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Paloka, Felajt: Po më uzurpon postin, s’të lejoj
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Debatet në komision
për Tahirin, opozita: 
Do padisim çdokënd
që bllokon hetimin

Opozita akuzoi dje qeverinë se po çon drejt bllokimit komis-
ionin hetimor për çështjen “Tahiri”, ndërsa paralajmëroi 
se do të ketë padi penale për ata që bllokojnë hetimin. 
Mbledhja disaorëshe e komisionit për ish-ministrin ...

Mjeku Ylli Merja: Si 
të rregulloni funksionin 

e tiroides me bimë 
mjekësore, këshillat
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Shqipëria sipas statistikave zyrtare 
ka shënuar rritje të përdorimit të 

rrjeteve sociale, në mënyrë jo efek-
tive. Tendenca për të qenë “cool” ka 
krijuar ... Vijon në faqen 21

Nga  ELIS KUÇI 

Ta “luftojmë” depresionin 
e fshehur pas rrjeteve sociale 

Opinioni
 Ditësi
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NEGOCIATAT

‘Deti’, Kotzias: Brenda 
majit mbyllim paktin 

me Shqipërinë. Berisha:
Po falen pasuri përrallore
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KUSH JANE OBJEKTIVAT

Dy shpërthime të forta
me eksploziv tronditin 
Vlorën, nëna e Batës
përfundon në spital

 

Tokat e zëna nga ndërtimet 
pa leje, hapet aplikimi

për 3500 pronarët që do
marrin kompensimin

LISTA E III EMERORE
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Nga VALENTINA MADANI

Nga INA ALLKANJARI
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Policia merr në pyetje ish-gjykatësin e Apelit Ushtarak, Shaqir Gradica

Droga në Spanjë, e vërteta e trafikantit të arrestuar

Në faqen 9

Autoritetet shqiptare: Identiteti i Dritan Gradicës është i vjedhur
isht u njoftua se u arrestua 
Dritan Gradica dhe Julian 
Deblini. Pas bërjes publike 
të identitetit të dy trafi-
kantëve shqiptarë, u verifi -
kuan gjeneralitetet e tyre. 
Nga të dhënat e gjendjes 
civile në Shqipëri rezulton 
se me  ...

Gjatë operacionit an-
tidrogë në Spanjë ku u 

sekuestrua 1 ton kokainë, 
dy ndër 5 personat që ranë 
në prangat e policisë janë 
shqiptarë. Mediat spanjolle 
dy ditë më parë bënë pub-
likë emrat e tyre, konkret-

Del formulari-tip që duhet të plotësojnë përfituesit. Mund të aplikojnë 
vetëm ata që kanë plotësuar dosjet në vitet 1993, 1994, 1995 dhe 1997 

Nga GENT SEJKO

Në mbledhjen e sotme, Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shq-

ipërisë mori në shqyrtim dhe mira-
toi Raportin Tremujor të Politikës 
Monetare ... Vijon në faqen 20

Ekonomia shqiptare, 
trend pozitiv zhvillimi

Fjalimi
 Ditësi

Treni i 
harmonisë 

 OPINION

Nga ARLINDA ÇAUSHOLLI 
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ANALIZA E QEVERISE
KRYEMINISTRI

Analiza e qeverisë, kryeministri e ministrat nisin "përballjen" me qytetarët

Rama: Gjyqtarë e politikanë të larguar
nga vetingu, llogari para drejtësisë

"Nuk do tolerojmë askënd që do të mbajë avazin e tepsisë së pushtetit"
EDI PALOKA
Nënkryetari demokrat i Kuvendit,
Edi Paloka, ka ironizuar
kryeministrin Edi Rama.
"Llogaridhënie publike e
qeverisë thotë dhe mbledh
administratën që t'i kërkojë
'llogari'. I jep fjalën 'popullit' dhe
e para që e mori fjalën, e pyet
se si duhet t'ia bëjë që të
punësohet... I bindur që vajza e
ka mësuar rolin, kryeministri
ynë bën batutën e radhës mbi
punësimin, ose jo të asaj vetë.
Vajza hutohet (ose "magjepset")
dhe pasi belbëzon pak,
deklaron se ajo është në punë
në fakt, po ka merak për të
tjerët...", shkroi Paloka.

Ndryshimet në qeveri, Gjiknuri:
Është e drejtë e kryeministrit

PETRIT VASILI
Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili tha dje
se, "përfundimisht për zgjedhjen e qëllimtë dhe
tinëzare të mazhorancës, ky parlament ka hyrë në një
rrugë anormale dhe dita e nesërme është pikërisht një
ditë anormale, pasi po nesër një nga çështjet që është
planifikuar të diskutohet është ligji për strehimin social,
i cili është futur në mënyrë të dhunshme nga
mazhoranca në rend të ditës".



Nishani: Rama tallet me
qytetarët, në 5 vite qeveria

nuk bëri asgjë

Kryeministri Edi Rama
deklaroi dje para ba-
norëve të Tiranës,

në mjediset e reja të Amfite-
atrit tek Liqeni Artificial se,
"rekomandimi i marrë nga
Komisioni Evropian ka
ardhur me shumë punë e
mund, falë reformave që
kemi arritur". "Në këto 6
muaj kemi finalizuar mar-
rjen e rekomandimit pozitiv
pa kushte për çeljen e nego-
ciatave dhe është një rezul-
tat që ka ardhur me mun-
dim, me shumë punë, me
shumë durim dhe ka ardhur
falë të gjitha atyre refor-
mave që kemi arritur. Është
një rezultat që është njohur
nga Komisioni Europian.
Politikanët, nga më i gjati
deri te më i shkurtri do të
duhet të mos mjaftohen
duke thënë se unë jam i nder-
shëm dhe ai është hajduti,
por të provohen si të tillë
kur të paraqiten në gjykatë
apo prokurori dhe kur ato
të jenë të pastruar nga llu-
mi i çerekshekullit", - u
shpreh kryeministri. Kreu i
qeverisë u kërkoi qytetarëve
që të bëjnë të ditura
shqetësimet e tyre në plat-
formën e bashkëqeverisjes,
duke theksuar se duhet të
nxirren jashtë zyrave, ata të
cilët nuk përfaqësojnë dhe
nderojnë PS-në. "Ne duhet
në mënyrë të vazhdueshme
së bashku të nxjerrim jash-
të nga zyrat e shtetit të
gjithë ata që nuk e përfaqë-
sojnë dhe nuk e nderojnë PS-
në dhe votën e të gjithë aty-
re që nuk e nderojnë PS-në.

Ne duhet të mos tole-
rojmë askënd, që kërkon të
na mbajë peng të avazit të
vjetër të tepsisë së pushtetit,
duke e kthyer një pozicion
të marrë falë kontributit në
PS për të ushqyer interesat
veta", tha më tej kreu i qever-
isë. Kryeministri Edi Rama
paralajmëroi të gjithë
gjykatësit dhe prokurorët,
të cilët dhanë dorëheqje për
t'i shpëtuar procesit të
vetingut, se do rikthehen te
drejtësia, por këtë herë për
të dhënë llogari për gjithç-
ka kanë bërë në sistemin e
drejtësisë. "Vetingu këtë
qëllim ka, të pastrojë sistem-
in dhe në pallatin e ri të
drejtësisë të hyjnë gjykatës
dhe prokurorë, të cilët të
drejtës i thonë e drejtë dhe
të padrejtës, të padrejtë. Ata
gjykatës e prokurorë të
çliruar nga kthetrat e poli-
tikës, të vendosur në pozi-
cionet e tyre falë meritës do
ndajnë 'shapin nga sheqeri'.
Ata që sot ikin, do jenë të
detyruar të kthehen, jo si
gjykatës e prokurorë, por si
individë që duhet të japin
llogari para drejtësisë sh-
qiptare për çfarë kanë bërë",
theksoi kryeministri.
TAKSATAKSATAKSATAKSATAKSATTTTT

Gjatë fjalës së tij, kreu i

qeverisë u ndal edhe te tak-
sat, të cilat janë rritur duke
evidentuar prej tyre, taksën
e karburantit si dhe taksën
e atyre që fitojnë më shumë.
"Dëgjoj vetëm taksa, taksa,
taksa dhe me idenë që kemi
rritur taksat dhe këtë
ankesë e bëjmë për ata që
nuk kanë paguar ndon-
jëherë taksa në jetën e tyre.
Ne kemi rritur vetëm 2 tak-
sa, kemi rritur taksën për
ata që fitojnë më shumë,

ishte 10 e bëmë 15%. Kush
fiton më shumë, paguan më
shumë. Ne që akuzohemi
për parti të një grushti oli-
garkësh, i kemi bërë oli-
garkët të paguajnë më
shumë", sqaroi ai. Madje,
gjatë takimit pati edhe bat-
uta me kryebashkiakun e
Tiranës, Erion Veliaj, duke
i thënë se ai kishte rritur
taksat. "Me taksën e arsim-
it janë ndërtuar 17 shkolla
në Tiranë dhe këto janë

kontribute, të cilat kthe-
hen të gjitha pas. Një kry-
etar bashkie gdhihet duke
mbjellë pemë dhe nuk sh-
kon në shtëpi për të fjetur
dhe për këtë ia vlen t 'i
japësh ato lekë. Në fund të
fundit patriotizmi fillon
nga taksat. Kush i thotë
vetes, 'o sa mirë me qenë sh-
qiptar' është çdo gjë, por jo
patriot", tha Rama. Kryem-
inistri foli për rritje të num-
rit të punësimeve.

Darina Tanushi

Ish-presidenti Bujar Nishani përmes një statusi në
"Facebook" ka reaguar pas deklaratave të kryeminis-

trit Edi Rama për projektet e reja që do të konkretizohen
në Tiranë dhe në të gjithë vendin. Për ish-kreun e shtetit
kjo është tallëse, pasi pas 5 vitesh qeverisjeje, sipas tij,
kryeministri i Shqipërisë tregon se çfarë do të bëjë në 5
vitet e ardhshme për infrastrukturën. Nishani thotë se
në 5 vite nuk është bërë asgjë
nga kjo qeveri. "Tallëse! Pas 5
vitesh qeverisjeje, kryeministri
i Shqipërisë tregon se çfarë do
të bëjë në 5 vitet e ardhshme
për infrastrukturën. Asgjë s'të
thotë çfarë është bërë në 5 vite.
Asnjë rrugë e re nacionale.
Asnjë rrugë e re lokale. Asnjë
spital i ri. Asnjë shkollë e re.
Vazhdon e njëjta shfaqje. Vid-
eo me 'cartoons', por asnjë pro-
jekt real i vënë në shërbim të
njerëzve. Nuk pranojmë më
gënjeshtra!", u shpreh ish-presidenti. Nga ana tjetër edhe
kryetari i grupit parlamentar të PD-së, Edmond Spaho
ka komentuar takimet e kryeministrit. "Rama filloi sot
turin e 'llogaridhënies publike'. Një farsë e vërtetë!
Mjaft t'i referohesh gjuhës me të cilën foli sot dhe kup-
ton që e sheh veten si në vitin 2013 dhe jo që qeveris
prej pesë vitesh. Rama qytetarët i përdor për shou, llog-
aritë e vërteta i jep te krimi. Qytetarët i do për vota,
shërbimin e ka për oligarkët", tha Spaho. "Vetingu?!
Aq shumë e do Rama, sa Prokuroren e Përgjithshme e
zgjodhi pa veting. Drejtësia e Edi Ramës është mbrojtje
për Tahirin, Beqajn, Gjiknurin, Ahmetajn, Dakon, Se-
jdinin dhe veten e tij dhe ndëshkim politik për kuk-
sianët, që nuk paguajnë dot taksën korruptive të Rrugës
së Kombit", u shpreh Spaho.

Ministri i Energjisë
dhe i Infrastruk-

turës, Damian Gjiknuri, i
ftuar në studion e lajmeve
të "Ora News" tha se nuk i
trembet paralajmërimit të
kryeministrit Rama për
ndryshime në qeveri në
muajin shtator. Sipas tij, të
gjithë ministrat janë në
provë, pasi mandat për të
qeverisur ka kryeministri
dhe jo ministri. "Nuk ka
ndonjë gjë të jashtëzakon-
shme këtu, sepse çdo min-
istër është në provë. Min-
istri është aty për shkak
të vullnetit të kryeminis-
trit, nuk ka ndonjë man-
dat të veçantë. Mandat ka
kryeministri së bashku me
ekipin e tij dhe kryeminis-
tri ka të drejtë të bëjë ndry-
shime sa herë që e shikon
ai të nevojshme, madje pa

dhënë asnjë shpjegim", u
shpreh Gjiknuri. Sipas tij,
"llogaridhënia nuk është në
funksion të ndryshimeve,
është një proces formal i
marrjes së opinionit si po
qeveriset dhe çfarë do të ndry-
shohet". I pyetur në lidhje me
tarifën për Rrugën e Kombit,
Gjiknuri tha se ajo do të zba-
tohet, por do të jetë e reduk-
tuar dhe e papërfillshme për
kuksianët. Ministri u shpreh

se po diskutojnë me konce-
sionarin e Rrugës së Kombit.
"Kemi zgjedhur disa modele
të tjera ekonomike duke
marrë parasysh uljen dras-
tike për kuksianët", tha Gjik-
nuri. Ai tha se shumë shpe-
jt do të diskutohet edhe me
biznese të Kosovës për këtë
çështje. "Në të gjithë botën
rrugët janë me tarifë dhe
këtu nuk ka përjashtim Sh-
qipëria", tha Gjiknuri.

Gjatë një
seance
parlamentare

Kryeministi Edi Rama
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KERKESA
Deputetët socialistë kërkojnë që prokuroria, policia,
Shërbimi Informativ, Ministria e Brendshme,
doganat të sjellin informacion mbi trafikun e drogës
duke filluar nga viti 2005. Por kjo për deputetët e
opozitës është dalje nga objekti i komisionit. Nga
deputetët Paloka dhe Noka, kjo shihet si një tjetër
pengesë për komisionin, duke e cilësuar se është
urdhër për bllokim.





Sekuestrimi i 2.5 tonë drogë në Itali

Provat, PD: Anija kalon nën
hundën e policisë shqiptare

Batuta në komision, nga qethja e Finos, prashitja e lakrave, deri tek kafja e Withers

Dokumentet për Tahirin, opozita:
Padi penale kush bllokon hetimin
Paloka, Felajt: Po më uzurpon postin, s'të lejoj

DEBATET, IRONIA DHE BATUTAT NË
KOMISIONIN HETIMOR "TAHIRI"

EDI PALOKA: Ju atë ditë keni uzurpuar postin tim dhe nuk keni pasur të
drejtë që të mblidhni komisionin. Ju e bëtë që të bënit zhurmë, pasi atë
ditë ishte gjyqi për kuksianët. E ashtuquajtura mbledhje ishte në shkelje
të ligjit dhe është nul. Sot është mbledhja e tretë dhe jo e katërt.
Flamur Noka i drejtohet Bashkim Finos: Bashkim qenke qeth mirë sot…
ERMONELA FELAJ: Duhet të vazhdojmë në atë pikë që e kemi lënë
dhe jo kur të doni ju. Ne jemi paraqitur në ketë mbledhje dhe ju nuk ishit
paraqitur. Unë nuk kam marrë kompetencën tuaj. Ju na akuzoni se ne
vonojmë komisionin, por ne kemi qenë korrektë dhe kemi ardhur në çdo
mbledhje.
EDI PALOKA: Pa marrë autorizimin tim, ju nuk duhet të ishit mbledhur
dhe të shqyrtonit çështjen. Keni uzurpuar postim tim.
ERMONELA FELAJ: Nuk ta merr njeri postin.
EDI PALOKA: Të gjitha institucionet kryesore që marrin urdhër nga Edi
Rama nuk kanë sjellë asnjë informacion në komisionin hetimor.
Megjithëse disa kanë caktuar dhe afate që u kanë kaluar. E kam
deklaruar para fillimit të këtij komisioni, do të zbatoj pikë për pikë Kodin
Penal për ata që do të pengojnë dhënien e informacionit për komisionin
hetimor.
KLOTILDA FERHATI: Ka mungesë serioziteti, pasi nuk mund të
analizojmë punën e një institucioni. Mënyra se si merren informacionet
janë të parashikuara qartë dhe nuk duhen paragjykuar se si i japin
informacionet, pasi kanë rregullat e tyre. Do t'ju lutesha të mos akuzoni
për mënyrën e veprimit të secilit prej institucioneve.
MYSLIM MURRIZI: Se mos e kanë ngatërruar me ditët e ngarkesës që
vjen droga nga Kolumbia në Durrës. Se për 50 ditë vjen ngarkesa nga
Kolumbia, çfarë keni kërkuar?! Letra i ke kërkuar? Po i ke kërkuar letra,
duken si shumë, mos i ka ngatërruar me ngarkesë. Kërkoj që t'ia
speficikosh. Nuk duam mall, duam letra.
EDI PALOKA: I keni bërë kërkesë Ministrisë së Bujqësisë për Saimir
Tahirin.
BASHKIM FINO: Se çfarë kemi kërkuar ne, e dimë. A i firmos? Kaq
duam nga ty. E bën dot këtë punë?
EDI PALOKA: Shoku Bashkim, këtu drejtoj unë, jo ti.
BASHKIM FINO: Ec mor aty ti, të pyes ty...
EDI PALOKA: Shoku Bashkim...
BASHKIM FINO: Lëre se e kam unë fjalën…
EDI PALOKA: O Fino, detyrat m'i jep ligji, jo ti. E drejtoj unë komisionin,
jo sipas dëshirave të tua.
ERMONELA FELAJ: Mos drejto në mënyrë abuzive.
BASHKIM FINO: Ore firmosi, kaq duam ne.
EDI PALOKA: Ore për shkresat tuaja po flas.
ERMONELA FELAJ: Nuk po flet, po tallesh, na thuaj pse nuk i çove
dhe nisi, kaq.
FLAMUR NOKA: Ore, pse jeni kaq nervozë, nuk e kuptoj?
PAULIN STERKAJ: Nuk je zakonisht i qetë, por të falënderojmë për
qetësinë që po mban. Ju keni marrë përsipër të na hetoni ne, apo të
hetoni çështjen në fjalë? Deri tani më vjen keq që gjendem në këtë
grup, do e kisha lënë, por për shkak të numrave, nuk po iki. Kërkesat
tona i çmon koha dhe puna. Ecni para se nuk kemi kohë me humb.
Komisionet janë mbledhur për të gjykuar njëri-tjetrin, a keni mundësi të
gjykoni çështjet? Kur dalim jashtë, ne të tërë i japim dorën njëri-tjetrit,
nuk kemi asgjë. Po prashisim lakra kot.
EDI PALOKA: Edhe unë atë po kërkoj, nuk po gjykojmë njëri-tjetrin. Kjo
është çështje e ligjit, unë nuk firmos dot kërkesa që janë kundër ligjit,
del jashtë objektit kjo.
ERMONELA FELAJ: Ne i jemi drejtuar Prokurorit të Përgjithshëm për
vendimin e Kuvendit.

BLERJA E VOTES

PD e Durrësit
paralajmëron

bojkotin e
zgjedhjeve lokale

Opozita akuzoi dje
qeverinë se po çon
drejt bllokimit komi-

sionin hetimor për çështjen
"Tahiri", ndërsa paralajmëroi
se do të ketë padi penali për
ata që bllokojnë hetimin.
Mbledhja disaorëshe e komi-
sionit për ish-ministrin e
Brendshëm, Saimir Tahiri u
shoqërua me debate dhe batu-
ta që në nisje të tij. Debati nisi
për shkak të rendit të ditës,
pasi përfaqësuesja e PS, Er-
monela Felaj kërkoi kalimin
e disa pikave të diskutuara në
mbledhjen e kaluar, ku opozi-
ta nuk mori pjesë. Paloka aku-
zoi institucionet se po pen-
gojnë punën e komisionit,
duke mos dhënë informacion.
Ai akuzoi Ramën se po kër-
kon të pengojë punimet e këtij
institucioni. Shkak është bërë
fakti sipas tyre që asnjë insti-
tucion "nga ata që marrin ur-
dhra nga Rama" siç tha Palo-
ka nuk kanë sjellë asnjë ma-
terial të kërkuar nga ky ko-
mision. "Kemi marrë përgjigje
negative nga të gjitha institu-
cionet që drejtohen nga
Rama. Shërbimi Informativ
ka kërkuar kohë për dhënien
e informacionit dhe ka mirëk-
uptimin tonë. Kryeministria
nuk dha informacion as për
materialet e paklasifikuara.
Ministria e Brendshme ka
kërkuar 60 ditë afat për
dhënien e informacionit. Të
gjitha institucionet kryesore
që marrin urdhra nga Edi
Rama nuk kanë sjellë asnjë
material në komision hetimor,
megjithëse kanë kaluar edhe
afatet që kanë caktuar. Unë e
kam deklaruar para fillimit të
këtij komisioni që do zbatoj
pikë për pikë Kodin Penal për
ata që do të tentojnë të pen-
gojnë dhënien e informacio-
ni", tha z.Paloka. Sipas tij, kjo
është përpjekje për të parali-
zuar hetimin. Paloka akuzoi
më tej Felajn se i uzurpoi pos-
tin dhe e paralajmëroi se nuk
do ta lejojë më. "Unë e kalova,
megjithatë meqë e hapët, ajo e
ashtuquajtura mbledhje që ju
bëtë, përveçse është krejtë-
sisht nul, është dhe në shkelje
të plotë të ligjit. Ju zonja Felaj
në atë mbledhje keni uzur-
puar postin e kryetarit, që nuk
ju takon me ligj. Për mbarëva-
jtjen e komisionit unë e lashë
vetëm me një denoncim pub-
lik, sepse mund t'ju akuzoja
për uzurpim të postit, sipas
ligjit ju e dini shumë mirë se
nënkryetari i komisionit
vetëm me autorizim të krye-
tarit. E keni të qartë, të shk-
ruar shumë mirë në ligj. Ju atë

Valentina Madani

Partia Demokratike reagoi dje lidhur me sasinë e drogës
prej 2.5 tonësh që u kap në Itali. Deputeti i PD-së, En-

kelejd Alibeaj, sulmoi qeverisë "Rama" se pala shqiptare i
lë të lira këto anije që transportojnë drogë dhe i kapin
autoritetet italiane. "Kapja e një tjetër sasie rekord lënde
narkotike nga Shqipëria në brigjet e Italisë është një provë
e fortë e lidhjes së qeverisë
me trafikun e drogës.
Gomonia me 2.5 tonë
kanabis sativa ka kaluar
nën hundën e policisë sh-
qiptare dhe para syve të
radarëve, për t'u kapur
vetëm nga autoritetet ital-
iane, të cilët prej kohësh
janë në gatishmëri të plotë
dhe në gjendje alarmi nga
droga shqiptare. Kjo është
e disata herë që brenda pak
kohësh mjetet lundruese të
nisura nga Shqipëria nis-
en me tonelata drogë drejt Italisë dhe kapen nga Guardia
di Financa, duke sfiduar policinë dhe radarët shqiptarë.
Dhe në fakt, nuk ka si të ndodhë ndryshe, kur vendi qever-
iset nga një kryeministër, vëllai i të cilit është i përfshirë
direkt në trafikun e kokainës. Kjo ndodh në vendin ku
vëllai i ministrit të Brendshëm është i dënuar në Itali për
trafik droge, por mbrohet nga qeveria dhe nuk ekstradohet
për t'u përballur me drejtësinë e vendit fqinj", tha z.Alibeaj.

. "Kapja e një tjetër
sasie rekord lënde

narkotike nga
Shqipëria në brigjet e
Italisë është një provë

e fortë e lidhjes së
qeverisë me trafikun e

drogës”.

Një ditë pasi Partia
Socialiste deklaroi

se Vangjush Dako mund
të rikandidojë për herë të
katërt në krye të Bash-
kisë së Durrësit, ka re-
aguar dega e PD-së së
qytetit bregdetar. I sa-
pozgjedhur në krye të PD
të Durrësit, Ferdinad
Xhaferri, i cili në 2011
humbi betejën e drejtpër-
drejtë për Bashkinë e
Durrësit la të hapur
mundësinë e bojkotimit
të zgjedhjeve vendore të
2019. "Duke garantuar që
ata zotërinjtë që pi kafe
tek 'Arvi' nuk do t'i për-
dorë më në fushatë, duke
garantuar që nuk do ble-
jë më vota, Ferdinant
Xhaferri dhe Partia
Demokratike e Durrësit
nuk futet më në zgjedhje
nëse zoti Basha nuk
sqaron përfundimisht
problemin e blerjes së
votës dhe përdorimit të
fondeve. Kjo është një
çështje që i takon ta
zgjidhë zoti Basha. PD
ose rri, ose del jashtë
sistemit. Me barazi të vo-
tuesve, kjo është detyra
jonë", tha z.Xhaferraj.

Komisioni për ish-ministrin
 e Brendshëm, Saimir Tahiri

ditë keni uzurpuar postin tim.
Nuk do ta toleroj më. Komi-
sionin e drejtoj unë me të
gjitha kompetencat që më jep
ligji dhe Kushtetuta, absolut-
isht nuk keni pasur të drejtë
të mblidhni komisionin", tha
z.Paloka. Debate pati edhe
për kërkesat e paraqitura

nga anëtarët që i takojnë
mazhorancës. Deputetët so-
cialistë kërkojnë që prokuro-
ria, policia, Shërbimi Infor-
mativ, Ministria e Brend-
shme, doganat të sjellin infor-
macion mbi trafikun e drogës,
duke filluar nga viti 2005. Por
kjo për deputetët e opozitës

është dalje nga objekti i ko-
misionit. Gjithashtu, kjo
nga deputetët Edi Paloka dhe
Flamur Noka shihet si një
tjetër pengesë për komision-
in, duke e cilësuar se është
urdhër për bllokim. Flamur
Noka shkëmbeu batuta me
Bashkim Finon, "Bashkim
qenke qethur mirë sot", i ka
thënë ai. Noka ironizoi gjith-
ashtu edhe kërkesat e infor-
macionit të mazhorancës,
duke i cilësuar ato si absurde
dhe të parëndësishme për ko-
misionin për të cilin janë
mbledhur. "Si e pinte kafen
ambasadori Withers, me
sheqer apo pa sheqer", th
Noka. Kurse demokrati
tjetër, Enkelejd Alibeaj u
shpreh: "Meqë është viti i
Skënderbeut, përse nuk
kërkuat informacion për
kanabisin deri në atë peri-
udhë kohe"?
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Negociatat, raundi i dytë i bisedimeve pritet të zhvillohet në Greqi

'Deti', Kotzias: Brenda majit mbyllim
marrëveshjen me Shqipërinë

"Greqia do të nisë negociatat edhe me Italinë"
DEKLARATA
"Jemi në
diskutime me
Shqipërinë,
ekipet tona
teknike janë
takuar përsëri.
Shpresojmë se
deri në fund të
majit të kemi një
marrëveshje dhe
nëse jo në fund
të majit, do të
jetë në fillim të
qershorit" - tha
ministri i
Jashtëm grek.

"Shqiptarët të mbrojnë interesat jetike"

Berisha: Shqipëria gati t'i dorëzojë
Greqisë pasuritë përrallore

NEGOCIATAT

Deputeti gjerman sot në Tiranë,
takime me zyrtarët e lartë

Ministri i Jashtëm
grek Nikos Kotzias
shprehet besim-

plotë për arritjen e një mar-
rëveshjeje me Shqipërinë
lidhur me delimitimin e
zonave detare. Ndryshe nga
një javë më parë, kur kishte
përcaktuar fundin e majit si
datë për finalizimin e nego-
ciatave, Kotzias i ka dhënë
një shtyrje të vogël këtij
afati. "Jemi në diskutime me
Shqipërinë, ekipet tona
teknike janë takuar përsëri.
Shpresojmë se deri në fund
të majit të kemi një mar-
rëveshje dhe nëse jo në fund
të majit, do të jetë në fillim
të qershorit", - tha ministri i
Jashtëm grek në një interv-
istë për televizionin vendas,
SKAI. Ministri i Jashtëm
grek, Nikos Kotzias foli pas
nisjes të raundit të parë të
bisedimeve mes Greqisë dhe
Shqipërisë në Tiranë, në
lidhje me marrëveshjen e re
për çështjen e detit. Kotzias
njoftoi se pas përfundimit të
negociatave me Shqipërisë,
Greqia do të nisë negociatat
me Italinë. Edhe pse ka një
marrëveshje që nga viti
1977, disa prej zonave detare
midis të dy vendeve nuk
janë delimituar ende. Minis-
tri i Jashtëm grek shpjegoi
me detaje qëndrimet e
Athinës për negociatat me
Shkupin që aktualisht duket
se kanë ngecur. Kotzias u
shpreh skeptik nëse do të
mund të arrihet një mar-
rëveshje deri në samitin e
NATO-s, ku vendi fqinj
shpreson të marrë ftesën për
anëtarësim. Shqipëria dhe
Greqia nisën me datën 30
prill bisedimet zyrtare për
marrëveshjen e re të delemit-
imit të zonave detare mes
tyre. Mësohet se takimi ësh-
të zhvilluar mes grupeve
negociatore dhe jo në nivel
ministrash. Raundi i dytë i
bisedimeve pritet të zhvillo-
het në Greqi. Mbajtja e këtij
raundi të parë bisedimesh
në Tiranë ishte parala-
jmëruar nga ministri Ditmir
Bushati javën e kaluar ne
një intervistë për Zërin e
Amerikës. "Ka pasur vone-
sa për shkak të situatës së

brendshme dhe për shkak të
nevojës për një rakordim më
të mirë nga ana jonë. Javën
tjetër do të jetë raundi i ne-
gociatave në nivel të ek-
spertëve shqiptarë dhe gre-
kë sa i përket marrëveshjes,
apo tekstit për një mar-
rëveshje për kufizimin e
zonave detare. Ndërkohë,
puna po vazhdon në të gjitha
frontet e tjera. Mendoj se i

gjithë procesi i bisedimeve
për të gjithë temat që janë
në bisedime me Greqinë ësh-
të futur në hullitë e normali-
tetit dhe besoj se do të kemi
mundësinë që të ecim për-
para në adresimin e këtyre
temave",-deklaroi Bushati.
Takimet në nivel ekspertësh
u vonuan për shkak të mu-
ngesës së autorizimit për
plotfuqishmërinë nga Presi-

denti Ilir Meta, që rrëzoi dy
herë kërkesën e Ditmir Bus-
hatit. Takimet me palën
greke fillimisht nisën nga
një takim i dy ministrave të
jashtëm në Kretë e më pas
në Korçë. U desh një kohë jo
e shkurtër që të vendoseshin
emrat e negociatorëve, mes
të cilëve u debatua mjaft për
emrin e Artur Meçollarit.
Nga ana e saj, pala greke ka

10 negociatorë në këtë
tryezë. "Grupi ynë negocia-
tor përbëhet nga 10 persona.
8 janë zyrtarë të ministrisë
së Jashtme, një personalitet
i të drejtës ndërkombëtare
dhe një specialist i har-
tografisë"- ka deklaruar Kot-
zias, pak javë më parë. Kufi-
ri detar është njëra nga çësh-
tjet që po diskutohet mes dy
vendeve. Nga Athina pritet

Valentina Madani

Një ditë pas nisjes të
raundit të parë të

bisedimeve mes Greqisë
dhe Shqipërisë në Tiranë,
në lidhje me marrëve-
shjen e re për çështjen e
detit, ish-kryeministri
Sali Berisha shprehet se
Shqipëria është në prag
të dorëzimit të pasurive
përrallore Greqisë. Ish-
kryeministri u bëri thir-
rje shqiptareve të mbro-
jnë interesat jetike, integ-
ritetin territorial duke
flakur një minutë e më
parë vëllain siamez të Jor-
go Zografit, Edvin Kri-
staq Ramën. "Shqipëria
në prag të dorëzimit të
pasurive përrallore Gre-
qisë! Të dashur miq, par-
dje u mblodh komisioni i
përbashkët i kryesuar
nga spiuni famoz Meçol-

Deputeti i CSU në Bundestagun gjerman, i cili ësh
të njëkohësisht edhe zëdhënës i BE për zgjerimin,

Florian Hahn vjen sot për një vizitë zyrtare në Tiranë.
Zyrtari gjerman do të takohet nesër me kryeminis-
trin Edi Rama, presiden-
tin Ilir Meta, kreun e Ku-
vendit Gramoz Ruçi,
kreun e Grupit Par-
lamentar të PS Taulant
Balla si dhe me kreun e
PD, Lulzim Basha. Vizi-
ta e zyrtarit gjerman
vjen pas rekomandimit
pozitiv të KE për hapjen
e negociatave me Sh-
qipërinë si dhe vizitës që
zhvilloi kryeministri
Edi Rama pak ditë më
parë në Gjermani. Krye-
ministri Rama u takua pak ditë më parë me kancelaren
Merkel, ku kërkoi nga Gjermania dritën jeshile për
çeljen e negociatave. Kujtojmë se Gjermania, Franca
dhe Holanda janë tre vendet skeptike që duhet të bin-
den nga Shqipëria deri në fund të qershorit.

lari për shitjen e Detit. Akti
i tradhtisë së lartë ko-
mbëtare do firmoset sipas
ministrit grek të Punëve te
Jashtme, Kotzias brenda
muajt maj, kjo sepse mar-
rëveshja ka përfunduar me
kohë. Ju bëj thirrje shqipta-

rëve të mbrojnë interesat
jetike, integritetin terri-
torial duke flakur një
minutë e më parë vëllain
siamez të Jorgo Zografit,
Edvin Kristaq Ramën",-
shprehet ish- kryeminis-
tri, Sali Berisha.

abrogimi i ligjit të luftës, ësh-
të arritur marrëveshja për
ndërtimin e varrezës së ush-
tarëve grekë në Shqipëri,
marrëveshja për vulën apos-
tile dhe pritet ajo për lejet e
drejtimit të automjeteve. Në
një prej takimeve të palës sh-
qiptare, mësohet se ka pasur
debate sa i përket përfshi-
rjes në këto diskutime të
kufirit territorial.

