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Presidenti Ilir Meta u
bëri dje thirrje ak
torëve politikë të refle-

ktojnë që Shqipëria të hedhë
hapa drejt Europës. Pak orë
pasi priti në një takim në
zyrën e vet ambasadoren në
detyrë të SHBA-ve në vendin
tonë, Lyela Moses-Ones,
Presidenti Meta bëri një re-
agim në rrjetet sociale më së
shumti për aspiratat e Sh-
qipërisë për integrimin në
BE. Meta shkruan mes të
tjerash se vendi ka nevojë
për reflektim dhe përgjegjë-
si maksimale nga të gjithë
aktorët politikë për të mos e
humbur këtë moment his-
torik. Kreu i shtetit bën thir-
rje që të bëhen përpjekje
maksimale që Shqipëria të
mos mbetet pas Maqedonisë
së Veriut në përparimin
drejt integrimit evropian.
Meta e quan detyrim his-
torik çeljen sa më parë të ne-
gociatave për anëtarësim.
Në një postim në rrjetin so-
cial "Facebook", kreu i sh-
tetit shkruan: "Shqipëria ka
nevojë për reflektim dhe
përgjegjësi maksimale nga
të gjithë aktorët politikë. Të
mos e humbasim këtë mo-
ment historik për të hedhur
një hap përpara drejt Eu-
ropës. Të bëjmë çdo për-
pjekje për mosshkëputjen
nga përparimi i fqinjit tonë
Maqedonisë së Veriut. Çelja
sa më parë e negociatave të
anëtarësimit, detyrim his-
torik për të gjithë ata që
duan Shqipërinë si Europa".
Po dje përreth një orë e
gjysmë, e ngarkuara me
punë e SHBA-ve, Leyla
Moses-Ones zhvilloi dje një
takim me kreun e shtetit,
Ilir Meta, në Presidencë.
Takimi erdhi pak para
nisjes së seancës plenare
dhe përfundoi në 11:40. Në
fokus të diskutimeve mes
tyre mendohet të jetë shfu-
qizimi i dekretit për datën e
zgjedhjeve dhe kriza politike
në vend.
DEKRETIDEKRETIDEKRETIDEKRETIDEKRETI

Pas votimit të rezolutës së
PS-së kundër Presidentit
Meta në Kuvend, reagoi Pres-
idenca ku përmes këshill-
tarit për mediat, Tedi Blushi
dhe këshilltarit ligjor, Gledin
Dervishaj deklaroi se akti
presidentit ka qenë në për-
puthje me Kushtetutën dhe i
mbështetur në të gjitha dis-
pozitat ligjore. Z.Dervishaj
bëri të qartë se dekreti i Pres-
identit Ilir Meta për shfuqiz-
imin e datës së zgjedhjeve të
30 qershorit është në fuqi dhe
i detyrueshëm për zbatim nga
të gjithë. Dervishi theksoi se
vlefshmërinë apo antikush-
tetutshmërinë e tij mund ta
shqyrtojë vetëm Gjykata
Kushtetuese. "Presidenti
thekson edhe njëherë për-
para të gjithë shqiptarëve
dhe partnerëve tanë të be-

ZGJEDHJET
DEKRETI

Kriza politike, kreu i shtetit: Palët të reflektojnë për të mirën e vendit

Presidenca: Vetëm Kushtetuesja
mund të shqyrtojë dekretin e Metës
"Rezoluta jo zgjidhje, do të ketë datë të re zgjedhjesh"

Valentina Madani

sueshëm ndërkombëtarë se
dekreti për shfuqizimin e de-
kretit ku ishte caktuar zhvil-
limi i zgjedhjeve është një akt
i marrë në mbështetje të plotë
me dispozitat kushtetuese
dhe parimet themelore të
mbrojtura prej saj. Ky akt
është marrë bazuar tërësisht
në argumente kushtues, ai
është në fuqi dhe i
detyrueshëm për zbatim nga
të gjithë", deklaroi z. Der-

vishaj. Sipas tij: "Akti i presi-
dentit për shfuqizimin e de-
kretit të mëparshëm, në zba-
tim të parashikimeve kush-
tetuese, referuar praktikës
kushtetuese, referuar mar-
rëdhënieve juridiko-sho-
qërore që ai rregullon, si dhe
referuar argumenteve kush-
tetuese mbi bazën e të cilave
ai është marrë, e bën dekre-
tin e presidentit një akt me
natyrë krejtësisht të veçantë

dhe si i tillë, askush tjetër veç
Gjykatës Kushtetuese nuk
mund të shqyrtojë vlefsh-
mërinë apo antikushtetutsh-
mërinë e tij". Duke u ndalur
te KQZ-ja, këshilltari ligjor i
kreut të shtetit theksoi se ky
institucion është i detyruar
ta zbatojë këtë dekret. "Dekre-
ti i presidentit i është dërguar
Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve për zbatim sipas
ligjit. Ky organ është i detyru-

Komisioni Europian re
agoi dje pas vendimit të

Parlamentit të Holandës.
Pyetjes së TV "Klan" lidhur
me argumentimin e de-
putetëve holandezë se nuk
ka rezultate të prekshme në
luftën kundër krimit të or-
ganizuar dhe korrupsion-
it dhe se ministri i Jashtëm
holandez konsideron se re-
komandimi i Komisionit
Europian ishte i parakohs-
hëm, Komisioni Europian
i përgjigjet: "Ne mendojmë
që zgjerimi është një in-
vestim gjeostrategjik i
Bashkimit Europian për
stabilitetin, paqen, sigur-
inë dhe zhvillimin ekono-
mik në Ballkanin Perëndi-
mor. Vlerësimi ynë është
shumë objektiv bazuar në
prurjen e interlokutorëve
të ndryshëm. Rekomandi-

ar ta zbatojë atë. Çdo anash-
kalim i detyrave nga ky insti-
tucion është i patolerueshëm
nga ligji. Çdo subjekt politik,
apo jopolitik që nuk është da-
kord me vendimmarrjen e
presidentin, apo kundërsh-
ton kompetencat që ai ka ush-
truar nëpërmjet dekretit të
tij, është i lirë të ngrejë pre-
tendimet e tij, qoftë në
Gjykatën Kushtetuese apo në
ndonjë gjykatë tjetër, të çdo

niveli që ai vlerëson që mund
të zgjidhë çështjen", u shpreh
këshilltari i presidentit. Der-
vishaj bëri të qartë se kry-
etarët aktualë të bashkive do
të vijojnë të qëndrojnë në
detyrë deri në zgjedhjen e kry-
etarëve të rinj, për të cilën ai
tha se kreu i shtetit shumë
shpejt do të caktojë një tjetër
datë për zgjedhjet, pas kon-
sultave të nisura me partitë
politike.

Negociatat, Koçijançiç: Vlerësimi i KE-së,
i bazuar në informacione të ndryshme

KRYEBASHKIAKËT

Kryeministri Edi
Rama gjatë
seancës së
djeshme
 parlamentare

mi ynë tregon se Shqipëria
dhe Maqedonia e Veriut kanë
treguar vendosmërinë për të
avancuar në rrugën e inte-
grimit dhe se ato kanë arri-
tur rezultate të prekshme
dhe të qëndrueshme. Ju
rikujtoj edhe deklaratën e
presidentit të Komisionit Eu-
ropian kur u takua me
kryeministrin shqiptar, e cila

tregon qartë qëndrimin e tij
dhe të komisionit". Lidhur
me faktin se raporti i Komi-
sionit Europian nuk kon-
testohet vetëm nga Holan-
da, por edhe Gjermania dhe
Franca, komisioni nuk ko-
menton qëndrimet në ven-
det anëtare. "Nëse i refero-
hemi punës që duhej bërë për
këtë stad, kjo është bërë. Kjo
nuk do të thotë se puna
mbaron aty. Ju e dini që luf-
ta kundër krimit të organi-
zuar dhe korrupsionit mbe-
tet një prioritet, për të cilat
shtetet janë angazhuar dhe
për të cilat puna duhet të
vazhdojë. I takon Këshillit
të Bashkimit Europian të
vendosë dhe nuk do të ko-
mentoj qëndrime, spe-
kulime apo debate në shte-
tet anëtarë", shprehet Maja
Koçijançiç.

Idrizi e Kokëdhima te Meta:
Kokat e nxehta të ulen

Presidenti Ilir Meta vijoi dje takimet me partitë për
datën e re të zgjedhjeve vendore. Z.Meta priti dje kre-

un e partisë "Zgjidhja", Koço Kokëdhimën dhe kreun e
PDIU-së, Shpëtim Idrizin, në takime të veçanta. Kryetari
i partisë "Zgjidhja" e vlerëson iniciativën e Presidentit
Meta si një mundësi që palët të ulen dhe të gjejnë zgjidhje
për krizën politike. Pas takimit me kreun e shtetit, Kokë-
dhima tha se duhet t'i hapet rrugë dialogut. "Unë dua të
konfirmoj që nuk është thelbësore thjesht një datë e re
zgjedhjesh. Thelbësore është të shkojmë në zgjedhje të
besueshme, zgjedhje me standarde, demokratike. Nga
ky moment duhet që të gjitha palët të reflektojnë dhe t'i
hapet rruga një marrëveshjeje të madhe, me qëllim që të
demokratizohet Shqipëria, zgjedhjet, qeverisja, partitë
dhe t'i kthehet sovraniteti popullit. T'u jepen fund buri-
meve dhe shkaqeve reale të kësaj krize dhe shumë krizave
të tjera", theksoi z.Kokëdhima. Dy ditë më parë presi-
denti takoi krerët e partive të grupimit të qendrës së
djathtë. Meta i ka bërë ftesë edhe kryetarit të PS-së, Edi
Rama për bisedime, sikurse dhe kryetarit të PD-së, Lul-
zim Bashës. Pas takimit me kreun e shtetit, Idrizi u
shpreh i gatshëm të ulet edhe me kryeministrin Edi
Rama në tryezë, si kryetar partie. “I bëmë të qartë që sot
nuk është momentit të diskutojmë për një datë të re
zgjedhjesh por koha të largohemi nga marria dhe spi-
ralja ku jemi futur. Është momenti që kokat e nxehta atë
që e kanë në dorë të ulen”, tha z.Idrizi.

Këshilltari Dervishaj
bëri të qartë se
kryetarët aktualë të
bashkive do të
vijojnë të qëndrojnë
në detyrë deri në
zgjedhjen e
kryetarëve të rinj
dhe u shpreh tha se
kreu i shtetit shumë
shpejt do të caktojë
një tjetër datë për
zgjedhjet, pas
konsultave të nisura
me partitë politike.

Këshilltari për mediat, Tedi Blushi
dhe këshilltari ligjor, Gledin Dervishaj
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Kuvendi ka miratuar
me 100 vota pro, 7
kundër dhe 2 absten-

im rezolutën e paraqitur nga
grupi parlamentar socialist
që i kërkon Presidentit të Re-
publikës që të reflektojë në
lidhje me sjelljen tij ligjore në
nxjerrjen e aktit për zhde-
kretimin e datës së zgje-
dhjeve. Pas pesë orësh de-
batesh mazhoranca falë edhe
disa votave pro nga opozita e
re miratoi dokumentin që prej
socialistëve është konsideru-
ar edhe si hapi i parë proce-
durës që do të sjellë sh-
karkimin e kreut të shtetit
për shkelje të Kushtetutës.
VOTIMIVOTIMIVOTIMIVOTIMIVOTIMI

Votimi i djeshëm tregoi në
të njëjtën kohë se mazhoran-
ca e majtë i ka edhe votat që
mund të duhen në një etapë
tjetër për miratimin e një
kërkese të mundshme për sh-
karkimin e Presidentit. Kuj-
tojmë se për largimin e kreut
të shtetit Kushtetuta përcak-
ton se duhen 2/3 e votave të
të gjithë Kuvendit, pra 93
vota. Rezoluta përveç votave
të socialistëve ka marrë edhe
votat e një numri të kon-
siderueshëm të deputetëve
opozitarë, përfshi Myslim
Murrizin, Korab Litën, Ar-
ben Elezit, Halil Jakimi, Al-
ban Zenelit, Nimet Musai,
Ylli Shehut etj. Nga ana tjetër
rezolutën e kanë votuar
kundër 7 deputetë, konkre-
tisht Arlind Çaçani, Rudina
Hajdari, Artur Roshi, Fatjo-
na Dhimitri, Reme Lala, Koçi
Tahiri, Lefter Maliqi ndërsa
ndër ata që kanë abstenuar
ka qënë edhe Aurora Mara
dhe Enada Kapllani.
REZOLREZOLREZOLREZOLREZOLUTUTUTUTUTAAAAA

Në rezolutë tashmë të
miratuar nga parlamenti,
maxhoranca e konsideron
dekretin për anulimin e
zgjedhjeve të 30 qershorit, një
akt të paprecedent që synon
të mohojë realizimin e së
drejtës kushtetuese të sh-
tetasve shqiptarë për të
zgjedhur përfaqësuesit e tyre
në pushtetin vendor. Gjith-
ashtu, ky dokument zyrtar
tashmë i Kuvendit konstaton
se Kushtetuta dhe Kodi
Zgjedhor nuk i njohin Presi-
dentit të drejtën për të anu-
luar zgjedhjet dhe se ky akt,
në mënyrë të kundër-
ligjshme, ka për qëllim ndë-
rhyrjen në një proces zgjed-
hor tashmë të shpallur dhe
të administruar sipas kri-
tereve, kushteve dhe afateve
të parashikuara në Kodin
Zgjedhor, ashtu si është pro-
cesi i nisur për organizimin
dhe administrimin e
zgjedhjeve të datë 30 qershor
2019. "Ky akt tenton të ndë-
rhyjë drejtpërdrejt në një
proces që tashmë është në

Mazhoranca siguroi edhe votat e një pjese të opozitës. 7 deputetë votuan kundër

Kuvendi voton me 100 vota pro
rezolutën, thirrje Metës të reflektojë
"Zhdekretimi është nul dhe sikur nuk ka ekzistuar asnjëherë"

kompetencë të organit ad-
ministrues të tij dhe si i tillë
duhet shqyrtuar dhe vlerë-
suar nga organet e adminis-
trimit zgjedhor të parash-
ikuara në Kodin Zgjedhor.
Është detyrim i adminis-
tratës zgjedhore, jo vetëm të
garantojë ushtrimin e së
drejtës së zgjedhjes sipas
standardeve kushtetuese
dhe ligjore nga shtetasit sh-
qiptarë, por edhe ta mbrojë
ushtrimin e kësaj të drejte
nga çdo ndërhyrje e
paligjshme, e kryer ose që
tentohet të kryhet, nga çdo
person fizik apo juridik,
duke mos lejuar cenimin e

mbarëvajtjes së këtij proce-
si", - thuhet në rezolutën e
miratuar nga Kuvendi. Në
konkluzionet e këtij doku-
menti përcaktohet se Kuven-
di i Shqipërisë vlerëson se
akti i Presidentit është një
akt absolutisht i pavlef-
shëm, i nxjerrë në kapërcim
të kompetencave kush-
tetuese dhe ligjore të insti-
tucionit të Presidentit dhe
si i tillë ai konsiderohet nul
dhe sikur nuk ka ekzistu-
ar asnjëherë. Po ashtu
nëpërmjet kësaj rezolute
Kuvendi i Shqipërisë mbë-
shtet qëndrimin e Komi-
sionit Qendror të Zgje-

dhjeve për vijimin e proces-
it zgjedhor dhe inkurajon
këtë organ të vijojë të
mbrojë pacenueshmërinë si
dhe të garantojë vazh-
dimësinë e procesit zgjed-
hor për zgjedhjet vendore
të datës 30 qershor 2019. Në
fund nëpërmjet këtij doku-
menti të miratuar me 100
vota, Kuvendi "i bën thirrje
Presidentit të Republikës
të reflektojë duke kthyer
institucionin e Presidentit
në kufijtë e kompetencave të
njohura nga Kushtetuta dhe
të mos ndërmarrë asnjë vep-
rim tjetër në shkelje fla-
grante të Kushtetutës".

Kryeministri Edi
Rama akuzoi dje nga

foltorja e Kuvendit ku u
diskutua rezoluta për zh-
dekretimin e zgjedhjeve,
Ilir Metën dhe Sali Ber-
ishën si autorët kryesor të
një skenari që ka për
qëllim të pengojë vendin
dhe rrëzimin e qeverisë. Ai
tha se pjesë e këtij skenari
janë të gjitha lëvizjet e
opozitës nisur që nga dal-
ja e opozitës nga Kuvendi,
e cila pasoi me protesta të
përjavshme me molotov
deri tek publikimi i përgji-
meve të Bild në një mo-
ment kyç të vendit i cili
ndodhet para zhvillimit të
zgjedhjeve lokale dhe
pritjes së përgjigjes nga
BE për hapjen e negociat-
ave. "E vërteta e dalë cul-
lak nga ky akt marrëzie,
befasuese është se vepri-
mi i Ilir Metës nuk ishte
një rrufe në qiell të pastër,
por një hap spektakolar
në vazhdën e një plani poli-
tik për të marrë peng jetën



Fino dhe Majko rezerva
për shkarkimin e Metës:

Thellojmë gabimin

THIRRJA
Nëpërmjet këtij dokumenti të miratuar me 100 vota,
Kuvendi "i bën thirrje Presidentit të Republikës të
reflektojë duke kthyer institucionin e Presidentit në
kufijtë e kompetencave të njohura nga Kushtetuta
dhe të mos ndërmarrë asnjë veprim tjetër në shkelje
flagrante të Kushtetutës".



Jo të gjithë brenda Grupit Parlamentar të Partisë So
cialiste kanë qenë pro nismës për shkarkimin e Pres-

identit të Republikës. Figura me peshë brenda PS-së, si
Bashkim Fino dhe Pandeli Majko kanë qenë më të rezer-
vuar në këtë drejtim, ndërsa nuk kanë nguruar të shpre-
hen edhe kundër shkarkimit. Fino e konsideroi antikush-
tetues vendimin e Metës, por tha se shkarkimi i tij nuk
është zgjidhje. "Si ish-kryeministër në një moment shumë
të vështirë dhe deputet për një kohë të gjatë unë e di që
pluralizmi është instrumenti i sovranitetit që ushtrohet
nga zgjedhjet. Shumë militantë do të donin që presidenti
të shkarkohej sot, dhe i mirëkuptoj, janë po ata që na
panë me inat kur e votuam, por them se gabimin që kemi
bërë e thellojmë duke e shkarkuar, le ta lëmë atë ta thel-
lojë deri në fund", - tha Fino. Ndërkohë që Majko duke
folur edhe për marrëdhëniet personale me Presidenti, u
shpreh se akti i tij është i gabuar juridikisht, por jo poli-
tikisht. "Moment i vështirë. Sot duhet të kontestoj në
publik me dikë që jam rritur. Politikisht nuk e kundërsh-
toj dekretin e Metës, por juridikisht po. Nuk e ka të shk-
ruar në Kushtetutë zhdekretimin e datës së zgjedhjeve.
Dekreti i Metës, akt jo Kushtetutës, ka gabuar, ka krijuar
një problem dhe nuk sjellë zgjidhjen e krizës, por thellimin
e saj", u shpreh Majko. Majko ka vënë theksin për ndry-
shime të Kushtetutës dhe kjo sipas tij, mund të bëhet
edhe vetëm me dakordësinë e opozitës së re.

Kryeministri: Meta dhe Berisha
drejtojnë planin për rrëzimin e qeverisë

demokratike të vendit dhe
minuar rrugën e negociat-
ave për anëtarësim në Bash-
kimin Europian. Dy frymë-
zuesit dhe orkestruesit të
këtij plani Sali Berisha dhe
Ilir Meta kujtojnë vërtetë se
mund të më largojnë mua
nga detyra me molotovët e
Lulit dhe me mallkimet e
Monikës e ka gabim. Këta dy
të shkretët që i kanë hyrë
detit në këmbë janë thjesht
instrumente në duart e dy të
parëve",-tha Rama në fjalën
e tij. Më tej ai shtoi se opozi-
ta nëpërmjet këtyre vepri-
meve kërkon që të marrë
pushtetin duke rrëzuar

qeverinë që sipas tij gëzon
mbështetjen më të madhe
që ka gëzuar ndonjë qeveri
tjetër në popull dhe parla-
ment. Kryeministri u
shpreh se Presidenti ka
"kapërcyer mbi Kush-
tetutën dhe duke fluturu-
ar përtej kufirit të imagji-
natës si një plumb qorr, për
të vrarë zgjedhjet në mes
të fushatës së zgjedhjeve".
Rama ka drejtuar edhe
disa pyetje në drejtim të
opinionit publik, sepse
kreu i shtetit ndërmori një
akt të tillë duke shpikur
sipas tij dhe një termi-
nologji të re juridike si zh-
dekretim. "Ky Kuvend sot
është i detyruar të merret
me një akt brutal, trans-
gresiv, të papërgjegjshëm
dhe të patolerueshëm të
Ilir Metës. Kujt më shumë
se Ilir Metës i janë falur
përçarjet, hiletë, skandalet
dhe i është dhënë kaq e kaq
herë mundësia të rilindë, i
penduar, i burrëruar, i
kthjelluar?", - tha Rama.
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Për kreun e opozitës,
Lulzim Basha, 30 qer
shori nuk është më

dita kur do të zhvillohen
zgjedhjet vendore të vitit 2019.
Faktin që Edi Rama mbron
30 qershorin si datën e
zgjedhjeve, Lulzim Basha e
sheh si kohë që kryeministri
kërkon ta shfrytëzojë për të
negociuar, sikurse shprehet,
"kokën e tij". Gjatë një bash-
këbisedimi me gazetarët në
selinë e PD-së, Basha bëri dje
të qartë se 30 qershori nuk
është më një datë kush-
tetuese. Sipas tij, 30 qershor-
in nuk e vendos Partia Social-
iste, teksa shtoi: "Është një-
soj sikur unë të shpall 7 kor-
rikun ditë zgjedhjesh". "Sfidi-
mi i hapur që Edi Rama bën,
përpjekja për të vendosur 30
qershorin, kur kjo datë tash-
më nga pikëpamja kush-
tetuese nuk përbën më një
datë zgjedhjesh, por nga pikë-
pamja njerëzore përbën një
datë krimi, ky sfidim bëhet me
një qëllim, që Edi Rama të
ketë mundësi të negociojë për
kokën e tij, për pasurinë e tij.
Ora nuk pret, koha është e
pamëshirë. Javën e ardhshme
do të humbim për herë të
katërt shansin për të hapur
negociatat me Europën",
theksoi kreu i PD. Basha
apeloi për rezistencë qyteta-
re, ndërkohë që sipas tij bash-
këpunimi i Ramës me rrjetet
kriminale nuk nis në pran-
verën e 2017-ës, por që kur
Rama ishte në krye të Bash-
kisë së Tiranës. Në këto kush-
te, Basha përmendi se: "Miq
të Shqipërisë, kërkojnë që
Rama t'i hapë rrugë një pro-
cesi politik, zgjedhje të lira
dhe të ndershme, parlament
legjitim, jo nga kriminelët.
Sfidimi i hapur që Edi Rama
bën, përpjekja për të vendo-
sur 30 qershorin në qendër të
debatit politik, kur kjo nuk
përbën më një datë
zgjedhjesh, por një datë kri-
mi kushtetues, grushti shte-
ti, ky sfidim bëhet me një
qëllim që Rama të ketë
mundësinë të negociojë për
kokën e tij, pushtetin e tij dhe
një grushti oligarkësh. Ora
nuk pret, koha është e pam-
ëshirë. Ne do të humbin jav-
ën e ardhshme për herë të
katërt shansin për hapjen e
negociatave, sepse nuk lufto-
het krimi dhe korrupsioni".
AKUZAAKUZAAKUZAAKUZAAKUZA

Kreu demokrat, Lulzim
Basha, paralajmëroi se vendi
po shkon drejt grushtit të
shtetit, kurse zgjedhjet par-
lamentare të vitit 2017 i kon-
sideron të vjedhura dhe të
kontrolluara nga grupet
kriminale. Basha përmendi
se votuesit u kërcënuan dhe
votat u blenë. Ai përmendi se
Shqipëria është në kushtet e
grushtit të shtetit dhe nuk ka
më pikë dyshimi që Edi Rama
dhe bandat e krimit asgjësu-
an procesin zgjedhor të 2017-
ës. "Këtë bashkëbisedim po e
organizojmë në kushte të jas-

Kreu i PD-së: Shkarkimi i Metës, teatër për të larguar vëmendjen nga skandalet

"Rezistencë popullore", Basha:
Shqipëria, drejt grushtit të shtetit
"Në kushtet europiane, Rama do të ishte në arrest"

Valentina Madani

htëzakonshme, ndërkohë që
Shqipëria po shkon drejt sit-
uatës së grushtit të shtetit, të
organizuar nga mafia e
drogës në bashkëpunim me
Edi Ramën dhe kupolën e tij
tashmë të faktuar të ardhur
në pushtet jo përmes votës së
qytetarëve, por përmes ndih-
mës së pikërisht narkoma-
fies. Në këto kushte kur tash-
më nuk ka asnjë iluzion, asn-
jë pikë dyshimi se zgjedhjet
parlamentare të vitit 2017 u

diktuan nga krimi i organi-
zuar, nga paratë e pista të
drogës, nga kërcënimi masiv
dhe shantazhimi masiv i vo-
tuesve dhe përkrahësve të
opozitës, nga shitblerja ma-
sive e votës, nga rrjetet krim-
inale të drogës, nga Avdylët
në Shijak, te Shullazët në Ti-
ranë, nga Bajrat në Shkodër,
te Habiljat, te Xhafajt në
Vlorë, nga Sanxhaktarët dhe
Çelët në Elbasan, te bandat e
Çobejve dhe Rragamit në Ko-

rçë", theksoi z.Basha.
SHKARKIMISHKARKIMISHKARKIMISHKARKIMISHKARKIMI

Lulzim Basha e quan
nismën e mazhorancës për
shkarkimin e Metës në teatër
për të larguar vëmendjen
nga skandalet e qeverisë.
Kreu i opozitës tha se nuk do
të ketë kurrë marrëveshje
me Ramën, ndërsa protestat
do të vijojnë edhe më të fu-
qishme. Sipas tij, ky sfidim
bëhet me një qëllim që Rama
të negociojë për pasurinë e
tij. "Rama ka vënë në skenë
shkarkimin e presidentit. E
gjithë llogorja ka vetëm një
qëllim, të shfokusojë vëmend-
jen tuaj të dashur bash-
këqytetarë nga fakti se e
gjithë Evropa dhe bota e di
që kemi në krye një bandit të
kapur me presh në duar, që
nuk përfaqëson legjitimitet,
por ilegjitimitet të zhytur
dhe të kapur nga krimi. Mos
kini asnjë iluzion për sh-
karkimin e presidentit, për-
fundoi në rezolutë dhe tani
në orët e pasdites për t'u
shndërruar në qortim, nuk
është gjë tjetër veç pjesë e
këtij teatri për të larguar vë-
mendjen nga kriza e thellë ku
ka hyrë vendi. Është kapur
duke vjedhur zgjedhjet, ju,
buxhetin tuaj, pasuritë tua-
ja publike, për t'ia dhënë një
grushti njerëzish ky është
një teatër. 30 qershori nuk
përbën më një datë
zgjedhjesh, por krimi kush-
tetues, grusht shteti e ky sfi-
dim bëhet me një qëllim që
Rama të negociojë për push-
tetin e për pasurinë e tij. Orët
dhe ditët e ardhshme do të
përcaktojnë sesi do jetë Sh-
qipëria për vitet e ardhshme",
tha z.Basha.

