit.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

33. Eshtë trofet që fitohet.
34. Ndahen nga ortakët.
36. Një biçikletë dyshe.
39. Qetësonte detin.
42. Kanë dhoma që zihen.
44. Eshtë ekulibri në palestër.
46. Në krye të jurisë.
47. Numri i kuartetit.
48. Gjysmë armate.

VERTIKAL
1. Gjysma  e lapsit.
2. Përfundojnë pingul
3. Shkruhen për filma.
5. Duhen realizuar.
6. Gabim pa kufij.
7. Portokalli i Stanley Kubrick.
8. Në krye të artistëve.
9. Eshtë edhe ai i rekordeve.

10. Fleming që krijoi James Bond.
13. Janë binarë.
15. Janë dhoma.
16. Eshtë i zi... pikant.
17. Institucione Lokale Tiranë.
19. Pagëzoi Shën Palin.
20. Eshtë besimi i besimtarëve.
22. Janë pamje nga puna.
26. Janë aksione për... gol.
27. Një fjalë për më vonë.
29. Maria Rilke, shkrimtar.
30. Fillojnë turnin.
32. Kupa e fituar gjithmonë nga Brazili.
34. Eshtë copë... torte.
35. Mbyllin një tender.
34. Ndo në kufij.
38. Një pëlhurë.
40. Lidh dy brigjet.
41. Një pije piratësh.
43. Fillojnë lehtë.
45. Të fundit në sirtar.

39. Fillojnë matjet.
41. Në krye tëv idealisatëve.
42. Një Ibrahim violinist.
44. Ekstreme në sirtar.
45. Kështu shtë lojtari i under 21.
47. Eshtë gjuajtja personale.
49. Mund të ushtrohet edhe psikologjik
50. Gëlonin nga gladiatorët.

VERTIKAL
1. Eli këngëtare.
2. Pak ekologjike.
3. Rastis në kufij.
4. Janë tempereturat më të ulëta.
5. Inicialet e Lendl.
6. Jetojnë në kryeqendrën piemonteze.
7. Campion regjisore.
8. Gabim rrjete në tenis.
11. Janë si cilësi.
12. Ishte gjuha e romakëve.

15. Flet për bëmat e kreshnikëve.
16. Janë shërbimet me... korrespondencë.
17. I vihet kalit.
18. Rrapo i luftëtarëve.
19. Aktet pa kufij.
20. Mbyllet me dorezë.
21. Eshtë periudha e ftohtë.
23. Në krye të komandës.
24. Një artist si Tristan Tzara.
28. Janë sportistët që bëjnë stil të lirë.
31. Hapin pa kufij.
32. Qethen me qen.
35. Një mendim.
36. Kusturica, regjisor.
37. Parajsa e humbur.
39. Një stacion i famshëm orbital.
40. Pak aromatike.
43. Pak interesante.
46. Lirë në qendër.
48. Nota e diapazonit.
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