THIRRJA

Ish-kryeministri
Berisha u bëri thirrje
shqiptarëve që të
mbrojnë interesat
jetike dhe integritetin
territorial të vendit.
"Shqipëria në prag
të dorëzimit të
pasurive përrallore
Greqisë!",-tha
z.Berisha.

Kryeministri Rama
u takua pak ditë më
parë me kancelaren

Merkel, ku kërkoi
nga Gjermania

dritën jeshile për
çeljen e negociatave.

Ministri i Jashtëm grek, Nikos
Kotzias dhe ministri Ditmir Bushati
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Ministrja e Mbrojtjes: S’ka ende plan për baza ushtarake të NATO

Kthimi i Dritan Demirajt në ushtri,
Xhaçka: S’ka konflikt politik në FA

ETILDA GJONAJ
Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, theksoi dje në
Komisionin e Ligjeve se me ligjin e ri të avokatisë
parashikohet ngritja e strukturave antikorrupsion
pranë Dhomës Kombëtare të Avokatëve, ndërsa shtoi
se parashikohet edhe forcimi i masave ndëshkuese.



Raporti i DASH përplas përfaqësuesit e opozitës dhe maxhorancës

Luan Rama: Situatë kriminale në vend
Balla: PD-LSI po dëmtojnë Shqipërinë
Kreu i grupit të PS: Luli e Monika, cinikë

Maxhoranca dhe
opozita janë për
plasur dje pas për-

caktimeve të raportit më të
fundit të Departamentit
amerikan të Shtetit. Zv.krye-
tari i LSI-së, Luan Rama e cilë-
soi një kambanë alarmi
raportin e Departamentit
Amerikan të Shtetit, sipas të
cilit vendi ynë është në rrezik
të madh pastrimi parash. Pas
mbledhjes së grupit, Luan
Rama në një konferencë për
median bëri përgjegjëse
qeverinë, që sipas tij nuk ka
marrë asnjë masë në këtë
drejtim. "Pak ditë më parë
kam mbajtur një qëndrim në
raport me moszbatimin e
ligjit nga qeveria. DASH e ka
vlerësuar Tiranën zyrtare si
një vend të rrezikshmërisë së
lartë për krime që drejtohen
dhe prekin interesat zyrtare
të qeverisë amerikane. Qever-
ia është përgjegjëse e kësaj
situate kriminale", u shpreh
Rama. "Kryeministri si perso-
ni përgjegjës nuk krijon Ko-
mitetin Kombëtar të koordin-
imit të luftës kundër drogës.
Përpiqen që me papërgjegjsh-
mëri të plotë që gjithçka t'ia
faturojnë opozitës. Kjo është
situata kriminale në vend
edhe në vigjilje të pritjes së
vendimit të madh nga Këshil-
li i Europës për hapjen e ne-
gociatave", tha deputeti i LSI-
së. Nga ana tjetër, kreu i
grupit parlamentar të PS-së,
Taulant Balla e cilësoi këtë
reagim si cinizëm të theksuar
politik. "Me një cinizëm të
theksuar politik, gati-gati me
një nihilizëm të ushqyer nga
interesat e politikës së ditës,
kemi parë deputetë të
opozitës, që duke iu referuar
abuzivisht raporteve ndërko-
mbëtare si ai i DASH, të
ngrenë lloj-lloj historish
melodramatike për një Sh-
qipëri që zhytet çdo ditë e më
shumë në krim e drogë. Tira-
na vlerësohet si një vend i
rrezikshmërisë së lartë për
krime që drejtohen ose
prekin interesa zyrtare të
qeverisë amerikane", dek-
laroi në emër të LSI Luan
Rama", citoi dje Balla,
përmes një reagimi në rrjetin
social. "Nuk dëshirojmë të
merremi gjatë me arsyet pse
e bën opozita e vendit këtë,
sepse jehona e zbrazëtisë së
tyre politike që duan ta ko-
mpensojnë me baltën ndaj
vendit është e dukshme", u
shpreh Balla. Kreu i grupit

parlamentar të PS-së i ka mar-
rë me radhë akuzat e opozitës,
duke i sqaruar dhe vënë për-
ballë faktet e PS-së. "Qeveria
në mënyrë tinëzare dhe për të
shmangur përgjegjësinë nga
vetja mbi krimin e ka drejtu-
ar gishtin ndaj sistemit të
drejtësisë", thotë kolegu im,

tani në opozitë, Luan Rama.
Është për të ardhur keq, sesi
PD dhe LSI mbyllin sytë në
mënyrë tinëzare para faktit që
konfiskimet dhe sekuestri-
met e aseteve kriminale nga
2013-2018 arritën vlerën e mbi
152 mln euro, ose rreth 5 herë
më shumë se në 2008-2013

(rreth 27 mln euro)", tha Bal-
la, duke cituar Luan Ramën.
"U kultivua 0 bimë kanabis
deri në fund të marsit 2018,
por për Lulin dhe Monikën
kanabisi po bën kërdinë në
Shqipërinë e gjorë. Ka një fja-
li në raportin e DASH që opozi-
tarët e kulluar të vendit e
ngrenë si flamurin e 'betejës'
së tyre: 'Korrupsioni në Sh-
qipëri është i përhapur në të
gjitha nivelet e qeverisjes'. Së
pari, korrupsioni nuk është
një fenomen që lindi me
ardhjen e Partisë Socialiste
në pushtet. Është një plagë e
thellë e një sistemi që u ngrit
nga këta që sot vajtojnë mbi
të, por ky nuk është justifiki-
mi ynë", sqaroi Balla. E duke
përmendur rezultatet e arrit-
ura nga qeveria, Balla tha:
"Është e qartë që opozitarëve
nuk u interesojnë këto rezul-
tate e as beteja jonë. Ata do të
vazhdojnë këngën e vajit për
"qeverinë si struktura që ve-
pron në shërbim të prapavijës
kriminale", duke treguar
kështu se nuk duan t'ia dinë
për Shqipërinë". "Zgjedhja e
tyre është ta baltosin qever-
inë deri në kockë, duke e di-
tur mirë se kjo baltë dëmton
më shumë Shqipërinë se sa
vetë qeverinë. Ndërsa ne
punojmë me vetëdijen se du-
het bërë më shumë dhe më
shumë do të bëhet se s'bën!",
u shpreh kreu i grupit par-
lamentar të PS-së.

Darina Tanushi

Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka deklaroi dje se nuk
ka një plan të afërt për vendosjen e një baze ushtar-

ake të SHBA-ve, në Shqipëri. Në një intervistë për "Report
TV", Xhaçka sqaroi propozimin e bërë gjatë vizitës në SHBA
për vendosjen e një baze ushtarake të SHBA-ve në Shqipëri,
duke thënë se sekretari Mattis tregoi mbështetjen e tij për
një vend si Shqipëria, që pavarësisht përmasave gjeografike,
ka qenë kontribuues shumë i madh për aleancës. E pyetur
nëse ka një shqetësim amerikan për ndikimin rus. Ministr-
ja Xhaçka tha: "Pa diskutim që ka shqetësim amerikan dhe
të Aleancës. Aleanca përballet sot me një ambient sigurie
ndryshe nga ai që ishte deri dje. Ka kërcënime, nuk bëhet
fjalë për Greqinë, por Rusinë, Lindjen e Mesme dhe Afrikën
e Veriut. Vëmendja kryesore është tek ata". "Ne jemi shumë
të mbrojtur, se jemi aleatë të NATO. Nuk diskutohet për
kërcënim nominal, por për një situatë sigurie dhe për një
rajon që destinacion duhet të ketë familjen amerikane", u
shpreh ministrja. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka, ka
folur për rikthimin e kolonel Dritan Demiraj në Forcat e
Armatosura. Xhaçka tha se në FA ka një rregull të fortë,
që është zbatimi i ligjit, ndaj edhe për Demirajn ka një
vendim gjykate. "Nuk ekziston konflikti politik në FA.
Kolonel Demiraj duhet të kthehet në FA, kur ka një ven-
dim të prerë gjykate. Kur ai bën betimin për t'i shërbyer
atdheut është zhveshur nga ngjyrat politike dhe ka ve-
shur ngjyrat e flamurit. Jemi aty për një mision shumë më
të lartë". E pyetur në lidhje me ndryshimet në qeveri, Xhaç-
ka tha se ajo ndihet nën presion, por jo prej kryeministrit,
por ndaj përgjegjësisë së detyrës. "Mua nuk më bën habi
kjo retorikë e kryeministrit, e ka thënë gjithmonë këtë gjë,
edhe përpara zgjedhjeve", tha Xhçka.

Presidenti në Krujë: Identitetin tonë evropian e ka vendosur Gjergj Kastrioti

Meta: Viti i Skënderbeut do të sjellë
edhe negociatat për anëtarësim në BE
Presidenti i Republikës,

Ilir Meta tha dje se re-
komandimi i Komisionit
Evropian për hapjen e ne-
gociatave me Shqipërinë
vjen si një ogur i mirë në
vitin e Skënderbeut. Gjatë
aktivitetit të shoqatës ar-
bëreshe që risolli në kuj-
tesë rrugëtimin e Skënder-
beut nga Stambolli në
Krujë, presidenti vlerësoi
arbëreshët si frymëzues të
Rilindjes Kombëtare, pa-
varësisë së Shqipërisë e
Kosovës si dhe ruajtjes së
vlerave kombëtare. Ar-
bëreshët përkujtuan në
Krujë rrugëtimin his-
torik të heroit kombëtar
Gjergj Kastrioti Skënder-

beu nga Stambolli drejt
Krujës. Aktiviteti i organi-
zuar nga shoqata arbëreshe
nga Kalabria "Magna Gre-
cia Off-Road" nisi me shfa-

qjen e filmit dokumentar,
ku ishin të pranishëm
Presidenti Meta, ministr-
ja e Kulturës si dhe për-
faqësues të arbëreshëve.
"Ky është Viti Mbarëko-
mbëtar i Skënderbeut. Pra,
është një vit që ne besojmë
se do të sjellë edhe negoci-
atat e Shqipërisë për
anëtarësimin në Bash-
kimin Evropian. Dhe këto
nuk janë krejt të rastë-
sishme, për arsye se ident-
itetin tonë evropian në
radhë të parë e ka vendo-
sur dhe e ka përcaktuar
Skënderbeu me historinë e
tij të lavdishme, e cila na
bën edhe sot krenarë", u
shpreh Meta.

Zv.kryetari i LSI-së, Luan Rama

Kreu i grupit parlamentar
të PS-së, Taulant Balla
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Agjencia e Trajtimit të
Pronave do t'i japë
përparësi kompen-

simit të pronarëve që
kërkojnë pagesë të përshpe-
jtuar. Të gjithë ish-pronarët
që kanë një vendim për njo-
hjen e pronës nga ATP, për
të përfituar kthimin ose ko-
mpensimin duhet të para-
qiten pranë Agjencisë për të
plotësuar formularët për
pagesa të përshpejtuara.
Për të përfituar pagesën e
përshpejtuar mund të ap-
likojnë pronarët që kanë
aplikuar në vitet 1993, 1994,
1995 dhe 1997 pasi për ta ka
përfunduar vlerësimi finan-
ciar. Pronarët duhet të para-
qiten në ATP të plotësojnë
formularin tip dhe të zgje-
dhin një nga tre afatet që
parashikon ligji, pagesë
brenda vitit, brenda 3
vjetëve ose brenda 5 vjetëve.
"Gazeta Shqiptare" pub-
likon formularët që mund
të plotësohen për të përfitu-
ar nga përparësitë që jep
ligji i ri për të marrë ko-
mpensimin me procedurë të
përshpejtuar apo për të
marrë pjesë në ankande.
TRI TRI TRI TRI TRI AFAFAFAFAFAAAAATETTETTETTETTET

Janë vendosur tri afate
pagesash të përshpejtuara.
Pagesë brenda një viti, bren-
da tre vjetësh dhe brenda
pesë vjetësh. Për secilin vari-
ant në një VKM të posaçëm
është përcaktuar edhe për-
qindja e pagesës. Për pag-
esën brenda një viti pronari
merr 20% të vlerës së
faturës, për pagesën brenda
tri viteve merr 30% dhe
brenda pesë viteve merr
40% të vlerës së kompen-
simit dhe heq dorë nga pje-
sa tjetër e kësaj vlere. Të
gjitha subjektet që kanë një
vendim përfundimtar ko-
mpensimi, pavarësisht ren-
dit kronologjik të tij dhe
llojit të zërit kadastral të
pronës së vlerësuar, kanë të
drejtë të aplikojnë pranë
ATP-së me kërkesë të
veçantë, ku shprehin vull-
netin për t'u kompensuar fi-
nanciarisht. Kërkesat e
veçanta për kompensim fi-
nanciar do të trajtohen si-
pas kësaj procedure: nga
çdo fond vjetor buxhetor i
kompensimit financiar, jo
më shumë se 1/3 e tij mund

të përdoret për kërkesat e
veçanta të kompensimit fi-
nanciar. Të gjitha subjektet
kërkuese, që shprehin vull-
netin për t'u kompensuar
financiarisht me kërkesë të
veçantë, duhet të aplikojnë
pranë ATP-së brenda vitit të
çeljes së fondit vjetor bux-
hetor të kompensimit finan-
ciar. Pas aplikimit për ko-
mpensim financiar me
kërkesë të veçantë, ATP-ja
përgatit vlerësimin finan-
ciar të pronës, pavarësisht
rendit kronologjik të ven-
dimit dhe në rastin e disa
aplikimeve për kompensim
me kërkesë të veçantë do të
zbatohet rendi kronologjik
i datës së vendimeve për
këto aplikime.

DOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTET
Dokumentacioni sho-

qërues që vërteton pronës-
inë e subjektit të shpronë-
suar, përbëhet nga: a) doku-
mentacioni ligjor; b) doku-
mentacioni hartografik; c)
vërtetime për përfitim nga
dispozitat ligjore për ndar-
jen e tokës bujqësore. Si-
pas legjislacionit në fuqi,
dokumentacioni ligjor për-
bëhet sipas rastit nga: a)
dokumentacion hipotekor,
kadastral,  arkivor,  ven-
dimet e mëparshme të ish-
Komisionit të Kthimit dhe
Kompensimit të Pronave,
Komisionit/Komitetit të
Kthimit dhe Kompensimit të
Pronave, ish-ZRKKP-së,
AKKP-së. Duhet të dorëzo-

het dokumenti që vërteton
heqjen ose marrjen e së
drejtës së pronësisë nga sh-
teti subjektit të shpronësuar,
sipas akteve ligjore e nënlig-
jore, vendimeve penale të
gjykatave ose në çdo mënyrë
tjetër të padrejtë që nga data
29.11.1944?. Ndërsa kur një
nga dokumentacionet e
sipërpërmendura ligjore
paraqet mangësi lidhur me
sipërfaqen dhe kufijtë e
pronës së pretenduar, sub-
jekti depoziton vendimin
gjyqësor të formës së prerë
së bashku me planvendosjen
e pronës, objekt gjykimi, të
vulosura nga gjykata, si dhe
aktekspertimin, në rast se
gjatë gjykimit të çështjes
në gjykatë është kryer një i
tillë. Sipas ligjit dhe VKM-
së që rregullon funksionin
e tij dokumentacioni har-
tografik aktual, i cili përm-
ban çdo të dhënë to-
pografike dhe hartografike
të pronës së pretenduar, të
pasqyruar në hartën aktuale
dhe të konfirmuar nga insti-
tucioni ku sipas rastit mund
të jetë Zyra e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme, për
të gjitha zonat urbane dhe për
zonat rurale, ku është bërë
regjistrimi, ose Drejtoria e
Shërbimit Pyjor, për pyjet e
kullotat dhe tokat e tjera
jobujqësore, si dhe pozicion-
imin e pronës së pretenduar
me inxhinier/ gjeodet të li-
cencuar, me përjashtim të
rasteve kur pozicionimi i
pronës është kryer me ven-
dim gjykate të formës së
prerë.

ATP hap procedurat për pagesa të përshpejtuara, ja kush përfiton

Ish-pronarët, procedurat
për kompensim brenda vitit
Formulari për dosjet e viteve 1993, 1994, 1995 dhe 1997

Ornela Manjani

KOMPENSIMI
Pas aplikimit për
kompensim
financiar me
kërkesë të veçantë,
ATP-ja përgatit
vlerësimin financiar
të pronës,
pavarësisht rendit
kronologjik të
vendimit dhe në
rastin e disa
aplikimeve për
kompensim me
kërkesë të veçantë
do të zbatohet rendi
kronologjik i datës
së vendimeve për
këto aplikime.

PAGESAT E PËRSHPEJTUARA

1. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht
brenda 1 viti, atëherë ai përfiton 20% të vlerës së
kompensimit dhe heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj
vlere.
2. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht
brenda 3 vjetësh, atëherë ai përfiton 30% të vlerës së
kompensimit dhe heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj
vlere.
3. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht
brenda 5 vjetësh, atëherë ai përfiton 40% të vlerës së
kompensimit dhe heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj
vlere.
4. Prioritet do të kenë aplikimet që kërkojnë të
kompensohen financiarisht brenda 1 viti.

PRONA E NJOHUR PËR KOMPENSIM
Në rast se ATP-ja merr vendim për njohje dhe
kompensim fizik në pronën e subjektit, prona
vlerësohet, si më poshtë vijon:
a) Prona e njohur për kompensim vlerësohet në bazë
të zërit kadastral që ka pasur në kohën e
shpronësimit;
b) Prona e kthyer vlerësohet sipas zërit kadastral
aktual të saj dhe sipas zërit kadastral që ka pasur
në kohën e shpronësimit, duke llogaritur diferencën e
vlerës, që do të rezultojë nga ndryshimi i zërit
kadastral;
c) Kur nga ky vlerësim rezulton se subjekti përfiton
një pronë që ka vlerë më të lartë sesa prona që ka
pasur në momentin e shpronësimit, atëherë subjektit
i kompensohet fizikisht sipërfaqja që i korrespondon
vlerësimit dhe pjesa tjetër e pronës kalon në fondin e
tokës me vendim të ATP-së.

DOSJET E SHQYRTUARA
Në regjistër janë publikuar gjithsej 3925 vendime, nga

të cilat 1869 vendime janë të vlerësuara financiar-
isht me një vlerë prej 11. 9 miliardë lekë. Në lidhje me
procesin e aplikimit dhe ekzekutimit të vendimeve për-
fundimtare për kompensim, për vitin 2016 kanë de-
pozituar kërkesë me objekt ekzekutimin e vendimit të
vlerësuar financiarisht 419 subjekte. Janë trajtuar për
kompensim 197 kërkesa dhe vlera e përfituar është 1.8
miliardë lekë. Sipërfaqja e kompensuar është 22.74 ha,
nga të cilat 15. 54 ha truall, 6.74 ha tokë bujqësore dhe
0.47 ha livadh kullotë.

Formulari TIP

NJOFTIM ANKANDI
Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima zhvillon ankandet sipas datave
të mëposhtme:

1)Datë 17/05/2018, ditën e Enjte, ora 16:00,  përfundon ankandi i ri ( i
tretë), për shitjen e pasurive të paluajtshme të llojit:

-“Arë” me sip. 2506 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 189,
453 lekë.
-“Arë” me  sip. 1216 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 91,929
lekë.
-“Arë” me  sip. 1080 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 109,319
lekë.
-“Truall+arë” me  sip. 352 m2, nga kjo truall 200 m2, si dhe ndërtesë prej 80
m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 1,310,853 lekë.

Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori Trashëgimtarëve të të ndjerit/
Debitor z.Algent Minir Panajoti, znj.Manjola Rexhep,Panajoti, znj.Sara Algent
Panajoti, z.Glediol Algent Panajoti banues në fshatin Vashtemi, bashkia  Maliq,
rrethi Korçë, për detyrimin ndaj kreditorit  Fondi Besa Sh.a, me seli në ish
Blloku Tiranë.

2) Datë 28/05/2018, ditën e Hënë, ora 16:00,  përfundon ankandi i ri (i
tretë), për shitjen e pasurive të paluajtshme të llojit:

-“Arë” me  sip. 1489 m2, e ndodhur në fshatin Zagfradec  Devoll,  në vlerën
78,687 lekë.
-“Arë” me  sip.1489 m2, e ndodhur në fshatin Zagfradec  Devoll, në vlerën
96,768 lekë.

Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori Trashëgimtarëve të të
ndjerit/Debitor z.Xhevair Zama dhe Nexhmije Zama, z.Aurel Zama, z.Sokol
Zama,  z.Melsi Zama, banues në fshatin Zagradec, bashkia Devoll, për
detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.

3)Datë 28/05/2018, ditën e Hënë, ora 16:00,  përfundon ankandi i ri (i
tretë), per shitjen e pasurive te paluajtshme te llojit

“Are” me sip. 7400 m2, e ndodhur ne fshatin Bitince Devoll, ne vleren 372,960
leke.

Pasurite jane lene garanci bankare nga debitori Trashegimtareve te te
ndjerit/Debitor znj.Bukurije Sulejman Fezo, znj.Mimoza Fatmir (Foto) Fezo,
z.Xhimi Foto Fezo, znj. Arkonnda Foti Fezo, znj. Eliverta Foti Fezo, znj.
Luiza Foti (Kasabelli) Fezo banues ne fshatin Bitince, bashkia Devoll, per
detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli ne ish Blloku Tirane.

Ankandet zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3,
Rruga «Avni Rustemi», nr.31 .k,1. Korçë. Kontakt  Cel.0674044666, e-
mail. simaartan@yahoo.com

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Rinovimi i suportit vjetor për storage
HPE 3 PAR StoreServ 7200c për Bankën e Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender
i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2.200.000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext. 4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një
kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht
pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë
sipas detajeve të mëposhtme:

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Rinovimi i suportit vjetor për storage
HPE 3 PAR StoreServ 7200c për Bankën e Shqipërisë”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 29  Maj  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Thellohet varfëria në
qarkun e Kukësit.

Statistikat zyrtare tre-
gojnë se, ekonomia e tij ësh-
të futur në një trend rënës.
Sipas të dhënave të INSTAT,
ekonomia e qarkut verior
në 2016 shënoi rënie me
0.6%, për të tretin vit rad-
hazi. Rënia më e fortë ishte
në vitin 2014 me rreth -
14.5%, si pasojë e largimit
masiv të popullatës për azil
ekonomik kryesisht në
Francë e Gjermani, fenom-
en që vazhdoi edhe për vitin
2015. Dibra, Kukësi dhe Be-
rati janë qarqe, të cilat kanë
një balancë të thellë nega-

tive të migracionit të
brendshëm, duke pësuar
flukse shumë më të larta
dalëse sesa hyrëse të popull-
sisë. Qarku i Kukësit ka
peshën më të ulët të numrit
të njësive lokale në vend me
vetëm 1,5%. Ky qark ka num-
rin më të ulët të të punë-
suarve në vend me 1,4%,
megjithëse gjatë vitit 2016 ky
tregues shënoi përqindjen

më të lartë të rritjes së punë-
simit me 26,0%, krahasuar
me vitin 2015. Të ardhurat për
frymë në qarkun e Kukësit
janë 35,7% më të ulëta se me-
satarja e vendit me vetëm 319
mijë lekë për frymë. Për sh-
kak të varfërisë së lartë,
mosha mesatare e vdekjeve
në këtë qark është e lartë,
duke u klasifikuar kështu në
qarkun me moshën mesa-

tare më të ulët të vdekjeve,
70,7 vjeç. Familjet në qarkun
e Kukësit harxhojnë më pak
në bare me vetëm 0,6% të to-
talit të shpenzimeve. Gjith-
ashtu ato kanë shpenzimet
më të ulëta për veshje ne rang
vendi, me vetëm 2,3% të to-
talit. Bujqësia në Qarkun e
Kukësit zë 41% të ekonomisë,
por rajoni ka prodhimin më
të ulët të perimeve, mishit

dhe vezëve në vend. Varfëria
në këtë qark pritet të thello-
het edhe më shumë nëse ri-
nis aplikimi i tarifës së konc-
esionit në Rrugën e Kombit.
Tarifa do të rrisë koston e

Raporti i INSTAT për të gjitha qarqet

Ekonomia e Kukësit,
tri vite rresht me rënie

tregtisë të qarkut me pjesën
tjetër vendit dhe do të
ndikojë në lëvizjen e lirë të
njerëzve, pasi nuk ka një
tjetër alternativë lëvizje pa
pagesë.

Analiza janar-mars 2018, ulen më tej humbjet, rriten të ardhurat

Faturat e energjisë, arkëtohen
17. 8 miliardë lekë në tre muaj
Rreth 345,800 abonentë kanë paguar debinë me një këst

Bien humbjet në rrjet
dhe rriten arkëtimet.
Ky është bilanci i

tremujorit të parë të këtij Op-
eratorit të Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike. Të
dhënat e tremujorit të parë
2018, paraqesin tregues pozi-
tiv, duke hedhur një hap drejt
stabilitetit të mëtejshëm të fi-
nancave të Operatorit të
Shpërndarës së Energjisë
Elektrike SH.A (OSHEE).
Niveli i humbjeve, si tremu-
jor zbriti në 27.7%, nga afro
50% që ishte ne vitin 2013, pra
dukshëm kemi një kapërcim
treguesve me gati 2-fish.
Duke i krahasuar humbjet
me 3-mujorin e parë 2017,
kemi një reduktim me 2.5 pikë
përqindje, ndërsa krahasuar
me planin OSHEE, muaji
mars u mbyll në masën 0.6%
më pak se norma e plani-
fikuar (Plan 27.9%).
ARKËTIMETARKËTIMETARKËTIMETARKËTIMETARKËTIMET

Arkëtimet vijojnë trendin
pozitiv, me nivel të hyrash në
arkën e OSHEE prej 17.8 mil-
iardë lekë, ose mbi 650 mil-
ionë lekë më tepër se 3-mu-
jori i parë 2017. "Theksojmë,
gjithashtu, se, tremujori
2018, shënon rritje të ndje-
shme të arkëtimeve me
vonesë (deri në 90 ditë), kra-
hasuar me 3-mujorin 2017,
2.5% ose rreth 400 milionë
lekë më tepër. Paralelisht me
treguesit më lartë, paraqitet
në performancë pozitive
edhe niveli i borxhit, ku
konkretisht: "Borxhi i keq
Principal, për fatura 2007-
2014, arriti në 47.8 miliardë
lekë në fund të muajit mars,
nga 67.8 miliardë që ishte
në fund të vitit 2014, pra
kemi reduktim në masën
29.5%".-thuhet në njoftimin e
OSHEE-së
MARRËVESHJETMARRËVESHJETMARRËVESHJETMARRËVESHJETMARRËVESHJET

Aktmarrëveshjet vijojnë
të lidhen, ku prej dhjetorit
2014 e deri në fund të marsit
kemi mbi 400 mijë kontrata të
nënshkruara midis OSHEE
dhe abonentëve. Vlen të thek-
sojmë se 345,800 e abonentëve
debitorë kanë pranuar ta
paguajnë direkt debinë me
një këst, duke përfituar
reduktim kamate me 70 dhe
80%. OSHEE për kategorinë
abonentë familjarë parash-
ikon ndarje të kësteve në
mënyrë të barabartë, në varë-
si të shumave. Kështu, në rast
se familjari e paguan të gjithë
detyrimin njëherësh, i ulet

Ornela Manjani

kamatëvonesa me 70%.Dhe
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 nevo-
jshëm për të përfituar nga

skema është kopje e librezës
ose e faturës së fundit. Ndër-
sa në rastet kur mbajtësi i
kontratës në sistem nuk ësh-
të i njëjtë me personin që ësh-

NDRYSHIMET

Angjeli: Të
minimizohen

kontrollet
tatimore në

biznese
Ndryshimet në ligjin e

kontabilitetit do të sjell-
in rritje të standardeve të
raportimit dhe transpar-
encës për sipërmarrjet
në tërësi si thjeshtim për
njësitë e vogla, ku përf-
shihen edhe rreth 10 mijë
biznese që u futën së fund-
mi në skemën e TVSH-së.
Gjatë diskutimeve në Ko-
misionin Parlamentar të
Ekonomisë dhe Finan-
cave, deputeti socialist
Anastas Angjeli, në cilës-
inë e relatorit, theksoi se
ky ligj do të rrisë besimin
tek investitorët e huaj
dhe do të luftojë evazion-
in fiskal. Ndërsa kërkoi
nga Ministria e Finan-
cave që të bëhet një fush-
atë informuese dhe ta-
timet të mos bëjnë kon-
trolle të shpeshta tek bi-
zneset, por të krijohet një
mekanizëm lehtësimi. I
pyetur lidhur me kostot
që ka ky projektligj për
sipërmarrjet e vogla, zv.
Ministri i Financave, El-
ton Harxhi, i pranishëm
në komision theksoi se
ulet barra e raportimit
për bizneset e vogla, pasi
do të bëjnë deklarim të
thjeshtuar. Komisioni
Parlamentar i Ekono-
misë dhe Financave ka
miratuar projektligjin
"Për Kontabilitetin dhe
Pasqyrat Financiare"
ndërsa deputetët e
opozitës, përjashtuar ata
të LSI-së, nuk kanë qenë
prezentë në diskutime.

të mbajtësi, atëherë kërkohet
dhe dokumenti i pronësisë në
një nga format ligjore të tyre
që janë parashikuar në pro-
cedura.