ZGJIDHJA
"Unë nuk i kam kërkuar
asgjë dhe nuk do t'i
kërkoj asgjë presidentit,
sepse nuk besoj se
zgjidhja e krizës vjen
përmes akteve të
presidentit. Edi Rama
ka faktuar që nuk do t'ia
dijë për Kushtetutën,
drejtësinë, as për miqtë
ndërkombëtarë. Sepse
ai është i zhytur në
krim e korrupsion dhe i
kapur nga krimi. E
vetmja forcë që mund ta
ndalë është forca e
njerëzve të bashkuar", -
tha kreu i PD-së.

ZGJEDHJET
"30 qershori zyrtarisht nuk përbën më nga pikëpamja
kushtetuese datë zgjedhore, por nga pikëpamja
politike përbën grusht shteti. Ju ftoj në këto momente
të vështira ta përbuzim teatrin e propagandës dhe të
mos tërhiqemi si foshnja që tërhiqen vëmendjen me
rraketaket", tha kreu i PD-së.



Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, mblodhi dje
Komitetin Drejtues Kombëtar, nga ku akuzoi se

kryeministri Edi Rama nuk ka marrë asgjë që ka në
jetë me zotësinë e tij, por vetëm duke i blerë gjërat. Më
pas, Kryemadhi duke sjellë në mend kohën kur PS ish-
te në opozitë, duke pretenduar se kryeministri Rama
bënte thirrje që të mos hapeshin vizat. "Në fakt, ne nuk
kemi një politikan, por kemi një të sëmurë patologjik.
Ai i ka marrë meritat nëpërmjet pag-
esës shantazhit, blerjes së moralit të
çdokujt. Një njeri që i ka arritur çdo
gjë duke bërë kompromise e kthen
në njeri patologjik. Ky njeri merr
peng të ardhmen e shqiptarëve. Ril-
indja me LSI-në morën një Shqipëri
në NATO dhe gati duke marrë sta-
tusin kandidat. Por, LSI nuk voton-
te tri ligje për një kryetar qarku të
Fierit, pasi me votat e tyre të LSI
votuan për një anëtar tjetër. Ishte një
vendim politik, nëse e mbani mend, se vendet në tranzi-
cion siç jemi ne, memorien e kanë shumë të shkurtër.
Ky njeri që na betohet për integrimin, e mbani mend se
si kërcënonte për të mos liberalizuar vizat për shkak
se do të largohen 1 milion shqiptarë. Në më pak se 28
muaj ky ka shkatërruar procesin Shqipërisë, do t'i rik-
thehen vizat. Është një vendim i holandezëve. Tani ka
filluar procesin edhe Zvicra", tha zj.Kryemadhi.

SHKURTE

PD, Oketa: Zgjedhjet, si ndeshja Serbi-Shqipëri

Gazment Oketa, anëtar i Këshillit Kombëtar të PD-së,
krahasoi dje zgjedhjet në Shqipëri me ndeshjen Serbi-

Shqipëri. "Në Kuvend u tha se në datën 30 qershor është
caktuar një datë zgjedhjesh, ekipi ynë është gati, ekipi kundër-
shtar duhet të paraqitet etj. Të kthehemi pak në vitin 2014,
kur u luajt Serbi-Shqipëri. Ndeshjen e arbitroi një nga arbi-
trat më të mirë nga Anglia. Aty hynë në fushë huliganët,
dhunuan lojtarët tanë, por çuditërisht arbitri nuk i pa ato
skena, UEFA ia dha fitoren në tavolinë Serbisë, ndërsa CAS
vendosi t'ia jepte fitoren Shqipërisë. Të gjithë ishim dakord
me lojtarët tanë që nuk donin të ktheheshin në fushë, pasi
vetëm ndeshje futbolli nuk ishte ajo. Me këtë dua të them se
Rama dhe dy zëdhënës të Rilindjes i bëjnë thirrje opozitës që
të hyjë në zgjedhje, ndërsa huliganët janë ata që kanë listat,
siç doli nga përgjimet, të cilët shkojnë nëpër shtëpi dhe ble-
jnë vota dhe shantazhojnë. Në këto kushte nuk mund të
luhet", deklaroi Oketa për TV 'A2'. Në lidhje me dekretin e
presidentit, Meta Oketa tha se, "në një shtet normal do të
flisnin gjykatat dhe do të mbyllnin çdo diskutim politik",
por sipas tij, "data 30 duhet të ndryshojë me çdo kusht, pasi
do të ishte përplasje shumë e fortë mes kampeve politike dhe
pasojat do t'i vuanin qytetarët e thjeshtë".

Mustafaj: Presidenti nuk do të shkarkohet

Analisti Besnik Mustafaj u shpreh dje në "News 24" i
bindur se Presidenti Meta nuk do të shkarkohet. Ndër-

sa risolli në vëmendje një rast analog të situatës të vitit
2010 të parlamentit me kreun e Bashkisë së Tiranës, atë
kohë Edi Rama. "Meta tregon vendosmërinë e tij ndaj de-
kretit që ka nxjerrë, besimin e tij se ka një bazë ligjore dhe
institucionet të cilat implikohen në rast gjykimi të këtij
dekreti, pra që KQZ-ja është i detyruar të zbatojë dekretin
e presidentit dhe që dekreti mund të gjykohet vetëm nga
Gjykata Kushtetuese. Në vitin 2010-ën ka pasur një akt të
ngjashëm. Parlamenti ka bërë një komision hetimor për
lejet e ndërtimit, ka shpallur një vendim të ngjashëm që
lejet e ndërtimit të dhëna nga Rama ishin nul dhe Rama e
ka çuar në Kushtetuese dhe gjykata ka vendosur që parla-
menti nuk mund të vendosë. Pra, parlamenti kishte arri-
tur në përfundimin se lejet e ndërtimit ishin nul, të pavlef-
shme dhe Gjykata Kushtetuese nisur nga ankimimi i
Ramës arrin në vendimin se parlamenti nuk mund të për-
caktojë vendimet e një institucioni tjetër si të pavlefshme.
Është analoge fryma", theksoi Mustafaj.

LSI, Kryemadhi: Edi Rama shkatërroi
procesin e hapjes së negociatave

Një nga protesta
e fundit të opozitës

Kreu i PD-së, Lulzim Basha
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Veliaj: Axhendën e Presidentit
 e paracakton Xhelal Mziu
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Fushata elektorale e
Partisë Socialiste ësh
të futur sërish në nor-

malitet, pasi disa ditë ndër-
prerje. Pas takimeve në Lush-
nje, kreu i qeverisë është
ndalur dje në Përrenjas dhe
Librazhd ku ka zhvilluar dy
takime të tjera elektorale,
duke konfirmuar kështu
vendosmërinë për të mos u
tërhequr nga zgjedhjet e 30
qershorit. Nga Përrenjasi, ni-
sur edhe nga deklarata e
Presidencës fill pas seancës
së djeshme plenare të Kuven-
dit të Shqipërisë, kryeminis-
tri Edi Rama i kërkoi Ilir
Metës që të lexonte rezolutën
e miratuar dhe të reflekton-
te duke kërkuar ndjesë. "Dua
t'i them Ilirit, sot e filluam me
të po e vijojmë me të, që ta
lexojë me qetësi dhe
kthjelltësi rezolutën e mirat-
uar me 100 vota. Të reflektojë
mbi opinionin e Kuvendit dhe
të mos e trashë më tutje zul-
lumin ky është futur, pasi ne
dhe populli nuk ka shans të
merren peng. E di që ai është
në pozitë të vështirë, por nuk
është burrëri që të mos refle-
ktojë dhe të kërkojë ndjesë",
- tha Rama. Më tej ai e quajti
faj të Presidentit dhe jo një
gabim, ndërsa theksoi se në
këtë situatë nuk e ndihmon
dot as opozita. "Pavarësisht
se nuk ka bërë një gabim, por
një faj, sidoqoftë normalizon
raportin e tij me fajin. Halla
Sali nuk ndihmon dhe
ngarkon edhe më shumë atë
vetë edhe një situatë që e
kanë shkaktuar ata me
qëllim, por ne do të dalim pa
vështirësi" - tha ai. Gjithash-
tu, kryeministri atakoi edhe
argumentin e dhënë nga
Presidenca lidhur me manda-
tin e krerëve aktual të bash-
kive, sipas të cilit ata mund
të qëndrojnë në detyrë përtej
periudhës 4-vjeçare. Sipas
Ramës ky është një tjetër in-
terpretim i gabuar i Presi-
dentit, i cili për kryeminis-
trin e bën edhe më të madh
fajin e Kreut të Shtetit. "Më
tha Taulanti që Presidenti
kishte nxjerrë ca ekspertë që
paskan thënë që ai po rish-
ikon mundësinë e një date
tjetër dhe deri atëherë kry-
etarët e bashkive do të rrinë
në zyrë. Një tjetër pjellë e një
imagjinate të dalë nga kon-
trolli për të çuar vijën e kon-
fliktit matanë 30 qershorit, që
është vulosur dhe nuk e nda-
lon dot, as Ilir, as Saliu dhe
as artisti me fallxhoren", - u
shpreh Rama. Duke shpre-
hur vendosmërinë e shu-
micës që drejton për të sh-

Kryeministri Rama vijoi fushatën elektorale në Librazhd dhe Përrenjas

Rama: Meta të reflektojë mbi
rezolutën, të mos e trashë zullumin
"Kush pengon fushatën dhe zgjedhjet, do përballet me ligjin"

I pranishëm në takimin elektoral të Partisë Socialiste
në Librazhd ishte edhe presidenti i Partisë Socialiste

Europiane, Sergei Stanishev. Ai përshëndeti takimin
ndërsa tha se zgjedhjet duhet të zhvillohen në 30 qer-
shor. "Vetëm dy ditë më parë Presidenti i KE-së tha se
askush nuk mund t'i ndalojë njerëzit për të zgjedhur
përfaqësuesit e tyre vendorë. Dhe jam i habitur që ka
njerëz në Shqipëri, politikanë që duan t'i privojnë nga
kjo e drejtë. Nuk është puna ime për t'i dhënë këshilla
opozitës, por nuk kam parë asnjëherë asnjë vend që
bojkoti, dhuna të sjellin sukses. Nëse mendoni se keni
ide të mira dhe njerëzit e duhura, hyni në zgjedhje dhe
fitoni, ky është rregulli i demokracisë", tha Stanishev.

kuar në zgjedhjet e 30 qer-
shorit, Rama nga Librazhdi
u shpreh se kushdo që do të
pengojë zhvillimin e tyre do
të përballet me ligjin dhe bur-
gun. Ai u shpreh se pengimi
i fushatës zgjedhore përbën
vepër penale që dënohet nga
1-5 vjet burg. "Kam dëgjuar
shpesh që thonë 1997, 1997!
Por me kë do ta bëjnë? Me ato
100 mjeranë atje që kishin
zënë rrugën dhe gjuanin me
gurë dhe kapsolla të drejtu-
ar nga politikanë qorra që u
shërbejnë, Metës, Bashës,
Saliut dhe Monikës?!" Sot

shkelën një nga nenet,
pengimin e fushatës dhe
dënohen nga 1-5 vite. Sakri-
fikojnë lirinë e tyre, për kë?
Hallin e katër aventurierëve
që e çuan opozitën në drejtim
të paditur. Në 30 qershor ne
do të vijojmë rrugën dhe
kush do të guxojë të na dalë
përpara do të përballet me
ligjin, jo vetëm shqiptar", -
deklaroi Rama. Ai edhe një
herë risolli në vëmendje qën-
drimin e prerë dhe të qartë të
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës se krerët e
opozitës do jenë përgjegjës

për çdo akt dhune dhe pengi-
mi të zgjedhjeve, ndërsa të
gjithë ata që do të përfshihen
në këtë skenar do tu refuzo-
het të shkojnë më në SHBA.
"Qeveria amerikane i drejtoi
gishtin me emër dhe mbi-
emër, Bashës dhe Kryema-
dhit që do të jenë përgjegjës,
se qartësisht se atyre që vi-
jojnë këtë rrugë do u hiqet e
drejta për të hyrë në SHBA.
E dëgjuat vetë nga Presiden-
ti i KE-së dhe të gjithë euro-
pianët janë për zbatimin e
ligjit në 30 Qershor", - dek-
laroi Rama.

Nga Njësia 7 ku vijoi fushatën e tij elektorale, kandidati
i koalicionit të majtë, "Aleanca për Shqipërinë Europi-

ane" për Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj e ka konsideru-
ar debatin politik dhe zhdekretimin e datës së zgjedhjeve
si një lojë të organizuar nga opozita. Për këtë ai iu referua
pikërisht lajmit të bërë publik nga kryetari aktual i Bash-
kisë së Kamzës, Xhelal Mziu për përcaktimin e 20 tetorit si
datën e re të zgjedhjeve vendore. Sipas Veliajt zbulimi i
datës së re të zgjedhjeve nga kryebashkiaku i Kamzës,
ndërkohë që Presidenti i Republikës po bën konsultime me
disa nga partitë e vogla dhe pa asnjë peshë politike për
përcaktimin e një date të re, tregon më së miri se axhenda
e Kreut të Shtetit përcaktohet nga opozita. "E kisha dëg-
juar si thashethem, nga ata njerëz që rrinë vërdallë, Pres-
idencës  e SHQUP, por ta shihja të shkruar që axhendën e
Presidentit të Republikës e paracakton Xhelal Mziu, ky
është fundi i botës zyrtarisht. Kur mendon që budallallëku
nuk ka fund, kur mendon që çdo idiotësi ka një limit, kur
mendon që çudia ka kapur ekstremin e vet, jetojmë në Ti-
ranë, çdo gjë mund të ndodhë, ndodh çudia e gjithë çudirave.
Xhelal sapo dekonspirove presidentin. U munduan ata të
shkretët të bëjnë sikur konsultojnë partitë, edhe çfarë par-
tish, partinë e Koços, që s'ka as deputet dhe as këshilltar,
parti vulë humbura, pemëthyera që nuk kanë asnjë man-
dat të fituar me logon e tyre. Po konsultohen?! Dhe Xhelali
ngaqë si rrihet derisa të bëjë budallallëkun e radhës sapo e
dekonspiroi që ata e paskan caktuar edhe datën dhe gjithë
kjo qenka një lojë", - tha Veliaj në fjalën e tij. Por ai theksoi
se socialistët dhe gjithë qytetarët e ndershëm nuk do ta
lejojnë kurrsesi që një grupim I caktuar politikë dhe zgja-
time të tij në institucionet e vendit të mund të bëjnë lojëra
me fatin e Shqipërisë dhe shqiptarëve.

Presidenti i PSE-së në Librazhd:
Zgjedhjet në 30 qershor

FUSHATA
"Kam dëgjuar shpesh
që thonë 1997, 1997!
Por me kë do ta bëjnë?
Me ato 100 mjeranë
atje që kishin zënë
rrugën dhe gjuanin me
gurë dhe kapsolla të
drejtuar nga politikanë
qorra që u shërbejnë,
Metës, Bashës, Saliut
dhe Monikës?!" Sot
shkelën një nga nenet,
pengimin e fushatës
dhe dënohen nga 1-5
vjet. Sakrifikojnë lirinë e
tyre, për kë? Hallin e
katër aventurierëve që e
çuan opozitën në
drejtim të paditur".

Kryeministri mesazh falënderues
deputetëve socialistë: Vazhdojmë fushatën
Kryeministri Edi Rama ka falënderuar dje deputetët

socialistë për gjithë angazhimin e tyre në dhënien e
argumenteve ligjore dhe politike kundër aktit të Presi-
dentit të Republikës për zhdekretimin e zgjedhjeve. Ai u
është drejtuar dje me një mesazh pas mbylljes së seancës
plenare parlamentar ku u zhvillua për 5 orë një mocion
me debat dhe më pas u miratua me 100 vota pro një rezo-
lutë kundër Presidentit të Repub-
likës. Në SMS-në dërguar de-
putetëve me WhatsApp, Rama i
shprehte mirënjohjen e tij për
kontributin, diskutimet dhe i
inkurajonte të vijonin me fush-
atën. "Faleminderit të gjithë
folësve të sotëm pa përjashtim për
kontributin e rëndësishëm, me
diskutime serioze e rezonuese me
publikun, dhe të gjithëve ju për
mbështetjen e fortë në këtë betejë
historike, ku zgjedhjet vendore të
30 qershorit nuk janë të rëndësishme thjesht në vetvete,
po si gur kilometrik në një rruge ku katër aventurierë
të dëshpëruar, bashkë me qorrat që i rrethojnë, duan ta
marrin peng këtë vend e të hedhin në erë urën drejt
negociatave! S'kanë faj që kanë dalë mendsh, se e dinë
mire ça vjen nga kapitujt 23/24, po halli i tyre s'është as
halli ynë as halli i popullit! Forca me fushatën dhe vetëm
drejt, përpara me njerëzit e mirë të këtij vendi", - shkru-
ante Rama në mesazh.

Rama pritet
me shashka
në Librazhd

Vetëm pak ditë pasi
këshilli kombëtar i PD-

së vendosi për krijimin e
Aleancës Qytetare për
Mbrojtjen e Demokracisë
në të 61 bashkitë e vendit,
mobilizimi i demokratëve
për moslejimin e fushatës
dhe zgjedhjeve ka vijuar në
Librazhd. Ashtu si një ditë
më parë në Rrogozhinë, edhe
dje në Librazhd në momen-
tin që kryeministri Edi
Rama po futej në qytet, një
grup përkrahësish të opozitës
tentuan që ti bllokojnë rru-
gën duke hedhur kapsolla
dhe sende të tjera të forta në
drejtim të eskortës. Ata janë
ndaluar vetëm nga forcat e
policisë që ishin të shumta
në numër.

Kryeministri Edi Rama
 dhe Presidenti Ilir Meta
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Prokuroria merr të
pandehur kreun e
PD-së Lulzim Basha

për çështjen e lobimit në
SHBA nga një kompani ruse.
Prokuroria e Tiranës ka
nxjerrë dje një urdhër para-
qitje kundrejt liderit të Par-
tisë Demokratike të Sh-
qipërisë, Lulzim Basha dhe
dy bashkëpunëtorëve të tij,
i cili është publikuar nga Il-
lyria Press.

Prokuroria e Tiranës e
dërgoi shkresën mesditën e
datës 12 qershor, e cila mban
firmën e prokurorëve të
çështjes Ervin Karanxha,
Gjergji Tako dhe Kolë Hy-
senaj. Nën hetim janë mar-
rë gjithashtu edhe ish-sekre-
tari i përgjithshëm dhe ish-
deputeti Arben Ristani si
dhe Ilir Dervishi ekonomist
në PD. Prokurorët e Tiranës
regjistruan procedimin pe-
nal nr.645 të vitit 2018. Pas
përfundimit të fazës para-
prake hetimore prokurorët
gjetën elemente të veprave
penale të kryera nga shteta-
sit Lulzim Basha, Arben
Ristani dhe Ilir Dervishi.
Veprimet përfshinë marrjen
e letër-porosisë nga au-
toritetet në SHBA.

Në datën 17 qershor
prokuroria e Tiranës pret
t'ua komunikojë vendimin
shtetasve Basha, Ristani
dhe Dervishi.

Në ftesën 'për paraqitje'
thuhet se Basha do pyetet
në cilësinë e të pandehurit
më 17 qershor, ora 9:30 dhe
në rast se nuk paraqitet do
të shoqërohet me forcë.
SHKRESA E PLOTESHKRESA E PLOTESHKRESA E PLOTESHKRESA E PLOTESHKRESA E PLOTE

"Prokuroria e Rrethit
Gjyqësor, Tiranë po kryen
hetime në funksion të pro-
cedimit penal me Nr.645 të
vitit 2018. Në lidhje me këtë
procedim penal janë kryer
veprimet e nevojshme heti-
more, nga të cilat kanë rezu-
ltuar elementët e veprave
penale të parashikuara nga
nenet 190/3 dhe 287/ç të
Kodit Penal, të kryera nga
shtetasit Lulëzim Basha,
Arben Ristani dhe Ilir Der-
vishi. Nisur nga sa më sipër,
në bazë të nenit 308 të Kodit
Pr.Penale, lind e nevojshme
të njoftohet për t'u paraqi-
tur në Prokurorinë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
Tiranë tek prokurorët e
çështjes personi nën hetim
Lulëzim Basha. Paraqitja
kërkohet për të njoftuar
akuzën dhe për t'u marrë në
pyetje me cilësinë e të pan-
dehurit. Nisur nga sa më
sipër, në bazë të nenit 304/1,
308 të Kodit të Procedurës
Penale: Vendosëm të ftojmë

Akuza: Nuk raportoi në KQZ 675 mijë dollarë për "Muzin Partners"

Prokuroria merr të pandehur Lulzim
Bashën për lobimin e PD në SHBA
"Paraqitu të enjten ose të shoqërojmë me forcë"

për t'u paraqitur në
prokurori më datë 17.06.2019
ora 09:30 min shtetasin Lul-
zim Basha.

Në rast mosparaqitje

"Metoda alla Putin për të më mbyllur gojën, s'trembem"

Basha: Hetim politik nga Edi Rama,
dëshpërim për të larguar vëmendjen
Kryedemokrati Lulzim

Basha ka reaguar
pas thirrjes nga prokuro-
ria, e cila ka ngritur
akuzë për të duke e marrë
të pandehur. Basha i cilë-
son "akuza qesharake të
prokurorisë politike" dhe
thotë se nuk i bëhet vonë
dhe se nuk trembet e nuk
tërhiqet.

Sipas kreut të PD, kjo
akuzë e prokurorisë bëhet
për të larguar vëmendjen
nga kriza politike dhe
skandalet për bash-
këpunim me krimin.

Por Basha thotë se
'këto metoda alla Putin
dhe Maduro, për t'u mbyl-
lur gojën dhe neutrali-
zuar kundërshtarët poli-
tikë dhe shkatërruar
demokracinë, thjesht do
ta thellojnë më shumë
gropën ku ka rënë Edi
Rama'.

"Edi Rama, me metoda
putiniane, ka vendosur të
hapë hetime kundër meje, me
akuza qesharake, të sajua-
ra keq nga prokuroria e tij
politike. Mua nuk më bëhet
vonë fare për këto akuza dhe
këtë hetim politik. Edi Rama
ka menduar se do të më trem-
bë mua apo do të stepë
opozitën, por do ta kuptojë
shpejt se unë as nuk trem-
bem dhe as nuk tërhiqem!

Edi Rama ka një vit e
gjysmë që mban si shpatë në
dorë një hetim absurd, pa
prova dhe pa asnjë fakt

kundër Partisë Demokra-
tike. Tani që është në dësh-
përim për të larguar vë-
mendjen nga kriza politike
dhe skandalet për bash-
këpunimin me krimin për të
vjedhur zgjedhjet, Edi Rama
ka vendosur që të sajojë aku-
za absurde për të shpërqen-
druar publikun.

Këto metoda alla Putin
dhe Maduro, për t'u mbyllur
gojën dhe neutralizuar
kundërshtarët politikë dhe
shkatërruar demokracinë,
thjesht do ta thellojnë më
shumë gropën ku ka rënë

Edi Rama dhe do ta bëjnë të
pashmangshëm dhe të shpe-
jtë fundin e keq të tij. Edhe
fundin e bashkëpunëtorëve
të Edi Ramës, pa asnjë për-
jashtim, nga kriminelët e
bandave deri tek prokurorët
e kriminalizuar që i shërbe-
jnë Edi Ramës.

Shqiptarët tani po shohin
fytyrën e vërtetë të
prokurorisë politike të Edi
Ramës: institucioni që ndih-
mon dhe mbron Edi Ramën,

Olsi Ramën, Linda Ramën,
Vangjush Dakon, Damian
Gjiknurin, Taulant Ballën,
Ulsi Manjën, Arben Ahmeta-
jn, Qazim Sejdinin, Jurgis
Çyrben, Ilir Ndraxhin, Elvis
Roshin, Pjerin Ndreun dhe
kriminelët e tjerë, që mbron
qeveritarët e korruptuar
deri në palcë, punon vetëm
për të luftuar kundërsh-
tarët politikë të regjimit dhe
qytetarët që ngrenë zërin
kundër tij",-tha Basha.

ÇFARE RREZIKON LULZIM BASHA

ditën dhe orën e caktuar, pa
pasur pengesë të ligjshme,
paralajmëroheni se në bazë
të nenit 308 të K. Pr. Penale,
urdhërohet shoqërimi i

detyrueshëm nga Policia
Gjyqësore", thuhet në sh-
kresën e prokurorisë.

Urdhri i paraqitjes në
prokurori vjen në kohën

KONTRATA E LOBIMIT NE SHBA
Prokuroria dyshon se Partia Demokratike i ka dhënë lobuesve amerikanë 675 mijë

dollarë për të ndihmuar aktivitetin e saj në SHBA, ndërkohë që Basha e mohon diçka
të tillë. "Muzin Partners" ka deklaruar në Departamentin e Drejtësisë se i ka marrë

këto para nga PD dhe një kompani e dyshuar si me lidhje ruse, "Biniata Trade".

 KODI PENAL

Neni 287

Pastrimi i produkteve të veprës penale ose

veprimtarisë kriminale

Pastrimi i produkteve të veprës penale ose

veprimtarisë kriminale, nëpërmjet:

ç) kryerjes së veprimeve financiare dhe

transanksioneve të copëzuara për shmangien

nga raportimi, sipas ligjit për pastrimin e parave;

- dënohet me burgim nga pesë gjer në dhjetë

vjet. Kur kjo vepër kryhet gjatë ushtrimit të një

veprimtarie profesionale, në bashkëpunim ose

më shumë se një herë, dënohet me burgim nga

shtatë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.

Neni 190

Falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve

Falsifikimi ose përdorimi i vulave, i stampave apo

i formularëve të falsifikuar ose paraqitja e

rrethanave të rreme në këto të fundit, që u

drejtohen organeve shtetërore, dënohet me

burgim nga gjashtë muaj deri në katër vjet.

Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më

shumë se një herë apo ka sjellë pasoja të

rënda, dënohet me burgim nga gjashtë muaj deri

në pesë vjet.

Kur falsifikimi bëhet nga personi që ka për

detyrë hartimin e tyre, dënohet me burgim nga

tre deri në shtatë vjet.

kur vendi ndodhet në një
krizë politike, opozita ka de-
klaruar mospjesëmarrjen
në zgjedhje, presidenti ka
anuluar zgjedhjet e 30 qer-

shorit dhe mazhoranca
kërkon të bëjë zgjedhje me
çdo kusht, ndërsa ka nisur
procedurat për shkarkimin
e Presidentit.

Shoqeria  ANTIBIOTIK sha

Njoftim per thirrjen e Mbledhjes se Asambles se Jash-Zakonshme te Aksionerve te shoqeris
tregtare ANTIBIOTIK sha
Njoftohen te gjithe Aksioneret e shoqeris Antibiotik sha se me dt 05.07.2019 , ora 14.30 ne selin
e shoqeris zhvillohet mbledhja e jasht-zakonshme e aksionerev me rend dite:
Njoftohen te gjithe Aksioneret e shoqerise Antibiotik sha se me dt 05.07.2019, ora 14.30 ne selin
e shoqris zhvillohet mbledhja e jasht-zakonshme e aksionerve me rend dite:
1.Miratimin e treguesve ekonomiko - financiar per vitin 2018
2.Miratimi I Raportit te ekspertit kontabel
3.Raporti I drejtorit
4.Te ndryshme
-Te gjithe aksioneret te paraqesin kopje te Kartes identitetit per regjistrim ne QKR.
Adresa e shoqerise Antibiotik sha, rruga Myslym Keta ,Tirane
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TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Ish-kreu i Apelit
në Shkodër, Fuat Vjerdha,
ka folur dje për herë të
parë për mediat pas sh-
karkimit nga vetingu. Ai
tha se vendimi për ta sh-
karkuar është i padrejtë.
Vjerdha u shpreh se refor-
ma në drejtësi nuk mund
të bëhet duke dhënë ven-
dime të tilla. "Mendoj se
vendimi për shkarkimin
tim është i padrejtë, për
mënyrën si u dha ky ven-
dim administrativ i KPK.
Unë dua të jem i qartë për
publikun. Që në fillim kam
qenë mbështetës i re-
formës në drejtësi. Çësht-
ja e Sokol Mjacajt nuk ka
qenë një dosje në short për
ta gjykuar. Vendimi për
çështjen 'Mjacaj' ka qenë
një gjykim model dhe kemi
krijuar një bindje se Sokol

SEANCA E KPK
Gjatë seancës në KPK, relatori i çështjes, Lulzim
Hamitaj tha se Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit nuk
kishte gjetur probleme në pasurinë e gjyqtarit. Gjatë
seancës dëgjimore u konstatua se pjesa më e madhe
e pasurisë së Vjerdhës kishte rezultuar e justifikuar
dhe pa probleme edhe pas hetimeve të komisionit.



"Pas shkarkimit s'kam pasur presione nga askush, jam i pastër"

"Ngeci" në veting, ish-kreu i Apelit Shkodër:
Vendimi i padrejtë, anulova lirimin e Astrit Avdylajt

Policia identifikon dhe shpall në kërkim autorin e dyshuar Emanuel Koca

Sherr i çastit për një vend parkimi, vritet
me breshëri kallashnikovi 24-vjeçari

Ngjarja në afërsi të stadiumit, tronditen banorët

Mjacaj nuk e ka vrarë 13-
vjeçarin. Ka qenë Gjykata e
Lartë, ajo që ka dhënë ven-
dimin për të, duke krijuar
bindjen se Mjacaj nuk është
autori i vrasjes së 13-
vjeçarit. Shkarkimi im ësh-
të në shkelje të ligjit dhe

nuk bëhet me të tilla ven-
dime reforma në drejtësi", -
pohoi Vjerdha. Duke iu
referuar rasteve me kleçkë
që ka gjykuar, ish-kreu i
Gjykatës së Apelit deklaroi
ndër të tjera se ai ka qenë
pjesë e trupit gjykues që ka

anuluar vendimin për lir-
imin e Astrit Avdylajt, kreut
të bandës së Shijakut, i për-
mendur edhe në përgjimet e
fundit të "Bild". "Pas sh-
karkimit nuk kam pasur
presione nga askush, sepse
jam i pastër në vendimet e
mia. Në vitin 2008 unë kam
qenë një ndër anëtarët e
gjykatës që kam anuluar
vendimin për lirimin e As-
trit Avdylajt", - tha ai. Gjatë
seancës në KPK, relatori i
çështjes, Lulzim Hamitaj,
tha se Inspektorati i Lartë i
Deklarimit dhe Kontrollit të
Pasurive dhe Konfliktit të

Interesit nuk kishte gjetur
probleme në pasurinë e gjyq-
tarit. Gjatë seancës dëgji-
more u konstatua se pjesa
më e madhe e pasurisë së
Vjerdhës kishte rezultuar e
justifikuar dhe pa probleme
edhe pas hetimeve të komi-

sionit. Sipas KPK-së, pasur-
ia kryesore e gjyqtarit ishte
e lidhur me trashëgiminë
nga e ëma, në të cilën ishte
ndërtuar një kompleks pal-
latesh. Sa i takon kriterit të
pastërtisë së figurës, rela-
tori Hamitaj tha se nuk u

KURBINKURBINKURBINKURBINKURBIN

Një ngjarje e rëndë u
shënua mbrëmjen e
së enjtes në qytetin e

Laçit, ku pas të shtënave me
armë zjarri ka mbetur i
vrarë një 24-vjeçar. Bëhet
fjalë për Viktor Shkorretin,
i cili është qëlluar me
breshëri automatiku.
Burime zyrtare nga policia
lokale bënë me dije se ngjar-
ja ka ndodhur në afërsi të
stadiumit të këtij qyteti, në
kohën kur shumë pelegrinë
ishin të pranishëm për
natën e Shën Ndout. Men-
jëherë pas sinjalizimit për
vrasjen e të riut, forca të
shumta policore kanë sh-
kuar në vendngjarje dhe
kanë nisur hetimin për iden-
tifikimin dhe vënien në
pranga të autorëve të krim-
it. "Në afërsi të stadiumit në
Laç -Kurbin, në rrethana
ende të paqarta është vrarë
me armë zjarri shtetasi
V.SH. 24 vjeç. Grupi hetimor
po punon për zbardhjen e
rrethanave të ngjarjes me
qëllim identifikimin dhe
kapjen e autorit/eve. Në ndi-
hmë të policisë vendore, për
të bërë të mundur zbardhjen
sa më shpejt të ngjarjes janë
nisur një grup specialistësh
nga Drejtoria për Hetimin e
Krimeve të Rënda në Depar-
tamentin e Policisë Krimina-
le. Shërbimet e Policisë të
D.V.P. Lezhë, të Komisariatit
të Policisë Kurbin dhe
FNSH, po krehin zonën si
dhe janë ngritur pika kon-

SHKURT

Ishte në "arrest
shtëpie", por

ikën nga banesa,
prangoset

S A R A N D ËS A R A N D ËS A R A N D ËS A R A N D ËS A R A N D Ë - Një 30-
vjeçar është arrestuar
nga policia e Sarandës,
pasi nuk ka zbatuar
vendimin e gjykatës, e
cila kishte vendosur për
të masën e sigurisë "ar-
rest shtëpie" për veprën
penale "Plagosje e rëndë
me dashje". Mësohet se
shtetasi E.A. ishte lar-
guar nga vendi i qën-
drimit (banesa) në
lagjen nr.3 Sarandë dhe
është kapur nga shër-
bimet e policisë. Materi-
alet iu referuan Pro-
kurorisë për veprën pe-
nale "Largimi i të burgo-
surit nga vendi i qën-
drimit".

Kultivuan kanabis,
afër banesës
arrestohen

kryeplaku dhe i biri
VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË - Kryeplaku i fs-
hatit bashkë me të birin
janë prangosur nga
policia, pasi iu gjetën të
kultivuara bimë narko-
tike afër banesës. Pas
infor macioneve në
rrugë operative, policia
ushtroi kontroll për-
reth banesës në fshatin
Penkovë, Bashkia Selen-
icë, ku u konstatuan të
mbjella bimë dhe fidanë
kanabis, numri i të
cilave nuk jepet nga
blutë e Vlorës. Për
kanabisin e sekuestruar
policia arrestoi A.N. 57
vjeç, me detyrë kryeplak
i fshatit Penkovë dhe
djalin e tij V.N. 23 vjeç.
Materialet iu referuan
Prokurorisë për veprën
penale "Kultivimi i
bimëve narkotike" e kry-
er në bashkëpunim dhe
"Shpërdorimi i detyrës".

trolli për kapjen e autorit/
eve", njoftoi policia. Pas kry-
erjes së veprimeve hetimore
paraprake, hetuesit e çësh-
tjes pohuan se dyshohet që
ngjarja ku mbeti i vrarë 24-
vjeçari dyshohet të ketë
ndodhur pas një konflikti të
çastit për një vend parkimi.
Ndërkaq, dje policia bëri me

dije se pas hetimeve inten-
sive është bërë i mundur iden-
tifikimin e autorit dhe
shpalljen e tij në kërkim. I
dyshuari për vrasje është
Emanuel Emanuel Koca 32
vjeç nga Mirdita, por jeton
në Tiranë. "Në lidhje me ng-
jarjen e ndodhur mbrëmjen
e së enjtes në afërsi të sta-

IDENTIFIKIMI I VRASËSIT
Pas kryerjes së veprimeve hetimore paraprake,
hetuesit e çështjes pohuan se dyshohet që ngjarja
ku mbeti i vrarë 24-vjeçari dyshohet të ketë ndodhur
pas një konflikti të çastit për një vend parkimi.
Ndërkaq, dje policia bëri me dije se pas hetimeve
intensive është bërë i mundur identifikimin e autorit
dhe shpallja e tij në kërkim. I dyshuari për vrasje
është Emanuel Emanuel Koca, 32 vjeç nga Mirdita,
por jeton në Tiranë.



diumit Laç, ku mbeti i vrarë
me armë zjarri shtetasi
V.Sh., policia ngriti një grup
të posaçëm hetimor nën
drejtimin e Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Kurbin për
zbardhjen e kësaj ngjarjeje.
Nga tërësia e veprimeve he-
timore të kryera nga grupi i
posaçëm hetimor rezultoi se
ngjarja ka ndodhur për mo-
tive të dobëta, pas një konf-
likti të çastit, dhe se autori i
dyshuar i vrasjes është sh-
tetasi E.K., 32 vjeç, banues në

Tiranë. Po të njëjtat burime
thanë se policia e Kurbinit në
bashkëpunim me policinë e
Tiranës vijon punën për
lokalizimin dhe kapjen e au-
torit të dyshuar të vrasjes së
24-vjeçarit. Materialet iu
referuan Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
Kurbin për veprime të mëte-
jshme hetimore, për veprat
penale "Vrasje me dashje"
dhe "Mbajtja pa leje e
armëve dhe municioneve
luftarake".

Viktima Viktor Shkorreti

Ish-kreu i Apelit në
Shkodër, Fuat Vjerdha
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Një 17-vjeçar nga Kël
cyra u gjet i mbytur
në lumë mëngjesin e

djeshëm. Trupi i pajetë i ad-
oleshentit u gjet nga famil-
jarët në lumin Vjosë pranë
Urës së Dragotit. Matia Riza-
llari u deklarua i humbur
nga familjarët 5 ditë më
parë, prej të dielës së 9 qer-
shorit kur ai kishte dalë nga
shtëpia e gjyshërve ku jeton-
te në fshatin Bedyqas, një
zonë e banuar shumë pranë
Këlcyrës, por nuk u kthye
më. Mësohet se kanë qenë
familjarët, ata që e kanë
nxjerrë të riun nga lumi pas
kërkimeve disaditore. Dy-
shimet e familjarëve të ado-
leshentit lidhen me shokun
e tij Egliter Dosti, 25 vjeç, një
ish-ushtar me pagesë, i aku-
zuar për dezertim, me të cil-
in ai shoqërohej dhe që ish-
te personi i fundit me të cil-
in është parë 17-vjeçari. Sh-
kak për dyshime bëhet fakti
se po atë ditë pas ngjarjes,
Dosti është larguar në Sa-
randë pa i lajmëruar ata për
ngjarjen. Familjarët e vik-
timës kanë dyshime se i riu
është hedhur qëllimisht në
lumë nga shoku i tij. Ata i
kërkojnë drejtësisë të zbardhë
ngjarjen. "Mund të jetë shtyrë
në lumë nga shoku, shteti të
zbardhë ngjarjen", u shprehën
familjarët e viktimës.

Egliter Dosti në polici: Ra në lum dhe u mbyt. Familjarët: Kërkojmë drejtësi!

Gjendet i vdekur në lumin Vjosë 17-vjeçari
Matia Rizallari, babai: Mund ta kenë vrarë
"Djali nuk dinte not, dyshoj te shoku i tij dezertor,
që ditën e ngjarjes iku në Sarandë pa na njoftuar"

TRAFIKU

Porosisnin drogë
në "Facebook"e

"Whatsap", pranga
4 shqiptarëve

9
9

VIKTIMA
17-vjeçari Matia Rizallari u deklarua i humbur nga
familjarët 5 ditë më parë, prej të dielës së 9 qershorit,
kur ai kishte dalë nga shtëpia e gjyshërve ku jetonte
në fshatin Bedyqas, një zonë e banuar shumë pranë
Këlcyrës, por nuk u kthye më. Mësohet se kanë qenë
familjarët, ata që e kanë nxjerrë të riun nga lumi, pas
kërkimeve disaditore. Trupi i adoleshentit është
transportuar në morgun e qytetit të Gjirokastrës ku
pritet të shkojnë ekspertë nga Tirana për të bërë
autopsinë e trupit, pasi dyshohet për pista të tjera.



APELI I FAMILJARËVE
Dyshimet e familjarëve të adoleshentit lidhen me
shokun e tij Egliter Dosti, 25 vjeç, një ish-ushtar me
pagesë, i akuzuar për dezertim, me të cilin ai
shoqërohej dhe që ishte personi i fundit me të cilin
është parë 17-vjeçari. Shkak për dyshime bëhet fakti
se po atë ditë pas ngjarjes, Dosti është larguar në
Sarandë pa i lajmëruar ata për ngjarjen. Familjarët e
viktimës kanë dyshime se i riu është hedhur
qëllimisht në lumë nga shoku i tij. Ata i kërkojnë
drejtësisë të zbardhë ngjarjen.



Organizatë kriminale e shfrytëzim prostitucioni,
kapet lezhjani i shpallur në kërkim ndërkombëtar

LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Policia e Lezhës
ka arrestuar një 42-vjeçar
me qëllim ekstradimi drejt
Italisë. Ai është shpallur
në kërkim ndërkombëtar
për veprat penale të përf-
shirjes në organizatë
kriminale dhe shfrytëzim-
it të prostitucionit. "Shër-
bimet e Policisë Krimina-
le të Komisariatit Lezhë,
pas informacioneve të
marra dhe një pune të
mirorganizuar në bash-
këpunim me Interpol Ti-
rana dhe me Zyrën e In-
terforcës të Policisë ital-
iane, arrestuan përkohë-
sisht me qëllim ekstradi-
mi drejt Italisë shtetasin
shqiptar të shpallur në
kërkim ndërkombëtar

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Policia italiane
në Torino ka arritur të
shkatërrojë një grup
kriminal të trafikut të
drogës, duke ndaluar
gjithsej 8 persona. Dy
prej tyre përfunduan në
burg, kurse 6 në arrest
shtëpiak. Karabinierët
kanë arritur të zbulojnë
se të ndaluarit shpërn-
danin lëndën narkotike
me anë të "Facebook"-ut
dhe rrjeteve sociale.
Droga shitej sidomos në
zonën e Vançillës, ku
konsumatorë ishin të
rinjtë, shkruajnë medi-
at italiane. Nga tetë të
arrestuarit, 3 janë tuni-
zianë, 1 italian dhe 4 sh-
qiptarë. Të 8 të ndaluar-
it do të përgjigjen për
akuzën e trafikut të
drogës. Ata pritet që të
dalin përpara gjyqit për
akuzuat që rëndojnë mbi
ta. Droga u shitej të rin-
jve në rrethin e Va-
nçillës, një nga qendrat
e jetës së natës në qytet.
Nga hetimet, të koordin-
uara nga prokurori Chi-
ara Maina, zbuloi se
kërkesat e klientëve ish-
in kaq të shumta, saqë
grupi kishte frikë se nuk
mund t'i plotësonte. Aty-
re iu gjet edhe një armë
zjarri.

Ndërkaq, babai i 17- vjeçarit
hedh poshtë mundësinë që i
biri të ketë shkuar në lumë për
t'u larë, pasi ai nuk dinte not.
Në polici i riu mbi të cilin janë
ngritur dyshime ka deklaru-
ar se Rizallari ra në lumë dhe

u mbyt. Babai i të riut që u gjet
i mbytur, Arjan Rizallari,
hedh dyshimet se djali është
vrarë nga shoku i tij, i cili
ditën e ngjarjes u largua drejt
Sarandës. Kushëriri i 17-vje-
carit, Gramoz Rizallari de-

noncoi në polici 25-vjecarin
Egliter Dosti. Ai pohon se ky i
fundit e di si ka ndodhur ng-
jarja, por nuk ka rrëfyer as-
gjë. Arjan Rizallari kërkon që
organet përgje-gjëse të zbar-
dhin ngjarjen dhe të çojnë

autorin para drejtësisë. Trupi
i adoleshentit është transpor-
tuar në morgun e qytetit të
Gjirokastrës, ku pritet të sh-
kojnë ekspertë nga Tirana për
të bërë autopsinë e trupit, pasi
dyshohet për pista të tjera.

L.K., banues në Lezhë. Ky
shtetas ishte i shpallur në
kërkim ndërkombëtar nga
autoritetet italiane, pasi
gjykata e Trevizos në Itali, në
qershor 2015 ka caktuar
masën e sigurisë "Arrest me
burg", për veprat penale "Or-

ganizatë kriminale" dhe
"Shfrytëzim prostitucioni".
Materialet hetimore i kalu-
an Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së
Parë Lezhë për veprime të
mëtejshme", thuhet në
njoftimin e policisë.

Arrestohet 41-vjeçari se ushtroi dhunë ndaj nënës,
prangosen edhe 2 të tjerë për vepra të ndryshme penale

20-
12

KKKKKORÇË ORÇË ORÇË ORÇË ORÇË - Policia e Korçës ka
arrestuar një 41-vjeçar, i cili
akuzohet se ka ushtruar
dhunë fizike ndaj nënës së
tij.   "Specialistët për Hetimin
e Krimeve në Komisariatin
e Policisë Korçë bënë ar-
restimin në flagrancë të sh-
tetasit E.F., 41 vjeç, banues
në Korçë, pasi ky shtetas
dyshohet se ka ushtruar
dhunë fizike e psikologjike
ndaj nënës së tij, shtetases
V.F., 66 vjeçe. Materialet i
kaluan Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së
Parë Korçë për veprën pe-
nale 'Dhuna në familje'", njof-
toi policia. Ndërkaq, blutë e
Korçës bënë arrestimin në
flagrancë të shtetasve L.M.,
43 vjeç, banues në fshatin

Beragozhdë, pasi në rrugën "1
Maji" në Pogradec, ky shtetas
u kap duke drejtuar në gjend-
je të dehur mjetin tip "Volk-
swagen". Në pranga ka rënë
dhe E.V., 43 vjeç, banues në
Korçë, pasi në lagjen nr. 9 në
Korçë ky shtetas u kap duke

drejtuar në gjendje të dehur
mjetin tip "Ford". Materialet
në ngarkim të këtyre dy të
fundit i kaluan Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë Korçë për veprën penale
"Drejtimi i mjetit në mënyrë
të parregullt".

(Në rreth)
Viktima Matia Rizallari
dhe shoku i tij Egliter Dosti Babai i 17-vjeçarit
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Një grup kriminal, i cili
trafikonte klandes
tinë në vendet e BE-

së është shkatërruar dje nga
policia e Elbasanit. Tetë per-
sona, anëtarë të këtij grupi
përfunduan në pranga gjatë
operacionit të koduar "Tran-
zit". Mësohet se në bash-
këpunim me njëri-tjetrin,
ata trafikonin klandestinë
sirianë dhe irakenë nga Sh-
qipëria në drejtim të Greqisë
dhe Malit të Zi. Sipas poli-
cisë, koka e grupit të kontra-
bandimit të klandestinëve
nga vendet e treta rezulton
të jetë një shtetas turk, i cili
në bashkëpunim të ngushtë
me rrjetin në fjalë bënte kal-
imin e tyre drejt vendeve të
Bashkimit Europian. Oper-
acioni në fjalë u ndërmor
nga Drejtoria Hetimore
Qendrore në Departamentin
e Policisë Kriminale në bash-
këpunim me Drejtorinë e
Policisë Elbasan, nën
drejtimin e Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Elbasan.
"Mbi bazën e informacioneve
të grumbulluara nga DVP
Elbasan dhe Drejtoria Heti-
more Qendrore se një grup
kriminal vepronte në kufi-
rin e gjelbër Greqi-Shqipëri
dhe Shqipëri-Mal i Zi, për
kalimin e klandestinëve që
vinin nga Siria, Turqia dhe
Iraku për në vendet e Bash-
kimit Europian, Prokuror-
ia e Rrethit Gjyqësor El-
basan ka regjistruar proced-
imin penal nr.975 të vitit 2019,
për veprat penale 'Ndihma
për kalim të paligjshëm të
kufijve' në bashkëpunim
parashikuar nga neni 298/3
i Kodit Penal'", thuhet në

njoftimin zyrtar të policisë.
Sipas bluve, në kuadër të
provave të grumbulluara
nga hetimet e kryera me me-
toda speciale të hetimit u bë
arrestimi i shtetasve G.B., 33
vjeç, banues në Tiranë;
R.SH., 39 vjeç, banues në Ti-
ranë dhe R.H., 38 vjeç, ban-
ues në Devoll. Bazuar në pro-

vat e siguruara gjatë hetim-
it, u bë kapja dhe ndalimi i
shtetasve D.Q., 34 vjeç, ban-
ues në Tiranë; E.M., 23 vjeç,
banues në Tiranë; A.Z., 32
vjeç, banues në Tepelenë;
U.Ç., 39 vjeç, lindur në Stam-
boll Turqi, me banim të
përkohshëm në Tiranë dhe
F.S., 21 vjeç, me banim në Ti-

ranë. Këta persona në bash-
këpunim me njëri-tjetrin,
vepronin si grup kriminal,
duke organizuar transport-
in e shtetasve të huaj nga
kufiri i gjelbër me shtetin
grek në drejtim të Tiranës dhe
më pas në drejtim të Mal të
Zi. Sipas informacioneve,
klandestinët paguanin shu-

Mes personave të arrestuar gjatë operacionit "Tranzit", edhe kreu i tyre turk

Shkatërrohet grupi kriminal që trafikonte
klandestinë, 8 persona përfundojnë në pranga

Grupi vepronte në kufirin e gjelbër
Greqi-Shqipëri dhe Shqipëri-Mali i Zi

PERSONAT E ARRESTUAR

ma të konsiderueshme euro-
sh tek organizatori i këtij
trafiku. Në kuadër të këtij
operacioni janë sekuestruar
në cilësinë e provave materi-
ale celularë, vlera monetare,

si dhe automjete, me të cilat
këta shtetas realizonin aktiv-
itetin kriminal. Vazhdon
puna për identifikimin e per-
sonave të tjerë të implikuar
në këtë aktivitet kriminal.

 G.B., 33 vjeç, banues në Tiranë.

 R.SH., 39 vjeç, banues në Tiranë.

 R.H., 38 vjeç, banues në Devoll.

 D.Q., 34 vjeç, banues në Tiranë.

 E.M., 23 vjeç, banues në Tiranë.

 A.Z., 32 vjeç, banues në Tepelenë.

 U.Ç., 39 vjeç, lindur në Stamboll Turqi, me

banim të përkohshëm në Tiranë.

 F.S., 21 vjeç, me banim në Tiranë.
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Agjencia Shtetërore e
Kadastrës shpjegon
procedurat që duhet

të ndjekin personat që kanë
blerë ose ndërtuar shtëpi pas
martesës, por prona është
regjistruar vetëm në emër të
bashkëshortit për të marrë
bashkëpronësinë. Të gjithë
ata bashkëshortë që e kanë
blerë apo ndërtuar banesën
pas martese tashmë do të
kenë mundësi të kenë bash-
këpronësi, në rastet kur në
certifikatë është emri i vetëm
njërit prej tyre. Agjencia Sh-
tetërore e Kadastrës ka nxjer-
rë një urdhër, i cili ka hyrë në
fuqi dhe parashikon që t'i japë
të drejtën, duke mos u
kërkuar asnjë pagesë shtesë.
Tashmë qytetarët duhet që të
aplikojnë pranë zyrave të
Agjencisë së Kadastrës për të
përfituar. Kadastrat do të ni-
sin korrigjimin certifikatave
të pasurive, duke u dhënë të
drejtën bashkëshortëve të
jenë bashkëpronarë në pasur-
itë e krijuara pas lidhjes së
martesave. Për këtë qëllim
është miratuar një urdhër i
posaçëm që do të krijojë
mundësinë e korrigjimit të
gabimeve. Në një prononcim
për mediat  Eglantina Frroku
shpjegon procedurën që du-
het të ndjekin qytetarët për
korrigjimin e kartelave të pa-
surisë "Kërkesën për korri-
gjimin e kartelës së pasurisë
dhe më pas drejtoritë vendore
të agjencisë shtetërore të ka-
dastrës kanë marrë masa për
të konstatuar këto pasuri
nëse janë pjesë të pasurive
martesore ose jo. Korrigjimi
i kartelës së pasurisë nuk
bëhet në rastet kur me pasur-
inë është kryer transaksion,
kur ka kaluar në pronësi të
tretëve si dhe kur është pa-
suri e familjes bujqësore"-
thotë Frroku. Ajo ka
shpjeguar se si do zbatohet
udhëzimi për korrigjimin e
kartelave të pasurisë. "Ur-
dhri ka për qëllimi korri-
gjimin e kartelave të pasur-
isë për pasuritë e paluajt-
shme që janë përfituar gjatë
regjimit martesor sipas dis-
pozitave të kodit të familjes,
por në kartelat e pasurisë
është regjistruar vetëm një
nga bashkëshortët si pronar
i kësaj pasurie. Të gjithë të
interesuarit tashmë mund të
paraqiten pranë sporteleve
të  Agjencisë së Kadastrës
dhe të bëjnë kërkesën dhe
nuk do të kenë asnjë tarifë.
Ky korrigjim nuk përbën
kalim të së drejtës së pronë-
sisë, ndaj nuk i nënshtrohet
tatimit të kalimit të pronë-
sisë. Udhëzimi përjashton
mundësinë e ndarjes së pa-
surisë mes bashkëshortëve
të krijuara para lidhjes së
martesës"-thotë Eglantina
Frroku
REGJISTRIMIREGJISTRIMIREGJISTRIMIREGJISTRIMIREGJISTRIMI

Pasuria e fituar nga indi-
vidi gjatë martesës, në peri-
udhën nga hyrja në fuqi e
Kodit të familjes (2003) e në
vazhdim konsiderohet se
është në bashkëpronësi të të
dy bashkëshortëve, nëse nuk
ka një kontratë për regjim
tjetër martesor. Konstatimi i

Eglantina Frroku: Marrja e së drejtës nuk i nënshtrohet tatimit të kalimit të pronësisë

Kadastra, pasuria bashkëshortore,
procedurat për regjistrimin e pronës
Agjencia Shtetërore e Kadastrës: Rastet kur nuk bëhen korrigjime

Ornela Manjani

bashkëpronësisë së bash-
këshortëve (bashkësisë lig-
jore) bëhet duke u mbështe-
tur në dy elemente: lloji i ak-
tit (dokumentit) të fitimit të
pronësisë dhe certifikata e
përbërjes familjare, në ko-
hën që përkon me datën e
aktit të fitimit të pronësisë
(ose certifikata e martesës).
Për korrigjimin e kartelave
të pronës ndiqen dy mënyra,
ose me kërkesën e të intere-
suarit për të kryer korri-
gjimin e kartelës së pasurisë,
ose gjatë regjistrimit të kon-
tratës së kalimit të pronësisë
mbi pasurinë. Urdhrin nr.