Deeuroizimi, Sejko: Mos bëni
konvertime të eurove nxitur nga kursi
Banka e Shqipërisë ka

insistuar se strategjia
e saj për stimulimin e për-
dorimit të monedhës ven-
dase nuk ka asnjë efekt
psikologjik dhe se agjentët
ekonomikë nuk duhet të
veprojnë nën panikun e lu-
hatjeve të kursit për të kon-
vertuar eurot në lekë. "Në
radhë të parë do i ftoja ek-
sportuesit të vijnë dhe të
bashkëbisedojnë me ne për
t'i sqaruar mbi efektet që
ka jo vetëm strategjia jonë
për stimulimin e mon-
edhës vendase por edhe
roli dhe forma që po e
bëjmë. Letrën e tyre e kemi
marrë, por dua të nënvizoj
se ne e shohim efektin e
kursit të këmbimit në as-
pektin makroekonomik.
Lidhur me efektin psiko-

logjik nga strategjia. Faktik-
isht kjo strategji është e
lidhur me disa norma mbi
bazën e rezervës së detyrue-
shme që aplikohen vetëm në
tregun bankar. Nga të dhënat
që kemi ne, niveli i depozitave
në euro nuk ka ndryshuar
përkundrazi është rritur.
Nëse ka një shprehje në rënie
të këtyre depozitave është
nga mbiçmimi i lekut. S'kemi
as rënie të depozitave as nor-
mave. Strategjia e përdorimit
të monedhës vendase kemi
vlerësuar të ketë një efekt
neutral. Parashikimet janë
për një efekt në ulje e pozi-
cioneve të monedhës së huaj
3-5 vite. Nëse kemi një efekt
psikologjik vjen nga tregu
dhe nga zhurma e krijuar.
Kemi flukse të larta hyrëse
dhe faktorë fondamentalë, që

ne i kemi shpjeguar. Nëse
kemi një mbiçmim nga fak-
torët fondamentalë tregon
një nivel të ri të ekonomisë.
Por nëse kemi një mbiçmim
më të lartë se faktorët fonda-
mentalë ne pastaj shohim sta-
bilitetin e çmimeve dhe do re-
agonim në përputhje me
regjimin. Po monitorojmë
kursin në mënyrë ditore
duke përcaktuar ecurinë.
Jemi në të njëjtat konkluzi-
one. Do u bëja thirrje
agjentëve ekonomikë të mos
bënin konvertime të nxitur
nga oshilacionet e kursit.
Çdo ndikim psikologjik ose i
faktorëve të ndryshëm është
gjithmonë i përkohshëm, pra
kalimtar",-tha Guvernatori
Gent Sejko në daljen e tij për
vendimmarrjen e Këshillit
Mbikëqyrës. Banka e Sh-

qipërisë ka mbajtur të pan-
dryshuar normën bazë të in-
teresit për lekun në 1.25 për
qind ndërkohë që për depozi-
tat një ditore në nivelet 0.25 %
dhe 2.5 %. Lidhur me ecurinë e
ekonomisë Sejko tha se po
mbahet një trend pozitiv.
"Kushtet mbeten të përshtat-
shme për përmbushjen e objek-
tivit të inflacionit. Ky i fundit
shënoi një normë mesatare 1.9
për qind për 3 muaj, e 2018 një
rritje e lehtë në raport me 3
mujorin paraardhës" tha Sejko.
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DEKLARATA

Xhafaj në
Durrës:

Kemi 9 grupe
kriminale në

proces hetimi

RRETHE

Në amfiteatrin e Dur
rësit dje është mbaj-

tur Forumi Qytetar për
Sigurinë Publike, ku
morën pjesë ministri i
Brendshëm, Xhafaj; drej-
tues të policisë, kryetarët
e njësive vendore, de-
putetë e qindra banorë.
Gjatë fjalës, Xhafaj dha
sërish mesazhin e tij se
nuk do të ketë më krimi-
nelë të lirë. Ai u shpreh
se në këtë qytet po ve-
projnë tri grupe krimi-
nale, por sipas tij do të
goditen dhe do të vihen
për para drejtësisë. Ai
theksoi se ata jo vetëm
që do të burgosen, por do
t'u merren edhe të gjitha
pasuritë e fituara nga ak-
tiviteti kriminal. "Ajo
çfarë unë kam thënë dhe
i qëndroj është fakti që
ne sot jemi në gjendje të
dimë se cilat janë grupet
kriminale. Një pjesë e kë-
tyre grupeve kriminale,
rreth 9 të tilla në shkallë
vendi, janë në proces heti-
mi dhe duke mbajtur në
konsideratë faktin se
janë arrestuar një numër
i caktuar personash si
pjesë e këtyre grupeve
kriminale", tha Xhafaj.

GJIROKASTËRGJIROKASTËRGJIROKASTËRGJIROKASTËRGJIROKASTËR

Një konflikt mes nën-
kryetarit të Bash-
kisë së Gjirokastrës,

Aurel Lapa dhe specialistit në
komisionin e vlerësimit të
titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore në prefekturë,
Shefqet Aliko ka degjeneru-
ar dje në përplasje fizike,
dhunë dhe gjak. Ngjarja e
rëndë u shënua në zyrën e
numrit dy të bashkisë, teksa
dy zyrtaret vendorë po disku-
tonin mbi çështjen e admin-
istrimit të kullotave në fsha-
tin Mashkullorë. Mësohet se
Aliko në rolin e një banori të
fshatit ka kërkuar që kullo-
tat të mos ndahen nga pleqë-
sia e fshatit për shkak të mu-
ngesës së besimit tek ata, por
ta ndajë bashkia ose ndër-
marrja e kullotave. Por mesa
duket, mosgjetja e gjuhës së
përbashkët për adminis-
trimin e kullotave degjener-
oi në sherr banal mes tyre.
Dyshohet se ishte Shefqet
Aliko, ai që pas debateve
dhunoi fizikisht dhe goditi
me grushte Aurel Lapën.
Nga përplasja, të dy zyrtarët
kanë mbetur të lënduar, ndër-
sa kanë marrë ndihmë
mjekësore në spital. Pas sher-
rit me grushte ka reaguar
kryebashkiakja e Gjirokas-
trës, Zamira Rami (përfaqë-
suese e LSI). Përmes një dek-
larate për mediat, ajo dënoi
dhunën e ushtruar, ndërsa
kërkoi zbardhjen sa më shpe-
jt të ngjarjes. Gjithashtu, në
lidhje me ngjarjen ka re-
aguar edhe Prefektura e
Gjirokastrës (drejtohet nga
PS). Kjo për faktin se Aliko
që u përfshi në sherr është
punonjës i prefekturës, me
detyrë topograf. Burime nga
prefektura bënë me dije se
ditën e djeshme Aliko ka
kërkuar leje gjysmë ore nga
puna dhe se problemi që ka
pasur në bashki ka qenë pri-
vat dhe jo institucional. Pra,
sherri nuk ka ardhur për
shkak të detyrës. Për më tej
prefektura deklaroi se do
priten hetimet për një qën-
drim zyrtar. "Aliko ka
kërkuar leje gjysmë ore nga
puna dhe problemi që ka pa-
sur në bashki ka qenë privat
dhe jo institucional. Ne do të
presim përgjigjen e organeve
që po merren me çështjen në
fjalë", thanë për "GSH" zyr-
tarë të Prefekturës së
Gjirokastrës. Ndërkaq, poli-
cia e Gjirokastrës ka nisur
hetimet.

Reagon prefektura: Punonjësi ynë kishte probleme private, presim hetimet

Topografi i prefekturës godet me
grushte nënkryetarin e bashkisë

Sherri për kullotat e fshatit Mashkullorë,
Zamira Rami: Të zbardhet sa më shpejt ngjarja

Brikena Metaj

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Pas videos që pub-
likoi dje emisioni investiga-
tiv "Stop", ku shihej se si dy
punonjëse të Shtëpisë së
Foshnjës në Vlorë dhunojnë
të miturit, vjen masa e ash-
për ndaj tyre. Mësohet se ato
janë pezulluar nga ky insti-
tucion. Pamjet e sjella nga
kamera e fshehtë e pro-
gramit investigativ treguan
se si kujdestarja dënonte fëm-
ijë të ndryshëm të qëndrojnë
të veçuar kur ata nuk e dëg-
jojnë, ndërsa u bërtet me ton
të ashpër dhe u flet me një
fjalorë tejet joetik.

Ndërkohë, punonjësja
tjetër rri dhe e shikon, madje
nuk reagon fare ndaj dhunës.

GazetariGazetariGazetariGazetariGazetari - E di për çfarë
kemi ardhur? Pretendimet
janë të shumta nga shumë
anë, por ne funksionojmë në
bazë të transparencës. Na ka
rënë në dorë një shkresë e
këtij institucioni.

DrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoresha - Po, mund ta
shoh?

GazetariGazetariGazetariGazetariGazetari - Dhe thuhet
servis makine, riparime të
ndryshme 70 mijë lekë.
Ndërkohë që në një informa-

Pse je aq kur**?", pezullohen nga detyra dy
punonjëset e Shtëpisë së Foshnjës në Vlorë

cion pretendohet se ky insti-
tucion nuk ka makinë fare.

DrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoresha - Kemi një
makinë që e kemi në gjendje
të keqe, por ndërkohë për-
dorim edhe furgonin e Qen-
drës së Shërbimeve.

GazetariGazetariGazetariGazetariGazetari - Ka apo s'ka
makinë institucioni fare? Kjo
është pyetja ime, shumë e
drejtë.

DrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoresha - Atëherë,
makina që tashmë me doku-
mentet, që i kemi dorëzuar,
gjendet jashtë institucionit.
Që është… për momentin e
kemi jashtë funksionit.

GazetariGazetariGazetariGazetariGazetari - Domethënë le-
kët shkojnë për atë?

DrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoresha - Jo, nuk sh-
kojnë më për atë.

Gazetari - Gazetari - Gazetari - Gazetari - Gazetari - Po për kë do
shkojnë këto lekë?

DrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoresha - Të kujt viti
e keni këtë?

GazetariGazetariGazetariGazetariGazetari - Ideja është te
transparenca.

DrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoreshaDrejtoresha - E pra… po
prandaj po them, të kujt viti
e keni?

GazetariGazetariGazetariGazetariGazetari - Unë po them, që
nëse ka një dosje si institu-
cion, hajd ta shohim të gjithë,
që të gjithë të jemi në rregull.
Unë të jap edhe kohë, s'ka
problem, që ta shohësh.

DrDrDrDrDrejtorejtorejtorejtorejtoreshaeshaeshaeshaesha - Po normale!
Do bëni edhe një kërkesë
pranë institucionit, që t'ju
kthejmë një përgjigje.

Drejtoresha Ganaj në
përgjigjen zyrtare tregoi se
ajo ka dhënë makinën e saj
me kontratë huapërdorjeje
pa shpërblim për institucion-
in që drejton vetë. Por ky re-
zultoi abuzimi më i vogël në
Shtëpinë e Foshnjës Vlorë.
Kamera e fshehtë e emisionit
"Stop" solli me zë dhe figurë
dhunën verbale dhe fizike
ndaj fëmijëve që strehohen në
këtë institucion.

PunonjësjaPunonjësjaPunonjësjaPunonjësjaPunonjësja - Ik Leo ik, se

do vijë Vali pastaj, të të veshë
kanatiere!

Punonjësja 2 Punonjësja 2 Punonjësja 2 Punonjësja 2 Punonjësja 2 - Hajde këtu
ti…!

PunonjësjaPunonjësjaPunonjësjaPunonjësjaPunonjësja - O, të keqen
una…

Punonjësja 2Punonjësja 2Punonjësja 2Punonjësja 2Punonjësja 2 - Ulu aty! Një
moment të gëzueshëm, ti ta
kthen gëzimin në sherr. Unë
s'kam nerva sot të bëj sherr
me ty Koço.

PunonjësjaPunonjësjaPunonjësjaPunonjësjaPunonjësja - Ai u dënua, se
u plevitos.

Punonjësja 2 Punonjësja 2 Punonjësja 2 Punonjësja 2 Punonjësja 2 - Je fshirë ti?
Merre leckën, fshihu!

Punonjësja 2Punonjësja 2Punonjësja 2Punonjësja 2Punonjësja 2 - O çuna! Do
ju dënoj prapë ëëë… Po kjo
Ana ku është? Pse je aq ku***
ti, moj?!

Punonjësja 2Punonjësja 2Punonjësja 2Punonjësja 2Punonjësja 2 - Pse hë…?!
Aty të rrish! M*t! Mbylle, mby-
lle!

Punonjësja 3Punonjësja 3Punonjësja 3Punonjësja 3Punonjësja 3 - Hajde se
kanë bërë që të gjithë zhurmë,
por më shumë Fabio me Anën.
I janë qepur Blerinës e s'e lënë
rehat. Shoqen time, kolegen e
punës ma meruan fare.

Punonjësja 3Punonjësja 3Punonjësja 3Punonjësja 3Punonjësja 3 - Ik, o çun, o…!
Punonjësja 3Punonjësja 3Punonjësja 3Punonjësja 3Punonjësja 3 - O idiote! O

sa më dhemb mesi… o idiote, o
debile, thashë se rashë…

Fëmijët jetimë ndëshko-
hen e thirren me epitete të
neveritshme nga punonjëset
e Shtëpisë së Foshnjës, të
cilat në fakt paguhen për t'iu
shërbyer.

Nënkryetari i Bashkisë së
Gjirokastrës, Aurel Lapa

Zyra e nënkryetarit të bashkisë
ku ndodhi përleshja me grushte

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

1- Apartament nr.3 me sip. 90.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale:
8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-3, Vol.18, Fq.80, e ndodhur ne
Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe
ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 50.173 Euro.

2- Apartament nr.4 me sip. 103.4 m² , ZVRPP Tirane, ZK: 8250, Numri i
Pasurisë: ND3/241+1-4, Vol.18, Fq.81,  e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri
eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi
me të cilin fillon ankandi është 57.324 Euro.

3- Apartament nr.16 me sip. 189 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale:
8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-16, Vol.18, Fq.93, e ndodhur ne
Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe
ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 104.781 Euro.

4- Apartament nr.20 me sip. 103.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale:
8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-20, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri
eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe ISPA sha. Çmimi
me të cilin fillon ankandi është 57.380 Euro.

Ankandi per te gjitha pasurite e sipërcituara zhvillohet ne date
09.05.2018, ora 16.00 ne zyren e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur ne
Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURIA NR. 2/963-ND+1-43 , E LLOJIT ‘APARTAMENT’ , VOLUMI 55 , FAQJE
73, ZONA KADASTRALE 8513 , ME SIPËRFAQJE 67,81 M2 , NË ADRESËN :
RRUGA “K. KËRTUSHA” , SHKALLA 1 , KATI 7 , DURRËS , NË PRONËSI TË
SHTETASVE : Z. LUTFI GJYZELI DHE ZNJ. ENKELEJDA GJYZELI”.
ÇMIMI  2.000.000 LEKË . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 18.05.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

SHPALLJE
(PËR SHITJEN E SENDIT TË PALUAJTSHËM NË ANKAND)

ME DATE 16.05.2018 NGA ORA 8:00 – 16:00, PRANE KESAJ ZYRE PERMBARIMORE DO TE
ZHVILLOHET ANKANDI i II PER SHITJEN E APARTAMENTIT ME SIPERFAQE 80.25 m2,NR.
PASURIE 46/205ND+1-36, ZK 8518, Vol 43 I VENDOSUR NE DURRES L. 13 PLAZH,NE
PRONESI TE SHOQERISE SIAC SH.P.K.. CMIMI PER SHITJEN NE ANKANDIN E II ESHTE
2.372.832 LEKE.

Te interesurit te paraqiten prane zyres permbarimore A.D.R, Permbarues Gjyqesor Dorian
Zazani, ne adresen : Durres,l.nr 2, rr. A.Goga, ose te kontaktojne ne nr. tel: 0672586883
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Gjatë operacionit anti
drogë në Spanjë ku u
sekuestrua 1 ton ko-

kainë, dy ndër 5 personat që
ranë në prangat e policisë
janë shqiptarë. Mediat span-
jolle dy ditë më parë bënë
publik emrat e tyre, konkre-
tisht u njoftua se u arrestua
Dritan Gradica dhe Julian
Deblini. Pas bërjes publike të
identitetit të dy trafikantëve
shqiptarë, u verifikuan gjen-
eralitetet e tyre. Nga të
dhënat e gjendjes civile në Sh-
qipëri rezulton se me emrin
Dritan Gradica ekziston
vetëm një person i regjistru-
ar. Ai figuron i datëlindjes 5
korrik 1975, lindur në Vlahej,
Has dhe banues në Tiranë.
Gjithashtu, ai rezulton të
jetë djali i ish-gjyqtarit të
Apelit Ushtarak, Shaqir
Gradica, i cili tashmë ka dalë
në pension. Por babai i Dri-
tanit është shprehur se gjen-
eralitetet e publikuara nga
mediat spanjolle përkojnë
me ato të djalit të tij, por
mohon që personi i arrestu-
ar në Spanjë të jetë i biri, për
të cilin tha se prej vitesh je-
ton e punon në Londër. Sipas
tij, rreth viteve 2000 të birit i
ka humbur pasaporta dhe
dyshon se mund t'i jetë
vjedhur identiteti. Në lidhje
me këtë ngjarje autoritetet
shqiptare konfirmojnë se
identiteti Dritan Gradica ësh-
të i vjedhur dhe se trafikanti
ka një emër tjetër. Ndërkohë
babai i tij po merret në py-
etje për humbjen e doku-
menteve. Ndërkohë personi,
i cili ka përdorur identitetin
e Dritan Gradicës rezulton të
ketë kryer shumë udhëtime
jashtë vendit duke zgjedhur
aeroportin e Vjenës, si tran-
sit, për të shkuar më pas në
destinacionin final. Herën e
fundit ai ka hyrë në Shqipëri,
me 18 janar 2018, ora 16:06
minuta nga pika e kalimit
kufitar në Kakavijë. Gradica

Policia merr në pyetje ish-gjykatësin e Apelit Ushtarak, Shaqir Gradicën

U kap me 1 ton drogë në Spanjë, reagon babai
i ‘trafikantit’ shqiptar: Im bir jeton në Angli
Autoritetet: Identiteti i Dritan Gradicës është i vjedhur

ARRATISJA
Një tentativë arratisjeje është parandaluar nga
shërbimi i Policisë së Institucionit të Ekzekutimit
të Vendimeve Penale, Fushë-Krujë. Në datë 01 maj
2018, rreth orës 11:52, gjatë kontrollit të ushtruar
nga grupi i sigurisë, në godinën B (siguria e
zakonshme), në njërën prej dhomave të katit të
parë është konstatuar se pesë të dënuar kanë
tentuar që të arratisen duke tentuat të presin
hekurat e dritares së kësaj dhome.



Pesë të dënuar kanë
tentuar që të arratisen

nga burgu i Fushë Krujës.
Bëhet e dije se gjatë kon-
trollit në qeli është vënë re
se në njërën prej dhomave
të katit të parë është kon-
statuar dëmtim i hekurave
të zgarës së dritares.
Ndërkohë që është ndë-
rhyrë menjëherë duke
parandaluar planin e të
dënuarve për t'u arratisur
nga burgu. Emrat e per-
sonave që ndodheshin në
atë qeli nuk bëhen publik.
Sipas Ministrisë së Drejtë-
sisë personat që ishin në
qelinë me hekura të dëm-
tuara me prerje ndod-
heshin aty prej 15 ditëve,
ndërsa vijojnë hetimet për
të bërë të mundur zbar-
dhjen e plotë të ngjarjes.

"Një tentativë arratisjeje
është parandaluar nga shër-
bimi i Policisë së Institucion-
it të Ekzekutimit të Vendi-
meve Penale Fushë Krujë,
pas kontrolleve të imtë-

sishme dhe shumë të
kujdesshme. Në datë 01 maj
2018, rreth orës 11:52, gjatë
kontrollit të ushtruar nga
grupi i sigurisë, në godinën B
(siguria e zakonshme), në

njërën prej dhomave të katit
të parë është konstatuar
dëmtim i hekurave të zgarës
së dritares së kësaj dhome.
Menjëherë janë marrë masa
për sigurimin e të dënuarve
që ndodheshin në këtë dhomë
si dhe kanë nisur hetimet për
zbardhjen e ngjarjes. Në vend
kanë shkuar grupe inspekti-
mi nga Drejtoria e Përgjiths-
hme e Burgjeve si dhe nga
Shërbimi i Kontrollit të
Brendshëm të Sistemit të
Burgjeve, ndërsa është njof-
tuar edhe Komisariati i Poli-
cisë së Fushë Krujës. Nga të
dhënat paraprake, rezulton

se dhoma ishte e sigurisë së
ulët dhe shpesh herë ishte
përdorur për akomodimin e
personave të paraburgosur.
Pesë personat që ndodheshin
aktualisht në këtë dhomë,
ishin aty prej jo më shumë

se 15 ditësh. Hetimet e mëte-
jshme do të bëjnë të mundur
zbardhjen e plotë të ngjarjes
dhe vënien përpara përgje-
gjësisë ligjore për autorët",-
thuhet në deklaratën e Min-
istrisë së Drejtësisë.

MD: U konstatua dëmtim i hekurave të dritares së qelisë

Burgu i Fushë-Krujës, pesë të
dënuar tentojnë të arratisen

Ina Allkanjari

ka zgjedhur të dalë nga ter-
ritori i vendit po nga Kakavi-
ja, më 26 janar 2018, por çu-
ditërisht, pa mjet transpor-
ti. Ai e ka kaluar kufirin më
këmbë.
ARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMIARRESTIMI

Një ditë pas finalizimit të
operacionit ku u godit rëndë
mafia shqiptare në Madrid
dhe u sekuestrua sasia reko-
rd prej 1 ton kokainë dhe 1.5
milionë euro, mediat span-
jolle kanë publikuar emrat
e personave të arrestuar, ku
në mesin e tyre janë dhe dy

shqiptarët Julian Deblini
dhe Dritan Gradica. Sipas
autoriteteve spanjolle, ata
kryenin rolin e furnizuesit
të kokainës nga Kolumbia,
pra ishin përgjegjësit krye-
sor për ngarkesën që vinte
nga Kolumbia. Ndërkohë të
arrestuarit e tjerë janë dy
spanjollët: Ruben Paz Cipri-
an Munoz, Ruben del Castil-
lo de la Torre si dhe kolum-
biani Lelio Nevardo Ávila
Santana. Sakaq policia ka
bërë të ditur se anëtarët e
bandës kishin trajnim usht-

arak dhe ishin të përgatitur
për çdo situatë. "Ishte e
qartë se disa nga anëtarët e
akuzuar të kësaj strukture
të trafikimit të drogës kish-
in trajnime ushtarake dhe
ishin të prirur për dhunë",
ka deklaruar zyra e
Prokurorit të Përgjithshëm.
Ndërkaq, në lidhje me këtë
ngjarje, gazetari investiga-
tiv Artan Hoxha, i ftuar në
rubrikën "Opinion" në
News24, ka deklaruar se ekz-
iston frika se karteli i rrez-
ikshëm kolumbian ka kri-

juar një strukturë në Sh-
qipëri ku kryesisht të lidhu-
rit me kolumbianët janë ver-
iorët dhe sipas tij nuk për-
jashtohet mundësia që
Julian Deblini dhe Dritan
Gradica nga Hasi të kenë
qenë pjesëmarrës në Luftën
e Kosovës, pasi janë të për-
gatitur ushtarakisht. Sipas
Hoxhës, dyshohet se kjo ko-
kainë është e klanit të Gjirit,
klan i cili dyshohet se kishte
dërguar dhe drogën në Mam-
inas (600 kg kokainë). Po ash-
tu ai deklaroi se të arrestu-

arit janë sërish nga Veriu i
Shqipërisë. "Shqiptarët nuk
janë më të parëndësishëm në
tregun e narkotikëve në kon-
tinentin amerikan. Nuk jemi
organizata kriminale tipike
si ato italianet, por janë
shpërndarë shumë duke kri-
juar aktivitet brenda e jash-
të territorit. Karteli kolum-
bian po përpiqet të krijojë
rrugë në të gjithë vendet,
origjina e shqiptarëve që po
marrin pjesë në këto grupe
janë nga veriu, Tropoja, Has,
Kosovë",-u shpreh Hoxha.
Ndërkohë kujtojmë se krerët
e mafias shqiptare kishin
krijuar në Spanjë pikën
hyrëse për kokainën që më
pas mbushte Europën. Dro-
ga transportohej në valixhe
të mëdha të zeza përmes flu-
turimeve direkte nga Kolum-
bia në Spanjë duke u shtirur
si një kompani që ofronte
transport. Gjatë operacion-
it, agjentët e policisë span-
jolle zbuluan dhe sekuestru-
an 790 pako me kokainë, disa
automjete shumë kubikë-
she, telefona dhe karta iden-
titeti false, si dhe municione.
Mafiozët shqiptarë që u
goditën tri ditë më parë në
Madrid përdornin kode. I
tillë mund të konsiderohet
edhe mbishkrimi CR7 mbi
pakot e sekuestruara. Mbi-
shkrimi është logoja e futbol-
listit të njohur Cristiano
Ronaldo. Ndërkohë, policia
spanjolle vijon hetimet për
të zbuluar lidhjet e tjera të
bandës me trafikantë të
tjerë në vendet e ndryshme
të Europës.

GRADICËS
Nga të dhënat e gjendjes civile në Shqipëri rezulton se me emrin Dritan
Gradica ekziston vetëm një person i regjistruar. Gjithashtu, ai rezulton të jetë
djali i ish-gjyqtarit të Apelit Ushtarak, Shaqir Gradica, i cili tashmë ka dalë në
pension. Por babai i Dritanit është shprehur se personi i arrestuar në Spanjë
nuk është i biri, pasi prej vitesh jeton e punon në Londër.



Droga e sekuestruar në Spanjë

TON KOKAINË
Tri ditë më parë,
policia spanjolle në
bashkëpunim me
DEA-n amerikane
dhe Europol i kanë
dhënë një goditje të
fortë mafias shqiptare
në Madrid. Gjatë një
operacioni të
ndërmarrë nga policia
vendase është bërë e
mundur shkatërrimi i
një grupi kriminal që
trafikonte kokainë
nga Kolumbia me
anë të fluturimeve
charter. Në këtë
operacion u sekue-
strua 1 ton kokainë,
ndërsa u arrestuan 5
persona.

1
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Një tjetër gjyqtar i
Kushtetueses do të
kalojë në 'sitën' e

vetingut. Para Komisionit
të Pavarur të Kualifikimit do
të dalë Fatmir Hoxha. Sean-
ca e KPK-së do të mbahet më
datë 7 maj, në orën 11:00.
Ndërkohë, trupa gjykuese
përbëhet nga Xhensila Pine,
Valbona Sanxhaktari dhe
Alma Faskaj. 'Gazeta Sh-
qiptare' zbardh të ardhurat
e gjyqtarit dhe të personave
pjesë e certifikatës familjare.
Fatmir Hoxha është anëtari
i 4 i Gjykatës Kushtetuese që
përballet me procesin e
vetingut pas Fatos Lulos,
Vitore Tushës dhe Altina
Xhoxhajt. Kujtojmë se nga 9
gjyqtarë që nuk janë më
pjesë e sistemit të drejtësisë,
7 kanë dhënë dorëheqjen me
qëllim që të mos i nënshtro-
hen kontrollit. Ndërkohë,
nga prokurorët janë larguar
vetëm 2, njëri prej tyre i sh-
karkuar nga KPK dhe tjetri
dha dorëheqjen pasi doli në
pension. Më herët Komisio-
ni i Pavarur i Kualifikimit
zhvilloi seancën dëgjimore
me anëtaren e Gjykatës
Kushtetuese, gjyqtaren Alti-
na Xhoxhaj. Sipas Inspek-
toratit të Lartë të Deklarim-
it dhe Kontrollit të Pasurisë,
pasuria e Xhoxhaj është e
justifikuar, por KPK ka kon-
statuar se ajo ka bërë dekla-
rim të rremë dhe nuk justi-
fikon burimin e të ardhurave

Seanca dëgjimore e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit do të mbahet në 7 maj

Vetingu, në “sitë” Fatmir Hoxha,
anëtari i radhës i Gjykatës Kushtetuese
Zbardhen të ardhurat e deklaruara nga gjyqtari

AVOKATIA

Ministrja Gjonaj:  Të
pastrojmë sistemin
nga të korruptuarit

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE- Ministrja e
Drejtësisë, Etilda Gjonaj
ka prezantuar ditën e
djeshme në Komisionin e
Ligjeve projektligjin për
Avokatinë. Në prani të
kreut të dhomës së Avoka-
tisë, Maks Haxhia, Gjonaj
theksoi se këtij institucio-
ni duhet t'i rishikohet sta-
tusi dhe të ketë mbikëqyr-
je shtetërore. "Të rritet roli
i Ministrisë së Drejtësisë
mbi veprimtarinë e avoka-
tisë. Mungesa e avokatëve
zvarrit sot shumë procese
gjyqësore sensitive me in-
teres publik",-tha ministr-
ja. Ndërkohë Haxhia nën-
vizoi faktin se ligji i ri sig-
uron standarde të reja.
"Nuk i shmangemi syrit
dhe vëmendjes së shtetit
ndaj avokatisë. Shteti të
mos ngatërrojë syrin dhe
vëmendjen me kontrollin
ndaj nesh. Po ata që janë të
korruptuar e të dënuar? Ne
nuk do t'i pranojmë, ndaj
kemi vënë një pengesë që
mos e njollosin profesion-
in e avokatit",-tha Haxhia.

të saj për apartamente e tru-
all në Tiranë dhe Durrës, si
dhe një shumë prej 4.4 mil-
ionë lekë. Trupa gjykuese, e
cila përbëhet nga Brunilda
Bekteshi, Etleda Çiftja dhe
Genta Tafa, njofton se ka
kryer hetim më të thelluar
lidhur me pasurinë e
gjyqtares, prej ku ka rezul-
tuar se ajo ka bërë deklarime
të pavërteta. "Xhoxhaj ka

apartament banimi 101 m2 në
rrugën 'Reshi Petrela', blerë
61 mijë e 50 euro. Ka truall
me sipërfaqe 221.9 m2, blerë
në vitin 2013 në Gjirin e Lalz-
it, si dhe apartament 2+1 plus
verandë po në Gjirin e Lalz-
it. Xhoxhaj ka disa llogari
kursimi së bashku me bash-
këjetuesin. Asaj i është
kërkuar shpjegim për këtë
pasuri",-njoftoi KPK.

TE ARDHURAT

FATMIR HOXHA, GJYKATA KUSHTETUESE

 Të ardhura nga paga si anëtar i Gjykatës Kushtetuese,
1 896 470 lekë.
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
 Bashkëshortja, të ardhura nga paga si inspektore
pranë Komisionerit Kundër Diskriminimit, 710 280 lekë.
Të tjera
1) Bashkëpronar me 50 %, me bashkëshorten Rudina Hoxha
i një banese në Shkodër, sip. 65 m2, shitur me vlerë 3 400
000 lekë.
2) Kredi në bankë të nivelit të dytë me vlerë detyrimi financiar
të pashlyer - 4 609 533 lekë, marrë në datën 27.05.2012,
afat shlyerje 15 vjet, interes 4 %.
3) Kredi në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i
pashlyer - 233 336 lekë, marrë më darë 14.07.2014, me
principal 250 000 lekë, afat shlyerje 60 muaj, normë interesi
6 %.
4) Detyrim në vlerën 37 850 euro ndaj subjektit Gener-2 shpk
(ish-Vigan Konstruksion dhe "Ish - Daniela sh.p.k", për blerje
banese.
5) Detyrim huaje 9 900 euro, ndaj shtetasit Ardian Guri.
6) Detyrim 404 145 lekë, për prekje overdrafti gjatë viteve
2013 - 2014.

Fatmir Hoxha

Kjo ftese per parakualifikim publikohet gjitahshtu online ne GTAI portal, ne
Gazeten Gjermane “Nachrichten für Außenhandel” ne date 2 Maj 2018.
Jane rregullat dhe procedurat e KfW ato ne te cilat do te mbeshtetet procesi
i parakualifikimit dhe i tenderimit.