1150, datë 3.6.2019, ka për
qëllim korrigjimin e regjis-
trit të pasurive të paluajt-
shme në rastet kur, pasuria
e paluajtshme, ose pjesa
takuese e saj është regjistru-
ar vetëm në emër të njërit
bashkëshort, ndërkohë që
përfitues të së drejtës së
pronësisë janë të dy bash-
këshortët, sipas dispozitave
të Kodit të Familjes për bash-
kësinë ligjore, apo të legjis-
lacionit të kohës për bash-
këpronësinë mes bash-
këshortëve. Procedurat e ko-
rrigjimit sipas këtij urdhri
iniciohen në një prej

mënyrave të përcaktuara në
urdhër. E para, është me
kërkesën e të interesuarit për
të kryer korrigjimin e
kartelës së pasurisë dhe e
dyta gjatë regjistrimit të kon-
tratës së kalimit të pronësisë
mbi pasurinë, ose të aktit të
trashëgimisë. Për të korrig-
juar kartelat e regjistrit të

pasurive të paluajtshme, drej-
toritë vendore të ASHK-së
konstatojnë nëse pasuria që
figuron e regjistruar në
kartelë është ose jo pasuri
bashkëshortore. Konstatimi
i bashkëpronësisë bëhet duke
u mbështetur në dispozitat e
këtij urdhri dhe në varësi të
kohës kur është fituar pasur-

ia (dhe të ligjit të kohës). Kreu
i Agjencisë Shtetërore të Ka-
dastrës, Artan Lame thotë se
ky urdhër nuk zbatohet për:
a) të korrigjuar dhe plotë-
suar kartelat e mëparshme,
në rastet kur me pasurinë
është kryer transaksion
(përveç trashëgimisë); kur
pasuria e paluajtshme e
regjistruar në favor të vetëm
njërit bashkëshort, në vijim
u është kaluar në pronësi të
tretëve (me përjashtim të kal-
imit me trashëgimi) dhe ky
veprim është regjistruar më
parë, drejtoria nuk mund të
kryejë korrigjimin e kartelës
se pasurisë objekt- kërkese,
pa pëlqimin e të tretëve që
preken nga ky korrigjim. Sub-
jekti i interesuar mund të
kërkojë rregullimin e paso-
jave vetëm nëse arrihet mar-
rëveshja me të tretët që prek-
en nga ky korrigjim, ose në
rrugë gjyqësore. Është kalu-
ar në pronësi të tretëve (me
përjashtim të kalimit me
trashëgimi) dhe ky veprim
është regjistruar më parë,
drejtoria nuk mund të kryejë
korrigjimin e kartelës se pa-
surisë objekt kërkese, pa pël-
qimin e të tretëve që preken
nga ky korrigjim.

RASTET KUR KORRIGJOHET KARTELA E
PASURISË

1. Pasuria e fituar nga individi gjatë martesës, në periudhën
nga hyrja në fuqi e Kodit të Familjes (2003) e në vazhdim,
konsiderohet se është në bashkëpronësi të të dy
bashkëshortëve (sipas dispozitave për bashkësinë ligjore),
nëse nuk ka një kontratë për regjim tjetër martesor.
2. Konstatimi i bashkëpronësisë së bashkëshortëve
(bashkësisë ligjore) bëhet duke u mbështetur në dy elemente:
a) lloji i aktit (dokumentit) të fitimit të pronësisë. Konsiderohen
prona të të dy bashkëshortëve, ato të fituara gjatë martesës
nëpërmjet: I. shitjes; II. shkëmbimit; përjashtim bën rasti kur
bashkëshorti ka shkëmbyer një pasuri të paluajtshme që i
përkiste vetëm atij (pasuri që ishte fituar para martesës, ose,
edhe nëse ishte fituar gjatë martesës, buronte nga dhurimi,
trashëgimia në përputhje me nenin 77 të Kodit të Familjes). III.
Ligjit të posaçëm, që parashikon përfitimin e pronësisë sipas
regjimit të bashkësisë ligjore. b) Certifikata e përbërjes
familjare, në kohën që përkon me datën e aktit të fitimit të
pronësisë (ose certifikata e martesës). Përjashtimisht, për titujt
e pronësisë që burojnë nga legjislacioni "Për legalizimin e
ndërtimeve pa leje", merret për bazë certifikata familjare e
momentit të aplikimit për legalizim.

Raporti i INSTAT, në 2018-n u ul prodhimi
i drithërave, por u rrit i perimeve

Në vitin 2018, prodhimi i perimeve është 1.166.283 ton,
duke shënuar një rritje vjetore rreth 1,25 %, krahasuar

me vitin 2017. Niveli më i lartë i prodhimit të perimeve është
në qarqet Fier me 418.921 ton, Tiranë me 127.176 ton dhe Berat
me 118.687 ton. Prodhimi i drithërave në vitin 2018 është 678.196
ton, duke shënuar një rënie me 3,35 %, në krahasim me një
vit më parë. Niveli më i lartë i prodhimit të drithërave u arrit
në qarkun e Fierit me 172.433 ton, pasuar nga qarqet Elbasan
me 96.441 ton dhe Korçë me 74.969 ton. Në vitin 2018, prodhimi
i patates është 254.543 ton, duke shënuar një rritje me 1,9 %,
në krahasim me vitin 2017. Qarqet që kanë nivelin më të lartë
të prodhimit janë, Korça me 66.502 ton, Fieri me 46.128 ton
dhe Elbasani me 27.650 ton. Në vitin 2018, perimet e njoma
ishin 771.724 ton duke shënuar një rritje me 3,93 %, kraha-
suar me vitin 2017. Prodhimi i bostanoreve ishte 281.297 ton
duke shënuar një rënie me 4,86 % dhe perimet e thata 113.262
ton duke shënuar një rënie prej 0,42 %, në krahasim me vitin
2017. Prodhimi i perimeve në serra përfaqëson 21.82 % të pro-
dhimit gjithsej të perimeve. Prodhimi i domates në serra në
termat e prodhimit ndaj prodhimit gjithsej të perimeve në
serra është 54,96 % e pasuar nga trangulli dhe speci më respe-
ktivisht 27,95 % dhe 8,79 %. Në vitin 2018 u prodhuan 117.573
ton ullinj, duke pësuar një rritje 9,04 %, krahasuar me një vit
më parë. Niveli më i lartë i prodhimit të ullirit u arrit në
qarkun e Beratit me 37.340 ton, pasuar nga qarqet Fier me
31.496 ton dhe Vlorë me 15.023 ton.

ERE: Bizneset në treg të lirë do paguajnë
energjinë e majit me 13.62 lekë/kWh

Enti Rregullator i En
ergjisë ka vendosur që

bizneset e lidhur në 35 kilo-
volt që kanë detyrimin e
sigurimit të energjisë në
mënyrë të pavarur, por që
ende e marrin këtë nga
Furnizuesi i Mundësisë së
Fundit do të paguajnë në
maj 13.62 lekë për çdo kilo-
vat të konsumuar. Në ven-
dimin e ERE-s nënvizohet
se kjo tarifë ka në përbërje
të saj disa elementë përveç
tarifës fillestare me të cilën
blihet energjia nga FSHU
(pjesë e Operatorit të Siste-
mit të Shpërndarjes së En-
ergjisë Elektrike). Pavarë-
sisht se është kërkuar një
ndarje e kostove adminis-
trative ERE thekson se
OSHEE ka bërë me dije se
ndodhet në kushte të pam-
undura për të bërë këtë
ndarje. Kështu ERE ka
pranuar kosto administra-
tive për njësi në masën 1.79
lekë/kWh, tarifë përdori-
mi të rrjetit të transmetim-
it 0.75 lekë/kWh dhe tarifë
përdorimi të rrjetit të
shpërndarjes 1.5 lekë/
kWh. "Në përfundim, nga
verifikimi i informacionit

dhe përllogaritjeve të paraqi-
tura nga Shoqëria "OSHEE"
sh.a. rezulton se, çmimi për
shitjen e energjisë elektrike
për klientët në kushtet e
FMF për muajin maj 2019 ësh-
të 13.62 lekë/kWh" thuhet në
vendimin e ERE. Në janar të
këtij viti ky grup biznesi që
ende nuk ka gjetur një furni-
zues dhe që merr energjinë
nga OSHEE pagoi edhe çmim-
in më të lartë që nga nisja e

procesit të liberalizimit që
ishte shkurti 2018. Ky çmim
ishte gati sa dyfish i atij që
paguante më herët kur
furnizohej nga OSHEE në
tregun e rregulluar. Konkre-
tisht në muajin janar 2019
kompanitë paguan 1 kilo-
vat/orë energji me një çmim
18.73 për qind. Më herët re-
kordin si çmimi më i shtren-
jtë mbahej në muajin dhje-
tor 2018 me 15.22 lekë/kWh.

 Eglantina Frroku

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me Përmbarues Gjyqësor Enuar Merko me adresë,
Rruga "Ibrahim Rrugova", Pallati 64, Hyrja 8, Apartamenti  1, Tiranë, njofton se më datë 11.07.2019
ora 8ºº - 16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi i III - të për shitjen e pasurisë së paluajtshme,
Truall me sipërfaqe totale 3104 m², rregjistruar në Z.V.R.P.P Durrës, me Nr.pasurie 16/131, Volumi
11, Faqe 10, Zona Kadastrale 8516, në pronësi të Shoqërisë "ADRIATIKA BETON" sh.p.k, me vlerë
fillestare në ankand 203’374 (Dyqind e tre mijë e treqind e shtatëdhjetë e katër) Euro.

Të interesuarit të kontaktojnë në nr.e telefonit 0672027580, + 355 4 22 31 888. email
enuar.merko@gmail.com

Nga ana e Shoqerise "Sherbimi Permbarimore AB" Shpk eshte shpallur ankandi faza e dyte
per pasurite e meposhtme:
1-“Truall+Ndertese” me siperfaqe trualli 1328 m2 dhe siperfaqe ndertese 508 m2 (peseqind e tete)
me Nr.Pasurie 691/31 ne Zonen Kadastrale 1167, Volumi 8, Faqe 94 me adrese Komuna Berxhulle,
Tirane.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 617,120 (gjashteqind e shtatembedhjete mije
e njeqind e njezet) Euro.
 2-“Truall+Ndertese” me siperfaqe trualli 3,761 m2  dhe siperfaqe ndertese 600 m2 me Nr.Pasurie
691/30 ne Zonen Kadastrale 1167, Volumi 10, Faqe 68  me adrese Komuna Berxhulle, Tirane.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 896,000 (teteqind e nentedhjete e gjashte mije)
Euro.
Ankandi do te zhvillohet ne date 05.07.2019 ne oren 16:00 prane zyres se shoqerise "Sherbimi
Permbarimore AB" Shpk me Permbarues Gjyqesor Privat Admir Beqiri te ndodhur ne adresen Rr.Bul
Zhan Dark Pall.Kulla.1Teknoprojekt Shk.1 Kat.4 Ap.10 Tirane.
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Fëmijët mbi gjithçka, pjesa që kanë objektiv kursimin, 49 për qind e bëjnë për shkollën

Shqiptarët i ruajnë paratë për shkollimin e fëmijëve
Raporti i BSH: Familjet ulin shpenzimet për të kursyer para

21
15

Banka Botërore ka bërë
një vlerësim të ecurisë

së projektit të sigurisë së di-
gave, që ka vite që zbatohet
me fokus te hidrocentralet
në kaskadën e Drinit. Në
raportin e saj, BB ka nënvi-
zuar se zbatimi konsidero-
het i kënaqshëm, ndërkohë
që ka ndryshuar në anën
pozitive progresin e
përgjithshëm. Deri më tani,
sipas shifrave të dhëna në
raport janë disbursuar 48
milionë dollarë nga kreditë
që janë dhënë për këtë pro-
jekt. "Punimet në njësinë e
fundit të mbetur, numër 4,
në hidrocentralin e Koman-
it janë finalizuar dhe kompl-
etuar. Certifikata e ko-

Siguria e digave, BB vlerëson projektin
Rreth 48 milionë USD të disbursuara

mpletimit për këtë njësi u
lëshua nga KESH në 4 mars
2019, me një sërë elementesh
të tjera në proces, që pritet të
finalizohen nga kontratori
në linjë me angazhimet kon-
traktuale. Pagesat e fundit të
kontratës do të bëhen bren-
da vitit fiskal 2019, çka do të
rrisë edhe nivelin e disbursi-
meve. Punimet rehabilituese
elektromekanike për hidro-
centralin e Komanit, më i
madhi hidrocentral në Sh-
qipëri, u kompletuan plotë-
sisht në mars 2019", vlerëson

BB. Nga ana tjetër, i njëjti
raport nënvizon se rinovimi
dhe rehabilitimi i të gjitha
njësive ka rritur fuqinë e
hidrocentralit. "Siguria e një-
sive është e lartë dhe përfti-
mi nga operimi i kaskadës
gjatë situatave të mira hid-
rike është domethënës si dhe
efiçenca (rrjedhjet e ujit janë
eliminuar dhe vlerësohen në
disa gigavat humbje energjie
gjatë një viti është ulur në
zero). Pas mobilizimit fille-
star dhe dizjenimin e projek-
tit, punët në rehabilitimin e

portave të shkarkimit kanë
nisur në 10 prill 2019. Kon-
traktori është mobilizuar
plotësisht në ekzekutimin e
punimeve në dy hidrocentra-
let paralelisht. Meqë punimet
në rehabilitimin e portave sh-
karkuese te të dy HEC-et janë
në një fazë të hershme, një
vlerësim më i detajuar i
gjendjes së tyre aktuale do të
bëhet në korrik 2019. Sapo in-
spektimet fillestare të finali-
zohen, KESH-it do t'i duhet të
përgatisë një plan të
rifreskuar", nënvizon raporti.

I njëjti detajon se janë tri kon-
trata aktive për asistencë
teknike, ku dy të parat janë
me afat deri në fund të pro-
jektit dhe që lidhen me kon-
tratën e inxhinierit të projek-
tit dhe panelin e ekspertëve
kurse ajo për Menaxhimin

Financiar të KESH është në
fazë zbatimi. Dokumenti sjell
në vëmendje edhe nismën e
fundit të qeverisë për të
miratuar vendimin mbi
Bursën Shqiptare të En-
ergjisë, duke e cilësuar këtë
si një hap para për sektorin.

Shkollimi i fëmijëve ësh
të objektivi kryesor i
shqiptarëve. Më pas

vjen kursimi për t'u lënë
para, blerja e një shtëpie për
fëmijët ose grumbullimi i
tyre për t'u bërë dasmën. Të
dhënat kanë dalë nga një
vrojtim të posaçëm që ka
bërë Banka e Shqipërisë për
kulturën financiare të sh-
qiptarëve. Në raport del se
vendosja e objektivave afat-
gjatë financiarë, si dhe
vijimësia dhe qëndruesh-
mëria e përpjekjeve aktive
për t'i përmbushur ato janë
një tjetër përbërës i rëndë-
sishëm i sjelljes financiare.
Për të kuptuar këtë çështje
në mënyrë sa më shteruese
janë përdorur pyetjet: cili
është aktualisht objektivi
juaj më i rëndësishëm finan-
ciar? dhe Çfarë po bëni për
ta përmbushur këtë objek-
tiv? Të dhënat tregojnë se
vetëm 44% e të intervistu-
arve kanë objektiva finan-
ciarë afatgjatë. Nga këta,
pjesa që kanë objektiv kur-
simin, 49% e bëjnë për sh-
kollën. Rreth 29.8% kanë
objektiva afatgjata kursimi
për shkollimin e fëmijëve
dhe 18.6% për vetëshkollim.
Më tej 11.9% kursejnë për të
përmirësuar standardet e
jetesës, 9.9% për të blerë një
makinë dhe e 6.6% për të
ndihmuar financiarisht
fëmijët e tyre. Rregullimi i
shtëpisë stimulon 5.7% të
kursimtarëve dhe po kaq
blerja e një shtëpie të re.
Gjithashtu, në përmasa më
të vogla, shqiptarët priren
për të kursyer për dasmën e
tyre apo të fëmijëve, për të
zgjeruar biznesin, për shly-
erjen e kredisë, apo për të
udhëtuar.
MËNYRAMËNYRAMËNYRAMËNYRAMËNYRAT SE SIT SE SIT SE SIT SE SIT SE SI
KURSEJMËKURSEJMËKURSEJMËKURSEJMËKURSEJMË

Të pyetur se çfarë vep-
rimesh kanë ndërmarrë për
përmbushjen e objektivave
të tyre financiarë, 22% e tyre
janë përgjigjur se kanë ulur

shpenzimet, 13% kanë kursy-
er ose investuar dhe 7% kanë
përgatitur një plan veprimi.
Një e dhënë e rëndësishme

është fakti që vetëm 4% e të
intervistuarve që kanë objek-
tiva financiarë, kanë gjetur
një mënyrë për të marrë kredi

dhe 1% kanë rritur shumën e
ripagimit të kartës së kreditit
apo të kredisë, duke e bërë
kreditimin një mjet të për-

dorur rrallë për përmbushjen
e objektivave në fjalë.
DEPOZITDEPOZITDEPOZITDEPOZITDEPOZITAAAAATTTTT

Sipas raportit tremujor

të Bankës së Shqipërisë për
politikën monetare, stoku i
depozitave në sistemin  ban-
kar është rritur mesatar-
isht me 3.3% në tremujorin
e parë të vitit 2019. Kjo ecuri
është mbështetur nga  zgjer-
imi i depozitave në valutë
me 3.8% dhe i depozitave në
lekë me 2.8% në terma me-
satarë vjetorë.  Depozitat si-
pas agjentëve ekonomikë
shënuan përkatësisht rritje
vjetore mesatare me 2.8% në
segmentin e individëve dhe
5% në atë të  bizneseve. De-
pozitat e bizneseve vijojnë të
karakterizohen nga luhat-
shmëri e lartë në terma afat-
shkurtër. Në fund të muajit
mars, ato përbëjnë rreth
13% të stokut total të de-
pozitave.

Mbahet në Tiranë Forumi i Kartës Ndërkombëtare të Energjisë

Balluku: Prioritet, diversifikimi i burimeve
për prodhimin e energjisë në vend

Diversifikimi i en
ergjisë, burimeve të

rinovueshme dhe efiçencës
së energjisë" ishte tema e Fo-
rumit të Kartës Ndërko-
mbëtare të Energjisë, presi-
dencën e së cilës për këtë vit
e mban Ministria e Infras-
trukturës dhe Energjisë,
ndërsa të pranishëm ishin
përfaqësues nga të gjitha
vendet anëtare. Përmes disa
paneleve u trajtuan çështje,
të cilat lidhen me objektivat
e kartës së Energjisë. Në
fjalën hapëse, ministrja e In-
frastrukturës dhe Energjisë,
Belinda Balluku, duke uru-
ar mirëseardhjen në Tiranë
të vendeve anëtare pjesë e fo-
rumit, theksoi se zhvillimi i
Forumit të Konferencës së
Kartës së Energjisë 2019 nën
presidencën shqiptare është
një nga ngjarjet më të rëndë-

sishme për sektorin e en-
ergjisë në Shqipëri dhe për
Ministrinë e Infrastrukturës
dhe Energjisë veçanërisht.
"Prioritetet e presidencës sh-
qiptare, që reflektojnë edhe
parimet, edhe objektivat e
Kartës së Energjisë janë ndër-
lidhja me rrjetet rajonale të
energjisë, krijimi i një tregu
energjetik konkurrues,
inkurajimi i procesit të tran-
zicionit të energjisë, mbështe-
tur në rritjen e kapaciteteve
të gjenerimit të saj nga burime
të rinovueshme si dhe mod-
ernizmi i traktatit të kartës",
u shpreh Balluku, duke shtu-
ar se në fokus të këtij mandati
mbetet edhe zgjerimi i vazh-
dueshëm i kartës nëpërmjet
anëtarësimit të vendeve të
reja. Duke u ndalur te Sh-
qipëria, Balluku nënvizoi se
prioritet mbetet diversifikimi

i burimeve për prodhimin e en-
ergjisë në vend. "Shqipëria ka
vendosur si prioritet të parë
të saj diversifikimin e buri-
meve për prodhimin e en-
ergjisë në vend, duke u bazuar
në potencialet kombëtare, por
edhe ato rajonale e më gjerë.
Në prodhimin e energjisë ele-
ktrike, Shqipëria vazhdon të
mbetet një vend 100%
prodhues nga burime të rino-
vueshme dhe ndoshta është i
vetmi i tillë në Europë. Nxitja
dhe mbështetja e qeverisë sh-
qiptare si nga ana ligjore dhe
ajo ekonomike i investimeve
në energjinë e rinovueshme
do të rrisë treguesit e diversi-
fikimt dhe do të përmirësojë
sigurinë energjetike në vend,
shoqëruar kjo me pritsh-
mërinë e lartë mbi rolin sta-
bilizues të Shqipërisë në ra-
jon", deklaroi Balluku. Min-

istrja e Infrastrukturës dhe
Energjisë vlerësoi hartimin
dhe publikimin e përvitshëm
të raportit mbi vlerësimin e
riskut të investimeve në en-
ergji duke theksuar se ky
raport është një instrument i
vyer, i cili u shërben poli-
tikëbërësve dhe investitorëve
për vlerësimin e politikave,
identifikimin e barrierave
penguese dhe forcimin e

kuadrit rregullator, me
qëllim përthithjen e investi-
meve në energji dhe reduk-
timin e pengesave për real-
izmin e tyre. Mbajtjen e Fo-
rumit të Kartës Ndërko-
mbëtare të Energjisë në Ti-
ranë e përshëndeti edhe min-
istri i Turizmit dhe Mjedisit,
Blendi Klosi si dhe sekretari
i përgjithshëm i Kartës Energ-
jetike, Urban Rusnák.

Shitje me Ankand te Dyte  nga Studio Permbarimore L.D.C

- Nr. pasurie 50/1, ZK Virua, vol 1, fq 27, Truall me sip. 240.47 m2 + ndertese me sip.
240.47 m2. Regjistruar ne ZVRPP Gjirokaster ne emer te Fatos Çela. Çmimi fillestar
per shitje eshte 2.411.920  Leke.

- Nr. pasurie 190/84, ZK 2647, vol 2 , fq 247, Truall me sip. 300 m2 + ndertese nje kateshe
me sip. 88 m2. Regjistruar ne ZVRPP Tepelene ne emer te Votim Çela. Çmimi fillestar
per shitje eshte 744.800  Leke.

Data e shpalljes       17.05.2019
Data e zhvillimit     21.06.2019 deri ne oren 16.00

Ankandi zhvillohet ne ambjentet e Studios Permbarimore L.D.C me adrese Rruga “Myslym
Shyri” Vila 8/1, kati 1 Tirane.
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SIGAL UNIQA Group Austria,
kompania më e madhe dhe më e
besuar e sigurimeve në Shqipëri,
festoi këtë të mërkurë në Pallatin
e Brigadave 20 vjetorin e themelim-
it të saj.

Ky përvjetor i kompanisë lider
në treg, mblodhi së bashku me qin-
dra të ftuar e personalitete të fush-
ave të ndryshme, përfaqësuesë bi-
znesesh, trupa diplomatikë, qever-
itarë, institucione financiare, part-
nerë, staf dhe bashkëpunëtorë të
SIGAL UNIQA Group Austria.

SIGAL bën plot 20 vjet që nga
koha e themelimit më 1999 nga
Avni Ponari dhe bashkëpunëtorët
e tij të fillimit dhe që prej vitit 2002
kjo kompani ka qenë gjithmonë e
para në tregun e sigurimeve me
standartet më të larta europiane
dhe shërbim e korrektësi maksi-
male ndaj qindra mijëra klientëve
të saj.

"Rrugëtimi 20-vjeçar, që nga 1999
kur ne themeluam Sigalin dhe
ishim vetëm 5 veta dhe kishim një
kapital vetëm 400 mijë USD, e deri
më sot ku jemi mbi 1500 veta dhe
me një kapital mbi  35  milionë
euro, ka qenë një rrugëtim i gjatë,
i lodhshëm, me shumë sfida por
edhe i bukur kur shikon se sa
shumë besim u kemi dhënë sh-
qiptarëve kudo në Ballkan dhe
këtë e vërteton edhe prania juaj
sonte.

Dua të falënderoj në mënyrë të
veçantë klientët, që janë me qin-
dra mijëra në Shqipëri-Kosovë e
Maqedoni, të cilët na kanë besuar
dhe vazhdojnë të na besojnë. U
them që ne çdo ditë do të përpiqemi
të përmirësojmë punën tonë dhe
do të bëjmë çdo gjë që duhet për të
rritur gjithmonë e më shumë cilës-
inë e shërbimit ndaj tyre, në
mënyrë që ky besim që na mban së
bashku të shënojë vetëm rritje.

Dua t'ju them faleminderit bash-
këpunëtorëve, atyre që ishin më
mua që në fillim dhe të tjerët që na
u bashkuan rrugës.

Pozicioni që ne kemi sot tregon
se unë si kapiten anije kam
zgjedhur gjithmonë bashkëpunë-
torë shumë të mirë dhe me sukses
kemi shkuar në destinacionet e
përcaktuara pavarësisht stuhive
të detit apo erërave të forta të poli-
tikës në rajon dhe shpresojmë të
ecim më tej së bashku në kursin e
suksesit.

Një falënderim i madh i shkon
stafit të SIGAL UNIQA, një staf i

përkushtuar dhe kualifikuar për
të cilin unë jam krenar dhe pa të
cilin sigurisht SIGAL nuk do të
ishte këtu ku është sot.

Faleminderit të gjithë miqve,
dashamirësve të gjithë ju që jeni
këtu me ne sonte në këtë 20-vjetor
të SIGAL UNIQA-s dhe uroj që së
bashku të festojmë edhe shumë
përvjetorë të tjerë", -tha ndër të
tjera CEO i SIGAL UNIQA Group
Austria në fjalën e tij për të pran-
ishmit.

Ndërsa CEO i UNIQA Group
Austria, Andreas Brandstetter e
vlerësoi me superlativa bash-
këpunimin me Z. Ponari dhe SI-
GAL dhe tha se nuk ishte penduar
kurrë që vendosi të bashkëpunojë
me SIGAL 12 vjet më parë, përkun-
drazi është shumë i kënaqur edhe
për faktin se SIGAL është lidere
në treg dhe ka një rol të rëndë-
sishëm në grupin UNIQA.

"20 vjet më parë SIGAL UNIQA
nuk ekzistonte, nuk ishte fare aty.
Së bashku me një grup të vogël prej
disa personash Avni Ponari ven-

Përreth SIGAL UNIQA
Group Austria

20 vjet SIGAL UNIQA
AVNI PONARI

dekorohet me "Grand Decoration
of Honour" nga Presidenti i Austrisë

TË DHËNA MBI
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA:

 Grup rajonal me 8-të  Kompani Sigurimi, Risigurimi dhe
Fond Pensioni Privat
 3 shtete: Shqipëri, Kosovë, Maqedoni
 Kompania e parë që futi investimet e huaja në kompani:
Fondi Shqiptaro-Amerikan u bë pjesë e SIGAL në vitin 2003
dhe më pas në 2007-ën UNIQA Group Austria.
 Që prej 2002 udhëheq tregun shqiptar me 30%
 mbi €65 milionë Prime/vit
 € 121.1 milionë Asete
 300 milionë Euro dëme të paguara ndër vite
 1.000.000  klientë  ( AL KS MK )
 1 500 punonjës dhe agjentë
 Mbi 900 zyra në 3 shtete
 Të parët në blerjen online të siguracioneve
 E vetmja kompani që ofron të gjitha klasat e sigurimit
 Të parët në sigurimet e Jetës, Jo-jetës dhe Pensioneve

SIGAL UNIQA përgjatë 20 viteve ka udhëhequr tregun jo
vetëm në market share, me 30% të tregut, por dhe në cilësi dhe
korrektësi në shërbimin ndaj klientëve.

SIGAL UNIQA i ka kaluar kufijtë e Shqipërisë dhe është
shndërruar në një prej grupeve më të mëdha të sigurimeve në
rajon.

Mbi 1500 punonjës iu shërbejnë mbi 1 milionë klientëve në
Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.

Që prej vitit 2002 renditet e para në tregun e sigurimeve me
mbi 65 milionë euro prime në vit dhe rreth 300 milionë euro
dëme të paguara ndër vite dhe 121.100.000 Euro ASETE.

Që prej vitit 2007, SIGAL UNIQA është pjesë e gjigandit aus-
triak të sigurimeve UNIQA Group Austria, me një histori 200-
vjeçare në tregun europian të sigurimeve, i cili numëron 7
miliardë euro prime në vit dhe zotëron 33 miliardë euro asete.

dosi të ngrinte një kompani nga
hiçi dhe sot SIGAL UNIQA është
grupi më i madh i sigurimeve në
Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë
e Veriut, e cila mbështet miliona
klientë për të pasur një jetë më të
mirë, më të gjatë dhe më të sigurtë.
Jemi kaq krenarë që kemi SIGAL
Uniqa pjesë të familjes tonë Euro-
piane.