1. Qeveria e Shqiperise ka marre nje hua prej KfW (Banka Gjermane
per Zhvillim) ne emer te Qeverise Gjermane kundrejt kostos se
Projektit “Hidrocentralet dhe Siguria e Digave ne Kaskaden e Drinit”

2. KESH SH.A. synon te parakualifikoje kontraktoret per Rehabilitimin
e Portave te Shkarkimit ne HEC-in Vau Dejes dhe te ndertoje nje
porte remonti te re.
Ne HEC-in e Vau Dejes ka dy shkarkues, nje ne digen e Qyrsaqit
dhe nje tjeter ne digen e Zadejes.
Shkarkusi i Qyrsaqit aksesohet nepermjet nje rruge te shtruar me
asfalt me hyrje ne anen e majte te diges se hidrocentralit, e cila
kalon ne kreshten e kesaj dige. Aksesi per ne shkarkusin e Zadejes
behet nepermjet zgjatimit te rruges se shkarkusit te Qyrsaqit. Kjo
rruge eshte  nje kilometer me e gjate dhe e asfaltuar.
Gjate tenderimit, aplikanteve te kualifikuar do tu sqarohet nese
vinci i kreshtes se diges dhe vinci i salles se makinerive si dhe
sheshi montimit ne sallen e makinerive, do te jene ne dispozicion
te kontraktorit per punimet rehabilituese me kusht mos interferimin
me punen normale te HEC-it.
Objekti kryesor i rehabilitimit qe perfshihet ne kete njoftim perfshin:
rehabilitimin e pajisjeve hidro-mekanike si dhe gjithe sistemet e
tyre ndihmese, punimet civile dhe punime te tjera te nevojshme per
te siguruar funksionimin e duhur te portave te shkarkimit.
Rehabilitimi i shkarkuesit fundor qe ndodhet ne digen e Qyrsaqit,
eshte opsional.

Pershkrimi i pergjithshem i Objektit te Punimeve ne Porten e
Shkarkimit te Zadejes:
 Zevendesimi i kushinetave te qafave (çernierave) te portave

radiale.
 Zevendesimi i guanicioneve dhe gominave te portave radiale.
 Pastrim me zhveshje dhe lyerje me boje te portave radiale.
 Testimi i nyjeve kryesore te saldimit dhe riparimi i tyre nese

nevojitet.
 Remont kapital i vincave te portave radiale.
 Remont kapital te vinçit me nje shine.
 Rinovim te portave te remontit.

Pershkrimi i pergjithshem i Objektit te Punimeve ne Porten e
Shkarkimit te Qyrsaqit.
 Ndertimi i nje strukture çeliku te perhershme per vendosjen

e portave te remontit ne te treja portat eradiale ne anen e bjefit
te siperm.

 Riparimi i te gjitha demtimeve ne strukturen e betonit, sic
jane por jo vetem, plasaritje, çarje te ndodhura ne pjesen e
poshtme te struktures se perkohshme te çelikut.

 Prodhimi i nje seti te ri segmentesh per nje porte remonti te
plote, qe do te sherbeje si porte remonti ne te tre hapesirat e
portave radiale.

 Zevendesimi i kushinetave te qafave (çernierave) te portave
radiale.

 Zevendesimi i guanicioneve dhe gominave te portave radiale.
 Zevendesimi i servomotorece portave ndihmese te vogla,

rivendosje te tubave te panelit te pompimit.
 Zevendesim i grupit ekzistues te pompave dhe te linjes se

furnizimit me energji elektrike, vendosje kabllosh te reja dhe

lidhja e grupit te pompave me panelin e ri te shperndarjes.
 Pastrim me zhveshje dhe lyerje me boje te portave radiale.
 Testimi i nyjeve kryesore te saldimit dhe riparimi i tyre nese

nevojitet.
 Remont kapital i vincave te portave radiale.
 Instalim te nje vinci me nje shine per levizjen e segmenteve

te portave te remontit.
 Punimet civile qe kerkohen per instalimin e paisjeve te

lartpermendura (sic jane: hapja e nje dritareje ne rrugen
ekzistuese, vendosje te shinave anesore, bazamenti etj.)

 Rehabilitimi i dy shkarkuesve fundore te diges (Opsionale).
 Rehabil it im ose zevendesim i portave te remontit te

shkarkuesve fundore. (Opsionale)

Vleresohet qe Ftesa per Propozim do te mund te dergohet brenda
tremujorit te dyte 2018

3. Parakualifikimi do te behet nepermjet procedurave te percaktuara
ne Udhezuesin e KfW per Prokurimin e Mallrave, Punimeve dhe
Sherbimeve shoqeruese ne Bashkepunim Financiar me Vendet
Partnere, dhe eshte i hapur per te gjithe Aplikantet e ligjshem.

4. Aplikantet e ligjshem te interesuar mund te sigurojne nje set te
dokumentave te parakualifikimit ne gjuhen angleze duke paraqitur
nje kerkese me shkrim ne adresen e dhene me poshte. Dokumentat
do te dergohen ne formatin PDF me email.

5. Aplikimet per Parakualifikim (nje origjinal dhe nje kopje) duhet te
dorezohen ne zarf te vulosur te shenuar qarte si: Aplikim per
Parakualifikim per Projektin “Hidrocentralet dhe Siguria e Digave
ne Kaskaden e Drinit” dhe te dorezohen ne adresen e meposhtme
brenda ores 14:00 (ora lokale ne Tirane) ne date 4 Qershor 2018.

KESH SH.A. - KORPORATA ELEKTROENERGJETIKE SHQIPTARE
Ne vemendje : Mr .Fatos Bundo
Blloku Vizion Plus / Rruga Eshref Frasheri;
Tirana, Shqiperi
Email: pmu-dsp@kesh.al
 www.kesh.al

Nje kopje e dokumentave te aplikimit per parakualifikim duhet te dorezohen
ne KfW te shenuar qarte: Aplikim per Parakualifikim per Projektin
“Hidrocentralet dhe Siguria e Digave ne Kaskaden e Drinit” dhe te dorezohen
ne adresen e meposhtme brenda ores 14:00 (ora lokale ne Frankfurt) ne
date 4 Qershor 2018.

KfW Entwicklungsbank
Ne vemendje: Ms. Josefine Thom
Senior Project Manager
Palmengartenstrasse 5-9
60325 Frankfurt, Federal Republic of Germany

Nje version elektronik te Aplikimit per Parakualifikim ne formatin PDF,
skanuar prej origjinalit, duhet ti bashkelidhet kopjes se printuar qe do te
dorezohet ne KESH dhe KfW.

Aplikimet e dorezuara pas afatit te fundit do te kthehen.

6. KESH SH.A. nuk do te jete pergjegjes per kostot e Aplikanteve ne
lidhje me pergatitjen dhe dorezimin e Aplikimeve per Parakualifikim.

7. KESH SH.A. do te njoftoje me shkrim te gjithe Aplikantet qe do te
kualifikohen.

FTESE PER PARAKUALIFIKIM
Prokurimi i Sherbimeve dhe Punimeve per Projektin  Hidrocentralet dhe Siguria e Digave ne Kaskaden e Drinit

This Invitation for prequalification is published online in the GTAI portal, in
a local newspaper and in the German journal “Nachrichten für Außenhandel”
on 2 May 2018. The eligibility rules and procedures of KfW will govern the
prequalification and the bidding process.

1. The Government of Albania has received loan funds from the KfW
(German Development Bank) on behalf of the German Government
towards the cost of the Project: “Hydropower and Dam Safety Drin
Cascade”.

2. The KESH SH.A. intends to prequalify contractors for the
rehabilitation of the Vau-I-Dejes Spillways and the construction of
a new stoplog.

There are two spillways at Vau-I-Dejes HPP one at Qryrsaq dam
and the other at Zadeja dam.
Access to the Qryrsaq spillway is via a sealed mountain road from
the Vau-I-Dejes power station entrance to the left side of the dam
and then across the dam crest. Access to the Zadeja spillway is
via the same road to the Qrysaq spillway but approximately 1km
further.
During the tendering will be clarified to the qualified applicants if
the Vau-I-Dejes dam crest gantry crane and the covered powerhouse
erection bay with powerhouse cranes will be available to the
Contractor for rehabilitation work provided that this work would not
interfere with the normal running of the Station.

The main items forming the rehabilitation scope, subject to the
present notice, include the refurbishment of hydro-mechanical
equipment, all their auxiliary systems, civil works and other works
necessary to ensure the proper operation of the spillway and
optionally the refurbishment of the bottom outlet facilities.

General description of the Scope of Works at the Zadeja Spillway:
 replacement of radial gate trunnion bearings.
 replacement of radial gate seals and fastenings.
 stripping and painting of radial gates
 testing of major welded joints and repair; as necessary.
 general overhaul of the radial gate winches.
 overhaul of the monorail crane
 refurbishment of stoplogs.

General description of the Scope of Works at the Qyrsaq spillway:
 construction of a permanent steel structure for deployment of

stoplogs for all three radial gates on the upstream face of the
piers.

 repair of concrete defects such as but not limited to cracks,
honeycomb, delaminations that are downstream of the
temporary steel structure.

 manufacturing of one new set of stoplogs for a single spillway bay.
 replacement of the radial gate trunnion bearings.
 replacement of radial gate seals and fastenings.
 replacement the flap servomotors; re-pipe them to the pumping set.
 replacement of the existing pumping set and power supply;

cable it to the new distribution panel.
 stripping and painting of radial gates.
· testing of major welded joints and repair; as necessary.
· general overhaul of the radial gate winches.

 installation of a monorail crane to service the stoplog
 civil works required to install above equipment (such as

openings in the existing road, recesses for guide frames,
foundations etc.).

 rehabilitation of the two bottom outlets as per the Qyrsaq
spillway (optionally).

 rehabilitation or replacement of set of stoplogs for the bottom
outlet (optionally).

It is expected that the Request for Bids will be made in quarter 2 / 2018.

3. Prequalification will be conducted through the prequalification
procedures specified in KfW’s »Guidelines for Procurement of
Goods, Works and Associated Services in Financial Cooperation
with Partner Countries and is open to all eligible Applicants.

4. Interested eligible Applicants may obtain a complete set of
prequalification documents in English Language on the submission
of a written request to the email address below. The document will
be sent in PDF format by email.

5. Applications for Prequalification (one original and one copy) should
be submitted in sealed envelopes clearly marked as “Application
to Prequalify for the “Hydropower and Dam Safety Drin Cascade
Project” and delivered to the address below by 14:00 hrs local
time, Tirana; on 4 June 2018.

KESH SH.A. - KORPORATA ELEKTROENERGJETIKE SHQIPTARE
Attention: Mr .Fatos Bundo
Blloku Vizion Plus / Rruga Eshref Frasheri;
Tirana, Republic of Albania
Email: pmu-dsp@kesh.al
Web Site Address: www.kesh.al

One copy of the Prequalification Documents shall be submitted to KfW
marked as “Application to Prequalify for the “Hydropower and Dam Safety
Drin Cascade Project” and delivered to the address below by 14:00 hrs
local time, Frankfurt; on 4 June 2018.

KfW Entwicklungsbank
Attention: Ms. Josefine Thom
Senior Project Manager
Palmengartenstrasse 5-9
60325 Frankfurt, Federal Republic of Germany

An electronic version of the Prequalification Documents in PDF format,
scanned from the Original shall be attached to the hard copies submitted
to KESH and KfW.

Late applications will be rejected.

6. KESH SH.A. will not be responsible for any costs or expenses
incurred by Applicants in connection with the preparation or delivery
of their Prequalification Applications.

7. KESH SH.A. will notify in writing those Applicants who have been
prequalified

INVITATION FOR PREQUALIFICATION
Procurement of Services and Works for the Hydropower and Dam Safety

Drin Cascade Project
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Dy shpërthime të fu
qishme me eksploziv
të ndodhura brenda

një ore kanë tronditur dje
banorët e qytetit të Vlorës.
Mësohet se shpërthimi i
parë ka ndodhur rreth orës
02:30 në katin e 5-të të një pal-
lati përballë Drejtorisë së
Policisë së qarkut, në lagjen
"Kushtrimi" të këtij qyteti.
Ndërsa shpërthimi i dytë
është shënuar në afërsi të
bashkisë së qytetit bregde-
tar, në një banesë private në
lagjen "15 Tetori". Burime
zyrtare nga policia lokale
bënë me dije se në të dyja
rastet janë shkaktuar
vetëm dëme të shumta ma-
teriale dhe fatmirësisht nuk
ka pasur persona të lëndu-
ar. Dy ngjarjet e njëpasn-
jëshme kanë alarmuar
blutë, të cilët po hetojnë in-
tensivisht për identifikimin
dhe vënien në pranga të au-
torëve të krimit.
SHPËRTHIMETSHPËRTHIMETSHPËRTHIMETSHPËRTHIMETSHPËRTHIMET
ME TRITOLME TRITOLME TRITOLME TRITOLME TRITOL

Banorët e lagjes "Kusht-
rimi" kanë qenë në gjumë
kur kanë dëgjuar një zhur-
më të tmerrshme. Vetëm pak
minuta më pas, ata kanë
mësuar se persona ende të
paidentifikuar kishin vënë
tritol në sheshpushimin e
katit të 5-të të pallatit dhe
afër banesës së 28-vjeçarit
Fatjon Bata, i cili dyshohet
të jetë edhe shënjestra e
shpërthimit. Mësohet se i
riu jetonte me nënën, Nadire
Bata, e cila përfundoi në Spi-
talin Rajonal të Vlorës për
shkak të tronditjes së fortë
dhe gjendjes së shokut.
Nënë e bir kishin një vit që
jetonin në këtë apartament.
Ndërkaq, 28-vjeçari rezulton
i paskeduar nga policia,
ndërsa nuk dihen ende sh-
kaqet e vendosjes së tritolit
pranë derës së banesës së tij.
Menjëherë në vendngjarje
ka mbërritur policia, e cila
ka nisur hetimet për
zbardhjen e rrethanave të
kësaj ngjarjeje si dhe të mo-
tivit të vendosjes së eksploz-
ivit. Gjithashtu, blutë kanë
marrë në pyetje Fatjon
Batën, i cili është shprehur
se nuk ka konflikte me
askënd. Ndërkohë, shpërthi-
mi i dytë ka ndodhur rreth
orës 03:30, në lagjen "15
Tetori", në oborrin e banesës
së shtetasit G.Ç., 69 vjeç, e
cila ndodhet pranë bashkisë.
Kamerat e sigurisë kanë
kapur sekuencën e dy per-
sonave teksa hidhnin lëndën
shpërthyese nga jashtë mu-
rit rrethues. Aktualisht poli-
cia e qytetit bregdetar është
duke punuar për të
zbardhur dinamikën e kësaj
ngjarjeje. Edhe 69-vjeçari ka
deklaruar se nuk ka konf-
likte apo dyshime për ndon-
jë person. Lidhur me shpër-
thimin e dytë, mësohet se
djali i shtetasit G.Ç., ka qenë
i dënuar në Itali për trafik
të lëndëve narkotike dhe kjo
është edhe pista se ku po
heton policia.

Fqinjët: U tmerruam, dera ra në tokë. Policia: U shkaktuan vetëm dëme materiale

Dy shpërthime të fuqishme me eksploziv afër
komisariatit dhe bashkisë tronditin Vlorën
Tritoli në pallatin 5-katësh, nëna e "shënjestrës"
Fatjon Bata përfundon në gjendje shoku në spital

BANORËTBANORËTBANORËTBANORËTBANORËT
Shpërthimet me eksploziv

kanë tronditur banorët e pal-
latit në lagjen "Kushtrim" si
dhe banorët e lagjes "15
Tetori", ku ndodhi shpërthi-
mi tjetër. Në një prononcim
për "Gazeta Shqiptare", një
nga fqinjët e 28-vjeçarit Fat-
jon Bata tha se shpërthimi
ishte i fortë dhe janë zgjuar
të traumatizuar nga gjumi.
Ai pohoi se nëna e të riut që
iu vendos tritoli në derë ësh-
të dërguar në spital nga trau-
ma që ka pësuar. "U ngritëm
se dëgjuam një zhurmë të

madhe. Kur hymë ne, pamë
derën në tokë. Dera dhe
xhami i banjës ishin thyer.
Asaj plakës në katin e gjash-
të nga trauma që pësoi morën
ambulancën dhe e dërguan në
spital. Kemi 30 vite që jetojmë
këtu. Fqinjët kanë një vit
kanë që jetojnë në këtë pal-
lat. Është e tmerrshme! Kjo
dera këtu kishte xham dhe
është thyer xhami", - u shpreh
i moshuari, fqinj i familjes
Bata. Ndërsa, banorë të tjerë
të pallatit kërkuan që të mer-
ren masa, pasi ndihen të frikë-
suar dhe të pasigurt.

DEKLARATAT
Pas dy
shpërthimeve me
tritol të ndodhura
brenda një ore,
policia e Vlorës ka
marrë në pyetje
Fatjon Batën, i cili
është shprehur se
nuk ka konflikte me
askënd. Mësohet se
i riu është person i
paskeduar nga
blutë. Edhe 69-
vjeçari G.Ç. ka
deklaruar se nuk ka
konflikte dhe nuk ka
dijeni për
shpërthimin e sasisë
së eksplozivit që u
hodh në oborrin e
banesës së tij.

KËRKESA
"U ngritëm se dëgjuam një zhurmë të madhe. Kur
hymë ne, pamë derën në tokë. Dera dhe xhami i
banjës ishin thyer. Asaj plakës në katin e gjashtë nga
trauma që pësoi morën ambulancën dhe e dërguan në
spital. Kemi 30 vite që jetojmë këtu. Fqinjët kanë një
vit kanë që jetojnë në këtë pallat. Është e tmerrshme!
Kjo dera këtu kishte xham dhe është thyer xhami", -
u shpreh i moshuari, fqinj i familjes Bata. Ndërsa,
banorë të tjerë të pallatit kërkuan që të merren masa,
pasi ndihen të frikësuar dhe të pasigurt.



Makina, biznese e shtëpi në shënjestër,
8 shpërthime me tritol në Vlorë në 4 muaj
VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Dy rastet e orëve të para të kësaj të
mërkure, ku dy banesa u sulmuan me tritol
në Vlorë u shtohen ngjarjeve të përsëritura
në këtë qytet. Makinat, bizneset dhe shtëpitë
e personave të ndryshëm, përfshi këtu edhe
biznesmenë, janë bërë vazhdimisht
shënjestër e sulmeve të tilla. Në vetëm katër
muaj raportohen të kenë ndodhur tetë shpër-
thime me tritol, autorët e të cilëve nuk janë
gjetur kurrë nga policia.
2 MAJ 2018/ DY SHPËRTHIME ME2 MAJ 2018/ DY SHPËRTHIME ME2 MAJ 2018/ DY SHPËRTHIME ME2 MAJ 2018/ DY SHPËRTHIME ME2 MAJ 2018/ DY SHPËRTHIME ME
TRITTRITTRITTRITTRITOL NË BOL NË BOL NË BOL NË BOL NË BANESAANESAANESAANESAANESAT E DT E DT E DT E DT E DYYYYY
VLVLVLVLVLONJONJONJONJONJAAAAATËVETËVETËVETËVETËVE

Shpërthimi i parë ndodhi rreth orës 02:30
në lagjen "Lirim", ku i është vendosur tritol
derës së banesës së shtetasit Fatjon Bana,
30 vjeç. Banesa ndodhet pranë komisariatit.
Ndërkohë, shpërthimi i dytë ka ndodhur një
orë më vonë, rreth orës 03:30, në lagjen "15
Tetori", pranë portës së banesës së shtetasit
G.Ç., 69 vjeç. Banesa e tij ndodhet pranë bash-
kisë së qytetit.
9 PRILL 2018/ TRITOL MJETIT9 PRILL 2018/ TRITOL MJETIT9 PRILL 2018/ TRITOL MJETIT9 PRILL 2018/ TRITOL MJETIT9 PRILL 2018/ TRITOL MJETIT
"AUDI Q7" TË BIZNESMENIT TË"AUDI Q7" TË BIZNESMENIT TË"AUDI Q7" TË BIZNESMENIT TË"AUDI Q7" TË BIZNESMENIT TË"AUDI Q7" TË BIZNESMENIT TË
NDËRTIMITNDËRTIMITNDËRTIMITNDËRTIMITNDËRTIMIT

Mjeti tip "Audi Q7" i biznesmenit të
ndërtimit I. Shehu, 38 vjeç, në Vlorë
shpërthen me tritol. Ngjarja ndodhi më 9
prill të vitit 2018 në lagjen "1 Maji", para
banesës së biznesmenit. Policia e Vlorës bëri
me dije se sasia e lëndës eksplozive që iu ven-
dos automjetit "Audi Q7" ka qenë rreth 200
gramë.
7 PRILL 2018/ NJË TË RIU NË7 PRILL 2018/ NJË TË RIU NË7 PRILL 2018/ NJË TË RIU NË7 PRILL 2018/ NJË TË RIU NË7 PRILL 2018/ NJË TË RIU NË
VLORË I DIGJET "BMW" SERIA 7VLORË I DIGJET "BMW" SERIA 7VLORË I DIGJET "BMW" SERIA 7VLORË I DIGJET "BMW" SERIA 7VLORË I DIGJET "BMW" SERIA 7
NË OBORRNË OBORRNË OBORRNË OBORRNË OBORR

Një automjet luksoz tip "BMW" Seria 7 u
dogj totalisht në orët e para të 7 prillit në
lagjen "4 Heronjtë" të qytetit të Vlorës. Mjeti
ishte i parkuar në oborrin e shtëpisë së sh-
tetasit Everest Meçorapaj, 27 vjeç. Policia
thotë se mjeti është djegur totalisht, ndërsa
kanë nisur hetimet për të zbuluar autorët e
këtij akti. Paraprakisht pronari i mjetit ka
deklaruar para forcave të policisë se nuk

kishte dijeni se kush mund të ishin autorët
dhe se nuk kishte konflikte me njeri.
2 SHKURT 2018/ TRITOL MAKINËS2 SHKURT 2018/ TRITOL MAKINËS2 SHKURT 2018/ TRITOL MAKINËS2 SHKURT 2018/ TRITOL MAKINËS2 SHKURT 2018/ TRITOL MAKINËS
NË FSHANË FSHANË FSHANË FSHANË FSHATIN KANINËTIN KANINËTIN KANINËTIN KANINËTIN KANINË

Një makinë është hedhur në erë me ek-
sploziv mbrëmjen e 2 shkurtit në fshatin
Kaninë. Makina tip "Benz" ishte në pronësi
të Ilirjan Yzeirajt. Mjeti ka qenë i parkuar
pranë banesës së Ilirjan Yzeirajt, ndërsa ësh-
të dëmtuar pothuajse totalisht.
19 SHKURT 2018/ SHPËRTHIM NË19 SHKURT 2018/ SHPËRTHIM NË19 SHKURT 2018/ SHPËRTHIM NË19 SHKURT 2018/ SHPËRTHIM NË19 SHKURT 2018/ SHPËRTHIM NË
NJË DNJË DNJË DNJË DNJË DYQYQYQYQYQAN NË FSHAAN NË FSHAAN NË FSHAAN NË FSHAAN NË FSHATIN KANINËTIN KANINËTIN KANINËTIN KANINËTIN KANINË

Mbrëmjen e 19 shkurtit 2018 një shpërthim
me eksploziv ka ndodhur në një dyqan në fs-
hatin Kaninë në Vlorë. Si pasojë e shpërthim-
it janë dëmtuar qepeni dhe xhamat e derës së
banakut të dyqanit ushqimor në pronësi të
shtetasit F.Y., 44 vjeç, banues në Kaninë.
24 JANAR 2018/ TRITOL NË24 JANAR 2018/ TRITOL NË24 JANAR 2018/ TRITOL NË24 JANAR 2018/ TRITOL NË24 JANAR 2018/ TRITOL NË
MJETIN TIP "AUDI" TËMJETIN TIP "AUDI" TËMJETIN TIP "AUDI" TËMJETIN TIP "AUDI" TËMJETIN TIP "AUDI" TË
BIZNESMENIT SOKRABIZNESMENIT SOKRABIZNESMENIT SOKRABIZNESMENIT SOKRABIZNESMENIT SOKRAT BEQIRAJT BEQIRAJT BEQIRAJT BEQIRAJT BEQIRAJ

Biznesmenit Sokrat Beqiraj i vendosin
tritol në mjetin tip "Audi". Ngjarja në fjalë u
regjistrua në lagjen "10 Korriku". Policia
sqaroi se eksplozivi ishte vendosur me fitil
dhe ka shkuar dëmtime në pjesën e përparme
të automjetit. Sokrat Beqiraj kishte një bi-
znes privat, ndërsa pista e konkurrencës ësh-
të hedhur poshtë nga policia. Thuhet se kjo
ngjarje ishte thjesht një mesazh nga autorët.
Sakaq, policia po heton rreth identifikimit
dhe kapjen e autorëve.
6 JANAR 2018/ SHPËRTHIM ME6 JANAR 2018/ SHPËRTHIM ME6 JANAR 2018/ SHPËRTHIM ME6 JANAR 2018/ SHPËRTHIM ME6 JANAR 2018/ SHPËRTHIM ME
TRITOL NË NJË MOBILIERITRITOL NË NJË MOBILIERITRITOL NË NJË MOBILIERITRITOL NË NJË MOBILIERITRITOL NË NJË MOBILIERI

Një shpërthim me eksploziv ka ndodhur
mbrëmjen e 6 janarit në një ndërtesë, që më
parë ka shërbyer si mobilieri në qytetin e
Vlorës. Shpërthimi ka ndodhur në lagjen
"Lef Sallata" dhe ka vetëm dëme materiale.
Menjëherë pranë vendit të ngjarjes janë dër-
guar shërbimet policore, ku kanë konstatu-
ar se në derën e jashtme të një objekti bosh
ka shpërthyer një sasi lënde eksplozive. Prej
shpërthimit janë shkaktuar dëme materiale
në pjesën e jashtme të objektit.

Shpërthimi me tritol afër
banesës së familjes Bata

28-vjeçari Fatjon Bata

Fqinji i familjes Bata
duke folur për “GSH”
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Gjatë vitit 2017, rreth
18 mijë persona në
vendin tonë janë

diplomuar në formimin pro-
fesional me cikël të shkurtër,
pra për kurset profesionale
që kanë zhvilluar gjatë një
periudhe 3-6 mujore. Në një
intervistë ekskluzive për
“Gazeta Shqiptare”, kreu i
Drejtorisë Rajonale Lëvizëse
të Formimit Profesional, Ar-
ben Sinojmeri tregon se kjo
drejtori operon në 15 bash-
ki në zonën veriore të Sh-
qipërisë dhe ofron kurse pro-
fesionale sipas nevojave të
sipërmarrësve apo dhe vetë
interesit të qytetarëve. Më
tej, ai thekson se mosha 20-
40 vjeç janë më të interesuar-
it për kurset profesionale,
ndërkohë që bën me dije se
punëkërkuesit e papunë dhe
studentët nuk paguajnë as-
një tarifë, në një kohë që të
punësuarit duhet të japin
një pagesë deri në 70 mijë
lekë të vjetra që të pranohen
në grupin ku dëshirojnë.
Gjithashtu, Sinojmeri shton
se në Tiranë ka rreth 6 mijë
vende pune në fasoneri, por
nuk ka interes nga ana e
punëmarrësve pasi gratë
dhe vajzat nuk e pranojnë
skllavërimin në këto ndër-
marrje. Kreu i DRLFP nën-
vizon se po punohet fort për
hapjen e kurseve në përpun-
imin e produkteve bujqësore
dhe blegtorale, çka do të
sjellë zhvillimin e turizmit
në vend.

Cili është funksioni iCili është funksioni iCili është funksioni iCili është funksioni iCili është funksioni i
Drejtorisë RajonaleDrejtorisë RajonaleDrejtorisë RajonaleDrejtorisë RajonaleDrejtorisë Rajonale
Lëvizëse të FLëvizëse të FLëvizëse të FLëvizëse të FLëvizëse të Fororororormimit Prmimit Prmimit Prmimit Prmimit Pro-o-o-o-o-
fesional?fesional?fesional?fesional?fesional?

Drejtoria Rajonale
Lëvizëse e Formimit Profe-
sional ka rezidencën e
zyrave administrative në Ti-
ranë, por punon në rrethet
apo bashkitë e Shqipërisë,
aty ku formimi dhe arsimi
profesional nuk mundëso-
het. Nëse në Pukë ka një sh-
kollë të mesme të përgjiths-
hme, vihet re se nuk ka sh-
kolla të mesme teknike apo
profesionale. Por edhe në
këtë qytet ka nevojë për
formim profesional, e kësh-
tu që kjo drejtori plotëson
këto nevoja dhe ne në bash-
këpunim me pushtetin ven-
dor dhe sipërmarrjen kri-
jojmë një infrastrukturë
modeste për kursantët që
shprehin interes për të më-
suar një zanat të caktuar.

Si infSi infSi infSi infSi infororororormoheni ju mbimoheni ju mbimoheni ju mbimoheni ju mbimoheni ju mbi
nevojat për kurse profesio-nevojat për kurse profesio-nevojat për kurse profesio-nevojat për kurse profesio-nevojat për kurse profesio-
nale që ka çdo qytet?nale që ka çdo qytet?nale që ka çdo qytet?nale që ka çdo qytet?nale që ka çdo qytet?

Në bazë të nevojave që
kanë qytetet, zyra e Punës i
paraqet pranë drejtorisë
sonë dhe ne shkojmë në
Pukë dhe çelim një kurs për
rrobaqepëse, pasi janë para-
qitur 30 gra dhe vajza ,të
cilat dëshirojë një punë në
këtë sektor, i cili është ofru-
ar nga një kompani e caktu-
ar. Kështu që ne ofrojmë disa
makina qepëse dhe i insta-
lojmë në një mjedis të ofru-

ar nga bashkia. Në këtë
funksion ne punojmë nga
Vermoshi në Fushë-Krujë.

Sa është kohëzgjatja eSa është kohëzgjatja eSa është kohëzgjatja eSa është kohëzgjatja eSa është kohëzgjatja e
kursekursekursekursekursevvvvve të fe të fe të fe të fe të fororororormimit prmimit prmimit prmimit prmimit profe-ofe-ofe-ofe-ofe-
sional dhe sa vetë duhet tësional dhe sa vetë duhet tësional dhe sa vetë duhet tësional dhe sa vetë duhet tësional dhe sa vetë duhet të
ketë një grup?ketë një grup?ketë një grup?ketë një grup?ketë një grup?

Kursi zgjat nga 3-6 muaj
ku marrin pjesë të gjithë ata
persona të moshës 16-55 vjeç
që janë të interesuar. Formi-
mi profesional me cikël të
shkurtër është dhe liberal
për sa i përket arsimimit
dhe kulturës që kanë kur-
santët. Një grup nuk mund
të ketë më shumë se 15 kur-
santë dhe duhen jo më pak
se 7 persona që ne të japim
të drejtën e hapjes së regjis-
trit dhe pagesën e trajnues-
it/es. Kjo pasi 80% e pro-
gramit mësimor është prak-
tikë. Mosha nga 20-40 vjeç
janë më të interesuarit për
kurset profesionale, pasi
janë në periudhën e ndërtim-
it të jetës, e si pasojë dëshi-
rojnë të mësojnë një zanat.
Kurset hapen me kërkesat e
sipërmarrjes që ne na i
parashtron zyra e Punës.

A ka tarifa për zhvil-A ka tarifa për zhvil-A ka tarifa për zhvil-A ka tarifa për zhvil-A ka tarifa për zhvil-
limin e kurseve profesion-limin e kurseve profesion-limin e kurseve profesion-limin e kurseve profesion-limin e kurseve profesion-
ale?ale?ale?ale?ale?

Kurset profesionale ofro-
hen falas për të gjithë
punëkërkuesit e papunë. Ai
që është në punë duhet të
paguajë një tarifë pranimi
që shkon deri në 7 mijë lekë
të reja. Edhe për studentët
kurset ofrohen pa paguar
tarifë.

Në cilat bashki në vendNë cilat bashki në vendNë cilat bashki në vendNë cilat bashki në vendNë cilat bashki në vend
operon drejtoria juaj dheoperon drejtoria juaj dheoperon drejtoria juaj dheoperon drejtoria juaj dheoperon drejtoria juaj dhe
pse është fokusuar nëpse është fokusuar nëpse është fokusuar nëpse është fokusuar nëpse është fokusuar në
VVVVVeri?eri?eri?eri?eri?

Ne sot punojmë në 15
bashki përkatësisht në
Kukës, Has, Fushë Arrëz,

Pukë, Malësi e madhe, Vau i
Dejës, Mirditë, Burrel, Pesh-
kopi, Bulqizë, Skrapar,
Gramsh etj. Dhe kur hapim
kurse të caktuara kemi nga
2-3 klasa kursantësh. Kur
është ngritur kjo drejtori e
ka parë më me prioritet
zonën e Veriut pasi e ka pa-
sur mangësi formimin pro-
fesional. Kemi tentuar që
drejtoria të marrë dimen-
sione gjithëkombëtare. Në
Gramsh, Tepelenë, Ersekë,
Përmet nuk ka mundësi që
të ofrohet formim profesion-
al. Ky i fundit ka shumë kos-
to të mëdha për një shoqëri
si Shqipëria pasi janë shkol-
la që kërkojnë shumë para.
Dhe shpesh biznesi na kri-
tikon që nuk i japim produk-
tin që kërkon, pra fuqinë
punëtore të përgatitur si
duhet. Ne duhet t’i
mëshojmë shkollës me cikël
të ulët një ose dy vjeçare si-
pas studimit të programeve
mësimore sesa kohë i duhet
një kursanti për ta mësuar
një zanat.

Mund të na përMund të na përMund të na përMund të na përMund të na përmendnimendnimendnimendnimendni
disa nga kurset që iu ofro-disa nga kurset që iu ofro-disa nga kurset që iu ofro-disa nga kurset që iu ofro-disa nga kurset që iu ofro-
ni?ni?ni?ni?ni?

Ne ofrojmë një gamë të

Kreu i DRLFP: Rreth 18 mijë persona të diplomuar në kurset e formimit profesional gjatë 2017-ës

Mbi 6 mijë vende të lira pune
në fasoneritë e Tiranës

Sinojmeri: Vajzat nuk pranojnë të skllavërohen

Voltiza Duro

por realizojmë rreth 25-30
kurse profesionale në këtë
zonë duke filluar nga torni-
torët, elektricistët, elek-
troaut, riparim makinash,
kuzhinier, kamerier, gomist,
bujtinier, lavantier,
rrobaqepësi, estetikë, paruk-
eri, marangoz, murator, për-
punim druri etj.

Cilat janë degët më tëCilat janë degët më tëCilat janë degët më tëCilat janë degët më tëCilat janë degët më të
parapëlqyera nga kur-parapëlqyera nga kur-parapëlqyera nga kur-parapëlqyera nga kur-parapëlqyera nga kur-
santët?santët?santët?santët?santët?

Profesionet që kërkohen
më shumë janë ato që në shu-
micën e rasteve janë më të
thjeshta dhe nuk janë të
lodhshme. Konstatojmë që
nuk ka një bum kërkesash
për kurset e minierave, por
dëshirojnë të bëhen elektri-
cistë, hidraulikë etj. Pra, ka
një kontradiktë, nuk përpu-
thet dëshira me nevojën.
Kursanti ka të tjera intere-
sa dhe nevojat janë të tjera.
Për fat të mirë në zonat ku
ne punojmë ka një vëmend-
je ndaj agroturizmit e ne po
i mësojmë me idenë sesi të
bëhen fermerë të mirë në
funksion të turizmit. Dhe
kemi vënë re se ka njëfarë
interesi nga ana e banorëve
të zonës dhe po përpiqemi të

FASONET
“Por Industria e
fasonit në qytetet e
mëdha është
mbingopur me forcë
punëtore e tashmë
edhe nuk
parapëlqehet, kjo
për shkak të
kushteve të punës
pasi ka shumë raste
ku punojnë deri në
12 orë në ditë,
punojnë pa sigurime
e me paga të ulëta.
Në Tiranë ka rreth 6
mijë vende pune në
fasoneri dhe nuk
shkon askush, pasi
nuk e pranojnë këtë
lloj skllavërie”,- thotë
Sinojmeri për “GSH”.

TË DIPLOMUARIT
“Në vitin 2017
numri i të gjithë të
diplomuarve në
formimin
profesional me
cikël të shkurtër ka
qenë 17 mijë e 600
persona, në 10
qendra formimi
profesional. Gjatë
2017-ës, drejtoria
jonë certifikoi 662
persona në gati 15
bashkitë që
përmenda më sipër.
Ka periudha kur
nuk ka fluks,
kurset mbyllen e
prandaj trajnerët
janë me part time”,
-shprehet Sinojmeri.

mbajmë shpresën gjallë.
Kurset që kanë interes
shumë të madh për vajzat e
gratë është parukeria,
kuzhina, ndërsa rrobaqepë-
sia është një nga kurset më
të parapëlqyera. Por indus-
tria e fasonit në qytetet e
mëdha është mbingopur me
forcë punëtore e tashmë
edhe nuk parapëlqehet kjo
për shkak të kushteve të
punës pasi ka shumë raste
ku punojnë deri në 12 orë në
ditë, punojnë pa sigurime e
me paga të ulëta. Në Tiranë
ka rreth 6 mijë vende pune
në fasoneri dhe nuk shkon
askush, pasi nuk e pranojnë
këtë lloj skllavërie.

KKKKKu është vu është vu është vu është vu është vendosur fendosur fendosur fendosur fendosur foku-oku-oku-oku-oku-
si juaj, te cilat profesione?si juaj, te cilat profesione?si juaj, te cilat profesione?si juaj, te cilat profesione?si juaj, te cilat profesione?

Jemi të interesuar të mer-
remi kryesisht me përpun-
imin e produkteve bujqësore
dhe blegtorale. Shqipëria
duhet të mësohet dhe të
mendojë ndryshe, sepse të
ardhmen e ka në fermë, për-
punim dhe shërbim, e gjithë
kjo në funksion të turizmit.
Në këtë mënyrë do të rrisim
cilësinë e produkteve tona e
kjo është baras me kosto,
vlerë e kulturë.

Sa është numri i person-Sa është numri i person-Sa është numri i person-Sa është numri i person-Sa është numri i person-
aaaaavvvvve që janë diplomuar nëe që janë diplomuar nëe që janë diplomuar nëe që janë diplomuar nëe që janë diplomuar në
fffffororororormimin prmimin prmimin prmimin prmimin profesional meofesional meofesional meofesional meofesional me
cikël të shkurtër?cikël të shkurtër?cikël të shkurtër?cikël të shkurtër?cikël të shkurtër?

Në vitin 2017 numri i të
gjithë të diplomuarve në
formimin profesional me cikël
të shkurtër ka qenë 17 mijë e
600 persona, në 10 qendra
formimi profesional. Gjatë
2017-ës, drejtoria jonë certifikoi
662 persona në gati 15 bashkitë
që përmenda më sipër. Ka peri-
udha kur nuk ka fluks, kurset
mbyllen e prandaj trajnerët
janë me part time.

Ne ofrojmë një
gamë të gjerë

profesionesh, që
shkojnë rreth 45
profesione, por
realizojmë rreth

25-30 kurse
profesionale në
këtë zonë duke

filluar nga
tornitorët,

elektricistët,
elektroaut, riparim

makinash,
kuzhinier,

kamerier, gomist,
bujtinier, lavantier,

rrobaqepësi,
estetikë, parukeri,

marangoz, murator,
përpunim druri etj.

gjerë profesionesh, që sh-
kojnë rreth 45 profesione,

Arben Sinojmeri



E enjte 3 Maj 2018  - 13SOCIALE

Gjëndra e tiroides
ndodhet në pjesën e
përparme të gushës,

poshtë laringut, dhe në
përgjithësi pesha varion nga
15-22 gram. Roli i saj në or-
ganizëm është tejet i rëndë-
sishëm e kjo nis që në
fillimin e embrionit; pra,
nëse tiroidja është në normë
edhe truri në fetus zhvillo-
het normalisht, e po ashtu
edhe dhëmbët, flokët, orga-
net. Kjo gjëndër kaq e vogël
ka si aktivitet primar pro-
dhimin e dy hormoneve që
janë tiroksina dhe trijodot-
iroksina. Tiroksina ka si
funksion që gjatë prodhimit
nga tiroidja një pjesë të sh-
kojë të akumulohet në mëlçi
dhe pjesa tjetër të koman-
dojë hipofizën në mënyrë që
kur bie niveli i TSH-ashit në
gjak, të nxitet prodhimi i tij.
Ndërsa trijodotiroksina ko-
mandon aktivitetin fiz-
iologjik të organizmit, pra
është një jod, i cili merr pjesë
në prodhimin e enzimave
dhe i stimulon ato për punë,
kur është në parametra nor-
malë. Por ka raste kur ky
jod nuk është brenda nor-
mave normale e si pasojë fil-
lon të “çalojë” organizmi.
SIMPTOMAT

Më poshtë po përmenden
dy sëmundje patologjike të
para që tregojnë se gjëndra
tiroide nuk funksionon nor-
malisht. Mungesa e hor-
monit të tiroides është një
nga shenjat e para, e cila nji-
het si hipotiroidizëm dhe
shoqërohet me këputje
trupore, dëshirë për të fje-
tur, tharje e lëkurës, rënie
flokësh (nëse shihet në anal-
izë, rrënja e qimes rezulton
e rrudhosur, e këputur).
Gjithashtu, hipotiroidizmi
shoqërohet edhe me uljen e
pulsit të zemrës dhe shenja
nervozizmi që shfaqet pa
shkak, shpesh, por që zgjat
pak kohë. Në rastet kur in-
dividi ka këto shenja klini-
ke, zgjidhja më e mirë është

që të bëjë një vizitë te mjeku,
të realizojë një eko të tiroi-
deve si dhe kryhet një anal-
izë për të parë nivelin e jodit
në gjak.
KATEGORITË E
PREDISPOZUARA

Tiroidja përpunon jodin
që e merr organizmi
nëpërmjet ujit apo produk-
teve të ndryshme ushqi-
more. Në të dyja format e
marrjes së jodit, bëhet ky
përpunim dhe enzimat fil-
lojnë të stimulohen. Moshat
më të prekura nga çrregulli-
met e gjëndrës tiroide janë
ato mbi 50-të vjeç ndërsa
vlen të theksohet se femrat
janë 4 herë më të rriskuara
sesa meshkujt. Kjo pasi ajo

Mjeku popullor: Cilat janë simptomat që nuk duhet t’i injoroni, kategoritë e predispozuara

Ylli Merja: Si të rregulloni funksionin
e tiroides me bimë mjekësore

“Përdorni frutën e arrës, likopsin e vajin e kokosit”

Voltiza Duro

KATEGORITE
Tiroidja përpunon
jodin që e merr
organizmi nëpërmjet
ujit apo produkteve
të ndryshme
ushqimore. Në të
dyja format e
marrjes së jodit,
bëhet ky përpunim
dhe enzimat fillojnë
të stimulohen.
Moshat më të
prekura nga
çrregullimet e
gjëndrës tiroide janë
ato mbi 50-të vjeç
ndërsa vlen të
theksohet se femrat
janë 4 herë më të
riskuara sesa
meshkujt.

fillon që të futet në peri-
udhën e menopauzës dhe ka
një rënie të përgjithshme të
gjëndrave endokrine të saj
siç është edhe gjendja e tiroi-
des. Ndërsa në rastin e hip-
ertiroidizmit kur këto tiroi-
de janë më shumë të stimu-
luara do të dallohen të
kundërtat e shenjave të
para si: individi flet shpejt,

është shumë aktiv, i papërm-
bajtur. Edhe në këto raste
pacienti duhet të kryejë pat-
jetër ekzaminimin e tiroi-
deve. Në të vërtetë njerëzit
nuk e mendojnë që ky çrreg-
ullim kaq i vogël, në minia-
turë i tiroides sjell këto pa-
soja kaq të mëdha. Të
sëmurët mund të kryejnë
lloj-lloj analizash të tjera
por shkaku i vërtetë qën-
dron diku tjetër.
TRAJTIMI ME BIMË
MJEKËSORE

Në varësi nga stadi i
sëmundjes, përdorim bimë
efikase, stimuluese për të
rikthyer funksionimin nor-
mal të saj. Nëse do iu refero-
hemi zonave malore (është
tipike mungesa e jodit në
organizëm) atëherë do të
rikujtojmë arrën. Kjo e fun-
dit ka jod, sidomos kur ësh-
të në fazat e para të rritjes,
përqindja e jodit shkon deri
në 60% të frutës dhe 30% e

vitaminës C. Me zmadhimin
e frutës, bie përqindja e jodit
e rritet përqindja e vita-
minës C. Nëse vjelim pak
nga kokrrat e arrës, i
shpojmë dhe i konservojmë
në mjaltë, pasi t’i kon-
sumojmë do të vëmë re efek-
tet e mrekullueshme në rreg-
ullimin e funksionit të gjën-
drës tiroide. Mund të për-
doret një gjysmë kokërr në
javë, pasi e keni lënë 30 ditë
në mjaltë, e kjo është më se e
mjaftueshme për ti siguru-
ar organizmit sasinë e jodit
të munguar. Ndërkohë edhe
petat e arrës janë të pasura
me jod e tanine, dhe
ndikojnë edhe në sistemin
nervor por edhe ndihmon
në absorbimin e jodit nga
trupi. Gjithashtu, nëse kon-
sumojmë 2 lugë çaj në ditë
vaj kokosi, atëherë do të
rregullohet mirëfunskioni-
mi i tiroides, por do të
frenojë rënien e flokëve.
Edhe likopsi është i mrekul-
lueshëm për të gjithë ata
persona që kanë tepri të
jodit në gjak pasi është e
vetmja bimë që garanton
largimin e jodit të tepërt
nga organizmi, qetësimin e
sistemit nervor si dhe bal-
ancon ngacmimin e gjën-
drave për prodhimin e hor-
moneve të tiroides. Ndërko-
hë gjembi i gomarit rreg-
ullon e përmirëson funksio-
nin e mëlçisë, çka ndikon në
qetësimin e gjëndrave me
sekrecion të brendshëm.
Por edhe çaji i gjelbër e ba-
jamet e egra kanë efekte të
shpejta në përmirësimin e
gjendjes shëndetësore të
personave që vuajnë nga
tiroidja.

TRAJTIMI
Në varësi nga stadi i
sëmundjes, përdorim
bimë efikase,
stimuluese për të
rikthyer funksionimin
normal të saj. Nëse
do iu referohemi
zonave malore
(është tipike
mungesa e jodit në
organizëm) atëherë
do të rikujtojmë
arrën. Kjo e fundit ka
jod, sidomos kur
është në fazat e
para të rritjes,
përqindja e jodit
shkon deri në 60%
të frutës dhe 30% e
vitaminës C.

Gjembi i gomarit rregullon e
përmirëson funksionin e mëlçisë,

çka ndikon në qetësimin e gjëndrave
me sekrecion të brendshëm. Por

edhe çaji i gjelbër e bajamet e egra
kanë efekte të shpejta në
përmirësimin e gjendjes

shëndetësore të personave që vuajnë
nga tiroidja

Mjeku popullor Ylli Merja
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Dhjetë vite më parë, në
25 janar 2008, me ras
tin e “Ditës së

Kujtesës”, në Berat u mbajt
një konferencë e veçantë, që
duhet të rikthehet në vë-
mendje të opinionit publik.
Tubimi përmblidhet në kaq
fjalë të qarta: “Berati për
shpëtimin e hebrenjve”. Or-
ganizues, përveç vendit
pritës, bashkisë së qytetit,
ishin edhe subjekte me
shumë autoritet, si Aka-
demia e Shkencave dhe Kon-
sullata e Nderit e Izraelit në
Tiranë. Kumtuesit ishin
mendje të spikatura e di-
jetarë të vjetër si Ferit Duka,
Shaban Sinani apo Pëllumb
Xhufi e të rinj si Monika
Stafa e studiues beratas si
Simon Vrusho, Marela Guga.
Njëkohësisht i paharruari që
më pas do të ndërronte jetë
krejt papritur, Arshin Xhezo,
familja e të cilit është një
ndër strehuesit dhe
mbrojtësit më të mëdhenj të
hebrenjve gjatë viteve të
Luftës së Dytë Botërore në
Berat. (Gjithsesi, “kampio-
ni” mbetet Qani Civeja në
lagjen “Murat Çelebi”. Ai
strehoi shtatë familje çifute,
duke u liruar gjithë shtëpinë
e re dykatëshe të ndërtuar
vitet e fundit dhe vetë me
njerëzit e tij iu rikthye ban-
imit tek e vjetra, e cila ishte
fare e vogël dhe krejt përd-
hese). Një dekadë pas
mbajtjes së konferencës “Be-
rati për shpëtimin e hebren-
jve”, këtë fillimmaj 2018, në
qytet çelet një kënd muzeal
për këtë kontribut. Tërë Mes-
jetën, por edhe më pas, Bera-
ti është konsideruar si
“kryeqyteti i Toskërisë”. Po
ashtu nuk përbën asgjë të
pasaktë t’i parashtrojmë lex-
uesit faktin që Berati ka qenë
në 12 shtator 1922, me Kon-
gresin e Bashkësisë
Ortodokse Shqiptare,
shpallës i Autoqefalisë (Pa-
varësisë) së Kishës
Ortodokse Shqiptare. Ky
popull për më afro dy muaj,
tetor-nëntor 1944, u rindje
“kryeqytetas” me krijimin e
Qeverisë Demokratike, për
fat të keq më pas luftë me
kujtim të kompromentuar

prej regjimit të mbyllur dik-
tatorial që u vendos. Ja tash-
më Berati sërish “kryeqyte-
tas”, me cilësinë e njohur dhe
të konfirmuar kombëtarisht
e ndërkombëtarisht si qyteti
kryesor shqiptar që i strehoi
me dashuri dhe i mbrojti me
mjaft vetëmohim familjet he-
breje. Ndaj tyre, po t’i gjenin,
nazi-gjermanët i dërgonin
nëpër kampet e tyre të
përqendrimit për t’i shfrytë-
zuar në punë të rëndë dhe në
rastin më të parë asgjësuar
fizikisht me mënyrën më
kriminale: gazin helmues.
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Sipas të dhënave, përveç se
në shekujt e Mesjetës, prani
e dukshme e hebrenjve në
Berat është shënuar në motet
1938-1939. Ishin të ardhur
transit nga Greqia.
“Bumi” i tyre ndo-
dhi në vitet 1942-
1943, pasojë e drejt-
përdrejtë e egërsim-
it përherë e më të
madh të nazi-gjer-
manëve, por edhe e
Italisë musoliniane,
tërë shteteve evropi-
ane aleate të Bosh-
tit Fashist kundër
këtij populli të pafa-
jshëm. Prej çifutëve
Berati u zgjodh si
qytet për t’iu
shmangur repre-
sionit racist hitleri-
an jo vetëm sepse
ndodhej në thellës-
inë e brendshme të
trojeve shqiptare,
por nga që aty ven- dasit

kishin mundësi strehimi dhe
ushqimi relativisht të madhe.
Po ashtu edhe traditë mik-
pritjeje për ardhësit, bujarë
me ta. Beratasit me lagjet e
shumta dhe shtëpitë të gër-
shetuara me rrugica labir-
inte në të shtatë kodrat e qy-
tetit, zotëronin cilësi ruajtje-
je të madhe të sekretit. Ban-
orët e Kalasë ia kishin dalë të
mbanin fshehur prej gjer-
manëve Kodikët e shkëlqyer
mesjetarë, të cilësuar sot si
vlera kulturore të nivelit
botëror. Mendohet se gjatë
Luftës së Dytë numri i he-
brenjve të strehuar e mbroj-
tur në Berat ka shkuar deri

në 600. Kjo shifër “e fortë” dhe
e bujshme tërhoqi jo vetëm
gazetat kryesore të globit,
por edhe regji filmash holli-
vudianë, u kumtua edhe në
konferencën e një dekade më
parë, duke shkaktuar tek disa
pjesëmarrës një lloj habie.
Këtë prani e vërteton edhe një
letër që Qarkkomandanti
(ballist) i Beratit, Kadri Cak-
rani, i dërgonte në fillim të
shtatorit 1943 xhaxhait të vet
në Mallakastër, veprimtarit
politik me gjurmëlënie pozi-
tive gjatë Rilindjes dhe viteve
tridhjetë, Bektashit. Aty thu-
het fjalë për fjalë “çifutët këtu
tek ne janë me qindra”. Kjo
dëshmi në fundjanar 2008,
pra kur u mbajt konferenca,
nuk dihej. U zbulua dhe u bë
publike nga pasardhësi aktu-
al i familjes, Kujtim Cakrani,
jo me shumë se dy-tre muaj
më parë. Simon Vrusho, më i
përkujdesuri prej njerëzve
lokalë të kulturës për këtë
çështje, në librin e tij regjis-
tron 38 familje beratase të
konfirmuara se kanë strehu-
ar dhe shpëtuar hebrenj.
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Mbetet e vërtetë e palëkun-
dur se familjet çifute të ardhu-
ra në Berat nga Prishtina e
Kosova në ’42-shin, kur ital-
ianët kapitulluan, u përf-
shinë në alarm. Më të

shumtit qenë të moshuar, po
ashtu edhe mjaft fëmijë dhe
femra. Nazi-gjermanët, pasi
kishin marrë aeroportet,
nisën brenda të njëjtës ditë të
8 shtatorit ripushtimin e Sh-
qipërisë. Doemos nuk u
kursye edhe “qyteti i një mbi
një dritareve”. Atmosfera e
shqetësimit se mos arresto-
heshin e niseshin drejt Aush-
vicit apo Dakaut, ndihet në
letrën që Kadri Cakrani i dër-
goi me korrier special xhax-
hait të tij në 11 shtator 1943.
Veçojmë fragmente të saj:
“Duhet me urgjencë të trans-
portojmë nga Berati tek ju
një numër të madh njerëzish,
që tani për tani nuk kemi as
mjete për t’i prurë aty. Bëhet
llaf për çifutët këtu tek ne që
janë me qindra dhe halli ësh-
të se po të merret vesh kush
janë, kanë për t’i shkuar në
plumb të tërë dhe Beratin vetë
që aq është i gjithi”. Pak më
tej: “Nuk duhet të bien në
dorë të Armatës Gjermane që
është duke ardhur, asnjë çi-
fut nga këta që kanë qënë dhe
kanë ardhur në Berat, për
arsye se dihet qëndrimi i gjer-
manëvet për t’a. Gjithashtu
nuk duhet të konsiderohen
shqiptarët dhe Berati si
mëshehës të tyre, për arsye se
do të mbizotërojë mbi popul-
latën më prapa një klimë ter-
rori”. Nipit, xhaxhai i dërgoi
përgjigje menjëherë. Më 13
shtator shkroi: “Me gjithë që
lutja jote më zuri ligsht dhe
ky hall më gjeti befas, i dërgo-
va Kujtimit haber për këtë.
Mallakastrën e Butë e kemi
në dorë vërtet, po Ai është
nisur me fuqitë e çetave dhe 2
kumandantë për të njëjtën
punë, po atë të italianëvet që
kanë mbetur me mijëra pas
kapitullimit. Duhet që t’i mar-
rë pa rënë në dorë të gjer-
manëvet sa të mundë nga Di-
vizionit Perugia që janë dhe
aty në Berat dhe e fjalosëm
që t’i strehojmë këtu në Cak-
ran, në çifliqet e Gorishovës
e të Vreshtazit se mund t’i
vrasin”. Në vijim: “Për çifutët
që t’i thua duhet të vijnë o me
maqina, që udhës mund t’i
zënë, o me kafshë, kush janë
më në rrezik fshatërave, jo
udhëve. Ky që po dërgoj i di
mirë, se atë udhë bën”. Vazh-
don teksti i Bektash Cakran-
it: “““““Këta duhen ruajtur mirë,
ndaj e mendova gjatë që të

themi se janë muhaxhirë e u
janë djegur fshatërat dhe t’i
çojmë në çifliqet e Romësit, po
dhe të Selishtës e Mortajasit,
që të kenë lundrën afër nga
rreziku”. Ndërkohë propo-
zon: “Mirë do jetë që po
proftase pa ardhur gjer-
manët xhadeve t’i çoje nga
Lushnja nëpër çifliqet e Hajre-
din Beut, të Hasturkasit, të
Petoshanjit e Korkutasit, se
andej jo që janë njërës të butë
po s’i vete mëndja njeriut”. Në
19 shtator 1943 drejt Kadri
Cakranit rikthehet ky me-
sazh prej Kujtimit, kapiten i
një batalioni qeveritar në
Fier: “Balli Kombëtar Mal-
lakastër, 19/IX/943 Shqipni e
Shqiptarëve Vdekje
Tradhëtarëve Kadri Cakran-
it, Komandant usht. Balli
Kombëtar, Berat (Sekret,
Rezervate) Italianët që muar-
rmë në Skrapar nuk i kalova
dot nga Ura Vajgurore se
Gjermanët e kishin zënë dhe
vetëm maqinat mezi i kalova
një nga një se kontrolluan
ushqime e plaçka. Mezi kalo-
va dhe ato familjet çifute që
më dhe me plaçka se kanë
ikur nga lufta që plasi”.
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Duke u përpjekur të deshi-
frojmë një frazë të shkurtër
që përmban letra e Kujtim
Cakranit, ky mund t’ia ketë
dalë në ato rrethana të vësh-
tira të nxjerrë nga Berati dhe
t’i fshehë nëpër çifliqet e
familjes së vet të pasur mbase
edhe 40 apo 50 hebrenj. Një
pjesë tjetër, edhe ajo numer-
ikisht e vogël, për t’u mbroj-
tur nga nazi-gjermanët, sh-
koi drejt fshatrave të thellë,
ku më dyerhapuri qe Molish-
ti. Kështu shumica e çifutëve,
sepse ndiheshin të sigurt,
mbeti në qytet. Kjo masë du-
het të kenë qenë disa qindra,
dy apo tre të tilla. Berati mbe-
ti “kryeqyteti” dhe streha e

Si ndodhi që me qytetarët beratas u bashkua edhe qark-komandanti ballist
Kadri Cakrani dhe tërë familja e tij në Mallkastër. Përshëndetja e hebrenjve për
Enver Hoxhën në tetor 1944. Një spiune çifute.

Kush ishte gruaja misterioze
informatore e italianëve e gjermanëve

Nga Ylli Polovina

Si u fshehën hebrenjtë në
Berat dhe spiunia çifute M.

Berati, “kryeqyteti” shqiptar i shpëtimit të
hebrenjve dhe letrat e familjes Cakrani

Emine Xhezo

Letra  e Kadri Cakranit Përgjigja Bektash Cakranit
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tyre e shpëtimit. Në pak muaj
prestigji i qytetit me besë ndaj
hebrenjve u bë mit. Kur
ndodhte që në kërkim të një
vendi më të sigurt, edhe jash-
të qytetit, në fshatra malorë,
ndonjë familje çifute ishte e
shtrënguar të shpërngulej
fshehurazi, pyetja e parë që
bënin për strehën e re ishte

“Po atje ka Berat?” Duhet
thënë se ky mision shpëtimi i
marrë nga beratasit s’ishte
gjë e thjeshtë. Qe i rrezik-
shëm dhe paguhej me kokë.
Në qytet ishin vendosur
pothuaj dyqind ushtarë dhe
oficerë të Wermachtit dhe
bashkë me Urën Vajgurore
dhe zonën naftënxjerrëse të

Kuçovës, ushtria arrinte
numrin e frikshëm të pesë-
qindtëve. Zotëronin tanke të
vegjël si edhe dy mezatarë, që
ecnin shpejt dhe mund të
gjendeshin, bashkë me mo-
toçikletat me kosh e mbi të
një mitroloz trikëmbësh,
shumë shpejt para portës së
shtëpisë.

Ka edhe mjaft dëshmi të
tjera. Në kumtesën e tij dh-
jetë mote më parë Arshin
Xhezo, shkruante se “Dy
makina gjermane parkonin
çdo natë pranë Xhamisë së
Sahatit të lagjes. Hebrenjë tek
ne, hebrenjë një portë më
poshtë, tek Avdullah Zagan-
jori. Avdullah Shkodrani nji-
hej në Berat shoferi i një mak-
ine të bukur italiane”. Xhezo
tha më tej: “Hebrenj tek por-
ta përballë sonës, tek Hysen
Nallbani, nallbani i mirë dhe
hokatar që kishte zakon të
hante gotën pasi pinte raki”.
Në vijim: “Hebrenj fare pak
më poshtë rrugicës sonë, tek
Isuf Qolja, tregtar ush-
qimesh tek “Mulliri i Zakes”,
tek Ura e Goricës. Kur Isufi
kalonte para portave tona, e
kuptonim menjëherë: troki-
ste paterica, sepse mbante
protezë në njërën këmbë”. Më
pas Xhezo shkruan se kur
mbaroi lufta Jahovi, hebreu
që strehoi, i solli që nga vendi
i vet një protezë të mirë. Për
kaq shumë familje çifute të
strehuara në fqinjët e tjerë
përreth shkruan Arshin Xh-
ezo sa të krijohet përshtypja
se vetëm në pak qindra me-
tra katrorë të një pjesë të
lagjes “Murat Çelepi” gjatë
periudhës gjermane të push-
timit janë sistemuar fshehu-

risht të paktën pesëdhjetë
prej tyre. Xhezo do të tregon-
te se në shtëpinë e tyre një ditë
papritur (në dy nga dhomat e
saj, me hyrje nga brenda,
ndodheshin dy familje hebre-
je me 7 persona), erdhën tre
gjermanë me automatikë në
krahë. Hynë në portën e mad-
he pa trokitur, kaluan mes
për mes bahçes dhe pastaj
drejtpërsëdrejti në dhomën e
ndenjes. Ishte një shqiptar që
bënte përkthyesin. Kërkuan
mos kishin persona të fshe-
hur dhe kontrolluan skaj më
skaj. Nuk gjetën, por kur u
larguan hebrenjtë e strukur
në një qoshe tjetër të banesës,
ishin bërë në fytyrë të bardhë
si kartë e hollë. Qenë trembur
edhe më parë, kur dy tanke
gjermane kishin ardhur nga
Parku (lulishtja) pranë, patën
dalë prapa Xhamisë së Sa-
hatit, por më pas qenë hedhur
në rrugën automobilistike
duke ikur. E motra e madhe e
Arshinit, atë kohë pothuaj
nëntë vjeçe por me kujtesë
shumë të fortë, tek e takuam
këto ditë ta pyesim për stre-
himin e fshehtë të dy famil-
jeve hebreje, pohon historinë
e një jugosllaveje, që ndodhi
në drekë të asaj dite, kur në
mesnatë në portën e tyre tro-
kitën, të shoqëruar prej një
veprimtari të rezistencës ile-
gale në lagjes, 7 çifutët, gra,
burra dhe fëmijë. Jugosllavja
qe një zeshkane e gjatë dhe
shumë e bukur, me fytyrën e
gjakosur dhe lakuriq. Mban-
te një pallto të madhe, e cila i
hapej ndërsa mjaft e frikë-
suar trokiste nëpër portat e
shtëpive që të merrej në
mbrojtje. Thoshte vetëm

Kur një doktoreshë
shfaqet në pragun e

derës së markezit të
Kasaldueros dhe parash-
ikon një sëmundje tërbi-
mi në qytetin e tyre port
në Kolumbi, ai i shpërfill
pretendimet e
saj – deri në
momentin kur
dëgjon se vajza
e tij e vogël, Si-
erva Maria,
ishte një nga
katër personat
e kafshuar prej
një qeni të tër-
buar dhe e vet-
mja që kishte
mbijetuar.

Nis kështu
romani “Për dashurinë
dhe demonë të tjerë” Gab-
riel Garcia Marquez që
me përkthimin nga
origjinali prej Erion
Karabollit, botohet në sh-
qip nënë siglën e “Onu-
frit”.

I cilësuar nga “The
Boston Globe” si
magjepsës, ai evokon nd-
jenjën e qytetërimit, ndër-
sa gama e emocioneve, që
nga komikja e deri te
mistikja, paraqet një ar-
ritje që rrallëherë gjen-
det në letërsi.