SIGAL UNIQA është një ko-
mpani e cila jo vetëm mbledh të
ardhura, por i kthen mbrapsht ato
në shoqëri, jo vetëm përmes dëm-
shpërblimit të klientëve por edhe
për komunitetin, duke ndihmuar
dhe mbështetur financiarisht ak-
tivitete të llojeve të ndryshme. Këto
janë kompanitë e mëdha dhe këto
janë njerëzit e mëdhenj si Avniu,",
-u shpreh CEO i UNIQA Group
Austria, Andreas Brandstetter.

Duke folur për Avni Ponarin,
CEO i UNIQA-s tha se ai është një
lider i vërtetë, një lider i fortë, i cili
e do vendin e tij më shumë se çdo
gjë dhe që i del për zot vendit të tij.

"Gjëja më e veçatë është se
Avniu nuk do vetëm vendin e tij

por do edhe Europën. Dhe kjo ësh-
të të qenurit një lider i fortë Euro-
pian. Ta themi troç z. Ambasador
do të isha i lumtur nëse do të kish-
te më shumë liderë të tjerë si Avniu
në situatën aktuale të Europës", -
tha ndër të tjera Brandstetter.
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Mbrëmja e 20-vjetorit të SIGAL
UNIQA shënoi edhe një tjetër
ngjarje të rëndësishme për

themeluesin dhe drejtuesin e ko-
mpanisë më të madhe të sigurimeve në
vend, Avni Ponarin.

Ponari u nderua nga shteti i Austrisë
me dekoratën "Grand Decoration of Ho-
nour", të cilën ia dorëzoi Ambasadori i
Austrisë në Shqipëri zoti Johann Sat-
tler në emër të Presidentit të Austrisë.

Ky është vlerësimi i parë që i bëhet
një biznesmeni në Shqipëri nga shteti i
Austrisë dhe për këtë z. Ponari u shpreh
mirënjohës dhe i nderuar që vlerësohet
me një dekoratë të tillë.

"Jam i prekur nga nderimi i Presi-
dentit të Republikës së Austrisë Sh-
këlqesia e Tij, Z. Alexander Van der
Bellen, që më akordoi medaljen "Grand
Decoration of Honor" dhe prania Juaj
sonte në këtë event të rëndësishëm më
bën të ndjehem krenar dhe më i
përkushtuar.

Me këtë rast përcjell falënderimet e
përzemërta dhe mirënjohjen time të
thellë Shkëlqesisë së Tij si dhe shtetit të
Austrisë për këtë vlerësim që më bënë,
nëpërmjet Ambasadorit të Austrisë,
Zotit  Johan  Sattler.

Natyrisht kjo dekoratë është e rëndë-
sishme dhe ja dhuroj të gjithë klientëve
të Sigalit, stafit të SIGAL që punoi së
bashku me mua në këto 20 vite, ju të
gjithëve që jeni me mua këtu si dhe
familjes time që ishin pranë meje.

Kjo medalje iu takon bashkëpunë-
torëve te mij, bashkëmbështetësve, juve
që jeni sonte këtu. Vetëm besimi e
mbështetja Juaj dhe atyre që nuk janë
sonte këtu më kanë mundësuar të bëj
më të mirën, në gjithë këto vite, duke
filluar vetëm me 5 veta dhe një kapital
modest për të arritur këtu ku jemi sot
që ju e ndoqët edhe në dokumentarin e
shkurtër.

Unë jam krenar që përmes SIGAL i

CEO i SIGAL UNIQA,
Avni Ponari, nderohet
me dekoratën "Grand
Decoration of Honour"
nga shteti i Austrisë

solla Shqipërisë dhe jo vetëm por
edhe Kosovës e Maqedonisë investi-
torin e parë strategjik në industrinë
e sigurimeve UNIQA Group Austria.

Biznesi Shqiptar dhe Shqipëria as-
piron për tu bërë pjesë e Europës, por
kam kënaqësinë tu them se me standar-
tin, produktin, shërbimin e garancitë e
SIGAL dhe stafi i tij janë pjesë e Europës
prej 12 vitesh", -u shpreh Ponari.

Ambasadori i Austrisë, Johan Sat-
tler, tha se në emër të Presidentit të
Austrisë dhe shtetit të Austrisë ësh-
të i lumtur që i dorëzon dekoratën
'Grand Decoration of Honour" një
personaliteti si Avni Ponari, i cili
përveçse një biznesmen i sukseshëm
në Shqipëri dhe kontribues për ven-
din tij, ka dhënë një kontribut të
veçantë edhe për shtetin e Austrisë.
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Konkursi i zhvilluar në “Luarasi” për idetë e projektet më të mira

Gara finalizohet me ndarjen e 4 çmimeve. Baholli: Kombinojmë teorinë me praktikën

Muaji i inovacionit, "Luarasi" organizon
konkurs për idetë e projektet më të mira
Ethem Ruka: I japim mundësi studentëve të jenë inovativë

Në kuadër të muajit të
inovacionit, univer
siteti "Luarasi" po vi-

jon me zhvillimin e aktiv-
iteteve që ndihmojnë në
formësimin profesional të
studentëve që i japin për-
parësi këtij procesi. Pas
projektit  E-Gjimnazi,
fakulteti i Teknologjisë së
Informacionit dhe Inova-
cionit ka organizuar një
konkurs ku të rinjtë kanë
shpalosur idetë dhe projek-
tet e tyre inovative reali-
zuar në formën e një start
up-i. Në praninë e peda-
gogëve dhe stafit  aka-
demik, 7 grupe studentësh
kanë prezantuar projekt-
idetë e tyre për të përm-
bushur kërkesat ekzis-
tuese të tregut, veçanër-
isht atij shqiptar.
MUNDËSITË

Rektori i universitetit,
prof.dr. Ethem Ruka vlerë-
soi këtë konkurs dhe tha se
Luarasi po punon çdo ditë
e më shumë për t'i dhënë
mundësi studentëve të
jenë inovativë."Fjala "ino-
vacion" nuk është vetëm
për shkenca teknologjike,
por për të gjitha fushat.
Jemi duke menduar për t'u
dhënë mundësi të gjithë
djemve dhe vajzave të 'Lu-
arasi' që të përfshihen në
këtë iniciativë, përtej li-
brave dhe rutinës së
përditshme, seminareve
dhe leksioneve.  Kjo me
qëllim që atë që mësojnë
mos ta bëjnë në mënyrë
mekanike, por të dinë ta
vënë në jetë, të vënë në
lëvizje trurin dhe të jenë
inovativë",-tha Ruka në
fjalën e tij.
RISIA

Gjithçka nisi nga ideja e
dy pedagogëve të lëndës
Menaxhim Inovacioni, En-
dri Plasari dhe Florenc Hid-
ri, të cilët menduan që të
sillnin për studentët jo
vetëm leksione, por një
start-up. Dekani i Fakul-
tetit të Teknologjisë së In-
formacionit dhe Inovacion-
it, Indrit Baholli tha se ky
muaj është një risi që syn-

on të kombinojë teorinë me
praktikën. "Si aktivitet ësh-
të një risi që e kemi filluar
këtë vit. Ndërkohë, ndih-
mon shumë studentët tanë
dhe i përafron ato edhe me
rastet praktike",-bëri me
dije Baholli.
FITUESIT E
KONKURSIT

Ky konkurs u finalizua
me shpalljen e 4 fituesve
ku Rei Bengu rrëmbeu

çmimin "Ideja më e mirë"
me projektin "Reddot Art".
Ndërkohë grupi i kryesuar
nga studenti Ergion Ka-
pani u vlerësua si "Produk-
ti më i mirë" ndërsa "Pre-
zantimi më i mirë" shkoi
për grupin e Silvio Progo-
nati. Si "Ekipi më i mirë" u
vlerësua grupi i kryesuar
nga Albin Cani. Studenti
që fitoi "Ideja më e mirë"
tregon se si i lindi kjo ide

dhe si mund të shërbejë në
dobi të konsumatorëve dhe
nevojave të tregut shqiptar.
"Ideja e start up-it tonë
kanë qenë të sillnim një
frymë të re, një perceptim
ndryshe të realitetit tonë,
sepse ideja e kësaj fo-
tografie është abstrakte me
tekstura dhe me paterne.
Pra,  ne sjellim dy lloje
produktesh, i pari produk-
ti i konsumatorëve dhe for-
ma artistike. Unë jam ba-
zuar tek forma e artit që
është dadaizmi. Nëpërmjet
kësaj dua t'i sjell tregut,
sidomos shqiptar një
produkt të ri, që përveçse
një formë biznesi është
edhe një formë arti.",-tha
Bengu.
PROJEKTI PËR TË
ARDHMEN

Zv/rektorja e univer-
sitetit  "Luarasi",  Ani
Dasho Sharko zbuloi sur-
prizën e radhës; së shpejti
në 'Luarasi' do të krijohet

një qendër inovacioni. "Së
shpejti për universitetin
'Luarasi' ne vijmë me një
qendër inovacioni. Kemi
aplikuar për një projekt që
do të jetë ndihmë për stu-
dentët tanë,  por për të
gjithë studentët nga të
gjithë universitetet e tjera,
publike dhe jopublike.",-
bëri me dije Sharko për
studentët. Nëpërmjet nis-
mave të tilla, 'Luarasi' syn-
on të zgjerojë ekosistemin
e inovacionit në Shqipëri,
duke zbuluar e mbështe-
tur talentet e reja në fush-
ën e menaxhimit e zhvil-
limit të inovacionit.

Inovacion është të bërit
e gjërave të reja, ose të
bërit e gjërave që pothua-
jse janë bërë me një rrugë
të re… Inovacion është një
proces me anë të të cilit
produkte dhe teknika të
reja janë përhapur në
sistemin ekonomik
(Schumpeter, 1947); ose ko-

Voltiza Duro

mercionalizimi i parë i një
ideje (Fagerberg, 2004); ose
një inovacion është krijimi
i një produkti të ri, ose i
një produkti shumë të
për mirësuar,  ose një
proces, një metodë e re
marketimi, ose një metodë
e re organizimi në prak-
tikën e një biznesi, si dhe
një plan pune i organizimit
ose i marrëdhënieve me jas-
htë. Në biznes dhe
ekonomi, inovacion është
katalizatori për rritje.
Ekonomisti Joseph Schum-
peter, i cili ka kontribuar
shumë në studimin e ekon-
omisë inovative, argumen-
ton se industritë duhet
vazhdimisht të revolucio-
narizojë strukturën
ekonomike nga brenda, që
është të shpikin inovacione
për procese dhe produkte
më të mira ose më shumë
efektive, si dhe shpërndar-
jen në treg, siç është lidhja
e dyqaneve me fabrikat.

FITUESIT

Ky konkurs u finalizua me shpalljen e 4
fituesve ku Rei Bengu rrëmbeu çmimin

"Ideja më e mirë" me projektin "Reddot
Art". Ndërkohë grupi i kryesuar nga
studenti Ergion Kapani u vlerësua si

"Produkti më i mirë" ndërsa "Prezantimi më
i mirë" shkoi për grupin e Silvio Progonati.

Si "Ekipi më i mirë" u vlerësua grupi i
kryesuar nga Albin Cani.

“

MUNDESITE
Rektori i universitetit,
proff.dr. Ethem Ruka
vlerësoi këtë konkurs
dhe tha se Luarasi po
punon çdo ditë e më
shumë për t'i dhënë
mundësi studentëve të
jenë inovativë."Fjala
"inovacion" nuk është
vetëm për shkenca
teknologjike, por për të
gjitha fushat. Jemi duke
menduar për t'u dhënë
mundësi të gjithë
djemve dhe vajzave të
'Luarasi' që të
përfshihen në këtë
iniciativë, përtej librave
dhe rutinës së
përditshme,
seminareve dhe
leksioneve.

TE REJAT
Gjithçka nisi nga
ideja e dy
pedagogëve të
lëndës Menaxhim
Inovacioni, Endri
Plasari dhe Florenc
Hidri, të cilët
menduan që të sillnin
për studentët jo
vetëm leksione, por
një start-up. Dekani i
Fakultetit të
Teknologjisë së
Informacionit dhe
Inovacionit, Indrit
Baholli tha se ky
muaj është një risi që
synon të kombinojë
teorinë me praktikën.
"Si aktivitet është një
risi që e kemi filluar
këtë vit.
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189 LEME DRAGJOSHI PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 TIRANE

190 NIKOLLË KAVALLI PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 TIRANE

191 ALTI TASHO PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 TIRANE

192 AGIM HASANI PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 TIRANE

193 VOJSAVA OSMËNAJ PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 TIRANE

194 LUMTURIJE KALLJA PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 TIRANE

195 PETRIT LULO PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 TIRANE

196 LULJETA ADEMAJ PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 KUKES

197 MAJLINDA BIBA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 KUKES

198 AGIM TACI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 KUKES

199 AJNE AHMATI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 KUKES

200 ASTRIT HOXHA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 DIBER

201 BASHKIM ZOGU PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 DIBER

202 DESTAN TROCI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 DIBER

203 ABDI GJUCI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 DIBER

204 SHPETIM SEFERI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 DIBER

205 ZENI BASHA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 DIBER

206 BUKURIJE OSHAFI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 KORCE

207 MEVLUDE KOVAÇI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 KORCE

208 BESNIK MUÇO PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 KORCE

209 NIKO XHELO PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 KORCE

210 ALBERT QOSE PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 KORCE

211 JORGAQ TAÇI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 KORCE

212 BUJAR HALLUNAJ PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 SHKODER

213 ZEF SHKOZA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 SHKODER

214 ALTIN GJONI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 LEZHE

215 HATEME HUDHRA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 VLORE

216 NEXHMEDIN ZYLALI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 BERAT

217 KOMI PRENÇE PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 FIER

218 BEDRI GJOCI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

219 MAKBULE KOVAÇI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

220 MIT"HAT PAPRI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

221 HAJRIJE XHARO PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

222 SABRIJE KOKONOZI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

223 NEIM SHAHINI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

224 NAIM VEIZI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

225 MEHMET DUKA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

226 QEMAL DOLLENGA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

227 NDRIÇIM HALA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

228 BIDO GORRICA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

229 NDRIÇIM LILA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

230 ETLEVA QOSJA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

231 ENKELEIDA ÇELA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

232 MYSLYM KORRA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

233 GUXIMTAR MUSTEQA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

234 RUDIN ARAPI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

235 ILIR HOXHA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

236 SHQIPE BALLA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

PATHOLOGJI

237 LAVDIJE GJURA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 ELBASAN

238 SADETE VOGLI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 KAVAJE

239 ISHE XHAHYSA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 KAVAJE

240 FATMIR. HALILAJ PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

241 PETRO NIKOLLA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

242 SHKELQIM ALMETA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

243 XHEMALI KULLA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

244 MAJLINDA RRAJA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

245 GEZIM KOBUZI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

246 SUZANA KAZIAJ PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

247 ARBEN TUSHA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

248 SYRJA RRIÇKU PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

249 NIKO BIDAJ PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

250 VASHE DOÇI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

251 ILIR OSMANAGAJ PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

252 HYSEN BASRI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

253 FATMIRE RAMAJ PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

254 KRISTIAN KARANXHO PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

255 YLVIJE MEHJA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

256 VANGJELI MUÇAJ PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

257 SABRIJE ÇIZMJA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

258 SADETE RUSHITI PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

259 VALBONA HOXHA PATHOLOGJI 26.06.2019 08,00 TIRANE

260 HYSEN MULAJ ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 TROPOJE

261 DORJAN ÇILINGIRI ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 SARANDE

262 RAMAZAN HILAJ ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 KUKES

263 KUJDESI LEKA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 KUKES

264 DESTAN HALLAÇI ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 KUKES

265 FLORIKA DEMA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 GJIROKASTER

266 KUJTIME PIRRA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 DIBER

267 MARIOLA BRAHO ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 KORCE

268 GEZIM RAVOLLI ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 KORCE

269 RIFAT SELA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 SHKODER

270 GJYSTE LEKA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 SHKODER

271 MEHMET LLUKA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 SHKODER

272 SHYQYRI SOKOLAJ ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 LEZHE

273 MARK MARKU ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 LEZHE

274 HAXHI MAÇOVILLA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 LEZHE

275 PASHK. NDRECA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 LEZHE

276 SOFIJE ELEZI ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 LEZHE

277 DASHNOR HEKURANI ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 VLORE

278 ADELINA IBRO ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 BERAT

279 FATOS GJOLENA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 BERAT

280 XHEVDET HYSKO ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 BERAT

281 SHQIPONJA KOÇI ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 BERAT

282 MERUSHE MARRA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 BERAT

283 BURBUQE CANI ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 BERAT

284 SERVETE LENA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 ELBASAN

ORTOPEDI

285 KLODJAN TOPALLI ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 ELBASAN

286 RAJMONDA KOPRELLI ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 ELBASAN

287 BESNIK TAFA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 ELBASAN

288 LULZIME HOXHA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 ELBASAN

289 RAIME TROKA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 FIER

290 RASIM HOXHA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 FIER

291 KUJTIM. DERVISHI ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 FIER

292 LEFTERI KOÇO ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 FIER

293 DITURI SALAJ ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 FIER

294 AFRIM LLAKAJ ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 FIER

295 ARETA HATIA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 FIER

296 MARIJE PALOKA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 DURRES

297 ZHANETA ARMADHI ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 TIRANE

298 AFERDITA KOÇI ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 TIRANE

299 ELVIRA KUKA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 TIRANE

300 ELMIRA TAFAJ ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 TIRANE

301 ZYRA MURATAJ ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 TIRANE

302 ELMIRA LLAPI ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 TIRANE

303 ELISABETA BUCI ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 TIRANE

304 FATOS KUKA ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 TIRANE

305 LIRETI MALIQI ORTOPEDI 29.06.2019 08,00 TIRANE

Instituti i Sigurimeve Shoqërore: Kujdes, nëse nuk paraqiteni mund të humbisni pensionin

KEMPI, zbardhen emrat e 305 personave që
duhet të kryejnë ekzaminimet mjekësore

Lista e plotë me datat përkatëse për secilin individ
Instituti i Sigurimeve Sho

qërore ka zbardhur em
rat e personave që do t'i

nënshtrohen kontrolleve
mjekësore në KMCAP Epror
gjatë muajit qershor të këtij
viti për të marrë pensionin.
'Gazeta Shqiptare' publikon
sot listën e plotë me emrat e

305 personave që duhet të
kryejnë ekzaminimet bren-
da muajit pranë Komisionit
Mjekësor të Caktimit të Af-
tësisë për Punë. Këta indi-
vidë, në rastin që nuk do t'i
nënshtrohen kontrollit
mjekësor, nuk do të mund të
marrin apo rimarrin pen-

sionin e invaliditetit nga
ISSH. Të gjithë ata persona
që bëhen të paaftë për çdo
veprimtari ekonomike dhe
kanë dëmtime fizike apo
gjymtime të forta, duke përf-
shirë verbimin, iu lind e
drejta për pension invalidi-
teti. Për të përfituar këtë

lloj pensioni të plotë, të
reduktuar dhe të pjesshëm,
përfituesi ose i autorizuari
me prokurë paraqitet në
ALSSH të vendbanimit, si-
pas regjistrimit në gjendje
civile, për të bërë kërkesën
e përfitimit të pensionit të
invaliditetit.

KEMPI, EMRAT E 305 PERSONAVE QË DUHET TË KRYEJNË EKZAMINIMET MJEKËSORE

Nr. Emër Mbiemër KMCAP Data Ora Rrethi

1 JASHAR KURTI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 DIBER

2 ELMAS MUHARREMI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 DIBER

3 SALI CEKA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 DIBER

4 HAXHI MATRANXHI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 KUKES

5 ENGJELL MEHMET KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 KORCE

6 VANGJEL LLAZARI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 KORCE

7 LUAN REZHDA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 KORCE

8 DEFRIM BEQOLLARI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 KORCE

9 SELMAN KAPALI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 KORCE

10 JANI MOLLANJI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 KORCE

11 ARQILE TRASHA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 KORCE

12 MIRANDA DIKO KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 KORCE

13 FLUTUR KASO KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 KORCE

14 ALI ZHULI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 KORCE

15 GJERGJI NEXHIP KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 KORCE

16 NIKOLINA HILA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 SHKODER

17 PASHKO PRENDI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 LEZHE

18 PRENG GJOCI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 LEZHE

19 MENTOR BAJRAMI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 LEZHE

20 BARDHOK GEGAJ KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 LEZHE

21 BEXHET SERJANI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 VLORE

22 ASQERI ÇYÇENI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 BERAT

23 AGIM DERVISHI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 BERAT

24 BANUSH SINA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 FIER

25 KOÇI PAJA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 FIER

26 BASHKIM HOXHA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 FIER

27 LAVDIJE PAJA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 ELBASAN

28 QEMAL BALLA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 ELBASAN

29 BUJAR HALILI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 ELBASAN

30 MUHAMET VERÇANI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 ELBASAN

31 JANI THOMAI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 ELBASAN

32 LUMTURIJE GJETA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 ELBASAN

33 EDUART SHTYLLA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 ELBASAN

34 ANDREA ALLKO KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 ELBASAN

35 LAVDIJE LAÇKA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 ELBASAN

36 FERIT QERRETI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 ELBASAN

37 SHERIF KOÇI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 ELBASAN

38 MARGARITA KRATI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 ELBASAN

39 ARTUR DULJA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 ELBASAN

40 SABIRE GJOLENA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 ELBASAN

41 ARBEN XIBRAKU KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 ELBASAN

42 BAFTJAR DEDJA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 DURRES

43 DYLBERE DACI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 DURRES

44 GANI MALLKUÇI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 DURRES

LISTA E PERSONAVE QË DO TË PARAQITEN NË KMCAP EPROR PËR MUAJIN QERSHOR

2019

KARDIOLOGJI

45 ENGJELLUSHE SHULLAZI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 DURRES

46 KASTRIOT AGAJ KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 DURRES

47 ARTUR HOXHA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 DURRES

48 PASHA DUKA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

49 ZEQINE ÇAKRRI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

50 SHQIPE GERDECI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

51 PETRIT LIKAJ KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

52 ENVER MALOKU KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

53 FEJZULLA GORENCA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

54 QEMAL ALLMETA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

55 LILJANA HOTI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

56 BUJAR SHKEMBI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

57 HAXHIRE MUÇA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

58 ARSEN RAMA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

59 GEZIM CECI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

60 BASHKIM KUÇI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

61 HEKURAN AGA. KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

62 MARTIN GJOKA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

63 ARBEN ÇELMETA KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

64 LILJANA QOLI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

65 LEK PËRGJINI KARDIOLOGJI 12.06.2019 08,00 TIRANE

66 SHQIPONJA SHATRI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 KUKES

67 MIMOZA PIPERI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 GJIROKASTER

68 MEÇE HOXHA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 GJIROKASTER

69 QAZIM SHEHU NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 DIBER

70 LUMTURI. TAFAJ NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 DIBER

71 ENTELA HYSAJ NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 KORCE

72 FITNETE PELLUMBI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 KORCE

73 ZEF MAKLAJ NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 SHKODER

74 GJERGJ. LLESHI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 SHKODER

75 LENE GJERGJI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 SHKODER

76 KASTRIOT MEMA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 SHKODER

77 MARTE HILAJ NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 LEZHE

78 KOÇO HASANAJ NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 VLORE

79 AGRON FILJA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 FIER

80 ELDA HAXHIU NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 FIER

81 FATBARDHA HOXHA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 FIER

82 XHAFER SEFERI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 FIER

83 NOVRUZ HOXHA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 FIER

84 FATOS LENA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 ELBASAN

85 ÇLIRIM FARRATOZI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 ELBASAN

86 GAZMIR GEGAJ NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 ELBASAN

87 MIGENA STAFA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 ELBASAN

88 ALFRED MALLOHOLLI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 ELBASAN

89 MIMOZA KOLINJA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 ELBASAN

90 ASTRIT SELIMI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 ELBASAN

91 DILE TARUSHI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 ELBASAN

92 KRISTINA PALLOSHI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 ELBASAN

NEUROLOGJI

93 ARMANDO DOLLANI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 ELBASAN

94 SEIT ALLIU NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 ELBASAN

95 LLESH KAÇI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 DURRES

96 VALBONA KASEJA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 DURRES

97 NATASHA DASHI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 DURRES

98 REXHEP LUSHA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 DURRES

99 LATIF KALAJA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 KAVAJE

100 SAFET LEÇINI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 KAVAJE

101 GEZIM XHANI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 KAVAJE

102 SHPETIM TOGU NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 KAVAJE

103 NIKOLL MARKU NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 TIRANE

104 YLLI TROKA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 TIRANE

105 DRITA ÇAKRAJ NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 TIRANE

106 VJOLLCA HYSA. NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 TIRANE

107 SYRJA TAFA. NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 TIRANE

108 JOLANDA KEMBORA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 TIRANE

109 SOTIR LOSHA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 TIRANE

110 XHAVIT NASUFI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 TIRANE

111 THËLLËNXA FJORA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 TIRANE

112 ZIJA ZGURA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 TIRANE

113 ASQERI DURO NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 TIRANE

114 TEME DUNGA NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 TIRANE

115 RAMAZAN SULAJ NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 TIRANE

116 HYSNI IMERALIU NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 TIRANE

117 ERMIR DYMALI NEUROLOGJI 19.06.2019 08,00 TIRANE

118 DALLANDYSHE BARJAMAJ KIRURGJI 20.06.2019 08,00 SARANDE

119 MUHAMET DURAKU KIRURGJI 20.06.2019 08,00 KUKES

120 LUBIJE KALLAVERJA KIRURGJI 20.06.2019 08,00 DIBER

121 ALBERT PASHAJ KIRURGJI 20.06.2019 08,00 KORCE

122 IRENA AVDYLLARI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 KORCE

123 VALBONA DUSHKU KIRURGJI 20.06.2019 08,00 KORCE

124 FEHIME JONUSLLARI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 KORCE

125 FETIJE XHYDOLLARI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 KORCE

126 AVNI HYKO KIRURGJI 20.06.2019 08,00 KORCE

127 KLARITA RUSI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 KORCE

128 VIKTOR JAUPI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 KORCE

129 ROLAND HYKO KIRURGJI 20.06.2019 08,00 KORCE

130 FEJZIJE MEROLLI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 KORCE

131 PETRIT GANOLLI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 KORCE

132 NURKË KAPA. KIRURGJI 20.06.2019 08,00 KORCE

133 LEFTER QOSE KIRURGJI 20.06.2019 08,00 KORCE

134 SELIM MOLLA. KIRURGJI 20.06.2019 08,00 SHKODER

135 BARJAM HASANI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 VLORE

136 AISHE ISUFI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 BERAT

137 FATBARDHA SPAHIU KIRURGJI 20.06.2019 08,00 BERAT

138 NASIBE FUSHTANI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 BERAT

139 BARJAM XHAFA KIRURGJI 20.06.2019 08,00 FIER

140 SPIRO FERRACAKU KIRURGJI 20.06.2019 08,00 FIER

KIRURGJI

141 KLEODIAN DAFA KIRURGJI 20.06.2019 08,00 FIER

142 SOTIRAQ LLAMBI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 FIER

143 NATASHA HEBEJA KIRURGJI 20.06.2019 08,00 FIER

144 KALIJE PRENDI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 FIER

145 SHPRESA PODA KIRURGJI 20.06.2019 08,00 ELBASAN

146 LAVDIJE BODELI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 ELBASAN

147 RAMAZAN DYBELI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 ELBASAN

148 LULJETA DERVISHI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 ELBASAN

149 LILJANA TOLI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 ELBASAN

150 SANIJE MEÇJA KIRURGJI 20.06.2019 08,00 ELBASAN

151 LIRIJE ZIU KIRURGJI 20.06.2019 08,00 ELBASAN

152 HAKI LAÇKA KIRURGJI 20.06.2019 08,00 ELBASAN

153 FLORESHA KLLOGJERI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 ELBASAN

154 YLLI META KIRURGJI 20.06.2019 08,00 ELBASAN

155 JONIDA ÇARÇIU KIRURGJI 20.06.2019 08,00 ELBASAN

156 XHANE ALLA KIRURGJI 20.06.2019 08,00 ELBASAN

157 SUZANA ALUSHI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 DURRES

158 XHEMALI RRAJA KIRURGJI 20.06.2019 08,00 DURRES

159 SHPRESA PLEPI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 DURRES

160 BUKURI MISIRI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 KAVAJE

161 FATMIRA RAVOLLI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 TIRANE

162 AURORA SHAHA KIRURGJI 20.06.2019 08,00 TIRANE

163 DIANA GURI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 TIRANE

164 MIMOZA QORDJA KIRURGJI 20.06.2019 08,00 TIRANE

165 ESMERALDA MIRAKA KIRURGJI 20.06.2019 08,00 TIRANE

166 KOSTANDINA KOLASI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 TIRANE

167 FITORE KOLA. KIRURGJI 20.06.2019 08,00 TIRANE

168 PERPARIM HOXHA KIRURGJI 20.06.2019 08,00 TIRANE

169 MEJE XHANI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 TIRANE

170 SHPRESA KOLA KIRURGJI 20.06.2019 08,00 TIRANE

171 PETRIT MUMAJESI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 TIRANE

172 SHQIPE BRUÇI KIRURGJI 20.06.2019 08,00 TIRANE

173 HATIQE HALILAJ KIRURGJI 20.06.2019 08,00 TIRANE

174 RUSHE MAZRREKU PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 KUKES

175 VJOLLCA SALA PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 DIBER

176 SKENDER SHAHINAS PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 KORCE

177 REFIJE NOVAKU PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 KORCE

178 TAHIRE HASANAJ PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 VLORE

179 MBARESA HANI PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 BERAT

180 SPIRO DOLLËNGA PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 BERAT

181 BABIS QOSHKU PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 ELBASAN

182 ETLEVA LAÇKA PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 ELBASAN

183 ALBANA LIÇI PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 ELBASAN

184 LULEZIM TAFA PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 ELBASAN

185 HARUN MANA PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 ELBASAN

186 ZOJE BAROKA PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 DURRES

187 FATIME AJDINI PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 KAVAJE

188 LUMTURIJE LUSHA PSIK/OKULIST 21.06.2019 08,00 KAVAJE

PSIKIAT/OCULIS
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NrNrNrNrNr  Emer Emer Emer Emer Emer MbiemerMbiemerMbiemerMbiemerMbiemer
1 Abaz Quka
2 Abdulla Subashi
3 Abdyl Myzyri
4 Abedin Isaku
5 ABIKELA PREJSI
6 ADA BICO
7 Ada Mardeda
8 Ada Ndreka
9 Ada Simeoni
10 Adela Perolla
11 Adela Shkurti
12 Adela Vasili-Llagani
13 ADELAIDA BALANI(GJUZI)
14 Adelina Bejleri
15 Adelina Elezi
16 Adelina Galica
17 Adelina Kovaçi Bego
18 Adelina Kumanaku
19 Adelina Lika-Daizi
20 Adelina Ndini
21 Adelina Nikolla
22 Adelina Selimi Qose
23 Adeline Musliu
24 ADENISA GREMBI
25 Adilta Bejko Hajdari
26 Adlei Basha
27 Admir Hamataj
28 Admir Harizaj
29 Admir Nake
30 Admir Sinamati
31 Admirim Bame
32 Adnan Monka
33 Adnand Demrozi
34 Adrian Anagnosti
35 Adrian Bajraktari
36 Adrian Beqiraj
37 Adrian Gorana
38 Adrian Gurma
39 Adrian Hoti
40 Adrian Hoxha
41 Adrian Hyska
42 Adrian Jance
43 Adrian Jorgji
44 Adrian Kristo
45 Adrian Malkja
46 Adrian Mataj
47 Adrian Misha
48 Adriana Babameto
49 Adriana Bejleri
50 Adriana Cano
51 Adriana Hatellari
52 Adriana Lapardhaja
53 Adriana Misja
54 Adriana Prifti
55 Adriana Shkira-Koleshi
56 Adriatik Belshi
57 Adriatik Ceka
58 Adriatik Daku
59 Adriatik Gabrani
60 Aferdita Dako
61 Aferdita Goxhaj
62 Aferdita     Kristidhi Terpo
63 Aferdita Kruja
64 Aferdita Manaj-Muhametaj
65 Aferdita Murataj
66 Aferdita Murati
67 Aferdita Sinani
68 Aferdita Tako
69 Aferdita Veseli
70 Aferdita Zhutaj
71 Afrim Kastrioti
72 Afrim Lala
73 Afrim Marqeshi
74 Afrim Pirraci
75 Afrim Shira
76 Afrim Sula
77 Afrim Yzeiraj
78 Afroviti Ilo-Dervishi
79 Age Gjeloshgjoka
80 Age Gjergji
81 Age Hodaj
82 Age Zekaj
83 Agim Dokaj
84 Agim Gjikopulli
85 Agim Hasko
86 Agim    Muhameti-Mbistro
87 Agim Qyrku
88 Agim Shehi
89 Agim Sulaj

90 Agron Abazaj
91 Agron Bashllari
92 Agron Beu
93 Agron Delilaj
94 Agron Dogjani
95 Agron Domi
96 Agron Hoxha
97 Agron Karaj
98 Agron Kurro
99 Agron Lala
100 Agron Luli
101 Agron Memia
102 Agron Meshi
103 Agron Sejdini
104 Agron Sula
105 Agron Toska
106 Agron Xheta
107 Agron Ylli
108 Agustin Suma
109 Ahmet Kamberi
110 Ahmet Ponari
111 Aida Agolli
112 Aida Bajri
113 Aida Bushati
114 Aida Dema-Mara
115 Aida Demo
116 AIDA GJONI
117 Aida Hoxha
118 Aida Isaj
119 Aida Koka_
120 Aida Ndrea
121 Aida Nica
122 Aida Quka
123 Aida Veliu-Rreza
124 Ajet Cuedari
125 Ajmona Troshani
126 AJOLA BELBA
127 Ajola Brako
128 Akela Beqaj
129 Alba Bushaj
130 Alba Domi
131 Alba LLupo
132 ALBA OSMANI
133 Alban Dana
134 Alban Dibra
135 Alban Hatibi
136 Alban Hoxha
137 ALBAN MALAJ
138 Alban Sterio
139 Alban Ylli
140 Albana Aleksi-Myftia
141 Albana Bebaj
142 Albana Cami
143 Albana Cela
144 Albana Cuko
145 Albana Daka Priftaj
146 Albana Doko-Banushi
147 Albana Duni
148 Albana Dyli-Kajo
149 Albana Fico
150 Albana Fishta
151 Albana Gjeli
152 Albana Gjyzari
153 Albana Greca-Sejdini
154 Albana Kapxhillari
155 Albana Karaj
156 Albana Kenga
157 Albana Kodra-Meci
158 Albana Lufi
159 Albana Rrugeja
160 Albana Shahini
161 Albana Vata
162 Albana Zerba
163 Alberina Vallja
164 Albert Cakoni
165 Albert Grykshi
166 Albert Hoxha
167 Albert Koja
168 Albert Kolaveri
169 Albert Lama
170 Albert Leka
171 Albert Pesha
172 Albert Shehu
173 Albert Shpata
174 Alberto Dyrma
175 Albi Arkaxhiu
176 Albina Ndoja
177 Albiona Lamaj
178 Albiona Poci
179 Alda Abdyli Goxho

180 Alda Hadaj
181 Aldi Shehu
182 Aldion Bame
183 Aldjona Seiti
184 Aldo Gjoka
185 Aldo Konda
186 Aldo Nishku
187 Aleks Qosja
188 Aleks Sulejmani
189 Aleksander Allkaj
190 Aleksander Cami
191 Aleksander Dodaj
192 Aleksander Hoxha
193 Aleksander Isufi
194 Aleksander Koka
195 Aleksander Picaku
196 Aleksandra Alla-Prence
197 Aleksandra Xhani-Kociko
198 Alert Xhaja
199 alfred Aga
200 Alfred Bocova
201 Alfred Gega
202 Alfred Gjeloshi
203 Alfred Gjinaj
204 Alfred Ibrahimi
205 Alfred Lulo
206 Alfred Nona
207 Alfred Priftanji
208 Alfred Robo
209 Alfred Xhixha
210 Ali Ceni
211 Ali Refatllari
212 Ali Tonuzi
213 Alina Karaj
214 Alind Shehu
215 Alisa Stafa
216 Alkerta Ibranji
217 Alket Mema
218 Alketa Bakiri
219 Alketa Curri
220 Alketa Gjana
221 Alketa Hoxha Qosja
222 Alketa Koroshi
223 Alketa Rusha
224 Alketa Sota
225 Alketa Spahiu
226 ALKETA STRONI
227 Alketa Tandili
228 Alketa Ymeri
229 Alkida Deda
230 Alma Ago
231 Alma Andoni
232 Alma Banaj - Mustafa
233 Alma Barbullushi
234 Alma Bashvogli
235 Alma Caka-Demo
236 Alma Cani
237 Alma Celmeta
238 Alma Damzi
239 Alma Drishti Robo
240 Alma Duro
241 Alma Frangu-Voshi
242 Alma Hallulli
243 Alma Hoxhaj-Koci
244 Alma Idrizi
245 Alma Kamberi
246 Alma Kuqali
247 Alma Llukacaj
248 Alma Luniku Kuqi
249 Alma Manoli
250 Alma Mijo
251 Alma Mustafaj
252 Alma Nurce
253 Alma Peri-Dautaj
254 Alma Pirro
255 Alma Pura
256 Alma Qordja
257 Alma Soxhuku Isufi
258 Alma Teferici
259 Almenda Kote Zaka
260 Almida Llapaj
261 Almir Keli
262 Alojva Xhelilaj-Haloci
263 Altida Alushani
264 Altin Bila
265 Altin Cane
266 Altin Cekodhima
267 Altin Gazidede
268 Altin Gjata
269 Altin Goxharaj

270 Altin Habazaj
271 Altin Hysa
272 Altin Jusufati
273 Altin Kuqo
274 Altin Ngjeçi
275 Altin Papa
276 Altin Ruka
277 Altin Veshti
278 Altina Hajdari Sulku
279 Altina Xhaferi
280 Alverita      Zahoaliaj

(Toska)
281 Alvi Naum
282 AMANDA ZEKO
283 Amarda Gashi
284 Amarda Gica
285 Amarda Pihoni
286 Amarilda Alushaj
287 Amarilda  Dyrmishi-

Hoxha
288 AMARILDA KALANXHI
289 Amarilda Kapxhiu
290 Amarildo Belshi
291 Amarildo Hoxha
292 Amela Bushati
293 AMELA DOBJANI
294 Ameli Shtylla
295 Ana Adri
296 Ana Koxhaku
297 Ana Mandi
298 Ana Ndoj Manci
299 Ana Preka-Doku
300 Ana Sula
301 Anairta Petani
302 Andi Abeshi
303 Andi Andoni
304 Andi Davidhi
305 Andi Duka
306 Andi Durra
307 Andi Kacani
308 Andi Koraqi
309 Andis Karagjozi
310 Andis Qendro
311 Andrea Dollakaj
312 Andrin Tahiri
313 Anduela Sako
314 Anesti Kamburi
315 Aneta Gjonaj
316 Angjelina Mana
317 Anibal Byberi
318 Anida Medolli
319 Anika Dokle
320 Anila Aliko
321 Anila Allushi-Kalus
322 Anila           Babameto-Laku
323 Anila Basha
324 Anila         Bejko-Bardhoshi
325 Anila Beqja-Lika
326 Anila          Dervishi-Beqiri
327 Anila Domi
328 Anila Gambeta Pina
329 Anila            Gjokutaj-Starja
330 Anila Gjoshe
331 Anila Godo
332 Anila Guri
333 Anila          Hashorva-Tasho
334 Anila Hoxha
335 Anila Hysenbregasi
336 Anila Karameta
337 Anila Kavaja
338 Anila Kristo Shuka
339 Anila Kulla-Mukaj
340 Anila Licaj
341 Anila Lleshi
342 Anila Manga
343 Anila Marku
344 Anila         Memini Kolila
345 Anila Moci
346 Anila Monka
347 Anila Nano-Lamaj
348 Anila Popa
349 Anila Prifti
350 Anila Rrupulli
351 Anila Sevdari
352 Anila      Shahini-Rexha
353 Anila Shkurti-Toka
354 Anila Thaci
355 Anila Velo
356 Anilda Rista
357 Anisa Bako

358 Anisa Begaj
359 Anisa Buzi
360 Anisa Cenaj
361 Anisa Doko-Semeu
362 Anisa Duhanxhiu
363 Anisa       Galicaj Arkaxhiu
364 ANISA HILA
365 Anisa Lapi
366 Anisa Murati
367 Anisa Piperi
368 Anisa Ramaliu
369 Anita Cela Vane
370 Anita     Celaj Pollozhani
371 Anita Krrashi
372 Anita Pilika
373 Anita Zefi-Thomaj
374 Anjeta Kanani
375 Anjeza Abedinaj
376 ANJEZA BARJAMI
377 Anjeza Dajlani
378 Anjeza      Damazeti-Hoxha
379 Anjeza Fatia
380 Anjeza Frakulla
381 Anjeza Gjino-Tafaj
382 Anjeza Kuci
383 Anjeza Shaqiri
384 Anton Milo
385 Anton Ndoj
386 Antonela Agaj
387 Antoneta Cota
388 Antoneta Kerpi
389 Antoneta Zotaj
390 Antuela Sulaj
391 Anxhela     Gurakuqi-Qirko
392 Anxhela Hushi
393 Anyla Bulo
394 Aranit Bukaci
395 Arbana Shyti Zenelaj
396 Arben Ademi
397 Arben Alla
398 Arben Baboci
399 Arben Banushi
400 Arben Beqiri
401 Arben Bruka
402 Arben Celiku
403 Arben Dhima
404 Arben Dine
405 Arben Disha
406 Arben Duka
407 Arben Gjata
408 Arben Guga
409 Arben Halili
410 Arben Haxhihyseni
411 Arben Ivanaj
412 Arben Konomi
413 Arben Metka
414 Arben Mitrushi
415 Arben Murataj
416 Arben Murati
417 Arben Ndreu
418 Arben Paralloi
419 Arben Pepa
420 Arben Preza
421 Arben Rroji
422 Arben Rrugia
423 Arben Ruci
424 Arben Saraci
425 Arben Stafa
426 Arben Stepa
427 Arben Tanka
428 Arben Todhri
429 Arben Zenelaj
430 Arber Aliu
431 Arber Jano
432 Arber Meti
433 Arbi Pecani
434 Arbiona Bullari-Gorica
435 Ardi Bardhi
436 Ardian Bitri
437 Ardian Dedi
438 Ardian Doci
439 Ardian Hajderi
440 Ardian Nelaj
441 Ardian Preli
442 Ardian Prifti
443 Ardian Xhuli
444 Ardian Ymeri
445 Ardiana Kurtaj
446 Ardiana Sinani-Lico
447 Ardida Zekaj Ibraj

448 Ardit Kola
449 Ardit Meta
450 Ardita Bushati
451 ARDITA MUJA
452 Ardjan Braho
453 Ardjan Gjini
454 Ardjan Kadaifciu
455 Areda Cara
456 Arenc Brahimi
457 Argjend Tafaj
458 Argjir Taka
459 Arian Alikaj
460 Arian Brahimi
461 Arian Celaj
462 Arian Thomaj
463 Ariana Hylviu-Ceka
464 Ariana Mehmeti
465 Ariana Papajani
466 Ariana Zaka Dragoti
467 Ariel Como
468 Arif Lala
469 Ariola Gjyshka
470 ariola Jusufi
471 Ariola     Kosta  Zeqillari
472 Ariola Polici
473 Ariola Xheblati Softa
474 Arjan Bregu
475 Arjan Cabja
476 Arjan Deveja
477 Arjan Harxhi
478 Arjan Kashami
479 Arjan Mezini
480 Arjan Peci
481 Arjan Pushi
482 Arjan Sadedini
483 Arjan Shtylla
484 Arjan Vyshka
485 Arjana Durbaku
486 Arjana Haxhiu
487 Arjana Reli
488 Arjana Sina
489 Arjana Stojku
490 Arjana Strakosha
491 Arjana Zerja
492 Arjeta Dedej
493 Arjeta Grezda
494 Arjeta Islamaj
495 Arjola Alla
496 Arjola Gorica
497 Arjola Naci
498 Arkand Lula
499 Arkel Duka
500 Arketa Pllumi Guli
501 Arlendi Mehmeti
502 Arlind Maliqati
503 Arlind Nikollari
504 Arlinda Polo-Caushi
505 Arlinda Rada
506 Armalind Doda
507 Armand Basha
508 Armand Borici
509 Armand Miraka
510 Armand Shehu
511 Armando Hoxha
512 Armando Mersini
513 Armando Mulla
514 Armela Cuko
515 Armela Hebaj
516 Armela Spahiu
517 Armilda Hysa
518 Arminda Mema
519 Armonela Gremi
520 Arnold Pasho
521 Arqile Apostoli
522 Arqile Lala
523 Arqile Vasili
524 Arqile Zhapa
525 Arsen Hoxha
526 Arsen Seferi
527 Arsilda Gjataj
528 Arsiola Reci
529 Arta Ago
530 Arta Hoxha Neli
531 Artan Asllanaj
532 Artan Bego
533 Artan Bitri
534 Artan Bodeci
535 Artan Como
536 Artan Dafa
537 Artan Dhima
538 Artan Gjika
539 Artan Goda

QKEV: Farmacistët e stomatologët që nuk kanë plotësuar numrin e krediteve

Lista me emrat e 3424 mjekëve,
verifikoni nëse rrezikoni vendin e punës
"Duhet të regjistroheni për provimin e certifikimit, afati"

Nëse nuk kanë plotë
suar numrin e cak
tuar të krediteve,

punonjësit e shëndetësisë
mund të humbasin vendin
e punës. Për të kaluar këtë
rrezik, të gjithë mjekët,
f ar macistët  dhe stoma-
tologët duhet të kontrol-
lojnë listat dhe nëse e gje-
jnë emrin, duhet të regjis-
trohen brenda 30  qer-

shorit për provimin e cer-
ti f ikimit .  'Gazeta Sh-
qiptare '  publikon sot
listën me emrat  e  3424
mjekëve që kanë plotë-

suar kreditet .  Në këtë
mënyrë të  interesuarit
mund të verifikojnë nëse
mund të humbasin apo jo
vendin e  punës.  "Njof -

tojmë të gjithë profesion-
istët  e  shëndetësisë  që
nuk kanë plotësuar num-
rin e nevojshëm të kred-
iteve, në për mbushje të

detyrimit të Programit të
Certifikimit,  për ciklin
2015 -  2018,  se duhet të
regjistrohen për Provimin
e Certifikimit  pranë

zyrave të QKEV-së, brenda
datës 30 qershor 2019",-
thekson Qendra Ko-
mbëtare e  Edukimit në
Vazhdim.

Voltiza Duro

LISTA ME EMRAT E 3424 MJEKËVE QE DO TE CERTIFIKOHEN



E premte 14 Qershor 2019  - 17SPECIALE

"Albania Fashion Awards", eventi që bëri bashkë stilistët nga Shqipëria dhe Kosova

Jam në luftë me kohën, si i kam
njohur VIP-at në emisionin tim

"Sikur të buzëqeshnim pak më tepër, bota do të ishte më e bukur"

Më datë 7 qershor
në Pallatin e
Brigadave u

mbajt për herë të parë "Al-
banian Fashion Awards",
organizuar nga "Scan Me-
dia Group". Nën moder-
imin e Alma Çelajt dhe Er-
ald Farrukut, ky event ish-
te mirorganizuar deri në
detaje. Po çfarë është ky
kompeticion mode? Një
mbrëmjen që bëri bashkë
stilistë nga Shqipëria e Ko-
sova, të cilët punuan in-
tensivisht për disa muaj që
të sillnin koleksionet e
tyre. Vlerësimet në këtë
event u bënë nga emra të
mëdhenj të modës si Mire-
la Nurçe,  Ardi Asllani,
Anila Zajmi Katanolli dhe
Petrit Kaceli. U ndanë 10
trofe, të cilët finalizuan
punë e madhe të stilistëve.
Për të na folur më gjatë
rreth këtij eventi ne kemi
bërë pjesë të intervistës
sona Alma Çelaj, që është
dhe prezantuesja e organi-
zimit të madh. Për "Gazeta
Shqiptare", moderatorja na
zbulon të fshehtat e punës,
momentet e bashkëprezan-
timit me Eraldin dhe copë-
za nga jeta përtej ekranit.
Alma thotë se nuk e pati të
vështirë të ishte prezan-
tuese, duke qenë se ekspe-
rienca që ka me emisionin
e modës e ka diktuar në
rrugën e suksesit. Çdo gjë
e mirë vjen nga fryma në
grup dhe bashkëpunimi.
Nuk pati asnjë hatër m-
betje sa u përket çmimeve
që u shpërndanë. Të gjithë
morën atë që meritonin. E
teksa na tregon për emisio-
nin në TV "Scan", Alma
ndan me ne edhe person-
azhin më me kompleks në
radhët e VIP-ave dhe
natyrisht më të thjeshtën,
që sipas saj është Zaimina
Vasjari. Më tej, kur heq
petkun e personazhit pub-
lik, Çelaj nuk harron të
jetë vajza e thjeshtë që di
t'i bëjë të gjitha. E përkush-
tuar pas familjes dhe
miqve, ajo ka qenë kur-

doherë aty kur u duhej per-
sonave të shtrenjtë. Alma
është vajza solare e ekran-
it dhe e personave që e njo-
hin nga afër. Mesa duket,
vera do jetë e ngarkuar e
moderatorja kohën e relak-
sit do ia kushtojë familjes.

U  m b a j t  p ë r  h e r ë  t ëU  m b a j t  p ë r  h e r ë  t ëU  m b a j t  p ë r  h e r ë  t ëU  m b a j t  p ë r  h e r ë  t ëU  m b a j t  p ë r  h e r ë  t ë
parë në vend "Albanianparë në vend "Albanianparë në vend "Albanianparë në vend "Albanianparë në vend "Albanian
FFFFFashion Aashion Aashion Aashion Aashion Awarwarwarwarwards", si lindids", si lindids", si lindids", si lindids", si lindi
ideja?ideja?ideja?ideja?ideja?

Ideja nisi nga formati

"Si të vishemi", që e mod-
eroj bashkë me kolegun
tim, Erald Farrukun. Ven-
dosëm që në mbyllje të se-
zonit të kishim një "fashion
show" që do të bënte bash-
kë jo pak, por 10 stilistë
nga Shqipëria e Kosova.
Fatmirësisht ia dolëm me
sukses, pasi komentet dhe
mesazhet ishin të
panumërta.

Çfarë të veçante pati kyÇfarë të veçante pati kyÇfarë të veçante pati kyÇfarë të veçante pati kyÇfarë të veçante pati ky

kompeticion që lidhej mekompeticion që lidhej mekompeticion që lidhej mekompeticion që lidhej mekompeticion që lidhej me
modën?modën?modën?modën?modën?

Pikërisht grumbullimi i
10 stilistëve shumë të tal-
entuar, të cilët prezantuan
koleksionet e tyre në një
mbrëmje të vetme. "Alba-
nian Fashion Awards" unë
e quaj ndryshe pagëzimi i
modës shqiptare në një
natë. Vërtetë mbrëmja e 7
qershorit në Pallatin e
Brigadave finalizoi eventin,
por dua të theksoj punën e
kahershme të 10 stilistëve,
markave dhe prestarëve, të
cilët i krijuan koleksionet e
tyre gjatë disa muajve për
të sjellë tek ne më të mirën
e tyre.

Sa e vështirë ishte tëSa e vështirë ishte tëSa e vështirë ishte tëSa e vështirë ishte tëSa e vështirë ishte të
prezantoje një organizimprezantoje një organizimprezantoje një organizimprezantoje një organizimprezantoje një organizim
aq të madh?aq të madh?aq të madh?aq të madh?aq të madh?

Puna shpërblehet gjith-
monë. Unë besoj shumë te
kjo shprehje, por ishte e
vështirë sepse evente të
kësaj natyre kërkojnë një
koordinim shumë të saktë
dhe staf që ta dojë sa ne
punën që po bën. Përsa i
përket prezantimit, i cili
prej 3 vitesh është bërë i do-
mosdoshëm, si frymëmarrje
për mua, di të them që nuk
ishte i vështirë. Unë nji-
hesha mirë me eventin, e
kisha ndjekur në çdo detaj
dhe kur erdhi momenti i
bukur para publikut, isha
gati të prezantoja para të
ftuarve gjithçka kishim
përgatitur për ata.

Momenti më i  sikletMomenti më i  sikletMomenti më i  sikletMomenti më i  sikletMomenti më i  siklet-----
shëm gjatë moderimit, përshëm gjatë moderimit, përshëm gjatë moderimit, përshëm gjatë moderimit, përshëm gjatë moderimit, për
të cilin ke qeshur me Er-të cilin ke qeshur me Er-të cilin ke qeshur me Er-të cilin ke qeshur me Er-të cilin ke qeshur me Er-
aldin?aldin?aldin?aldin?aldin?

Ky projekt ka pasur
shumë momente emo-
cionuese dhe më bëhet qe-
jfi që nuk më pyete për ato
të vështirat. Është e
vërtetë që kemi qeshur
shumë gjatë këtij eventi,
pasi situatat kanë ardhur të
tilla. Po të rrëfej vetëm një.
Ishte një ndër ditët e
provave, ku në televizion ne
prisnim modelët dhe reali-
zonim prova për gjithë
eventin. Mbaj mend që në
një moment u mendua të
kishim dalje teke në skenë.
Del Eraldi dhe nis të lexojë
tekstin e tij dhe ishte mo-
menti i parë që e merr në
dorë skenarin. Gjatë inter-
pretimit mbetet te fjala "stil
controversial", sepse e lex-
on ndryshe dhe kthehet
nga ne e pyet "kush e ka sh-
kruar këtë?". Qeshëm të
gjithë dhe ai emërtim u hoq
nga skenari më pas.

PPPPPaaaaati  hati  hati  hati  hati  hatërtërtërtërtër mbetje  përmbetje  përmbetje  përmbetje  përmbetje  për
çmimet?çmimet?çmimet?çmimet?çmimet?

Aspak në fakt. Jemi habi-
tur nga gjithë dashamirësia
që kanë treguar me njëri-
tjetrin të gjithë konkur-
rentët dhe sesa profesion-
istë janë treguar për të fi-
nalizuar punimet e tyre në
mbrëmjen e madhe. Dua të
përmend që trofetë ishin
vlerësime më tepër sesa
çmime dhe të gjithë morën
në fund atë për të cilën
kishin punuar.

Përtej eventit, ka kohëPërtej eventit, ka kohëPërtej eventit, ka kohëPërtej eventit, ka kohëPërtej eventit, ka kohë
që prezanton një emisionqë prezanton një emisionqë prezanton një emisionqë prezanton një emisionqë prezanton një emision
në lidhje me modën në TVnë lidhje me modën në TVnë lidhje me modën në TVnë lidhje me modën në TVnë lidhje me modën në TV
"Scan". Cili nga person-"Scan". Cili nga person-"Scan". Cili nga person-"Scan". Cili nga person-"Scan". Cili nga person-
azhet e ftuar ka pasur mëazhet e ftuar ka pasur mëazhet e ftuar ka pasur mëazhet e ftuar ka pasur mëazhet e ftuar ka pasur më
shumë komplekse? Po mëshumë komplekse? Po mëshumë komplekse? Po mëshumë komplekse? Po mëshumë komplekse? Po më
i thjeshti, kush ka qenë?i thjeshti, kush ka qenë?i thjeshti, kush ka qenë?i thjeshti, kush ka qenë?i thjeshti, kush ka qenë?