“Jugosllavia, Jugosllavia”.
Gjuhën e saj nuk e merrnin
dot vesh dhe e zonja e famil-
jes Xhezo e mori dhe e futi në
shtëpi, ku bëri banjë, u vesh
dhe nisi të hante. Ashtu, në
gjendje njerëzore normale,
edhe pse me një ndjenjë turpi
që i dukej në fytyrë, u bë edhe
më e hijshme.

Emine Xhezo na tregoi
edhe një detaj të panjohur:
përballë shtëpisë së tyre, në
rrugë, ishin vazhdimisht dy
kuzhina të lëvizshme ushtar-
ake dhe pesë gjermanë për-
gatitnin ushqim për njësitë
në terren. Kur mbaronin ga-
timin dhe intendentët e
tërhiqnin, ata të pestë, pasi
hipnin mbi trupin e njërës
kuzhinë, vinin këmbën në
murin e shtëpisë së madhe dy
katëshe Xhezo dhe zbrisnin
në oborr duke rrëshqitur
nëpër trungun e një mani. Re-
hatoheshin rreth çezmës, ku
edhe pushonin, madje edhe
duke bërë ndonjë dremitje.
Kjo zgjaste dy-tri orë. Më pas
ata kapeshin pas trungut të
manit, arrinin buzën e lartë
të murit, hidheshin tek
kuzhina metalike dhe zbris-
nin në tokë. E gjithë kjo
ndodhte kur në banesë qenë
të fshehur shtatë hebrenj.
Emineja tregon se kur rrinin
brenda oborrit dhe sh-
triqeshin për t’u shlodhur
asnjëri nga gjermanët nuk e
kthente kokën nga shtëpia,
në mos për të diktuar çifutët,
të kundronin femrat e sh-
tëpisë.
SPIUNIA ÇIFUTE M.SPIUNIA ÇIFUTE M.SPIUNIA ÇIFUTE M.SPIUNIA ÇIFUTE M.SPIUNIA ÇIFUTE M.

Historia e shpëtimit të he-
brenjve në Berat, do të plotë-
sohet me detaje të tjera dhe

në qytet patjetër me shenjat
përkatëse për ta bërë më të
dukshme këtë kontribut jo aq
për turistët e huaj sa për vetë
historinë kombëtare. U për-
poqëm t’i shtonim kësaj
hijeshie sjelljeje humane të
beratasve ndonjë fakt të ri si
kontributi i familjes mal-
lakastriote Cakrani, le të po-
hojmë edhe një të dhënë që
autori i këtyre radhëve e ka
siguruar në fillim të viteve
shtatëdhjetë të shekullit të
shkuar: në qytet ka vepruar
edhe një informatore çifute e
italianëve, e cila spiunonte
bazat e rezistencës kundër
pushtimit dhe ia kishte dalë
të kallëzonte, bashkë me
agjentë të tjerë, praninë e 39
hebrenjve. Por kuestura ital-
iane në Berat nuk veproi për
t’i internuar. Pas kapitullim-
it të italianëve informatorja
M. iu dorëzua gjermanëve
dhe vijoi shërbimin e saj të
mëparshëm. Mister përse
edhe për sa kohë nazistët
qenë në Berat, kurrkush prej
hebrenjve nuk u kallëzua për
t’u dërguar në kampet e
shfarosjes. Ja edhe një hollë-
si e fundit: studiuesja Marela
Guga ka nxjerrë në pah, kra-
has mjaft rasteve që çifutë
janë bashkuar me Lëvizjen
Nacionalçlirimtare dhe kanë
luftuar nazistët, edhe këtë
fakt: “Hebrenjtë e Beratit, më
22 tetor 1944, në emër të gjithë
hebrenjve që ndodheshin në
Shqipëri, shpreheshin:
“Falënderojmë kryetarin e
Komitetit Antifashist të Sh-
qipërisë, Enver Hoxhën, për
gjithë çka populli shqiptar
dhe ai i Beratit bëri për he-
brenjtë gjatë luftës”.

BARDHYLI: EMRA TË NJOHUR E TË
RINJ, NË GARË PËR ÇMIMIN “KADARE”

GABRIEL GARCIA MARQUEZ: PËR
DASHURINË DHE DEMONË TË TJERË

Emra të njohur të
letrave shqipe, por

dhe autorë të rinj do të
jenë këtë vit në garë për
çmimin më të madh që
akordohet për letrat sh-
qipe “Kadare” që jepet nga
Instituti Europian “Pash-
ko”, nën mbështetjen e
Universitetit Europian të
Tiranës. Ndërsa ka mbe-
tur vetëm një javë nga
mbyllja e afatit të dorëz-
imit të dorëshkrimeve (10
maj), Alda Bardhyli, koor-
dinatorja e këtij konkur-
si shprehet se interesi i
autorëve për të qenë pjesë-
marrës në këtë event ka
qenë i madh. “Ajo çfarë
spikat në edicionin e
katër të këtij konkursi
është rritja e besuesh-
mërisë që ky konkurs ka
në botën e letrave, gjë që
shihet nga numri i madh
i dorëshkrimeve që këtë
vit kanë ardhur në
adresën e këtij çmimi. Në
një kohë kur në vend in-
stitucione që merren me
certifikimin e vlerave siç
janë konkurset letrare
janë të pakta në numër,
çmimi Kadare vjen si një
hapësirë ku shkrimtarët
kërkojnë të certifikojnë
veprat e tyre”, thotë
Bardhyli. Sipas saj, au-
torët e rinj dominojnë deri
tani në numër në këtë
konkurs, por vihet re dhe

një shtim të autorëve të njo-
hur të letërsisë shqipe që
kanë sjellë dorëshkrime.
“Më vjen mirë të shoh një
rritje të numrit të autorëve
të rinj që kanë sjellë dorësh-
krimet në këtë konkurs, me
vepra ku shihet një stil i
konsoliduar, që premtojnë
një vazhdimësi në traditën
tonë letrare”, thotë Bardhy-
li. Harta e pjesëmarrjes në
këtë konkurs është nga të
gjithë hapësirat shqiptare.
Nuk mungojnë dhe autorët
që jetojnë jashtë Shqipërisë
si dhe autorë nga Kosova
dhe Maqedonia.

“Konkurset letrare janë
dhe një formë e mirë për të
parë nivelin e një letërsie.
Ndërsa prej vitesh kritika
flet për një ikje të autorëve
nga tregimi duke u
fokusuar më shumë tek pro-
za e gjatë siç është romani
apo novelat, ky konkurs na

pohon të kundërtën. Janë
disa autorë që kanë
zgjedhur të konkurrojnë me
vëllime me tregime, duke
treguar e tregimi shqip do
vijojë të ndërtohet nga emra
të tjerë që do spikasin në
rrugëtimin e tyre në letërsi”,-
shprehet ajo.

Ndërkohë juria e krye-
suar nga Kim Mehmeti një
emër i njohur i letrave sh-
qipe ka nisur punën për të
lexuar veprat pjesëmarrëse.
Së shpejti juria (Genciana
Abazi, Ledia Dushi, Agim
Baçi dhe Eni Vasili) do të
mblidhet për të përcaktuar
disa nga veprat pretendente
për çmimin e madh, që do të
jepet gjatë Ditëve Letrare të
Razmës në fund të këtij mua-
ji. “Ky konkurs i rëndë-
sishëm për letërsinë shqipe
kulmon me Ditët Letrare të
Razmës (25-27 maj), një ak-
tivitet që bën bashkë sh-

krimtarë, përkthyes, kri-
tikë, të cilët këtë vit do t’i
bashkohen një konference
shkencore me titull “Gjergj
Kastrioti Skënderbeu mes
historisë dhe letërsisë”, një
temë e zgjedhur me rastin
e Vitit të Skënderbeut,
shpallur nga qeveria sh-
qiptare. Kritika dhe stu-
dimet shqipe nuk e kanë
shtjelluar ende dimension-
in letrar që kjo figurë e his-
torisë sonë ka pasur në li-
brat e shumë shkrimtarëve
të huaj, që kanë gjetur tek
ai shpesh personazhin më
interesant për veprat e
tyre”,-thotë Bardhyli.

Çmimi letrar “Kadare”
është një prej çmimeve më
të mëdha letrare që ndahet
çdo vit për një autorë sh-
qiptar. Çmimi ka një vlerë
prej 10 mijë euro dhe vepra
fituese botohet nga Mapo
Edition. Ky është edicioni i
katërt i këtij çmimi, i cili
është kthyer në një nga
ngjarjet më të rëndësishme
kulturore në hapësirën sh-
qiptare.

Vjet me këtë çmim u
nderua shkrimtari Musa
Ramadani ndërsa më parë
janë vlerësuar autorët Sh-
këlqim Çela dhe Rudolf
Marku.

Sierva Maria duket kre-
jt e padëmtuar – por, ndër-
sa thashethemet për
sëmundjen e tërbimit
përhapen, markezi dhe
gruaja e tij, habiten me
shëndetin e saj që vijonte

të ishte mirë.
Në një qytet të
mbërthyer nga
supersticioni,
nuk do të
kalojë shumë
kohë derisa ata
apo kushdo
tjetër, ta shohin
mbijetesën e saj
si të pushtuar
nga djalli dhe
fuqitë e saj të
mbinatyrshme,

si shkaktaret e fatkeqë-
sive të qytetit. Vetëm një
prift i ri në moshë, i
ngarkuar me detyrën për
të përzënë shpirtin e keq,
kupton shëndetin e mirë
të vajzës. Por a mund ta
bindë ai qytetin se nuk ësh-
të vajza ajo që ka nevojë për
shërim?

“Një vepër krejt
magjepsëse dhe e mprehtë.
García Márquez ruan një zë
energjik dhe të jashtëzakon-
shëm, si dhe penën e një en-
gjëlli”, ka shkruar “Los An-
geles Times Book Revieë”.

Letra Kujtim Cakranit
për Kadri Cakranin
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DOKUMENTET

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.

Pronarëve që u është
zënë toka 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 vendim. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3500 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
se miratuar në VKM për
subjektet përfituese"-thuhet
në njoftimin e Agjencisë së
Trajtimit 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
shumë për secilin, por për të
marrë paratë duhet të dorë-
zojnë në ATP 6 dokumente.
PRPRPRPRPROCEDURAOCEDURAOCEDURAOCEDURAOCEDURATTTTT

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfitues është e

thjeshte. Bazuar në VKM
nr.383 date 19.05.2010 "Për për-
caktimin e procedurave të
shpërndarjes së fondit të ko-
mpensimit në vlerë për pr-
onarët e pasurive të paluajt-
shme, pronë private që prek-

en nga ndërtimet informale",
i ndryshuar, subjektet për-
fitues mund të paraqesin
kërkesë individuale apo të
përbashkët, për pjesën
takuese në pronën që ko-
mpensohet. Nëse kërkesa

paraqitet nga një pjesë e bash-
këpronarëve, ajo shoqërohet
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 individu-
ale të secilit bashkëpronarë
apo të një pjese të tyre, për çdo
aplikim të kryer, paguhet
tarifë shërbimi, pavarësisht
se i përket të njëjtës pasuri të
paluajtshme.

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

Pronarët që marrin kompensimin,
hapet aplikimi për 3500 dosje

Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në Agjenci

Ornela Manjani
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Formulari TIP

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 

(m²)

Vlera e shpërblimit 
(lekë)

Emri Atësia Mbiemri

Rrok Pjerin Koliqi 756.00 #REF!
BEQIR SHYQYRI FUGA
BESA SHYQYRI BAKALLI
DHURATA MUSTAFA ALIMEMETI
FLORENTIN MUSTAFA FUGA
KUME SHYQYRI TOSKA
LEJLA SHYQYRI KALLUSHI
SOKOL MUSTAFA FUGA
VALBONA MUSTAFA FUGA
XHIRE BRAHIM FUGA

SYMIR HAMIT DEMIRI
ALBERT PALLOSHI
RYZHDI DEMIRI
VAHIR HAMDI HASA 429.70 #REF!
MINIR FIQIRI SHAHOLLI 8.50 #REF!
KILE KOÇI

MAKSUT KOÇI

VLADIMIR KOÇI
LILJANA KOÇI

ARIAN KOÇI

VASIL MALANDUE

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

719.10

411.00

2.60

143.90

AHMET IBRAHIM VATHI
ALI MUSA KAIMI
BILAL MUSA KAIMI
DESHIRA IBRAHIM BETKO
FADIL IBRAHIM VATHI
FATIME IBRAHIM LELAJ
LULJETA IBRAHIM SHEMNERI
LUMTURI IBRAHIM BARDHI
NADIRE SHABAN VATHI
RASIM MUSA KAIMI
SAMI MUSA KAIMI
SHABAN IBRAHIM VATHI
VJOLLCA IBRAHIM DIBRA

VELI ALUSH MEHMETI 131.00 #REF!

THOMA TOLI LONDI

#REF!

506.40

215.34

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

3.27

73.50

11.00

6.30

KAPAJ

Ruzhdi Ali Bana

EMPIRE INVESTMENT SOLUTION SHPK

GRETA AGRON

CARRIGLEGAN LIMITED SHPK

AGIM PETRELA
AGRON BEJA
ANILA PETRELA
BESNIK BEJA
BUJAR PETRELA
ELVANA DOBROLISHTI
ENIS SPAHIU
FATMIR BEJA
FETHIJE BEJA
FIQIRETE PETRELA
GENTI PETRELA
HALIL PETRELA
HAVA KELLEZI
LILJANA(NAILE) VORPSI
LULEZIM BEJA
MAJLINDA TIVARI(BEJA)
MYRSHIT VORPSI
RAZIJE PETRELA
SABRI BEJA
SEIT PETRELA
YLBER PETRELA
AHMET KAZIU
ALIJE KAZIU
BEGLJE SERDARI
FLORA KALOSHI
FLUTURA HASHO
HAJDAR MASUFI
XHILE BARDHI
ERDIAN MUSTAFA DAJA
FERIAL MUSTAFA DAJA
MENTOR MUSTAFA DAJA
NERMIN MUSTAFA ZHABJAKU
EDLIRA QYSHKA
FATRIJE ALIMEHMETI
SKENDER QYSHKA
QAZIM ISMAIL BOCI 32.40 #REF!
GEZIM HAJDAR ELEZI 60.60 #REF!
IDE PENI
FATJON PENI
MUSA PENI
BURBUQE PENI
ARBEN PENI
HATIXHE ROSENI(PENI)

FLORA SARAÇI(DARDH
A)

RAJMONDA SHKALLA(DARD
HA)

JALLDYZ DARDHA
FAIK DARDHA
SABAUDIN PENI
NIMETE PENI
BURBUQE PENI
PETRIT PENI

SHEJNAZ TOLA(SHENGJE
RGJI)

BUKURIE TOLA(KASHARI)

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

576.20

25.40

16.00

77.20

MYZEJEN SEFER ALLMUCA
ENVER SEFER ALLMUCA
MEHMET SEFER ALLMUCA
BASHKIM SEFER ALLMUCA
SILVANA RANKAJ 144.00 #REF!
Abdurrahman . Harasani
Albana . Kamberi
Besnik . Harasani
Brunilda . Mekshi
Bujar . Harasani
Edmond . Harasani
Enkeleda . Çeka
Gezim . Harasani
Hergi . Tabaku
Fisnik . Tabaku
Hiqmet . Kadiu
Mereme . Kasmi
Paqize . Harasani
Petrit . Harasani
Silvana . Kamberi
Ylli . Harasani
ODHISEA KRISTO ANAGNOSTI
AGRON ADIL MAHMUTI
MARJETA ESAT MEÇE
FOTI ENVER MEÇE
ERGYS SHYQYRI KADIU 3.90 #REF!
YLLI ISUF LULI 3.00 #REF!
BASHKIM TABAKU
BESIM TABAKU
BURHAN TABAKU
DHURATA KUSHI
MIMOZA TABAKU
ALTIN GJOLIGAJ
ARJAN REXHEP TABAKU
KRESHNIK GJOLIGAJ
RIDVAN REXHEP TABAKU
SUZANA REXHEP TABAKU
Bashkim Tabaku
Besim Tabaku
Dhurata Tabaku (Kushi)
Mimoza Tabaku
Burhan Tabaku

ARJANA CANAJ,(TABAKU
)

KRESHNIK GJOLIGAJ
SUZANA ÇUÇI(TABAKU)
Bashkim Tabaku
Besim Tabaku
Dhurata Tabaku (Kushi)
Mimoza Tabaku
Burhan Tabaku

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

213.20

179.40

314.70

10.10

8.70

852.00

41.60

97.10

5.80

#REF!
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ARJANA REXHEP CANAJ,(TABAKU
)

KRESHNIK GJOLIGAJ
SUZANA REXHEP ÇUÇI(TABAKU)
Bashkim Tabaku
Besim Tabaku
Dhurata Tabaku (Kushi)
Mimoza Tabaku
Burhan Tabaku
MUSTAFA BALLA
AVDULLA BALLA
KASEM BALLA
XHELAL BALLA
MEDIHA BALLA(Cenaj)
FATBARDHA BALLA(Biba)
MYZEJEN BALLA(Seferi)
LULZIM BALLA
MYSLYM BALLA
ZYRA BALLA
FADIL BALLA
HAMIT BALLA
MEREME BALLA
DRITA BALLA(Katroshi)
SANIJE BALLA(Bilani)
BAKUSHE BALLA(Kola)
BUKURIJE BALLA(Luari)
SEFER HYKA
ABDULLA HYKA
ARBEN MALOKU
HAXHI HYKA
LULZIM ZALTA
FATMIRA SALI KALLUSHI(Hyka)
SUZANA SALI HYKA
VJOLLCA XHEK TAKE(Meta)
KADRI XHEK META
NAIME MEMKO(Meta)
TATJANA MUSA(Meta)
ZYLFIJE ABDI DINGU
FAHRIE HASANAJ(Meta)
FATBARDH META
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

#REF!

274.80

11.30

73.60

86.00

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

163.70

ABDULLA STRINGA
GJERGJ DUSHKU
EDMOND DUSHKU
LUAN STRINGA
ISA BORIÇI
GENTIAN BORIÇI
VIOLETA BORIÇI
HAXHIRE STRINGA
AREA GARUNJA
SHPRESA URUPI
DURIM URUPI
ALIE GURRA
NASHIFER SHQERRA
BEQIR URUPI
MEHMET URUPI
XHAFERR MUSAJ
HATIXHE MEHMET KRYEMADHI(MULL
FLUTURAKE MEHMET KRYEMADHI
MYNEVER MEHMET CANKJA
ARDJANA XHEVDET BRAJA
SKENDER ABDYL TRUNGU
FATMIRA ABDYL TRUNGU
HAMIDE ABDYL TRUNGU
PRANVERA TRUNGU
KASTRIOT JORGJI SOTIRI
LILJANA KOSTANDIN SOTIRI

ATLIJE XHAFERR URUÇI (MUZHAQI)

RESHIT HAXHIHYSENI 375.20 #REF!
AGRON EQEREM FISHTA
AGIM EQEREM FISHTA
MYNEVERE EQEREM FISHTA
SHPRESA FISHTA
TOMORR EQEREM FISHTA
VOLTAN REXHAI FISHTA

ARBEN MARTIN LEKA 209.00 #REF!
NIKOLL MARK PERA 235.00 #REF!
MARK LAZER KOLECI 477.43 #REF!
ZEF MARK MARKU 1,189.57 #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

MEHMETALI

MUSTAFA

IBRAHIM

KOSOVA

DUHANXHI #REF!

#REF!

#REF!

KAJOLLISADRINEXHMIJE

ALI

270.60

747.90

538.80

1341.00

336.40

59.90

130.90

#REF!

ADIL MATI
ARTAN PEQINI
BUJAR PEQINI
ERIDANA PEQINI
FATBARDHA HOXHA
GJYLE PEQINI
HAJRIE HYSAJ
HAKI PEQINI
HYSEN PEQINI
ILIR PEQINI
KUJTIM HOXHA
LUMTURI PEQINI
LUTFIJE TARJA
MYZEJEN PEQINI
NEIM PEQINI
NADI PEQINI
SHERIF HOXHA
URAN MATI
SADIK HYSNI BALLA 114.40 #REF!
AGRON GANI DELIU
SKENDER RUSTEM DELIU
AIDA GANI DELIU
BEDRIJE XHEMAL HAJDARI
BILAL AZIS DELIU
EDLIRA GANI MURATAJ
FATIME RUSTEM SHIMA
IKBALE SEID DELIU
ISLAM RUSTEM DELIU
NURIJE ABDULLA DELIU
ALBERT XHEMAL METANI 118.80 #REF!
HIQMETE IBRAHIM CAUSHI 50.50 #REF!
BARDHYL SAMI LLAGAMI
BOSANA GENC LLAGAMI
DORIAN GENC LLAGAMI
DYLBERE ISMAIL LLAGAMI
SLERDILASD BARDHYL LLAGAMI
FATOS KASEM MURATAJ
ARTUR KASEM MURATAJ
ARJAN KASEM MURATAJ
RENATO GJERGJ SEMINI

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

2187.50

442.40

15.55

3.66

LUIGJ  KOLE PREKA
MARASH  FRAN PREKA
VIDË VATË PREKA
ELMIRË VATË PERA (PREKA)
ALKETË  VATË PREKA
ARTË  VATË PREKA
PASKAULINO  VATË PREKA
GJON  LEKE PREKA
PJETER KOLE PREKA
GJERGJ KOLE PREKA
GJEKË  KOLE  PREKA
GJYSTE  GJON PREKA
RROK  FRAN PREKA
PALE FRAN PREKA
PASHKO  FRAN PREKA
NIKOLLË  FRAN PREKA
MRI  FRAN PREKA
DIELLE  FRAN DAKAJ (PREKA)
LUÇE FRAN PREKA
LEZE  FRAN BELJA (PREKA)
TONG  FRAN NDREJAJ (PREKA)
PREKE  FRAN  PREKA
AGRON SHEUQET QEREQI 52.30 #REF!
ELSA SULI
EMIRA VOGLI
SPIRO SULI
KRISTAQ SULI
EMIRA SUKU
HERKUL PETRO
FLORIKA SULI
MARIN SULI
IRID SULI
VIKTOR FILIP ASHIKU 491.00 #REF!
MUSTAF HYSEN CENAJ
GANI HYSEN CENAJ
ISAK HYSEN CENAJ
AVDYL HYSEN CENAJ
ABDULLA XHAMETA 296.10 #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!67.30

402.00

2.03

132.59

LUC PRELA

SEMIHA RAMAZAN XHEMALI
KUDRETE RAMAZAN BRARI
NAILE RAMAZAN BRARI
ELIMA SEJKULLA BRARI
JOHAN YLLI BRARI
ALBINA YLLI BRARI
MYZEJEN SEFER ALLMUÇA
ENVER SEFER ALLMUÇA
MEHMET SEFER ALLMUÇA

#REF!

#REF!

257.60

524.00

AISHE LLAGAMI(Saraçi)
HYSEN SARAÇI
ISMETE SARAÇI
PELLUMB SARAÇI
GUGASH TOSKA 3.80 #REF!
AJDIJE BAKALLI
BEDRIJE BAKALLI
MYHRIJE BAKALLI

#REF!

40.00 #REF!

621.40

NIKOLL KOL KOLA
PETRIT KOL KOLA
ARDIAN KOL KOLA
ARBEN KOL KOLA

DED KOL KOLA

NDUE RROK PJETRUSHAJ 314.00 #REF!
ZENEL MEDI GASHI 320.00 #REF!

XHEZAHIR KAMBER GASHI 257.09 #REF!
XHAVIT HYSEN SHEHU 233.94 #REF!
ISMAIL HYSEN SHEHU 292.03 #REF!
RIFAT AHMET ONUZI 45.62 #REF!
MEDI KAMBER GASHI 240.60 #REF!
AZEM KAMBER GASHI 32.67 #REF!
RIFAT AHMET ONUZI 332.45 #REF!

#REF!430.00

THOMA           KERE
ILIA KERE

VASIL KERE
VANGJEL KERE
SERVETE FIQIRI DYRMISHLLARI
FEDANE FIQIRI QORI
MIRJETE FIQIRI QORI
MESARE FIQIRI QORI

DIANA FIQIRI QORI
ASLLAN FIQIRI QORI

PERPARIM FIQIRI QORI
BUKURIE FIQIRI QORI

#REF!86.00

223.80 #REF!

RAMIZ PODGORICA

HYSEJN PODGORICA

SAIME PODGORICA

ZYDI PODGORICA

NEZIHAT PODGORICA

ASTRIT PODGORICA

LULZIME PODGORICA

RUDINA PODGORICA

38.0 323,000.00              

SAFETE HOXHAJ (BAJRAMAJ)

SHPRESA SALLAGAJ (BAJRAMA

HALIL BAJRAMAJ

FATMIR  QAHALLIU

SEFER QAHALLIU

FATIME ABAZI

SAMI QAHALLIU

BUJAR QAHALLIU

BARIJE XHINDOLE

NADIRE AHMETBEJA

FERDINANT ARAPI

DERVISH ARAPI

MUHAREM QAHALLIU

KLODIANA QAHALLIU

ENGJELLUSHE QAHALLIU

RAMADAN MISIN SOPAJ 17.2 34,300.00                

ISAK HYSEN CENAJ

MUSTAFA HYSEN CENAJ

GANI HYSEN CENAJ

AVDYL HYSEN CENAJ

ISAK HYSEN CENAJ

MUSTAFA HYSEN CENAJ

GANI HYSEN CENAJ

AVDYL HYSEN CENAJ

500.0 5,000,000.00           

JANI MIHAL JOVANI 29.7 43,540.00                

THODHORI SOTIR BECI 74.3 108,924.00              

VANGJEL DHIMITER PAPA 142.0 208,172.00              
HAMDI BILBILI
NIMETE BILBILI
GANI ISMAIL BILBILI
FATMIR ISMAIL BILBILI
SADIK ISMAIL BILBILI
DHURATA ISMAIL Hisku (BILBILI)
SABRI IBRAHIM BILBILI
NAILE BILBILI
HAMIDE BESIM BILBILI
LEJLA BESIM BILBILI
HYSEN MURAT BILBILI
HALIL FADIL BILBILI
LUTFIJE FADIL GUZJA (BILBILI)
ZELIHA FADIL KACELI (BILBILI)
ISUF FADIL BILBILI
HAXHI FADIL BILBILI
NURI FADIL BILBILI
RUKIJE FADIL MUCA (BILBILI)
GENCI MUSTAFA MYFTIU
VALDETE MUSTAFA MYFTIU
ERMIRA MUSTAFA MYFTIU
PETRIT MUSTAFA MYFTIU
SKENDER MUSTAFA MYFTIU

10.89

281.0

33,759.00                

4,215,000.00           

876,291.60              

114.6

8.7

401,240.00              

30,555.00                

BASHKEPRONESI  AGALLIU

35.4

48.6 1,224,185.40           
CAJE MEHMET DELIU 200.5 4,963,177.00           
Gezim Sadiku 1/6
Safete Sadiku 1/6
Liri Cenaj (Sadiku) 1/6
Gjyshi Sadiku 1/8
Kujtim Sadiku 1/8
Diana Sadiku 1/24
Erjon Sadiku 1/24
Flodian Sadiku 1/24
Leta Sadiku 1/24
Algert Sadiku 1/24
Lorenc Sadiku 1/24
SKENDER PIRO KOSTURI 36/192
KRISTO KOSTURI 36/192
ANA TIRANA 6/192
ALEKSANDER TIRANA 6/192
NIRVANA NASI 6/192
NIKOLLA ROÇI 6/192
DRITA SILIQI 12/192
MIHAL KOJA 1/192
KOZETA KOJA 1/192
LIRIJA KOJA 1/192
ANTONETA KOJA 3/192
KOZMA KOJA 3/192
GRIGOR STILIANO NOSI 24/192
VASIL STILIANO NOSI 24/192
RUDOLF STILIANO NOSI 24/192
PERSEFONI FLOQI 3/192
BESNIK SHAMET BASHA 267.3 4,677,750.00           

ABEDIN PISKU
NADIRE PISKU
DUJE PISKU
HAZBI PISKU

GANIMET PISKU
ABEDIN PISKU
NADIRE PISKU
DUJE PISKU
HAZBI PISKU

GANIMET PISKU

2,986,800.00           

305,500.00              

#REF!

#REF!85.10

199.12

23.5

5.60

BASHKEPRONARET KIKA

XHEMILE L. KARRIQI
LAVDIE SH. KARRIQI
GEZIME SH. KARRIQI
KUJTIM SH. KARRIQI
RAKIP SH. KARRIQI

LEONARD SH. KARRIQI
ALKETA SH. KARRIQI
ALKETA SH. ZAIMI 23.30 #REF!

YLLI SABRI SHEHU 323.60 #REF!
SABAHEDIN MUSTAFA FAGU
FIORENTINA DILAVER SHKODRA

IRINI ( PEMBUSH ) DILAVER ( LITI ) SHKODRA
ALI DILAVER SHKODRA

ZAMIRA IBRAHIM VYSHKA
ADRIAN DILAVER SEJDINI

MAJLINDA DILAVER DUHANXHIU
 SHKËNDIJA XHAFERR SEJDINI

BEKIM RIFAT KADIU

1,498.80

#REF!

#REF!

#REF!

76.20

110.40

SADIK BESHIR VRIONI 88.30 #REF!
DASHURI RAMILLI (SHTIZA)

DASHAMIR SHTIZA
BUKUROSHE BELLOVA (SHTIZA)

HAJRI SHTIZA
PRANVERA SHTIZA
SKENDER LELA
LULJETA HIDRI (LELA)
REXHEP SULEJMAN KRANIQI 424.40 #REF!

#REF!100.00

MEHMET QAZIM KOÇANI
FATMIRE QAZIM KOÇANI
HYSEN ZYMA
NAZMI ZYMA
LUMNI ZYMA
BEDRI ZYMA

OSMAN ZYMA
IKBAL ZYMA

BASHKIM ZYMA
VALENTINA ÇELA

ARDIAN AGIM ÇELA

53.90

#REF!

#REF!