Po, u bë viti im i dytë si
moderatore e formatit të
modës në televizionin
"Scan" dhe puna më ka bërë
të ndeshem me shumë fig-
ura publike, që i kam njo-
hur dhe pa "petkun" e VIP-
it. Personazhi më me ko-
mplekse ka qenë një ndër
të ftuarat e mia në vitin
tim të parë të punës si mod-
eratore e emisionit tim.
Ajo (sepse nuk dua t'ia zb-
uloj  emrin) është edhe

vetë moderatore, por në
emision shfaqi një anë jo të
mirë të vetes. Pati tepër
komplekse me kamerat
dhe me faktin që unë isha
shumë më e gjatë se ajo dhe
kjo e shqetësonte. Ndërko-
hë një mikeshë e mirë dhe
një personazh fantastik, të
cilin e kam njohur këtë vit
është Zaimina Vasjari. Di të
them që Zaimina nuk ësh-
të një artiste si gjithë të
tjerat, por shumë më tepër.
Modeste, e dashur dhe e
thjeshtë dhe emisioni bash-
kë me Eraldin doli një
mrekulli.

Si është Alma përtejSi është Alma përtejSi është Alma përtejSi është Alma përtejSi është Alma përtej
ekranit?ekranit?ekranit?ekranit?ekranit?
E vështirë gjithmonë të

flasësh për veten. Alma
përtej ekranit është një
njeri i zakonshëm si gjithë
të tjerët, që përpiqet të jetë
një partnere e mirë, një
shoqe e mirë, një bijë e
mirë. Gjithmonë në luftë
me kohën për të përmbush-
ur çdo objektiv që i ka vënë
vetes. Ah po, Alma përtej
ekranit është fanse e çmen-
dur e "Netflix".

Një detaj që nuk e keNjë detaj që nuk e keNjë detaj që nuk e keNjë detaj që nuk e keNjë detaj që nuk e ke
bërë publik?bërë publik?bërë publik?bërë publik?bërë publik?

Një detaj që nuk është
bërë ende publik do të
vazhdojë edhe për pak të
jetë sekret. Pa mister, asgjë
s'do të ishte më intere-
sante.

Për çfarë nuk kurse-Për çfarë nuk kurse-Për çfarë nuk kurse-Për çfarë nuk kurse-Për çfarë nuk kurse-
hesh kurrë?hesh kurrë?hesh kurrë?hesh kurrë?hesh kurrë?

Për mirësjellje. Askujt
nga ne nuk i kushton gjë të
thotë "më fal, faleminderit,
mirëmëngjesi' etj. Sikur të
buzëqeshnim pak më tepër,
bota do të ishte më e bukur.
Nuk mundemi t'i zgjidhim
hallet askujt, por mundemi
t'i japim dashuri, respekt
dhe mirënjohje kujtdo që e
ndiejmë.

Ka nisur zyrtarisht se-Ka nisur zyrtarisht se-Ka nisur zyrtarisht se-Ka nisur zyrtarisht se-Ka nisur zyrtarisht se-
zoni vzoni vzoni vzoni vzoni verererererororororor. I k. I k. I k. I k. I keeeee

planifikuar pushimet?planifikuar pushimet?planifikuar pushimet?planifikuar pushimet?planifikuar pushimet?
Jo ende, pasi mund të an-

gazhohem në ndonjë pro-
jekt pune edhe këtë vit. Por
di të them që qoftë edhe pak
ditë do t'ia kushtoj vetes
familjes sime. Detyrimet e
para i kemi ndaj atyre që
shohim shumë pak gjatë
gjithë vitit, e që në rastin
tim është familja.

Alma Çelaj:

Egla Xhemali
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Është e padyshimtë se kisha
katolike në Shqipëri ka
qenë promovuese e fu-

qishme e kulturës dhe artit para
shpalljes së pavarësisë, duke nxi-
tur, përkrahur dhe financuar vep-
rimtari të shumta artistike, sido-
mos ngritjen e bandave të para
muzikore, grupeve të para te-
atrore, ku fuqia e ndikimit dhe
edukimit në publik ishte shumë e
madhe. Qarku artistik i Shkodrës
u bë epiqendër e këtij misioni fis-
nik.

Kleri katolik ka meritën se u bë
nismëtarja e ngritjes së bandave
muzikore në vitet 1878-1909. Në
vitin 1876 vjen një e dhënë nga
numri përkujtimor "Kongregacio-
ni i Zonjës Nunciate rrokull pesd-
het vjetëve", ku ndër të tjera shk-
ruhet: "I paharrueshmi Atë Gab-
riel Musati zgjodhi ndër kon-
greganista nja 20 djelmosha që
kishin za e vesh të mirë e në Gusht
të vjetës 1876 çeli shkollë muziket
për ta, e aq mirë xune me këndue
me nota, sa me ba nji kangtori me
rregull".

Ky fakt dëshmon për kujdesin
dhe prirjen që kisha katolike kish-
te në përhapjen e kulturës dhe ar-
tit, në këtë mes edhe ngritjen e një
orkestre në Shqipëri dhe një kori,
sigurisht në shërbim të liturgjive
të saj, por njëherazi edhe në dobi
të kulturës kombëtare e të muz-
ikës. Është me shumë interes të
citohet këtu një fragment nga lib-
ri i muzikologut Tonin Zadeja në
librin e tij "Jeta kulturore e Shko-
drës (mesi i shek.-mesi i shek), në
përmbledhjen "Mvsica Albanica,
studime dhe dokumente II", ku del
në pah vëmendja dhe përkushtimi
i klerit katolik në Shkodër për zh-
villimin e muzikës përmes krijim-
it të orkestrave frymore, bandave
dhe koreve.

"Në gusht të vjetës 1877 u ba nji
akademi e bukur me orkestër: u
muernë tre copa muziket të
zgjedhuna. At Luigj Mazza e Kar-
lo Vasiliko i ranë violinave e kar-
netës nji kongresit tjetër kar-
netës... Kështu bani dorë së parit
orkestra e kongregacionit".

"Prapë dy herësh tjera kjenë
porositë vegla të reja me shumicë...
e orkestra e Kongregacionit u
plotësue e s'pat çka me dëshirue
ma tepër. Ditën e Këshndellave të
kësaj vjete (1878), në Meshë të mes-
ditës, trembëdhjetë kjenë kongre-
sistat qi u ranë veglave muzikore".

Banda qytetase e Shkodrës u
ngrit nga misionari françeskan
arbëresh, Atë Tom Marozzi, më
vitin 1978, i cili pasi bleu në Itali
instrumentet muzikore për bandë,
solli nga Napoli dirigjentin Gio-
vanni Canale dhe u mundësua që
në Krishtlindjet e vitit 1878 të jepej
edhe koncerti i parë i saj. Pas Gio-
vanni Canales, bandën muzikore
e drejtoi Palok Kurti, i cili ka kon-
tribute të çmuara në ecurinë e saj.
Në vitin 1900 autoritetet turke e
shpërndanë bandën, pasi e konsid-
eronin si institucion të "dëmshëm"
që shkonte përkundër interesave të
perandorisë, nënkupto kulturës
orientale dhe prapambetjes.

Një nga bandat e mirënjohura
të fundshekullit XIX dhe fillim
shekullit XX është Banda e Kishës

Katedrale, e themeluar në vitin
1898 nga imzot Jak Serreqit, fam-
ullitar i qytetit të Shkodrës. Ajo
ishte vazhdim e plotësim i bandës
së Kongregacionit të Zonjës Nun-
cianë. Repertori ishte i përzier, ku
përfshiheshin një sërë këngësh
popullore qytetare si dhe ato atd-
hetare; po ashtu edhe pjesë të
zgjedhura nga repertori klasik i
orkestrave frymore. Në vitin 1916
ajo u fut në vartësi të Bashkisë së
Shkodrës. Dirigjent i saj qe Frano
Ndoja.
"ROZAFAT", "VLLAZNIA"
DHE "BOGDANI"

Në vitet 1918-1919 në Shkodër u
krijuan tri shoqëri të mëdha
"Rozafat", "Vllaznia" dhe
"Bogdani", të cilat në përbërje të
diletantëve, por edhe në kushtet e
promovimit të veprimtarive artis-
tike kulturore, duhet pohuar se
kisha katolike e qytetit pati një
hapësirë të gjerë ndikimi dhe
mbështetjeje. "Rozafat" ishte krye-
sisht shoqëri muzikore, por për-
gatiti edhe shfaqje teatri. Ndër to,
"Besa" e S. Frashërit, "Bylbyli" në
Shkodër e N. Vasisë, Moisi Golemi
e K. Mirditës, "Atdheu nuk
mohohe"t e Gj. Sheldisë etj.

Shoqëria "Bogdani" (1919-1939)
pas shoqërisë "Vllaznia" (1919-
1922) dhe "Teatrit Shkodra" (1923-
1926), ka qenë më afatgjata. Kjo
shoqëri ishte e tëra nën patron-
azhin e klerit dhe arriti një për-
masë kulturore të nivelit kombëtar
dhe u shpërnda nga pushtuesit
fashistë. Ajo u ngrit nga disa ze-
jtarë, punëtorë e të rinj që vinin
nga grupi jezuit "Oratoria e Zem-
rës së Krishtit", të cilët qenë pjesë
e Kolegjit Saverian, grupi i rrethit
të Shën Jozefit dhe grupi i Orato-
rios. Z. M. Harapi ishte kryetari
dhe regjisori i kësaj shoqërie për
disa vjet. Edhe pse në lëmin e muz-
ikës, përmes orkestrës së saj, për-
gatiti mjaft koncerte, më shumë
ajo u shqua në lëvrimin e artit
skenik dha gjithsej 41 pjesë te-
atrore duke realizuar dy, e deri tri
premiera në vit, për të arritur në
një vit gjer në 7 shfaqje. Tok me një
sërë dramash nga autorët e huaj u
vunë edhe drama të autorëve sh-
qiptarë, ku spikatën pjesët e
klerikëve të njohur Atë Gjergj
Fishtës apo të Zef M. Harapit si:
Oso Kuka, Mustafa Pasha i Shko-
drës, Veturdhnimi i Ali pashë Te-
pelenës, Hamza Kazazi etj. Ndër
veprat që u mirëpritën nga pub-
liku i kohës qenë: Dy gungaçët,
Dredhitë e patukut, Rueju sherrit
të grues, Shkuesi me rrena, Palla
në thes nuk hyn, Gopçi në tavolinë,
Fotografisti, Analfabeti, Në mos
qofsh i marrë do të bëhesh, Shtry-
dhni limonj se u heq gungat, Dreqi
në dyshek, Zojë e shpisë, Me padit
nipin te daja, Telegrafia e një pril-
lit, Bilbili në Shkodër etj. Në vitin
1931, në konkursin e zhvilluar në
Tiranë, midis grupeve teatrore të
vendit, amatorët e shoqërisë
"Bogdani" u nderuan me Çmimin
e Parë për pjesën Prej robnije në

liri. Ndër shfaqjet me jetëgjatësi në
repertorin e kësaj shoqërie për-
menden edhe: Ferdinand Kortez,
Ora e Shqypnisë, Flamuri i Shqyp-
nisë, i padituni për gjaksi, Trimi
ngadhnjyes, Beomundi i Altem-
burgut, Pjetër Nika, Të ikunit e
zonjës së Shkodrës, Ferdinandi i
Mediçajve, Ugenotët, I ligu për
mend, Një natë në Firence, Konti i
Retimos, Themistokli, fatos i
Athinës, Atrakserksi, Kumbonat
e mbramjes, Besë e trimni ose Atil
Reguli, Laku i mallkuem etj. Ban-
da muzikore e shoqërisë "Bodani"
u bë orkestra frymore më e madhe
e qytetit të Shkodrës në vitet '30.
BANDA E SHOQËRISË
"BOGDANI" NË SHKODËR

Nga arritjet e shënuara të kësaj
bande, që ka mbetur në kujtesën
historike kulturore ka qenë
ekzekutimi i melodramës "Ora e
Shqypnisë", sikurse edhe koncer-
ti i dhënë më 7-8 qershor të vitit
1921 përballë një publiku të
zgjedhur. Në vitet '30 ajo jepte para
publikut dy herë në javë koncerte
të ndryshme.

Falë kishës katolike, në vitin
1935 u krijua grupi artistik muz-
ikor "Scuola Cantorum", i drejtu-
ar nga famullitari i Shkodrës,
njëkohësisht edhe muzikant,
Mikel Koliqi. Aty u aktivizuan të
rinj të korit të kishës dhe të sho-
qërisë "Bogdani". Grupi u shqua
për vënien në skenë të melodra-
mave kombëtare, si "Rozafa",
"Ruba e kuqe", "Rrethimi i Shko-
drës", me tekst të Ndre Zadesë dhe
muzikë të Mikel Koliqit, ku fry-
monin ndjenja e ide atdhetare.

Që nga viti 1900-1910 në Shkodër
nën kujdesin e klerit katolik u
dhanë 7 melodrama, me 10 shfaqje;
gjithashtu 10 komedi, me 33
shfaqje. Sipas të dhënave që nga
viti 1880-1940, në tërësi, në çdo
formë skenike u dhanë rreth 588
shfaqje. Premiera ishin gjithsej
311, por pretendohet edhe për 465.

Gjatë kësaj kohe janë aktivizuar
si amatorë 1.952 veta, djem e vaj-
za. Nga viti 1912-1939 janë dhënë
rreth 356 shfaqje.

Urdhrat fetarë të kishës kato-
like kanë pasur kontribute të pa-
përsëritshme në lëvrimin e kul-
turës shqiptare, diturimin dhe
qytetërimin e popullit, me botimet
e shumta e të larmishme, hulum-
time shkencore dhe zbulesa në
fusha të tilla ku shfaqej identiteti
kombëtar si arkeologjia,
antropologjia, etnologjia, et-
nografia, muzika, teatri, letërsia,
artet, arsimi. E jashtëzakonshme
ka qenë puna e tyre këmbëngulëse
për emancipimin e njerëzve, ar-
simimin e rinisë, me një veprimtari
të gjerë e kapilare, çka e orientoi
kulturën dhe njeriun shqiptar
drejt Perëndimit, projektit madhor
të Rilindjes sonë Kombëtare.

Spikati Urdhri i Françes-
kanëve i themeluar qysh në shek-
ullin e XIII kur Shën Françesku
erdhi në Lezhë. Ky urdhër dha
kontribut posaçërisht në lëvrimin
e gjuhës shqipe dhe përveç tri sh-
kollave që hapi qysh në shekullin
e XVII Zejmen, Troshanë dhe Blin-
isht, çeli të parën shkollë fillore
publike më 1861 dhe më pas liceun
e mirënjohur "Illiricum" për
nxënës të krishterë dhe mysli-
manë. Nga gjiri i Urdhri Françes-
kan kanë dalë intelektualë të
shquar me ndihmesa të shquara
në fushën e dijes, gjuhëtarë,
antropologë, historianë, sh-
krimtarë, njerëz të kulturës si
Monsinjor Vinçenc Prennushi,
Atë Anton Arapi, Atë Gjergj Fish-
ta, Atë Justin Rrota, Atë Marin
Sirdani, Atë Pashko Bardhi, Atë
Bernardin Pali, Atë Donat Kurti,
Atë Gjon Shllaku, Atë Aleks Baq-
lin, Atë Frano Kiri, Atë Benedikt
Dema, Atë Viktor Volaj, Atë
Daniel Gjeçaj etj. Me punën e tyre
ata sollën në Shqipëri kulturën
perëndimore dhe me shkrimet dhe

kontributet e tyre të shquara e
orientuan vetëdijen kombëtare
drejt vlerave të qytetërimit evro-
pian.

Atë Gjergj Fishta ishte kleriku
i lartë katolik i këtij urdhri, që u
shndërrua në figurën e madhe dhe
imponuese kombëtare, një nga po-
etët, shkrimtarët dhe dijetarët më
të shquar shqiptarë, ndër
nismëtarët dhe themeluesit e Al-
fabetit të Gjuhës Shqipe në Kon-
gresin e Manastirit. Ai gëzoi një
famë të merituar edhe jashtë hapë-
sirës shqiptare. Por regjimi komu-
nist e flaku tej trashëgiminë e jas-
htëzakonshme të Atë Gjergj Fish-
tës, eposin e tij madhështor "Lahu-
ta e Malcisë", poezinë dhe dramën,
shkrimet estetike dhe ato
teologjike, kontributin si politi-
kan dhe filolog i klasit të parë, si
akademik dhe atdhetar i flakët, në
krijimtarinë e të cilit gjallëronte
slogani "Fe dhe atdhe". Ai u mo-
hua, u quajt shkrimtar dhe intele-
ktual reaksionar, antikombëtar;
librat e tij u ndaluan dhe u hoqën
nga programet shkollore.

Në Kolegjën Saveriane dhe në
Seminarin Papnuer zhvillonin ve-
primtarinë e tyre dijedhënëse e
ndriçuese njerëz të tillë me mend-
je të hapur dhe edukatorë të
nderuar në breza të tërë shkol-
larësh e të rinjsh si: Atë Jan Jun-
gu, Atë Genovizzi, Atë Anton
Xanoni, Dom Ndre Mjeda, Atë
Mark Harapi, Atë Gjon Karma,
Atë Jak Gardin, Atë Daniel Da-
jani, Atë Giovanni Fausti, Atë F.
Corgignano, Atë Zef  Valenini,
Atë Pjetër Meshkalla, Atë Ndoc
saraçi, Atë Zef Saraçi etj.

Kuvendi i motrave Stigmatine,
Servite, Viçenciane ishte një ur-
dhër i formuar me femra që i shër-
benin kishës katolike dhe në
qendër të vëmendjes së tyre qenë
vajzat shqiptare, edukimi e kul-
turimi i tyre, shkollimi fetar,
shërbesat në spitale ndaj të
sëmurëve, të pamundurve dhe të
vobektëve. Më tutje kryenin vep-
rimtari fetare dhe jo vetëm, urdhri
i Salezianëve, ku spikati figura e
përndritur e Gjon Don Boskos,
sikurse edhe Orionitët, të cilët ec-
nin nëpër po këto udhë për di-
turimin e rinisë, shkollimin, kul-
turimin dhe formimin e tyre.  Sho-
qëri dhe ente fetare si "Veprimi
Katolik", "Rrethi Dom Bosko",
"Rethi i Shën Prosprit", "Shoqnia
Antoniane", "Shoqnija e Bijave të
Zojës", "Shoqnia e fëmijve Kryqza-
ta", "Uratorium" dhe "Orfanotro-
fin e Zemrës së Krishtit", "Zoja
Rruzare" dhe "Kongregacioni i
Zojës Lurdë", të gjitha u shpërn-
danë, shteti i ndaloi veprimtaritë
e tyre të deriatëhershme, qofshin
ato me karakter dijeformues, kul-
turor e artistik, qofshin me kar-
akter mjekësor. Ndonëse me kon-
tribute të mëdha dhe një vëllim
pune të pamat me natyrë edukative,
arsimore e kulturore, ato u kon-
sideruan nga shteti komunist si
armiqësore për popullin dhe rininë.

Kontributet e klerit
për kulturën dhe artin

BANDA MUZIKORE

Kur u ngritën orkestrat e para në vend
dhe kontributi i kishës

Nga Erjon Papagjoni

Banda e Shoqërisë “Bogdani” në Shkodër
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ARKIV

Bido: Gjoba drejtorëve, nëse nuk
dorëzojnë dokumentet e paravitit 1945

Fatmira Nikolli

1920
Zbulohet letra e Aqif

pashë Elbasanit: Shqipnija
kërkon flina të mëdha

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave mbledh
5000 dokumente me rëndësi kombëtare

Ju falem nderit për gëzimet e
urimet për detyrën e randë që
më ngarkoi Kongresi Ko-

mbëtar. Shpresoj të dalim faqe-
bardhë në këtë vepër të madhër-
ishme të kombit shqiptar që lyp të
drejtat e veta të rrojë i lirë e in-
dipenedent.

Shqipnija kërkon flina të
mëdha të ec lart, do të i bajmë kajd
e saj si... jemi udhëheqës të vërtetë.

Lushnjë, 4. 2. 1920.
Me nderimë prej Këshillës së

Naltë
Aqif Pasha.
Më 1920, i zgjedhur nga Bash-

kia e Peqinit, Aqif pashë Elbasani
përfaqësoi kazanë e Peqinit si del-
egat në Kongresin e Lushnjës, ku
emërohet kryetar dhe me ven-
dosjen e rendit të Regjencës,
emërohet si një nga anëtarët e
Këshillit të Naltë duke përfaqë-
suar elementin bektashi.

Kjo letër e tij nuk njihej deri
tani. E megjithatë, për kohën kur
u shkrua merr rëndësi. Ajo u pre-
zantua dje nga Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave në një
konferencë për mediat ku u tha se
do t'u vihet gjobë drejtorëve nëse
nuk dorëzojnë dokumentet e
paravitit 1945. Drejtori i DPA-së,
Ardit Bido bëri me dije se muajt e
fundit janë mbledhur rreth 5000
dokumente me rëndësi historike
kombëtare.

Drejtoria e Përgjithshme e
Arkivave, gjatë inspektimeve në
institucione të ndryshme të ven-
dit, ka vërejtur se në kundërshtim
me ligjin "Për Arkivat", muzeume,
shkolla dhe institucione të tjera,
mbajnë jashtë çdo kriteri teknik
dokumente të para vitit 1945.

Sipas drejtorit të DPA-së, ligji i
arkivave përcakton qartë se:
"Arkivi Qendror Shtetëror ruan,
përpunon, administron dhe shër-
ben:

a) dokumentet që janë
trashëguar nga shteti shqiptar nga
periudha parashtetërore; b) doku-
mentet që janë krijuar nga insti-
tucionet qendrore e vendore të ad-
ministratës shtetërore deri në
vitin 1944.

Në këtë kuadër, Drejtoria e
Përgjithshme e Arkivave ka grum-
bulluar gjatë dy muajve të fundit,
më shumë se 5000 dokumente me
Rëndësi Historike Kombëtare,
para vitit 1945.

Ndër to mund të përmendim
dokumente greqisht dhe osman-
isht të shek. XIX dhe fillim
shek.XX,

-Dokumente të Institutit "Nana
Mbretreshë" Tiranë të vitit 1933 e
në vijim.

-Dokumente të Institutit Bujqë-
sor në Kavajë te viteve 1939-1943.

-Të shkollës fillore femërore në
Berat te vitit 1927.

-Amza të shkollave të ndry-
shme.

-Letra e Aqif Pashë Elbasanit
1920.

-Diplomë e vitit 1916, etj.
Këto dokumente do t'u ofrohen

studiuesve në kohë shumë të sh-
kurtër, pas përpunimit të tyre. Drej-
toria e Përgjithshme e Arkivave u
bën apel të gjitha institucioneve
shtetërore që mbajnë dokumente

të këtij lloji dhe që ende nuk janë
inspektuar nga DPA, t'i dorëzojnë
ato sa më shpejt, sipas ligjit. Në të
kundërt, do të merren masat për-
katëse administrative ndaj tit-
ullarëve dhe punonjësve të sekre-
tari-arkivave të këtyre institucion-
eve.
KUSH ISHTE
AQIF PASHË ELBASANI

Aqif Pashë Elbasani lindi në
Elbasan më 20 mars të vitit 1860 në
familjen e Biçakçinjve. Biçakçin-
jtë takohen për herë të parë në do-
kumentet arkivore në fillimet e
shek. XV. Ishte një nga familjet më
të mëdha çifligare në trevën e El-
basanit dhe të tërë Shqipërisë.
Shumë pinjollë të derës së
Biçakçinjve gjatë zotërimit të Per-
andorisë Osmane kanë mbajtur
tituj dhe ofiqe të larta si: Sinan
Pashë Biçaku, gjeneral i peran-
dorisë, Sinan bej Biçaku, kryeko-
mandant, Seit Pasha, mësues i
oborrit, Selim Beu, guvernator në
Egjipt, Ibrahim Biçaku, vezir, Der-
vish bej Biçaku, sundimtar i El-
basanit, Mahmut Pasha, prefekt i
Elbasanit, babai i Aqif Pashës, e
shumë të tjerë… Dera e Biçakçin-
jve mbahej për fëmijë të ditur dhe
të shkolluar. Aqif  Pasha, pasi
mbaroi arsimin fillor dhe të mesëm
në vendlindje, studimet e larta i
kreu në Stamboll. Atje ai u lidh që
në fillim me qarqet patriotike sh-
qiptare. Pas fitores së Revolucion-
it Xhonturk u bë kryetar i klubit
atdhetar të shqiptarëve "Bashki-
mi". Merr pjesë në Kongresin e Di-
brës, në korrik 1909 dhe më vonë
në Kongresin Arsimor të Elbasan-
it, shtator 1909. Së bashku me bash-
këpatriotë të tjerë elbasanas kon-
tribuuan në hapjen e Shkollës Nor-

male, në dhjetor të vitit 1909. Aqif
pashë Elbasani u bë kontribuuesi
kryesor në organizimin e kryeng-
ritjes së përgjithshme për Shpall-
jen e Pavarësisë së Shqipërisë,
duke u vënë pa asnjë hezitim në
krah të Ismail Qemalit. Ai miratoi
që në fillim, pa asnjë mëdyshje, në
unitet të plotë, planin për orga-
nizmin e Shpalljes së Pavarësisë
dhe atë të organizimit të shtetit të
ri shqiptar. Më 25 nëntor, Aqif  Pa-
shë Elbasani, bashkë me patriotët
Lef Nosi, Qemal Karaosmani, E.
Jorgaqi, F. Papajani e të tjerë, ng-
riti flamurin në qytetin e Elbasan-

it, duke shpallur pavarësinë dhe
duke i treguar pushtuesve serbë
"se kishin shkelur në viset e Sh-
qipërisë së pavarur". Aqif  Pashë
Elbasani është bërë i njohur si be-
snik i qeverisë së Vlorës dhe i Is-
mail Qemalit veçanërisht. Ai kreu
shumë detyra në këtë qeveri, duke
dëshmuar përkushtim atdhetar,
por më së shumti kontribuoi në
ngritjen e institucioneve të Drejtë-
sisë në Shqipëri, të cilat nuk mbësh-
teteshin në kurrfarë baze shken-
core. Ai e përjetoi me dhimbje ndar-
jen e trojeve shqiptare dhe nuk u
kursye për t'iu kundërvënë

armiqve të kohës. Veçanërisht në
Elbasan, në vitin 1913, udhëhoqi
protestat kundër copëtimit të
trojeve etnike. Mbështeti Princ
Vidin dhe së bashku me Luigj
Gurakuqin, Pecin, Hil Mosin…
krijuan Komitetin Kombëtar për
t'i shërbyer çështjes kombëtare,
me platformë të qartë dhe të miror-
ganizuar. Nuk pranoi të merrte
pjesë në Kongresin e Durrësit. Aqif
Pashë Elbasani mori pjesë dhe ish-
te organizator i Kongresit të Lush-
njës më 1920 dhe për merita të
padiskutueshme, u zgjodh njëzëri
kryetar i tij. Është autor i tele-
gramit të famshëm dërguar Fan
Nolit, në 1920, ku e ftonte atë dhe
të gjithë patriotët e tjerë shqiptarë
në Amerikë, të mendonin, bash-
këpunonin dhe të vepronin për një
Shqipëri të bashkuar. Në vitin 1922,
Aqif Pasha largohet nga Shqipëria
për në Austri për shkaqe aspak per-
sonale, por si emigrant politik,
duke krijuar partinë kombëtare
me program kryekëput liberalo-
demokrat. Në vitin 1923, grupi i
Fan Nolit e propozoi deputet në
Asamblenë Kombëtare për Ko-
rçën, ku edhe fitoi. Ai kthehet në
atdhe në vitin 1924, merr pjesë në
disa mbledhje të Asamblesë Ko-
mbëtare, punon për bashkimin e
elementëve liberalë-demokratë dhe
më vonë, për arsye shëndetësore,
tërhiqet nga jeta politike. Aqif pa-
shë Elbasani vdes në Elbasanin e
tij që e deshi aq shumë, më 20 sh-
kurt të vitit 1926 dhe përcillet në
banesën e fundit me shumë nder-
ime. Ai kujtohet si një atdhetar i
madh, politikan i ndershëm dhe me
vizion krejtësisht evropian. Bur-
rë shteti, i cili u vlerësua sa qe
gjallë, por edhe më pas.