25 60
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KRISTO FARUK MERSINI

BLERINA FARUK HOXHA

LINDITA FARUK LAMÇE

SOFIE FARUK MERSINI

MEZIN HOXHA

SALI HOXHA

SHEGUSHE HOXHA

FIDERUSI VEXHI BUHARAJA

GRETA SABRI BUHARAJA

VEXHI IBRAHIM BUHARAJA

MYZEJEN VEXHI TELEGRAFI

MENNDUHA VEXHI KARAPITI

MUZINA VEXHI AGO

FERIAL VEXHI AMGJELI

BYNIAMIN HOXHA

FERIDE HOXHA

FATIME HOXHA

SHENASI HOXHA

ISA DEMIR HOXHA

ERVEHE ZYLFO LYBESHA

BUJAR BEDRI LYBESHA

ERMIRA BEDRI LYBESHA

FLUTURA NEXHMI AGALLIU

EDUART NEXHMI LYBESHA

SABRI NEXHMI LYBESHA

MERUSHE HIQMET LYBESHA

MIRANDA NEXHMI MICI

SADIE LYBESHA

MAHIR LYBESHA

NEKI ALI DEKO 163.00 1,956,000.00           

HAMZA MUHO MAKBULI

HAXHIRE MAKBULI

ISA MAKBULI

DIJE MAKBULI

ENVER MAKBULI

FLAMUR MAKBULI

ROLAND MAKBULI

REZART MAKBULI

ERGYS MAKBULI

KOSTANDIN KOSTRISTA

MIMOZA PANXHI

DILA KOSTRISTA

LENA PEMA

AFERDITA PEMA

FROSINA PEMA

DAFINA PEMA

BEDRIJE XHEMAL HAJDARI(DELIU)

NURIJE AVDULLA DELIU

FATIME RUSTEM SHIMA

SKENDER RUSTEM DELIU

GANI RUSTEM DELIU

ISLAM RUSTEM DELIU

BILAL AZIZ DELIU

268.50

14.70 76,440.00                

4,833,000.00           

121.0

581.3

1,815,000.00           

14,389,500.00         

96.3 2,214,515.00           

XHAVIT BEJTULLA DAJTI 153.0 1,683,000.00           

ABDULLA PULLAZI

MUSTAFA PULLAZI

ESAT PULLAZI

SULEJMAN PULLAZI

ZENEL PULLAZI

GEZIM PULLAZI

DALIP TARE DERVISHI

KADRI SHAHIN DERVISHI

BEJAZE TARE DERVISHI

HAJDAR TARE DERVISHI

MUSA TARE DERVISHI

BURBUQE SEJDINI

SHKENDI SEJDINI

AFERDITA SEJDINI

BEKIM KADIU

ISLAM MUSTAFA MULLAHU 492.9 506,701.00              

BAKI SULEJMAN PERIHANA 14.2 14,598.00                

70.3 1,300,550.00           

RAMAZAN BISLIM DRENOGLLAVA 158.6 1,427,400.00           

KAZAFER HYSEN CANA 1.8 16,200.00                

XHEVAT MYFTIA

SADETE MYFTIA

TAHIR MYFTIA

VALDET MYFTIA

BURHAN MYFTIA

FIDIRUS MYFTIA

VJOLLCA KRAJKU

JETMIRA KRAJKU

FATMIRA KRAJKU

SHKELZEN KRAJKU

VAIDE HOTI

AHMET FAIK HOTI

IMREN FAIK HOTI

MIRLANDA FAIK HOTI

IXHLAL HOTI

KYDRET HOTI

FATIME HOTI

KUJTIM HOTI

RITVAN HOTI

LEJLA HOTI

IDAJETE HOTI

ERMIR RESHAT HOTI

ENTELA RESHAT HOTI

VILMA RESHAT HOTI

NDUE VKSAN POTI 11.8 100,300.00              

PAL NDOC MARKU 974.5 8,283,250.00           

SERVETE MAN HASMUJA 108.0 1,620,000.00           

SIMONE ALFRED OMI 217.2 3,258,000.00           

BAHRI SALI MUÇAJ 25.5 382,500.00              

JULIA DEDA

MIKEL DEDA

JULIAN KAKARRIQI

JOZEF KAKARRIQI

MARIE DEDA

LUÇIANA DEDA

LILIANA DEDA

MIRELA ÇOBA

REGJINA ÇOBA

MARINA RRABOSHTA

GULIEM SARREQI

ZHANI CANCO

TEF  PRELA

LEONARD PRELA

172.2

748,800.00              

258,368.00              

132,000.00              

0.8

66.0

36.9

6.85

13.6

31.2

664,200.00              

204,000.00              

12,000.00                

4,132,800.00           

SHOQERIA "SAIDE"

KRYEGJYSHATA BOTERORE

DILE MARK PRRONI 91.35 1,370,250.00           

MERI ZEF BUKA

LULE ZEF BUKA

TEUTA ZEF BUKA

HEDIJE ZEKJA

ASIM ZEKJA

FIQIRET ZEKJA

SERVETE ZEKJA

BARDHYL ZEKJA

MIT'HAT ZEKJA

300.0

199.9

2,550,000.00           

2,998,500.00           

HEDIJE TAIP ZEKJA

ASIM ET'HEM ZEKJA

FIQIRET ET'HEM ZEKJA

SERVETE ET'HEM ZEKJA

BARDHYL ET'HEM ZEKJA

MIT'HAT ET'HEM ZEKJA

RAMIZ PODGORICA

HYSEJN PODGORICA

SAIME PODGORICA

ZYDI PODGORICA

NEZIHAT PODGORICA

ASTRIT PODGORICA

LULZIME PODGORICA

RUDINA PODGORICA

SAFETE HOXHAJ (BAJRAMAJ)

SHPRESA SALLAGAJ (BAJRAMA

HALIL BAJRAMAJ

FATMIR  QAHALLIU

SEFER QAHALLIU

FATIME ABAZI

SAMI QAHALLIU

BUJAR QAHALLIU

BARIJE XHINDOLE

NADIRE AHMETBEJA

FERDINANT ARAPI

DERVISH ARAPI

MUHAREM QAHALLIU

KLODIANA QAHALLIU

ENGJELLUSHE QAHALLIU

RAMADAN MISIN SOPAJ 17.2 34,300.00                

ISAK HYSEN CENAJ

MUSTAFA HYSEN CENAJ

GANI HYSEN CENAJ

AVDYL HYSEN CENAJ

ISAK HYSEN CENAJ

MUSTAFA HYSEN CENAJ

GANI HYSEN CENAJ

AVDYL HYSEN CENAJ

500.0 5,000,000.00           

JANI MIHAL JOVANI 29.7 43,540.00                

THODHORI SOTIR BECI 74.3 108,924.00              

VANGJEL DHIMITER PAPA 142.0 208,172.00              

10.89

281.0

578.8

38.0

33,759.00                

4,215,000.00           

114.6

8.7

323,000.00              

401,240.00              

30,555.00                

4,919,800.00           

BASHKEPRONESI  AGALLIU

HAMDI BILBILI
NIMETE BILBILI
GANI ISMAIL BILBILI
FATMIR ISMAIL BILBILI
SADIK ISMAIL BILBILI
DHURATA ISMAIL Hisku (BILBILI)
SABRI IBRAHIM BILBILI
NAILE BILBILI
HAMIDE BESIM BILBILI
LEJLA BESIM BILBILI
HYSEN MURAT BILBILI
HALIL FADIL BILBILI
LUTFIJE FADIL GUZJA (BILBILI)
ZELIHA FADIL KACELI (BILBILI)
ISUF FADIL BILBILI
HAXHI FADIL BILBILI
NURI FADIL BILBILI
RUKIJE FADIL MUCA (BILBILI)
GENCI MUSTAFA MYFTIU
VALDETE MUSTAFA MYFTIU
ERMIRA MUSTAFA MYFTIU
PETRIT MUSTAFA MYFTIU
SKENDER MUSTAFA MYFTIU

48.6 1,224,185.40           
CAJE MEHMET DELIU 200.5 4,963,177.00           
Gezim Sadiku 1/6
Safete Sadiku 1/6
Liri Cenaj (Sadiku) 1/6
Gjyshi Sadiku 1/8
Kujtim Sadiku 1/8
Diana Sadiku 1/24
Erjon Sadiku 1/24
Flodian Sadiku 1/24
Leta Sadiku 1/24
Algert Sadiku 1/24
Lorenc Sadiku 1/24

876,291.60              

2,986,800.00           199.12

BASHKEPRONARET KIKA

35.4

SKENDER PIRO KOSTURI 36/192
KRISTO KOSTURI 36/192
ANA TIRANA 6/192
ALEKSANDER TIRANA 6/192
NIRVANA NASI 6/192
NIKOLLA ROÇI 6/192
DRITA SILIQI 12/192
MIHAL KOJA 1/192
KOZETA KOJA 1/192
LIRIJA KOJA 1/192
ANTONETA KOJA 3/192
KOZMA KOJA 3/192
GRIGOR STILIANO NOSI 24/192
VASIL STILIANO NOSI 24/192
RUDOLF STILIANO NOSI 24/192
PERSEFONI FLOQI 3/192
BESNIK SHAMET BASHA 267.3 4,677,750.00           

ABEDIN PISKU
NADIRE PISKU
DUJE PISKU
HAZBI PISKU

GANIMET PISKU
ABEDIN PISKU
NADIRE PISKU
DUJE PISKU
HAZBI PISKU

GANIMET PISKU
XHEMILE L. KARRIQI
LAVDIE SH. KARRIQI
GEZIME SH. KARRIQI
KUJTIM SH. KARRIQI
RAKIP SH. KARRIQI

LEONARD SH. KARRIQI
ALKETA SH. KARRIQI

305,500.00              

#REF!

#REF!

#REF!

110.40

85.10

23.5

5.60

ALKETA SH. ZAIMI 23.30 #REF!
YLLI SABRI SHEHU 323.60 #REF!

SABAHEDIN MUSTAFA FAGU
FIORENTINA DILAVER SHKODRA

IRINI ( PEMBUSH ) DILAVER ( LITI ) SHKODRA
ALI DILAVER SHKODRA

ZAMIRA IBRAHIM VYSHKA
ADRIAN DILAVER SEJDINI

MAJLINDA DILAVER DUHANXHIU
 SHKËNDIJA XHAFERR SEJDINI

BEKIM RIFAT KADIU

1,498.80

#REF!

#REF!

76.20

SADIK BESHIR VRIONI 88.30 #REF!
DASHURI RAMILLI (SHTIZA)

DASHAMIR SHTIZA
BUKUROSHE BELLOVA (SHTIZA)

HAJRI SHTIZA
PRANVERA SHTIZA
SKENDER LELA

#REF!100.00

REXHEP SULEJMAN KRANIQI 424.40 #REF!
MEHMET QAZIM KOÇANI
FATMIRE QAZIM KOÇANI
HYSEN ZYMA
NAZMI ZYMA
LUMNI ZYMA
BEDRI ZYMA

OSMAN ZYMA
IKBAL ZYMA

BASHKIM ZYMA
VALENTINA ÇELA

ARDIAN AGIM ÇELA
MERITA AGIM ÇELA
BLEDI AGIM ÇELA

ENKELANA HALIT QAFLESHI
EMINE FEJZULLA KAPËRCELLI

SHEFIKAT SULEJMAN JAUPI
DIANA MUSTAFA AGARAJ (KAPËRCELLI

SULEJMAN MUSTAFA KAPËRCELLI
XHEVIT HYSEN HOXHA
SHYQO HYSEN HOXHA

SAFIGJE HYSEN HOXHA
AQIF SHAIP MYRTAJ

XHAFER SHAIP MYRTAJ
AFËRDITA SHAIP KUQO (MYRTAJ)
MAHMUDE MYRTAJ

HALIME SHATERI+BASHKEPRON 74.90 #REF!
ANASTAS KOSTRICA 58.00 #REF!
MUSTAFA HYSEN CENAJ

ISAK HYSEN CENAJ
GANI HYSEN CENAJ

AVDYL HYSEN CENAJ
MUHARREM NEZIR SOPAJ 21.75 #REF!
RAMADAN MISIN SOPAJ 1.53 #REF!

LAZER KODHELI 62.79 #REF!
53.94 #REF!

SADETE SADIK VLLADNA
DRITA OSMAN VLLADNA

XHEVDET BEC VLLADNA
NURIJE BEC VLLADNA
ELJAZ BEC VLLADNA
NAZIRE BEC VLLADNA
RIFAT BEC VLLADNA

HAVUSHA BEC VLLADNA
BELKIZE BEC VLLADNA

53.90

188.67 #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

500.00

13.71

78.00

25.60

SHOQATA "PROJEKTI SHPRESA"

LUTI ABAZ RAMADANI
ENVERE ABAZ RAMADANI
BAHRIJE ABAZ RAMADANI
ENVER ABAZ RAMADANI

PASHKO NDOU
PAULIN GJONI
NAIM DYCA 263.19 #REF!

REMZI HAKI SYTARI 67.32 #REF!
PRANVERA LAHI
MIRJANA LAHI

ARBEN SHEHI
RITVAN SHEHI

NEXHATIJE BULAJ
NEXHMIJE BULAJ

NERMIN BULAJ
NESIME BULAJ
AGIME BULAJ
IRINA BULAJ

INGRID BULAJ ( VARFI )
VELI SUMA

LEJLA SUMA
VELI SUMA

LEJLA SUMA
QEUTHERE JUBICA
MYNEVERE JUBICA

BRAHIM JUBICA
BAHRI JUBICA

SERVETE GRIZHJA
SABAHETE GRIZHJA

MUSA GRIZHJA
NDREKË JAKE HANXHARI 227.30 #REF!

ISA ELEZI 90.40 #REF!
PASHKO NDOU
PAULIN GJONI

GJOVALIN SHTJEFËN LUMÇI 65.60 #REF!
RAMADAN RASIM BASHI 1.41 #REF!
RAMADAN RASIM BASHI 4.40 #REF!

ASTRIT BEQIR AGOVIÇ 31.52 #REF!
RUZHDI PIRANEJ  8.19 #REF!

XHEMILE KAZAZI
AFRIM KAZAZI

BEXHET KAZAZI
SANIJE DINJA
QAMIL DINJA

DURRIJE DINJA
LIZA DINJA

84.00

1.54

3.40

16.82

2.86

259.60

297.47

81.87

42.30

286.20

242.80 #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

MIRASH NDOU 203.50 #REF!
ZYHRA RIZA MESI
REMZIE RAGIP MESI
BELKIZE RAGIP MESI
VEHIBE RAGIP MESI
NEZIHA RAGIP MESI
RUZHDI RAGIP MESI
FATIME JAKUP MESI

SKENDER XHEMAL MESI
ZIJA XHEMAL MESI

BAHRI XHEMAL MESI
YMER XHEMAL MESI
NJAZI XHEMAL MESI

HATIXHE XHEMAL MESI
5.44 #REF!

FATIME XHAFER KETA
GANI XHAFER PINARI

HAMIDE XHAFER KUSI
FITNETE XHAFER KUKALESHI

NURI XHAFER PINARI
SABRI SHAQIR PINARI
HAKI SHAQIR PINARI

NAZMI SHAQIR PINARI
DEMIR OSMAN PINARI
YMER OSMAN PINARI
ISMAIL OSMAN PINARI

IBRAHIM OSMAN PINARI
DAHRI OSMAN PINARI
HAXHI AHMET PINARI
HAMID AHMET PINARI
NAZMIE HAMDI KRISTANI

ALEKSANDËR HAMDI DEMA
MERITA HAMDI KALEMI
FITNETE PINARI
SAIMIR SEFER PINARI
LINDITA SEFER PINARI
LULZIM SEFER PINARI
AGRON SEFER PINARI
MIMOZA SEFER PINARI

404.00 #REF!

20.00 #REF!

LUANI SH.P.K perfaqesuar nga SANDER LUANI
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Raportet e Komisionit Europian, kush është problemi që pengon zhvillimin

Testi për liberalizimin e vizave
për Kosovën, ja rekomandimet
Ministrja Hoxha: Lëvizja e lirë në BE, brenda vitit

Në Kosovë gjatë kësaj
jave do të qëndrojë
një delegacion i

Bashkimit Evropian për të
marrë të dhëna rreth zba-
timit të kriterit të krimit të
organizuar dhe korrupsion-
it, si kriter i fundit për liber-
alizimin e vizave për Kos-
ovën. Ministrja e Integri-
meve Evropiane, Dhurata
Hoxha, në një bisedë për Ra-
dion Evropa e Lirë tha se
institucionet e vendit kanë
bërë të gjitha përgatitjet për
prezantimin e punës së me-
kanizmave të zbatimit të
ligjit. “Delegacioni vlerë-
sues i BE-së do të jetë në
Kosovë këtë javë nga data 3-
4 maj. Ata kanë paraparë një
agjendë të ngjeshur
takimesh me të gjitha insti-
tucionet, ku puna e tyre
ndërlidhet me zbatimin e kri-
terit të rasteve të shenjë-
zuara, ndryshe të njohur
edhe si ‘Track Record’, apo
lufta kundër krimit dhe ko-
rrupsionit. Ministria e Inte-
grimit ka bërë koordinimin
e axhendës me misionin nga
BE-ja dhe institucionet
tona”, bëri të ditur Hoxha.
Ministrja Hoxha thekson se
lufta kundër krimit të orga-
nizuar dhe korrupsionit do
të jetë një angazhim i vazh-
dueshëm, ndërkaq në lidhje
me plotësimin e kritereve të
kërkuara për liberalizimit
të vizave, sipas saj, në Kos-
ovë tashmë është bërë mjaf-
tueshëm. “Kosova - nënvi-
zon Hoxha - meriton
vlerësim pozitiv për përpjek-
jet që janë bërë sa i përket
luftës kundër krimit të or-
ganizuar dhe korrupsionit.
Çdo përpjekje për të goditur
krimin e organizuar dhe
korrupsionin duhet vlerë-
suar. E kam thënë edhe më
herët se rruga jonë e vetme
drejt integrimit është zero
tolerancë ndaj krimit dhe
korrupsionit në të gjitha
nivelet. Besojmë se puna dhe
progresi i institucioneve do
të vlerësohet pozitivisht”,
tha Hoxha. Ajo shprehet
optimiste se liberalizimi i
vizave për qytetarët e Kos-
ovës do të ndodhë deri në
fund të këtij viti. Përfaqë-
suesit ndërkombëtarë në
vazhdimësi u kanë bërë thir-
rje institucioneve
përgjegjëse në Kosovë që të
ndërmarrin hapa konkretë

në luftimin e korrupsionit.
Shkalla e lartë e korrupsion-
it dhe e krimit të organizuar
janë potencuar në pothuajse
të gjitha raportet e progres-
it të Komisionit Evropian, si
dhe në raportet hulumtuese
të organizatave vendore, si
“një prej problemeve më të
mëdha të zhvillimit të Kos-
ovës”. Betim Musliu, drejtor
i Institutit të Kosovës për
Drejtësi, të cilët bëjnë moni-
torimin e trajtimit të ras-
teve të korrupsionit në

Ramush Haradinaj: Vetëm dy udhëtarë u dërguan në spital

Autobusi me shqiptarë aksidentohet
në Serbi, 9 të plagosur

Nëntë shqiptarë janë
plagosur si pasojë e

një aksidenti që ka
ndodhur në orët e para të
mëngjesit të djeshëm
pranë Prokupljes në Ser-
bi. Siç shkruajnë mediat
serbe, të lënduarit janë
dërguar në një spital në
Prokuplje ku po përcak-
tohet niveli i lëndimeve.
Po sipas mediave serbe,
deri më tani nuk dihet
shkaku i daljes së auto-
busit nga rruga, ndërsa
hetimet janë në proces.
Ndërkohë, thuhet se 9

pasagjerët ishin në auto-
busin e një firme shqiptare,
që udhëtonin nga drejtimi i
Nishit në Kosovë. “Të gjithë
udhëtarët e lënduar janë
shqiptarë nga Kosova. Ndër
të lënduarit është edhe shof-
eri”, shkruajnë mediat ser-
be. Nga ana tjetër, ka re-

aguar kryeministri i Kos-
ovës, Ramush Haradinaj, i
cili ka thënë se përveç dy
udhëtarëve që janë lënduar
dhe janë dërguar në spital,
por që nuk janë në rrezik për
jetën, udhëtarët tjerë nuk
kanë pasur nevojë për tra-
jtim mjekësor. Në një postim

në rrjetin social “Facebook”,
kryeministri Haradinaj ka
shkruar se për aksidentin e
autobusit që ka ndodhur në
Serbi është informuar nga
shefi i Zyrës Ndërlidhëse të
Kosovës në Beograd, Valdet
Sadiku. “Do të vazhdojmë ta
përcjellim në çdo moment

gjendjen e qytetarëve tanë,
por edhe të udhëtarëve
tjerë”, ka shkruar ai. Edhe
Ministria e Punëve të Jas-
htme ka konfirmuar se si
pasojë e aksidentit, dy sh-
tetas të Republikës së Kos-
ovës mbeten të shtuar në
spital, në Qendrën Klinike
Spitalore në Nish, të cilët
kanë pësuar lëndime të rën-
da të natyrës ortopedike.
“MPJ njofton se të gjithë
udhëtarët e tjerë kanë dalë
nga spitali pas trajtimit të
nevojshëm dhe gjendja e
tyre shëndetësore është e
mirë.”, thuhet në njoftim.

sistemin e drejtësisë thotë
për Radion Evropa e Lirë se
deri më tani nuk ka akt-
gjykime përfundimtare që
dëshmojnë se ka profil të
lartë të korrupsionit, i cili
është dënuar me burgim
efektiv. “Ne si Institut i Kos-
ovës për Drejtësi kemi
adresuar vazhdimisht mu-
ngesën e rezultateve të
luftimit të korrupsionit dhe
krimit të organizuar. Këtë
herë ky mision do të jetë në
pozitë të njëjtë, sepse nuk do

të ketë rezultate konkrete,
përkundër faktit që në me-
kanizimin përcjellës janë
shënjestruar disa raste, të
cilat duhet të dëshmojnë se
në to ka rezultate konkrete.
Deri më tani nuk ka akt-
gjykime përfundimtare që
dëshmojnë se ka profil të
lartë të korrupsionit, i cili
është dënuar me burgim
efektiv”, thotë Musliu. Por,
megjithatë Musliu konsid-
eron se përkundër kësaj, pro-
cesi i liberalizimit të vizave
duhet të shihet si një e drejtë
e qytetarëve për të lëvizur
lirshëm. “Unë besoj që ky mi-
sion i BE-së që do të vijë në
Kosovë do ketë parasysh
dhe do të vlerësojë krijimin
e mekanizimit përcjellës për
shënjestrimin e rasteve de-
risa procedimi i tyre do të
shihet si një diçka që është
proces dhe rezultate mund
të vijnë më vonë. Unë besoj
që do të ketë një politikë më
progresive të BE-së do të
bëjnë lëshim për të pranuar
këtë gjendje që është për sa
u përket liberalizimit të
vizave. Sa i përket rezultat-
eve të luftës kundër korrup-
sionit, mund të them që nuk
kemi dhe duhet të punojmë
shumë që të kemi”, thotë
Musliu. Ndryshe nga ven-
det tjera, Kosovës i janë
vënë më shumë kritere për
zbatim në procesin e gjatë
të liberalizimit të vizave.
Pas ratifikimit të demarka-
cionit të kufirit me Malin e
Zi, tani kushti i fundit mbe-
tet ofrimi i dëshmive për
luftimin e krimit dhe kor-
rupsionit. Në rast se Bash-
kimi Evropian do të vlerë-
sojë se edhe ky kusht është
përmbushur nga ana e Kos-
ovës, atëherë do të pasojë
edhe faza e vendimmarrjes
në BE dhe vendet anëtare
rreth lëvizjes së lirë, pa viza
për qytetarët e Kosovës.

Njohësit e mar
rëdhënieve ndërko-

mbëtare thonë se deklara-
ta e fundit e Sekretarit
amerikan të Mbrojtjes,
James Mattis paraqet edhe
një dëshmi për mbështetjen
e fuqishme të SHBA-ve për
zgjidhjen e çështjes së em-
rit, si çështje kryesore për
anëtarësimin e vendit në
Aleancën Veriatlantike.
Sekretari amerikan i
Mbrojtjes, James Mattis
pas takimit me ministren e
Mbrojtjes së Maqedonisë,
Radmilla Shekerinska tha
se, “SHBA-të e vlerësojnë
politikën e kundërshtimit
të Maqedonisë, në lidhje me
marrëdhëniet me Rusinë
për dëbimin e diplomatit
rus dhe dhënien e mbësh-
tetjes aleatëve për ndal-
imin e agresionit rus”. Zyr-
tari i lartë amerikan, pas
takimit me ministren Shek-
erinska, njëherësh ka thek-
suar se ftesa për anëtarësim
në NATO do të vijë sapo të
arrihet një zgjidhje e pran-
ueshme reciproke për çësh-
tjen e emrit me Greqinë.
Njohësit e marrëdhënieve
ndërkombëtare vlerësojnë
se ky takim është me rëndë-

Deklarata e Mattis, ekspertët: Maqedonia, në zonën e ndikimit amerikan

Sekretari i Mbrojtjes: SHBA
vlerëson politikën e kundërshtimit

si të veçantë, sepse në këtë
nivel zyrtarët e Maqedonisë
arrijnë të takohen me zyr-
tarët e Pentagonit pas gjash-
të vjetësh dhe ky takim vjen
vetëm dy muaj para mbajtjes
së samitit të NATO-s.
Megjithatë, theksojnë se
Uashingtoni ka dy porosi të
qarta se SHBA-të dëshirojnë
ta shohin Maqedoninë në
NATO, por kjo është e pam-
undur pa u zgjidhur çështja
e emrit.. “Në vija të përgjiths-
hme gjeostrategjike, deklar-
imi i vetë zyrtarëve ameri-
kanë tregon se Maqedonia
mbetet në zonën e influencës
amerikane dhe se përpjekja e
tyre do të jetë e vazhdueshme
që Maqedonia të mbetet në
këtë vijë dhe të mos rrëshqasë
drejt influencës ruse”, thotë
për Radion Evropa e Lirë,
Arsim Sinani nga Qendra për
Marrëdhënie Ndërkombëtare
dhe Studime Ballkanike. Nga
ana tjetër, Lubço Ristovski,
ligjërues i marrëdhënieve

ndërkombëtare në Univer-
sitetin e Shkupit për Radion
Evropa e Lirë thekson se de-
klarata e Sekretarit ameri-
kan të Mbrojtjes, James Mat-
tis paraqet një porosi e qartë
se duhet zgjidhur çështja e
emrit, si kusht për të hapur
dyert NATO për Maqedoninë.
“Unë nuk shoh ndonjë opti-
mizëm të tepruar në dek-
laratën e Sekretarit ameri-
kan të Mbrojtjes, James Mat-
tis përpos një mirënjohjeje që
tani është më e theksuar sa i
përket përpjekës që po bën
qeveria aktuale për të ndalu-

ar shtrirjen e influencës së
Federatës Ruse në vendet e
Ballkanit Perëndimor.
Megjithatë, ai qartë tha se
duhet zgjidhur çështja e em-
rit si pengesë që e ndalon
Maqedoninë për t’u anëtarë-
suar në NATO”, thotë Ris-
tovski. Ministrja e
Mbrojtjes së Maqedonisë,
Radmilla Shekrinska pas
takimeve me zyrtarët e lartë
të Departamentit Ameri-
kan të Shtetit, tha se Maqe-
donia e meriton vendin e saj
në NATO, sepse sipas saj,
është punuar shumë në këtë
drejtim. “Ne kemi treguar
se Maqedonia është një part-
ner i përkushtuar, të cilin
anëtarët e Aleancës mund
të llogarisin. Besojmë se ft-
esa për Maqedoninë për t’u
anëtarësuar në NATO do të
kontribuojë për stabilite-
tin tonë, por edhe për stabi-
litetin në rajon dhe do të
jetë në interesin e SHBA-
ve”, tha Shekerinska.

Dhurata Hoxha
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Ekonomia shqiptare,
trend pozitiv zhvillimi

Nga Arlinda Çausholli

Për të tretin vit radhazi, treni i lin-
jës Tiranë-Shkodër mori jetë dhe
rrugë me udhëtarë jo të zakon-
shëm. Dashamirës të muzikës jazz,
të finesës, elegancës - jo vetëm fiz-
ike - por edhe harmonisë njerëzore,
hipën në vagonë të vjetër, të lyer
nga duar mjeshtërish, për të ecur
prapa në kohë, në vitet 1940 – 1950.

Përtej veshjeve të atyre viteve,
përtej njerëzve të bukur, përtej
nismës të jashtëzakonshme, që
rrah zemrën e një vendi të vogël
prej 45 metrash katrorë këtu në
Tiranë, që quhet “Hemingway”,
ky ishte treni i harmonisë.

Në një maratonë muzike swing
dhe kërcimi prej 12 orësh, rreth
400 veta ndenjën bashkë nën tin-
gujt e muzikës të gëzueshme, rit-
mike dhe ironike.

Hapësirat janë të vogla nëpër
vagonë, xhamat thuajse të thyer,
copat e tyre janë kapur me
ngjitëse transparente, është vapë,
por buzëqeshjet dhe dashamirësia

ndaj njëri-tjetrit nuk ndalet.
Ky është mbase destinacioni i

vërtetë i këtij treni. Njerëzit që e
duan mirësinë dhe që vlerësojnë
buzëqeshjen e një të panjohuri...
t’i çojë aty ku u përket. Edhe pse

për pak orë.
Tingujt dhe vallëzimet vazhdu-

an nëpër rrugicat e Shkodrës, në
shesh te Kafja e Madhe, tek
Muzeu i Diktaturës, në kujtim të
gjithë atyre që u dënuan pse

dashuruan muzikën e huaj, dhe e
ulën siparin në teatrin “Migjeni”.

Për ne që ishim pjesë e
rrugëtimit “Andrra n’tren”, ishte
e prekshme, e dukshme, thelbë-
sore, unike, e dlirtë për t’u parë

Opinioni i   Ditës Treni i harmonisë

dhe fantastike për t’u jetuar, që
thjeshtësia njerëzore ishte ulur
në sediljet më të bukura të Sh-
qipërisë.

Mirënjohje për të gjithë ata që
i dhanë jetë andrrës.

Fjalimi i   Ditës

Nga Gent Sejko

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

... Pasi u njoh me analizën e zhvil-
limeve ekonomike e monetare,
Këshilli Mbikëqyrës diskutoi mbi
ecurinë e pritur të tyre në të ardh-
men. Në përfundim, Këshilli
Mbikëqyrës konstatoi se qëndrimi
aktual i politikës monetare mbetet
i përshtatshëm dhe vendosi të
mbajë të pandryshuar normën bazë
të interesit. Më lejoni të ndalem më
në detaje në pasqyrimin e konkluz-
ioneve tona dhe në shpjegimin e
vendimit të politikës monetare. In-
formacioni i ri i marrë në analizë
në këtë raport sugjeron se ekono-
mia shqiptare vijon të ruajë një
trend pozitiv zhvillimi. Aktiviteti
ekonomik vazhdon të zgjerohet, in-
flacioni ka ardhur në rritje, ndërsa
kushtet monetare e financiare
mbeten përgjithësisht të përshtat-
shme për përmbushjen e objektivit
tonë të inflacionit brenda një hori-
zonti kohor afatmesëm. Inflacioni
shënoi një normë mesatare prej
1.9% në tremujorin e parë të vitit
2018, duke regjistruar një rritje të
lehtë nga vlera e tremujorit
paraardhës. Rritja e inflacionit pas-
qyroi kryesisht çmimet më të larta
të qirave, ndërkohë që çmimet e
ushqimeve vijuan të mbeten të lu-
hatshme dhe inflacioni i artikujve
të tjerë të shportës, relativisht i ulët
dhe i qëndrueshëm. Në një kënd-
vështrim më të gjerë, rritja e infla-
cionit u favorizua nga zgjerimi i
kërkesës agregate dhe i presioneve
të brendshme inflacioniste, por vi-
joi të frenohet nga nivelet e ulëta të
inflacionit në vendet partnere dhe
nga forcimi i mbiçmimit të kursit
të këmbimit. Sipas të dhënave të IN-
STAT-it, ekonomia shqiptare u rrit
me 3.4% në tremujorin e fundit të
vitit të shkuar. Të dhënat e tërthor-
ta të disponuara sugjerojnë se një
ritëm i ngjashëm rritjeje është rua-
jtur edhe në tremujorin e parë të
vitit aktual. Zgjerimi i aktivitetit
ekonomik është mbështetur, në

masën më të madhe, nga rritja e
shpenzimeve konsumatore dhe e
investimeve private. Në të kundërt,
stimuli fiskal është reduktuar gjatë
kësaj periudhe, ndërsa deficiti i sh-
këmbimeve tregtare me jashtë ësh-
të zgjeruar. Zgjerimi i kërkesës
agregate është pasqyruar kryesisht
në rritjen e sektorit të shërbimeve
dhe të degëve të caktuara të sek-
torit të industrisë. Në terma mak-
roekonomikë, rritja është ndih-
muar nga besimi i përmirësuar i
sektorit privat, nga rritja e
kërkesës së huaj dhe nivelet e larta
të investimeve të huaja direkte, si
dhe nga kushtet e favorshme të fi-
nancimit në vend. Zgjerimi i aktiv-
itetit ekonomik ka sjellë një
shfrytëzim më të mirë të kapac-
iteteve prodhuese. Ai është pas-
qyruar në rritjen e mëtejshme të
punësimit, në rënien e normës së
papunësisë dhe në përmirësimin e
bilanceve financiare të bizneseve
shqiptare. Megjithatë, aktiviteti

ekonomik në vend vijon të mbetet
nën nivelin e tij potencial, çka
frenon rritjen e pagave dhe të kos-
tove të prodhimit. Politika mone-
tare stimuluese e Bankës së Sh-
qipërisë ka qenë dhe mbetet një fak-
tor i rëndësishëm mbështetës për
zhvillimin e vendit. Në përgjigje të
kësaj politike, tregjet financiare
vijojnë të karakterizohen nga
nivele të ulëta të normave të inter-
esit, nga një gjendje e mirë likuidi-
teti dhe nga prime të reduktuara
rreziku. Sektori bankar vazhdon të
regjistrojë nivele të përshtatshme
dhe në përmirësim të treguesve të
cilësisë së aktiveve, të likuiditetit,
të rentabilitetit dhe të kapitalizim-
it. Kredia për ekonominë u rrit me-
satarisht me 3.3% gjatë tremujorit
të parë të vitit, e ushqyer në masën
më të madhe nga rritja me 7% e
portofolit të kredisë në lekë. Ban-
ka e Shqipërisë konstaton se rritja
e pritur e nevojave për financim
duhet të shoqërohet me politika më

realiste dhe fleksibile kreditimi nga
sektori bankar, në mënyrë që të mos
kushtëzojë dinamikat e zhvillimit
në të ardhmen. Një zhvillim i spika-
tur i tregjeve financiare ka qenë
edhe trendi forcues i kursit të këm-
bimit. Në lidhje me këtë fenomen
dhe në përputhje me qëndrimet
tona të mëparshme, Banka e Sh-
qipërisë konstaton se trendi afat-
mesëm i forcimit të kursit të këm-
bimit, i nisur prej gjashtëmujorit
të dytë të vitit 2015, pasqyron vep-
rimin e faktorëve fondamentalë.
Këta faktorë janë materializuar në
rritje të ofertës së valutës, si pasojë
e përmirësimit të deficitit të llog-
arisë korrente, e niveleve të larta
të investimeve të huaja direkte dhe
e uljes së primeve të rrezikut në tre-
gun e brendshëm financiar. Nga
ana tjetër, forcimi relativisht i shpe-
jtë i kursit të këmbimit gjatë dy
muajve të fundit ka pasqyruar vep-
rimin e faktorëve specifikë të tregut
valutor. Kjo ecuri nuk pasqyron
efektet direkte dhe as objektivat e
strategjisë sonë për nxitjen e për-
dorimit të monedhës kombëtare. Si
e tillë, ajo pritet dhe vlerësohet të
jetë afatshkurtër. Në përputhje me
trendet e konstatuara dhe me
konkluzionet tona mbi faktorët
përcaktues të zhvillimit, përditësi-
mi i parashikimeve afatmesme
rikonfirmoi pritjet tona të më-
parshme. Ekonomia shqiptare
pritet të vijojë të rritet në horizon-
tin afatmesëm, e nxitur nga kush-
tet stimuluese të financimit dhe
nga përmirësimi i pritur i ambien-
tit të huaj. Shfrytëzimi në rritje i
kapaciteteve prodhuese do të kri-
jojë premisa për forcimin e presion-

eve të brendshme inflacioniste,
duke i sjellë ato në linjë me objek-
tivin tonë të inflacionit. Forcimi i
këtyre presioneve pritet të jetë i
mjaftueshëm për të kompensuar
forcimin e shpejtë dhe të përkohs-
hëm të kursit të këmbimit. Në për-
puthje me këto vlerësime, Banka e
Shqipërisë pret një stabilizim të
inflacionit në normat aktuale gjatë
vitit 2018 dhe një rritje graduale të tij
në vitin 2019. Projeksionet tona tre-
gojnë se inflacioni do të kthehet në
objektiv brenda vitit të ardhshëm.

***
Duke gjykuar mbi sa më sipër,

Këshilli Mbikëqyrës vendosi:
· Të mbajë të pandryshuar

normën bazë të interesit, në nive-
lin 1.25%.

· Të mbajë të pandryshuara
normat e interesit të depozitës dhe
të kredisë njëditore, respektivisht
në nivelet 0.25% dhe 2.25%.

Krahasuar me vlerësimet tona
të mëparshme, Këshilli Mbikëqyrës
gjykon se përmbushja e objektivit
të inflacionit do të kërkojë një poli-
tikë monetare më akomoduese në
afatin e mesëm. Në bazë të informa-
cionit aktual të disponuar, Këshilli
Mbikëqyrës vlerëson se intensiteti
i stimulit monetar nuk do të ulet
përpara tremujorit të dytë të vitit
2019. Gjithashtu, Këshilli
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë
konstatoi se balanca e rreziqeve
mbi inflacionin është zhvendosur
më tej në kahun e poshtëm. Në këto
rrethana, në rast se intensiteti dhe
kohëzgjatja e faktorëve frenues për
kthimin e inflacionit në objektiv do
të rezultojë më e fortë se vlerësimet
tona aktuale, Banka e Shqipërisë
mbetet e gatshme të reagojë,
nëpërmjet instrumenteve në dis-
pozicion dhe në përputhje me
regjimin e politikës monetare.

Fjala e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z.Gent Sejko, në
konferencën për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare



E enjte 3 Maj 2018  - 21OPINION

Opinioni i   Ditës

Dashuria do t ’ ju godasë në mënyrë të
parezistueshme, thel lës isht ,  ndoshta
edhe pak në mënyrë të mistershme,
por e sigurt që do të jetë një përvojë e
këndshme. Në punë bëni bi lancin dhe
veri f ikoni nëse jeni duke bërë atë që
doni. Kërkoni gjithmonë të ndiheni mirë.

DEMI

Merrini vendimet duke ruajtur ekuili-
br in dhe duke shmangur reagimet
gjaknxehta. Duhet patjetër të trego-
heni të kujdesshëm. Nëse do t’ia le-
joni, një familjar do të jetë i lumtur
t’ju ndihmojë. Mos lini që kjo mundësi
t’ju ikë. Përfitoni.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Gjithçka do të shkojë për më mirë, mbi të
gjitha nëse kërkoni të veproni në aktivite-
tin tuaj, gjithmonë duke u bazuar në kriter-
et e paanshmërisë dhe respektit për të
tjerët. Venusi do të jetë pak dinak ndaj
jush, dhe sot do të keni si situata pozitive
ashtu edhe kokëçarje të vogla.

Bashkëvepr imi  i  Plutoni t ,  Urani t  dhe
Venusit ju favorizon që të r inovoni disa
gjëra në fushën e dashur isë,  për  të
vendosur  më shumë mi rëkupt im me
partnerin. Hëna mik u shtyn të ëndër-
roni,  por mbaj ini  sytë hapur kur vjen
puna për bazën materiale.

Me pozi t iv i te t in  e tyre Die l l i  dhe Hëna
ju mbështes in  për  të  pasur  n jë  d i të  të
mbarë .  Do  të  d in i  t ë  pë rba l len i  me
qetës i  me çdo r re thanë.  D i ta  e  sotme
do të  karakter izohet  nga entuz iazmi ,
si  edhe perspekt iva të mira që parash-
ikohen.

Po jetoni  n jë h is tor i  të  bukur dashur ie
ndaj  bën i  ku jdes për  të  mos e ndër-
l ikuar çka është e th jeshtë.  Kush ësh-
të  beqar  ka  mundës i  të  shkë lqyera
për n jë tak im të këndshëm. Organizo-
n i  n jë  shët i t je  në natyrë  për  të  medi -
tuar mbi zgjedhjet tuaja më të fundme.

Ditën e sotme, me ogurin e mirë nga
bashkëveprimi i  Uranit ,  Saturnit ,  Jupi-
ter i t  dhe Plutonit ,  do të përjetoni gjëra
të reja pozit ive në fushën e dashurisë.
Keni nevojë të ndryshoni, të bëni gjëra
të reja, të si l lni  ndryshime të frytshme
në ekzistencën e juaj.

Mësoni të vëzhgoni dhe do të zbuloni se
jeta në çdo ditë mund t’ju dhurojë ato
gjërat e vogla të bukura që mund të bëjnë
të lumtur cilindo prej nesh. Bëni kujdes
nga lodhja nervore pasi jeni shumë të
ndjeshëm ndaj gjendjen emocionale të
atyre që ju rrethojnë.

Me mbështetjen që keni nga Urani nuk duhet të
ngadalësoni ritmin për të realizuar një projekt me
sukses. Ndoshta do t’ju duhet një kohë e gjatë,
por kjo nuk përbën problem. Në jetën në çift,
Jupiteri do t’ju ndihmojë të stabilizoheni dhe të
ndërmerrni rrugën e qëndrueshmërisë.

Për shkak të planetëve që janë shumë
tekanjozë ndaj jush, nganjëherë kush ju
qëndron pranë mund t ’ ju duket se ju
kundërshton. Kërkoni një bisedë sqaruese.
Ndërkaq duke pasur qeni nën ndikimin e
theksuar Uranit, mos e merrni çdo gjë për
të mirëqenë.

Bashkëveprimi i Marsit me Venusin ju dhu-
ron energji për t’ju përkushtuar angazhimeve
të përditshme. Ndërsa Saturni ju mbështet
me ide gjeniale për të lëvizur gjithçka. Do t’ia
dilni të nisni një projekt që po e mendoni prej
shumë kohësh: rezultatet nuk do të vonojnë.

Me Plutonin që ju mbështet,  thel lohuni
në gjërat që ju përshtaten dhe ju in-
teresojnë më shumë, dhe do të rr isni
kompetencat tuaja profesionale.  Plu-
toni bashkëpunëtor do t ’ ju ndihmojë të
zgjeroni horizontin dhe të pasuroni lidh-
jet me të t jerët.

Ta “luftojmë” me shembuj realë
depresionin e fshehur pas rrjeteve sociale

Nga Elis Kuçi

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

... një ngërç psikologjik, për nav-
iguesit e rrjeteve sociale, sidomos
tek të rinjtë, duke vendosur si pri-
oritet “kënaqësinë” që marrin nga
jeta virtuale. Shoqëria jonë ka
nevojë të njohë realisht mjedisin
social-kulturor, jo ta imagjinojë
përmes disa ‘selfie’-ve të kuruara
bukur, që ngjajnë me një tregim të
zbukuruar, shumë larg realitetit.
Për të keqen tonë, mania për të
publikuar në rrjetet sociale foto
nga “realiteti” i përditshëm po
kthehet në një mënyrë jetese jo
vetëm për të rinjtë. Do ta ilustroj
me disa shembuj domethënës ar-
gumentin tim, (pa paragjykuar,
pasi unë nuk kam dhe nuk kam
pasur ndonjëherë llogari në ‘Face-
book’, ‘Instagram’ etj.) pse po dëm-
tohemi nga keqpërdorimi i rrjeteve
sociale.
RRJETET SOCIALERRJETET SOCIALERRJETET SOCIALERRJETET SOCIALERRJETET SOCIALE
VS JETVS JETVS JETVS JETVS JETA REALEA REALEA REALEA REALEA REALE

Po të vëzhgosh faqet në “Face-
book”, “Instagram”, etj., kupton që
frekuentuesit më të mëdhenj të
tyre bëjnë një jetë të gënjeshtërt,
pasi në fotot e publikuara do të
shohësh djem edhe vajza të lum-
tur, shpenzues parash, pushues në
vende ekzotike etj. Por pse, për-
doruesit shqiptarë të rrjeteve so-
ciale qenkan më të lumturit në
botë? Sigurisht që jo. Tek albumi i
këtyre fotove nuk gjen asnjë foto
duke debatuar me prindërit që t’u
japin më shumë të holla, nuk gjen
asnjë foto, duke u stresuar çfarë
do vesh, apo kujt t’i them për disa
veshje borxh. Sa përdorues rr-
jetesh sociale ka që kanë parë një
mikun e tyre që poston një foto ku
është në momente të këqija? Sa foto
vajzash shohin bashkëmosha-
tarët, ku kanë dalë në momente të
shëmtuara…?! Ka rrallë, për të mos
thënë asnjë. Pse vallë, nuk ndodh
të kesh momente të trazuara gjatë
jetës? Sigurisht që po, por s’duhet
publikuar se ngjan njeri pa vlera
te disa miq që i ke vetëm në rrjetet
sociale, me të cilët nuk shkëmben
asnjë përshëndetje kur përballesh
nëpër rrugët e Tiranës. Ka ado-
leshentë që kanë miq në rrjete so-
ciale, por që nuk i kanë njohur
kurrë në jetën e tyre reale,
megjithatë shkëmbejnë mesazhe
të shumta virtuale. Ka statistika
se shumë vajza janë larguar apo
kanë rënë pre e dhunimeve sek-
suale me djem që i kanë njohur
vetëm në “Facebook”. Sa adolesh-
entë kanë tentuar t’i japin fund
jetës për dashuritë virtuale? Sa
grindje që kanë degjeneruar në
sherre masive mes të rinjve, të
cilët kanë shkëmbyer mesazhe në
rrjete sociale? Rrjetet sociale
mbyllen direkt sapo prishet një
lidhje dashurore, për të fshehur
nga jeta virtuale të gjithë dhimb-
jen apo gjendjen e keqe emociona-
le, që shkaktojnë probleme të
kësaj natyre. Ky konstatim mini-
malisht tregon si përdoruesit e

këtyre faqeve gjatë kohës që kanë
qenë aktiv kanë postuar vetëm
realitetet e bukura të jetës së tyre.
MARRËDHËNIA ME TËMARRËDHËNIA ME TËMARRËDHËNIA ME TËMARRËDHËNIA ME TËMARRËDHËNIA ME TË
VËRTETËNVËRTETËNVËRTETËNVËRTETËNVËRTETËN

Një tjetër konstatim i dhimb-
shëm, por i vërtetë; të rinjtë sh-
kojnë një ditë në spa, pishina, apo
aktivitete sportive, etj., dhe në
vend që ta harxhojnë kohën duke
shijuar qetësinë që të falin ambi-
ente të tilla, marrin me vete veshje
të ndryshme, bëjnë shumë foto në
cepa të ndryshme të mjedisit ku
po kalojnë kohën dhe i postojnë
në ditë të ndryshme. Këtu lind
paradoksi, të rinjtë i harxhojnë
ditët në vijim duke luajtur me fo-
tot, japin perceptimin sikur ndod-
hen në vende të ndryshme,
ndërkohë që rrinë në shtëpi, duke
pritur komente dhe ‘like’ nga
bashkëmoshatarët. Ndërkohë që
presin pëlqime për postimet, të
rinjtë shohin moshatarët e tyre që
hedhin foto të bukura në vende të
“ndryshme” çdo ditë. Këtu lind
ndjesia depresive. Si? Harrojnë që
edhe postuesi tjetër ka publikuar
në rrjetet sociale një moment të
gëzuar, ndoshta i vetmi për atë
javë, por që mjafton për të mërzi-
tur atë që rri në shtëpi. Jetojmë
në një kohë kur për fatin tonë të
keq rinia nuk ka shembuj si

mund të arrish suksesin, pa qenë
nevoja të kesh shumë miq në rr-
jete sociale.
MARRËDHËNIE EMARRËDHËNIE EMARRËDHËNIE EMARRËDHËNIE EMARRËDHËNIE E
GËNJESHTËRGËNJESHTËRGËNJESHTËRGËNJESHTËRGËNJESHTËR
PRINDËR-FËMIJËPRINDËR-FËMIJËPRINDËR-FËMIJËPRINDËR-FËMIJËPRINDËR-FËMIJË

E njëjta ndjesi ndodh edhe me
ata që i kanë kaluar të pesëdhjetat
me fëmijë adoleshentë, (këtë
moshë rrjete sociale japin ndih-
mesë, pasi gjejnë shokët dhe sho-
qet e rinisë) kur shohin shembuj
se si shokët e tyre të gjimnazit,
fakultetit, punës apo lagjes janë
“rregulluar” në karrierë, duke i
bërë të ndihen inferiorë në sytë e
familjarëve. Por vijmë tek miti i
rremë që krijojnë rëndomtë rrje-
tet sociale, në një vend shumë të
bukur (Shqipëria ka shumë të til-
la), një fundjavë, konstatova (jo se
nuk e dija që ndodh kështu) se
shumë familje me fëmijë adolesh-
ent, që mbërrinin në destinacion
nga një rrugë sfilitëse, porosisnin
një kafe shoqëruar me një shishe
ujë (pasi çmimet janë të kripura
për xhepin e tyre), bënin shëtitje
për të gjurmuar peizazhe, shkrep-
nin disa foto, edhe iknin, pa shi-
juar thuajse asgjë nga qetësia që
të fal natyra. Thënë shkoqur, vin-
in vetëm për të bërë foto e për ta
postuar në rrjetet sociale me diçi-
tura të tipit “disa orë qetësi në

natyrë”. E vërteta ishte krejt
tjetër. Disa orë në trafik, disa
minuta pritje të urbanit të
radhës, durimi i vapës dhe djersës
së pasagjerëve, e konvertuar në
realitet pasdite stresi. Pa dashje
ky realitet fals krijon grindje
diku tjetër. Ja edhe fëmijët e filanit
konsumojnë kohë me prindërit e
tyre. Apo në ndonjë rast tjetër,
kur dikush boton foto nga bib-
lioteka e shtëpisë, edhe pse nuk
ka lexuar asnjë libër në jetën e
tij. Vijmë tek afrimiteti fisnor, një
traditë e hershme e popullit tonë,
që po shkelmohet nga rrjetet so-
ciale, duke na shndërruar në nor-
dikë (për sa i përket ftohtësisë
ndaj njëri-tjetrit). Çdo gëzim apo
hidhërim para fare pak vitesh
ndahej me rrethin familjar, sot
xhaxhai, halla, daja, tezja dhe
fëmijët e tyre (përveç atyre që ke
shumë afrimitet) urohen për
ditëlindje me një mesazh apo ‘like’
në “Facebook”. Publikimi i një jete
imagjinare ngjan me lavazhin e
trurit që bëjnë makineritë e pro-
pagandës në vendet diktatoriale,
prandaj lipset sensibilizimi i sho-
qërisë, i miksuar me edukimin në
familje mbi ndikimin negativ që
mbart keqpërdorimi i rrjeteve so-
ciale, do t’i jepnin disa doza reali-
teti jetës virtuale.
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SITUATA E DYSHIMTË

Parashikoi fitoret e Teutës dhe
Vllaznisë, FSHF thërret Xhelal Mziun
Deklaratat e kryebashki

akut të Kamzës, Xhelal
Mziut, i cili akuzonte Laçin
se do t'i humbiste ndeshjet
me Teutën dhe Vllazninë,
kanë marrë vëmendje të
veçantë dhe së fundit ka re-

aguar edhe FSHF-ja me një
qëndrim zyrtar. Me anë të
një postimi në faqen e saj
zyrtare, FSHF-ja e fton krye-
bashkiakun Mziu për bash-
këpunim. "Federata Sh-
qiptare e Futbollit fton kry-

etarin e Bashkisë së Kamzës,
z.Xhelal Mziu, për të sjellë
pranë FSHF-së çdo informa-
cion që ai disponon në lidhje
me dy ndeshjet e Kategorisë
Superiore, për të cilat ai ësh-
të shprehur në media për

përfundimin e tyre. FSHF
i ka dërguar sot zyrtarisht
z.Mziu kërkesën për bash-
këpunim, për të ndarë çdo
informacion që ai dis-
ponon në lidhje me ndesh-
jet për të cilat është shpre-
hur. FSHF mbetet e hapur
për bashkëpunim në rua-
jtje të integritetit të garës",
- shkruhet në postimin e
FSHF-së.

Bledi Shkëmbi ishte një
ndër emrat e parë të
trajnerëve shqiptarë

që zgjodhën një aventurë në
kampionatin kosovar. Dikur
shkëlqente në fushën e lojës,
tashmë edhe rezultatet si
trajner flasin në të njëjtën
mënyrë për ish-kapitenin e
Skënderbeut. Në një interv-
istë për "RTSH Sport", Sh-
këmbi ka rrëfyer eksperi-
encën e tij të re në Kosovë,
teksa është shprehur se do
të rikthehet për të drejtuar
një ekip në elitën e futbollit
shqiptar. Në fund, ai është
shprehur edhe sa i përket
dënimit të Skënderbeut,
duke theksuar faktin se
shpreson në hallkën e fun-
dit të drejtësisë sportive,
CAS-in, duke anashkaluar
në këtë mënyrë apelin e
UEFA-s. "Tani e kuptoj
rëndësinë dhe presionin e të
qenit trajner. Pas 1 viti në
drejtimin e Lirisë së Prizren-
it, mund të them se e kam
ndierë kënaqësinë e punës
sime. Familja është pjesë e
rëndësishme e imja dhe sapo
lirohem nga ekipi, atëherë
shkoj menjëherë tek ta.
Largësia është shumë e vësh-
tirë, prandaj duhet t'i falën-
deroj për sakrificën që kanë
bërë për mua. Merita e
Skënderbeut është që në një
situatë të vështirë jashtë
fushe, në fushë bën sërish
maksimumin. Nuk është
diçka e mirë ajo që bëhet jas-
htë fushe për Skënderbeun,
gjë e cila tani ngelet të mar-
ri zgjidhje në CAS. Kam parë
dhe vazhdoj të shoh shumë
xhelozi për ekipin e Skënder-
beut. Ndiej keqardhje që
njerëzit e futbollit ndiejnë
kënaqësi për dënimin e klu-
bit korçarë. Megjithatë, më
gëzon se ekipi e kthen këtë
moment të vështirë në forcë
dhe e tregon veten në fush-
ën e blertë. Sa i përket rik-
thimit të titullit, mund të
them se fillimisht nuk u nd-
jeva shumë i zhgënjyer, pasi
e dija që ai titull kampion i
fituar ishte i yni. Megjithatë,
ndjeva një kënaqësi të mad-
he kur na u riktheu ai titull
që ne kemi derdhur djersë,
pasi kjo tregoi se suksesi
nuk arrihet me deklarata,
por në fushën e lojës. Unë
flas rrallë me trajnerët sh-
qiptarë, pasi nuk duam të
keqkuptohemi në Kosovë.
Mund të them se ndiej
kënaqësi që në këtë kampi-

Trajneri i Lirisë flet për eksperiencën e tij në kampionatin kosovar

Shkëmbi: Një ditë do të
drejtoj në Superiore

Ish-kapiteni: Ndaj Skënderbeut ka shumë xhelozi

onat kanë ardhur emra të
njohur të trajnerëve sh-
qiptarë. Jam i bindur se një
ditë do të jem trajner i Supe-
riores dhe shpresoj që atë
detyrë ta bëj sa më mirë.

Megjithatë, nuk mendoj se
ekipi im i parë do të jetë
Skënderbeu. Ndeshjet e ka-
mpionatit shqiptar vazhdoj
t'i ndjek gjithmonë kur gjej
kohën e lirë. Në Kosovë ka

shumë talente dhe futbol-
listë të mirë që janë shumë
të aftë për të luajtur në Su-
periore dhe jashtë Sh-
qipërisë", është shprehur
Bledi Shkëmbi.

 KOKSH

Përjashtimi
i peshëngritjes,
Qerimaj e Malo
konfrontohen

fizikisht
Tema më e ndezur në

peshëngritjen shqiptare
gjatë kohëve të fundit ësh-
të dënimi që i ka vendosur
KOKSH-i sportistëve sh-
qiptarë, duke i hequr
mundësinë e përfaqësimit
në Lojërat Mesdhetare.
Vendimi është marrë, pasi
shumë peshëngritës sh-
qiptarë kanë rezultuar me
doping në garat e zhvillu-
ara jashtë Shqipërisë. Sig-
urisht, ky vendim nuk
është mirëpritur nga
sportistët që përfaqësojnë
flamurin e Shqipërisë në
këtë sport, të cilët nuk
mund të garojnë normal-
isht në sportin e tyre.
Gjatë ditës së djeshme,
disa prej peshëngritësve si
Erkand Qerimaj, Briken
Çalja dhe Daniel Godelli
kanë kërkuar sqarime me
drejtuesit e KOKSH-it, por
çështja jo vetëm që nuk
është zgjidhur, madje ësh-
të ndezur edhe më tepër.
Situata ka shkuar deri aty
sa peshëngritësi Erkand
Qerimaj, ka pasur një
kontakt fizik me zëv-
endëspresidentin e KOK-
SH-it, Vojo Malo.

CHAMPIONS LEAGUE

Roma flirton me ëndrrën,
Liverpuli shkon në finaleRoma ka luajtur për

ballë Liverpulit, në
gjysmëfinalen e dytë të
vlefshëm për "Champi-
ons League". Rezultati i
takimit të parë linte pak
për të diskutuar në këtë
ndeshje, pasi anglezët
fituan në shtëpi me rezu-
ltatin 5-2. Megjithatë,
duke parë përmbysjen
ndaj Barcelonës, Roma
meritonte respekt dhe
vëmendje deri në momen-
tin e fundit, pavarësisht
rezultatit të arritur në
"Anfield". Formacioni i
hedhur nga të dy tekni-
kët nga minuta e parë
premtonte spektakël dhe
gola, pasi skuadrat kish-
in zgjedhur të luanin me
skemën 4-3-3. Takimi ka
dhuruar gjithçka, por jo

ndryshimin e historisë për
kualifikimin. Roma ka
mundur Liverpulin me rezu-
ltatin 4-2, në një ndeshje ku

kualifikimi i anglezëve ësh-
të vendosur në dyshim
vetëm në sekondat e fundit.
Goli i parë është shënuar me

fillimin e takimit, teksa pas
një gabimi fatal të Naingo-
lan në mesfushë, Mane nuk
ka falur përpara Alison.

"Tani e kuptoj
rëndësinë dhe

presionin e të qenit
trajner. Pas 1 viti në
drejtimin e Lirisë së
Prizrenit, mund të

them se e kam ndierë
kënaqësinë e punës
sime. Familja është

pjesë e rëndësishme e
imja dhe sapo lirohem

nga ekipi, atëherë
shkoj menjëherë tek

ta. Largësia është
shumë e vështirë,
prandaj duhet t'i
falënderoj për

sakrificën që kanë
bërë për mua.

Megjithatë, rezultati ësh-
të barazuar brenda pak
minutash, pasi Lovren e
ka larguar topin në
mënyrë të gabuar duke
gjetur kokën e Milner dhe
rrjetën e portës së an-
glezëve. Wijnaldum dhe
Xheko kanë përsëritur të
njëjtën situatë, përpara
se Naingolan të lëshonte
një predhë nga një dis-
tancë e largët, duke kalu-
ar në avantazh Romën
për herë të parë në këtë
mbrëmje. Në fund, Roma
ka shpresuar disa sekon-
da për kthesën e çmendur,
pasi Naingolan ka shënu-
ar nga pika e bardhë në
minutën e fundit. Iluzio-
ni zgjat pak dhe Liverpu-
li kalon në finale ndaj Re-
alit.

Duke parë
përmbysjen ndaj

Barcelonës, Roma
meritonte respekt

dhe vëmendje deri
në momentin e

fundit, pavarësisht
rezultatit të arritur

në "Anfield".
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një pemë gjigante.
6. Janë për të kërcyer.
13. Ishte shkolla e Aristotelit
15. Një thirrje me emra.
17. Gjysmë rivale.
18. Një pjesë e narkotikëve.
19. Një tis... mjegulle
20. E famshme ajo e Keopsit
23. Mbyllin një sirtar
24. Eshtë ngjyrë e... fytyrës.
25. Fillojën lejen.
26. Janë aktorë kryesorë.
29. Janë kompozime të kënduara.
30. Hudson aktore.
31. Satelit i Uranit.
32. Fillojnë tatëpjepën.
33. Mbetur në fund.
34. Sapo fillojnë.
35. Kastile janë në fund.

HORIZONTAL
1. Një pije freskuese.
7. Graf ish teniste.
12. Dada, ish-diktator i Ugandës.
13. Eshtë pasuri e investuar.
15. Mund të jenë fetare.
16. Një pjesë e relacionit.
17. Fillojnë ambalazhimin.
19. Një vegël.
20. Qe harkëtar i famshëm i akejve.
24. Fillojnë hetimin.
25. Një atentator vëtëvrasës.
26. Kështu janë takimet zyrtare.
29. Eshtë anije me dy skafe.
31. Fundi i Turandot.
32. Inicialet e Reitman regjisor.
33. Farrell regjisor.
34. Schneider që qe aktore.
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36. Mund të jetë e lirë për hartim.
38. Emri i Pasternak.
39. Ekberg e La dolce vita.
42. Dikur quhej Mediolanum.
43. Ruajnë pa ujë.
44. Një mund të jetë kalendarik.
46. Një është meskini, shpirtngushti.
47. Një hidrokarbur.
48. Mund të jetë franceskan.

VERTIKAL
1. Jessica Parker aktore.
2. Zola shkrimtar.
3. Janë dritë të tilla me parsec.
4. Mund të jenë gjaku.
5. United Kingdom.
6. Eshtë njeri me principe.
7. Një polimer për kirurgji estetike.
8. Kufizojnë takimet.
9. Diftong teatral.
10. Fillojnë fluturimin.
11. Makina Uno.
14. Eshtë shpend lagune.

18. Eshtë operator që bën zoom.
20. Eshtë i pashpirt.
21. Parashtesë për një.
22. Pak enigmatike
23. Një pjesë e Toskërisë.
25. Agustini ish-bomber.
26. Kufizojnë njën princip.
27. Miku i Batman.
28. Tapeti për judo.
29. Janë stadet në videogame.
30. Bëhet një kundër vendimit.
34. Janë me blerim mbuluar në një film
35. Eshtë shtet aziatik.
37. Papavrami violinist
38. Fadili komik
40. Përshëndetja e Jul Qezarit.
41. Mbyllin fushatat.
42. Me të bëjnë një ketër.
45. Mbyllin një takimin.

36. Kufij takimi.
38. Ekstremet e tokës.
40. Inicialet e Einstein.
41. Qendër mësimi.
42. Kështu thirrej Marco Pantani.
45. Pak irredentizëm
47. Fundi i një filmi.
48. Popullojnë qytetin.
49. Janë gojë vullkanesh
50. Eshtë edhe ai Persik.

VERTIKAL
1. Mund të jetë sekrete në derë.
2. Makina Agila.
3. Ami i Maupassant.
4. Mbyllin një sirtar.
5. Rrëzohen me strike
6. Luciano tenor i paharruar.
7. Mbyllin këndet
8. Eshtë borxh.

9. Mbyllin portat.
10. Hagen rockstar.
11. Një pjesë e akademisë.
12. Bien me ballë.
14. Një barkë lëkurëkuqsh.
16. Atje ku shkon progresisti
20. Pallati i Dalai Lamas në Lhasa
21. Një pjesë e minoritetit.
22. Eshtë fluturues në ufo.
24. Do të bëhen mace të tilla.
25. Fletë pa kufij.
27. I ka tek rendi.
28. Kreshniku i volejbollit.
29. Një det që është liqen në fakt.
36. As unë, as ai.
37. Në mes të King edhe Cole të muzikës.
39. Një parashtesë zmadhuese.
40. Eshtë llon papagalli.
41. Titulli i Sean Connery.
42. Fillojnë panikun.
43. Gjysma e rojave.
44. Fitim pa kufij.
46. Mbyllin një sherr.
47. Fillojnë një metodë.
48. Kufizojnë botimet.

Faik Konica:
-  Sharjet e kundërshtarit të nderojnë

(Albania 16,15-31 korrik 1889).
-  Ka njerëz që shiten tek një qeveri për të

pështyrë gënjeshtra.
(Albania 16,15-31 korrik 1898).

Jorge Luis Borges:
- Vetë jeta është një citat.

- Teksa mendoj për mitet e shumtë, është
njëri prej tyre që është shumë i dëm-
shëm, dhe ky është miti i shteteve.

- Është më mirë t'i meritoni
nderet dhe të mos i gëzoni
ato, se sa t'i gëzoni dhe të
mos i meritoni.
(Mark Tueni)

- Askush nuk është nderuar
ndonjëherë për atë që ka
marrë. Nderimi ka qenë për
atë që ai ka dhënë.
(Kelvin Tuejxh)

- Kur keni filluar të mos jepni
më kontribut, keni filluar të
vdisni.
(Eleanor Rusvelt)
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