Banda e Shoqërisë “Bogdani” në Shkodër
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Ka nisur fundi pa kthim i
qeverisjes më të keqe

Opinioni i   Ditës

Nga Jorida Tabaku

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

... e integrimit. Akuzat e tij se
është opozita fajtore që vendet
anëtare të BE-së po refuzojnë dhe
po veçojnë Shqipërinë nga Maqe-
donia e Veriut në lidhje me hapjen
e negociatave, janë thjesht propa-
ganda e radhës.

Së pari, mbasi taborret e qever-
isë për javë me radhë na thanë se
morën OK nga Holanda e Gjerma-
nia për hapjen e negociatave, dje
Dhoma e Ulët e Parlamentit holan-
dez votoi rezolutë për ndarjen e
Shqipërisë nga Maqedonia e Veri-
ut si dhe për t'i prerë rrugën Sh-
qipërisë. Kjo është fatale për të
ardhmen europiane dhe fatale për
Shqipërinë. Ka vetëm një
përgjegjës, qeveria me Edi Ramën
në krye për faktin që kthyen
krimin i organizuar në barrë të
rëndë për vendet e BE-së.

Sikundër është qeveria
përgjegjëse që krimi i organizuar
është kthyer në sponsorizim krye-
sor të kryeministrit Rama dhe sej-
menëve rreth tij. Jo më larg se
katër muaj më parë ministrat e
Holandës kanë vizituar Shqipërinë
dhe kanë paraqitur përpara au-
toriteteve shtetërore shqiptare
gjendjen e rënduar që shërbimet e
tyre sekrete raportojnë për krimin
e organizuar dhe bekimin e mbësh-
tetjen e qeverisë shqiptare.

Së dyti, është qeveria

përgjegjëse për mijëra emigrantë
dhe azilkërkues që trokasin në
dyert e Evropës pasi nuk gjejnë një
ambient të jetueshëm në Shqipëri.
Një nga pikat e rëndësishme për
hapjen e negociatave është qever-
isja e mirë, ndërkohë që shqiptarët
largohen nga vendi jonë për shkak
të qeverisjes së gabuar. Siguria e
pronës është në nivelet më të ulëta
në 30 vite demokraci tranzitore,
pronarët trajtohen si leckë ndër-
sa qeveria gjithnjë e më shumë thy-
en konventat ndërkombëtare dhe
Kushtetutën duke monopolizuar

dhe grabitur çdo pronë.
Së treti, është qeveria

përgjegjëse që elementë kriminalë
jo vetëm që vjedhin zgjedhjet duke
i blerë votat në emër të qeverisë,
por këto të fundit janë emërojnë,
caktojnë dhe lista deputetesh.
Duket e pabesueshme të fajësosh
opozitën se Avdylajt e dinë kur ësh-
të kryeministri Rama në Gjermani
dhe se çfarë mendon shoqëruesi i
tij Dako për çështjen e listave.

Veç këto tri argumente mundet
të shpjegojnë pa asnjë farë mundi-
mi çmendurinë e alibisë së kryem-

inistrit se "është opozita fajtore
për mos hapjen e negociatave". Kjo
tentantivë për t'i ikur përgjegjësisë
mbase reflekton pazotësinë e një
njeriu të kapur në flagrancë duke
bashkëjetuar dhe bashkëndarë
pushtetin me grupet kriminale.
Por kjo nuk është aspak problem i
opozitës. Kush ka jetuar dhe bash-
këpunuar me krimin e organizuar
duhet të mbajë përgjegjësi përpara
votuesve të tij, shqiptarëve dhe
mbi të gjitha të ardhmes sonë eu-
ropiane.

Po, në ka diçka ku opozita ësh-

të e lidhur me faktin që nuk ka
hequr dot Edi Ramën. Por
përgjegjësia jonë dhe ndjesa ime
personale i drejtohet çdo shqiptari
për barrën e rëndë që po vuajnë për
këtë dështim! Por aleanca me
krimin, korrupsioni galopant,
uzurpimi i drejtësisë i kanë zgja-
tur jetën këtij regjimi. Por tashmë
ka nisur fundi pa kthim i qever-
isjes më te keqe, më të korruptuar
që kanë njohur Shqiptarët gjatë
tranzicionit të mundimshëm post-
totalitar!

Askush nuk mund të kërcënojë,
shantazhojë apo ndërtojë alibi për
opozitën për t'i ikur gjykimit të sh-
qiptarëve. Askush nuk mund të
justifikojë krimet e tij elektorale
duke u fshehur pas gishtit të
akuzës. Prandaj sado që të thërrasë
nga salla e kuvendit duke akuzuar
opozitën, e cila e ka lënë në mëshirë
të çmendurisë së tij, kryeministri
duhet të mbajë përgjegjësi elekto-
rale dhe jo vetëm për krimet e tij.

E gjeti vendin me viza të liberal-
izuara. I gjeti shqiptarët të lirë për
të udhëtuar në Europë pa viza. Sot
i ka rikthyer në njerëz të përjash-
tuar nga Europa pasi do të bashkë-
jetojë përjetësisht me krimin e or-
ganizuar. Ne dhe shqiptarët e kemi
zgjedhur rrugën e Europës së Bash-
kuar ndërsa ai dhe eskorta e tij
politiko-kriminale kanë zgjedhur
rrugën e krimit të organizuar dhe
burgut për shqiptarët. Për këtë të
fundit do të jenë shqiptarët që do ta
gjykojnë shumë shpejt me zgjedhje
të lira dhe të ndershme.
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Universi do të ofrojë shumë mundësi
për ju, por është në dorën tuaj për t'i
kapur ato. Veçanërisht në aspektin
profesional do të keni shumë surpriza
të këndshme, të cilat do jua bëjnë ditën
shumë të bukur.

DEMI

Gjërat po nisin të ziejnë në jetën tuaj,
veçanërisht në aspektin romantik. Ësh-
të me rëndësi që të përqafoni eksperi-
encat e reja. Ndoshta fati mund t'ju
dhurojë një lidhje shumë interesante
në ditët në vijim.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Sot  mund të  ke të  shumë lo jë ra
rreth jush, që mund të jenë argë-
tuese,  por edhe njëkohësisht  të
lodhshme. Lajmi i mirë është se do
të jeni në një pozicion f i tues në
pothuajse çdo garë.

Dhurojini vetes më shumë pushim.
Lodhja e tepërt në këto momente
nuk do t ' i  bënte mirë askujt .  Në
lidhje me aspektin sentimental, gja-
sat janë që të merrni lajme pozi-
tive.

Ndjesia juaj e aventurës është e mprehtë tani.
Për këtë arsye, këshilloheni që të dëgjoni in-
stinktin tuaj të brendshëm, duke dalë nga përdit-
shmëria. Në aspektin sentimental, gjasat janë
që jo gjithçka të ecë sipas parashikimit, por lajmi
i mirë është se gjithçka do të jetë kalimtare.

Thellë brenda jush e dini mirë se çfarë po
ju pengon për të ecur përpara. Sot, uni-
versi do t'ju njoftojë se është koha për t'u
përballur me të dhe të shpëtoni një herë e
mirë. Këshilloheni të tregoni më shumë
kurajë për t'u përballur me të vërtetat.

Brenda jush ekziston qëndrimi se
mund të bëni gjithçka. Falë eksperi-
encës suaj të gjatë, gjasat janë që
vërtet të keni sukses. Mbajeni këtë
qëndrim çdo ditë dhe do të shikoni
se optimizmi do t'ju shpërblehet.

Një dramë e vogël sot do t'ju drejtojë drejt
një tranzicioni të madh në jetën tuaj dhe ju
duhet të bëni maksimumin. Nëse ia lejoni
vetes që të tregoheni më i hapur sot, do
të jeni në gjendje të lidheni me njerëzit, në
mënyrë më efektive në një mjedis publik.

Ka shumë energji rreth jush sot, por mun-
gon vullneti për të kapur shansin. Përpiqu-
ni të jeni më aktiv në bisedat me të tjerët,
sepse aty mund të tregoni aftësitë tuaja të
vërteta. Në dashuri mund të merrni një
impuls të ri mjaft pozitiv.

Të qenurit krenar për veten është një
mënyrë e mrekullueshme. Dilni përpara
pasqyrës dhe konfirmojani vetes se ju
keni shumë vlera. Në fund të fundit,
nuk mund të mbështeteni gjithmonë tek
të tjerët për të fituar vetëbesimin.

Ndjeni sikur jeni duke lëvizur shpejt, por
pa asnjë indikacion se ku po shkoni?
Atëherë ndaloni dhe reflektoni. Nuk ka
asnjë kuptim që të humbisni më shumë
kohë, nëse jeni i paqartë rreth planeve
tuaja.

Nëse jeni duke menduar për një lëvizje në
karrierë, dërgimi i disa mesazheve tek njerëzit
që njihni në biznes mund të sjellë disa drejtime
shumë interesante. Nëse jeni duke kërkuar
për romancë, dikush nga e kaluara juaj mund
të jetë i interesuar për ju.

Koha që po humbim
për integrimin

Opinioni i   Ditës

Nga Fatos Çoçoli

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

... për anëtarësim në shtator, ose
tetor si për Shqipërinë dhe për
Maqedoninë e Veriut (ngaqë nuk
ka kohë materiale mjaftueshëm
deri më 29 qershor për të shqyr-
tuar propozimin e Komisionit
Evropian), ne duhet ta kishim
bërë tonën. Dhe këtu, në këtë sh-
tyrje, nuk ka të bëjë fare puna
jonë për integrimin, pse ajo ësh-
të vlerësuar nga Komisioni Evro-
pian. Është thjesht një proce-
durë që kërkon kohë më shumë
për të 28 parlamentet e shteteve
anëtare. Por ne, pavarësisht nga
kjo shtytje që do të ndodhë, du-
het të kishim qenë në lëvizje të
plotë. Në aktivitet me të tërë mo-
torët ndezur. Dhe nuk jemi! Du-
het të kishim nxjerrë një rezo-
lutë të parlamentit, që mbështet
procesin e integrimit dhe u prem-
ton solemnisht shteteve anëtare
se vendi ynë do të bëjë maksi-
mumin për të plotësuar detyrat
e shtëpisë gjatë gjithë kohës së
bisedimeve. Ky dokument duhej
të kishte dalë dje nga Kuvendi. I
shoqëruar, përse jo, edhe me një
plan kombëtar masash për të për-
shpejtuar (për gjërat që varen
nga ne) procesin e integrimit.
"Copa letrash!", mund të thotë
dikush. Po, por ato kanë rëndës-
inë e tyre. Vendeve si Kroacia
dhe më herët Sllovakia, Polonia,
apo edhe Bullgaria e Rumania,
këto copa letrash u kanë ndihur
shumë në proceset e tyre inte-
gruese. Dhe të dyja këto doku-
mente duhej të ishin të firmosu-
ra nga të gjithë anëtarët e kuv-
endit.  Edhe përfaqësuesit
surogato të pakicës. Le të shër-
benin për diçka edhe ata. Të jus-
tifikonin rrogën që po marrin.
Por, një gjë e tillë nuk ndodhi.
Nuk jemi kurrë vonë për ta bërë!
Ndoshta e bëjmë në seancën e
ardhshme të Kuvendit. Po ashtu,
ekipe me përbërje si deputetë të
shumicës dhe nga surogatot e
pakicës duhej të ishin nisur për
vizitë dhe dhënie informacioni
pranë parlamenteve të shteteve
mosbesuese ndaj nesh (nuk janë
pak: Holanda, Franca, Belgjika
dhe edhe ndonjë vend tjetër
anëtar i BE-së). Kurse parlamen-
ti ynë u mor me "e lagu s'e lagu"-
t tona të brendshme dhe si gjith-
një, humbëm kohë të çmuar. So-
cialistët vepruan mirë që nuk e
shtynë përplasjen me kreun e sh-
tetit deri në kërkesën për sh-
karkimin e tij. Kjo do të kishte
ndezur inkandeshent tensionin
politik në vend. Edhe kështu, të
ngritur në maksimum. Një
lëvizje e tillë do të shikohej me
dyshim edhe në BE dhe SHBA,
pse acarimi i mëtejshëm i situ-

atës nuk na shërben jo vetëm ne
jo e jo, por edhe qëndrueshmërisë
në Ballkan. Të zënë me lëvizjet e
fundit politike dhe me lajmet
rrufe për to nga mediat tona,
duket sikur jetojmë vetëm me
politikën e pabukë që prodhohet
kaq shumë tek ne. Por jo. Sh-
qipëria dhe shqiptarët nuk kanë
dhe nuk duhet pse të jetojnë
vetëm me politikë. Madje, mund
të thuhet se si qytetarë, ndihemi
të tejngopur nga protagonizmi
fals i saj në këto muajt e fundit.
Vendi ka nevojë të konsumojë
shpresë dhe programe për të
ardhmen. Të nxisë kreditimin, i
cili ka marrë për mirë. Me gjithë

këta muaj të tensionuar politik-
isht, bankat tregtare të dërgojnë
edhe mesazh në celular se mund
të përfitosh kredi deri 1.5 mil-
ionë lekë të reja vetëm duke
paraqitur kartën e identitetit,
ngaqë ke qenë klient i mirë i
tyre. Pas asnjë dokument shtesë.
Kjo është gjë e mirë. Shumë e
mirë. Po mori lëvizje të fortë kre-
dia për konsumin, do të ecë ven-
di ynë. Aty qëndron sfida jonë më
e madhe, së bashku me inte-
grimin evropian dhe reformën
në drejtësi. Këto janë tre yjet e
veriut për shqiptarët. Dhe jo pro-
tagonizmi fals sa nga pakica (si-
domos prej saj) e vetëmërguar

nga Kuvendi dhe nga shumica
qeverisëse. Qeveria duhet të cak-
tojë një zv.kryeministër për inte-
grimin, që të japë mesazhin (të
paktën ajo) se e ka shumë seri-
ozisht këtë proces dhe po bën
maksimumin. Vetëm me vizita
dhe deklarata nuk ndihmohet
realisht ky proces që është bi-
znes madhor për të gjithë ne sh-
qiptarët. Deri tani, të futur në
një qerthull dhe shteg qorr të
përplasjes shumicë-pakicë për
pushtet,  pa asnjë rregull
demokratik tashmë (përplasje që
po vazhdon prej katër muajsh),
kemi konsumuar të gjithë vetëm
politikë. Duke harruar gjërat
tona më kryesore. Si po shkon
ekonomia? A po e ndihmon kjo
qeveri ekonominë e qytetarëve
aq sa duhet? Si po shkon refor-
ma në drejtësi, ky margaritar i
ndërtimit të shtetit të së drejtës
që duket tashmë i harruar në
fund të oqeanit? Dhe si po shkon
integrimi? Ose më mirë, ç'po
bëjmë ne për të (përveç hedhjes
së molotovëve, kapsollave dhe e
"lagu s'e lagu"-t e përplasjeve
pakicë-shumicë dhe më gjerë)?
Ne po bëjmë shumë pak. Duhet
të na vrasë ndërgjegjja. Dhe të
nisim t'i kërkojmë llogari si shu-
micës (sidomos asaj) dhe pakicës
se ç'po bëjnë për këto tri biznese
dhe interesa tona madhore.

Të zënë me lëvizjet e fundit politike dhe
me lajmet rrufe për to nga mediat tona,

duket sikur jetojmë vetëm me politikën e
pabukë që prodhohet kaq shumë tek ne.

Por jo. Shqipëria dhe shqiptarët nuk kanë
dhe nuk duhet pse të jetojnë vetëm me
politikë. Madje, mund të thuhet se si
qytetarë, ndihemi të tejngopur nga

protagonizmi fals i saj në këto muajt e
fundit. Vendi ka nevojë të konsumojë
shpresë dhe programe për të ardhmen.
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KA TALENT, POR…

Në Skoci i bëjnë dalje Eros
Grezdës: Nuk bën për Rejxhërsin

SPORT

Mediat italiane raportojnë për një ofertë prej 16 milionë eurosh për klubin e dytë të Lotitos

Rama-Demi duan Salernitanën,
drejtuesit e kuq e përgënjeshtrojnë

Për ta prioritet mbetet vetëm klubi i Partizanit

Kur te Partizani po
mendojnë për
ndeshjet e Ligës së

Kampionëve dhe sezonin e
ardhshëm, në Itali  po
qarkullon një lajm jo pak i
bujshëm. Klubin që zotëro-
het nga Lotito, Salerni-
tanën kërkojnë ta blejnë
dhe në listë janë dy sho-
qëri të ndryshme ku njëra
prej tyre është shqiptare.
Është pikërisht drejtori i
Partizanit, Olsi Rama, i cili
udhëheq këtë grup sh-
qiptar në garën për të blerë
klubin italian. Sipas asaj
që raporton
"salernogranata.it", Rama
ka shfaqur interes për
Salernitanën dhe kërkon
që të sigurojë aksionet e
klubit italian që arriti
vetëm pak ditë më parë të
mbijetonte në Serinë B. Në
lajm raportohet se faktor
mund të bëhet edhe miqë-
sia që presidenti Gamzent
Demi ka me Luçiano Mox-
hin dhe ky i fundit mund
të ndihmojë në tratativat
për të blerë aksionet e klu-
bit italian. Marrëveshja
mes palëve, mendohet të

Jeton Selimi

"Vip Sport" edhe numri 1 i
klubit të kuq, Gaz Demi.
"Unë kam një klub që
kushton më shumë se
Salernitana. Nuk e di sa ti-
fozë apo vlerë ka klubi ital-
ian, por për momentin nuk
jam i hapur për investime
në futbollin italian. Synoj
që Partizani të kapë grupet
e Champions-it brenda 5
vitesh dhe brenda këtij viti
të mbaroj stadiumin dhe
k o m p l e k s i n " , - d e k l a r o i
presidenti i Partizanit, Gaz
Demi. Pas presidentit të
kuq, edhe drejtori i
përgjithshëm i Partizanit,
Olsi Rama ka reaguar për
lajmin që qarkullon në me-
dian italiane mbi blerjen e
mundshme të Saler ni-
tanës. "Faleminderit që

italiane për blerjen e Saler-
nitanës, ka reaguar për

mbyllet për një shumë që
arrin në 16 milionë euro.

Reagojnë drejtuesit
Pas lajmit në median

keni korrektësinë të pyes-
ni, sepse mediat shqiptare
kanë cituar një lajm që
vjen nga Italia për perso-
na shqiptarë dhe nuk
kanë marrë mundimin të
pyesin sa e vërtetë është.
Ndërkohë që unë këtë lajm
e mësova kur një gazetar
italian i "Il Mattino" më
pyeti nëse ka apo jo të
vërtetë mbi shitjen e
Saler nitanës dhe ishte
hera e parë që e dëgjoja. E
konfirmoj që nuk ka asn-
jë të vërtetë mbi këtë
lajm. Unë jam drejtor i
përgjithshëm i kampi-
onëve të Shqipërisë dhe
sinqerisht kemi shumë
punë për të bërë, për të
ecur sa më larg së bash-
ku", shtoi Rama.

RAPORTI I CIES

Mbape, lojtari më i çmuar
në tregun e futbollistëve

Pas blerjeve, duhen shitur 12 lojtarë

Real Madridi tani kthehet
në një supermarket gjigant

Dhe nuk janë pak, por plot 12 lojtarë! Kështu Real
Madridi po kthehet në

një supermerkato shumë të
shtrenjtë, por që do të jetë i
detyruar të bëjë dhe ulje të
ndjeshme, sepse, siç janë
punët tani në Madrid,
lojtarët që duhen parkuar
gjetkë janë një skuadër fut-
bolli dhe një rezervë… Sepse
francezi Mendi ishte blerja e
pestë zyrtare e Florentino
Perezit, që u shtohen shtatë
të kthyerve nga huazimet në
skuadart e tjera, të cilat nuk
e kanë para të udhës t'u
paguajnë kartonët. Në total, aktualisht janë të federuar
37 lojtarë dhe rregullorja në Spanjë nuk lejon më shumë
sesa 25 lojtarë të federuar në kampionat. Kështu që nga
Kovaçiç te Hames Rodrigez, por lojtarët që zhvilluan se-
zonin e fundit si Bejl e Navas. Te Reali pas 303 milionëve
të shpenzuara, po bëhen gati të arkëtojnë!

Kilin Mbape është loj
tari më i vlefshëm në

treg dhe këtë vlerësim e
bën CIES, Observatori
Ndërkombëtar i Studi-
meve në Sport. Sipas al-
goritmit të përdorur nga
CIES, Kilian Mbape vlen
plot 252 milionë euro, më
shumë se çdo lojtar tjetër
në planet. I dyti është
Momo Salah me 219 mil-
ionë euro dhe e mbyll po-
diumin Rahim Sterling me 208 milionë. Në vendin e
katërt gjendet një nga emrat më të mëdhenj të his-
torisë së futbollit, Lionel Mesi, që vlen 167 milionë euro,
shumë i shkëputur nga rivali i tij i përjetshëm, Kris-
tiano Ronaldo, që me 118 milionë eurot sipas CIES, ësh-
të vetëm i 20-ti në listë. CIES vendos në një algoritëm
të dhënat më të rëndësishme, si: mosha, kontrata, pozi-
cioni, minutat e luajtura, golat, statusi në Kombëtare,
rezultatet e skuadrës etj.

Eros Grezda u largua
nga grumbullimi për

arsye personale dhe medi-
at skoceze zbuluan se u lar-
gua vetëm për të diskutu-
ar të ardhmen e tij  që
duket se nuk është e des-
tinuar të vazhdojë te Re-
jnxhërs. Sulmuesi kuqezi
nuk ka arritur të tregojë

vlerat e tij  me skocezët
këtë sezon i privuar jo pak
nga dëmtimet dhe kjo ka
bërë që të mendohet largi-
mi. Mediat skoceze rapor-
tojnë se Rejnxhërs është
gati ta lejojë sulmuesin që

të largohet vetëm nëse në
klub mbërrin një ofertë e
kënaqshme për të. Sakaq,
fjalët e mira për Grezdën
nuk mungojnë duke e pran-
uar se ka talent, por duke
parë atë që Grezda ka dhënë

për Rejnxhërsin, është
menduar largimi. Sipas
"Football  Insider",
megjithëse Grezda e ka
talentin, klubi është i gat-
shëm të dëgjojë ofertat
për të duke qenë se në të
tilla rast nuk është
shumë me interes talen-
ti ,  kur ende nuk ke
dhënë asgjë për klubin.

Pavarësisht golit të bukur

Goditi fanellën me shkelm,
Ramadani kërkon ndjesë

Ylber Ramadani arriti të shënonte një gol mjaft të
bukur në ndeshjen ndaj Moldavisë duke gjetur

cepin e portës me një goditje nga jashtë zone. Ky ish-
te goli i parë në karrierë me fanellën e Kombëtares
dhe në momentin e festës, Ramadani hoqi fanellën
kuqezi dhe e shkelmoi, festë kjo që solli jo pak rea-
gime te tifozët. Shumë prej tyre pretendojnë se ky
veprim nuk mund të pranohet pasi ka ofenduar
ngjyrat e flamurit dhe vetë fanellën, ndërkohë që
vetë Ramadani e ka pranuar se ishte një festë e mo-
mentit dhe shton se ishte veprim i papërgjegjshëm.
Në një postim në "Instagram", Ramadani ka kërkuar
falje publike për festën duke u shprehur se nuk kish-
te asnjë qëllim të keq. "Përshëndetje miq. Ju falën-
deroj të gjithëve për komentet pozitive dhe ato nega-
tive sa i përket çështjes së bluzës. Ju kërkoj shumë
ndjesë për hedhjen e bluzës, me të vërtetë një gjest i
papranueshëm por më besoni që ndodhi si pasojë e
mos kontrollimit të emocioneve dhe nuk kisha asnjë
qëllim të keq. Ju kërkoj shumë ndjesë. Zoti iu bekoftë
të gjithëve",-shkruhej në postimin e Ramadanit.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Mund të hidhet te kiromanti
5. Teket e kafes.
8. D'Istria e Helena Gjikës
12. Smith filozof.
13. Kuke regjisor
14. Një pjesë e minoritetit.
15. Moduli i Neil Armstrong.
16. Mund të jenë qitjeje.
19. Markë pistolete.
20. Mbylli fushatat.
21. Eshtë dorëzim.
22. Eshtë detar.
23. Fillojë ilustrimet.
24. Eshtë hon.
25. Diftong në duel
27. Një pjesë e rifillimit.
28. Një që kuron karien.
31. Nganjëherë duhen vënë mbi i.
33. E egër dhe e fortë.

HORIZONTAL
1. Ferguson trainer.
6. Grand Prix
8. Eshtë stacion beduinësh.
11. Një artikull jo për vegjetarian
12. Kujt i vjen... di të bëjë.
14. Kaçaturian kompozitor
16. Logot pa kufij
17. Parashtesë për vetë.
19. Aktorja protagoniste e Vertigo.
21. Ndezur në aparaturë.
23. Eshtë si telefilm.
24. Ai i shtatë është kinemaja.
26. Eshtë me shumë se kërkesë.
28. Cristiano bomber te Real Madrid.
29. Teket e grave.
31. Në krye të masave.
32. Shkon goja... nga nepsi.

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

34. Janë thëniet e famshme.
35. Janë trupa qiellorë të tillë.
37. Inicialet e Stone regjisor
38. Memoria në computer
40. Në krye të trupave.
41. Mund të jenë diskografike.
44. Eshtë e zakonshme për pushime
46. Skuadër greke.
47. Bel i Maupassant.
48. Eshtë thesar.

VERTIKAL

1. E famshme ajo maqedonase.
2. Një zakon.
3. Bëjnë alarm me ar
4. Inicialet e Mallè regjisor
5. Mund të jetë telefonike

6. Ka dy faqe
7. Mund të jetë një cutter.
9. Në mes të dhomës.
10. Mbahet me bateri.
11. Përfshijnë edhe Haitin.
13. Denis i enëve me presion.
16. Paguhen për shërbime.
17. Janë ufo.
18. Ekstreme në tunel.
21. Një atentator vetëvrasës.
22. Markë cigaresh.
26. Arrihet duke mundur.
28. Jonathan, regjisor i Heshtja e qengjave.
29. Eshtë aparati me zorrë.
30. Pak servilizëm.
31. Kështu e ka syrin vigjilenti.
32. Fatih trainer turk.
34. ... Nostra me mafiozët.
36. Mbyllin punimet.
39. Ai i shenjtë është papa.
42. Kufizojnë në teknik.
43. Fillojnë panikun.
44. Fund tuneli.
45. Në krye të armatës.

- E qeshura nuk është
vetëm një shprehje e
gëzimit, por edhe mënyrë e
maskimit të dhimbjes.
Prandaj, nuk duhet të jeni
gjithmonë të sigurtë për
arsyen që dikush është
duke qeshur.

- Njeriu më i pa vlerë është
ai i cili nuk arriti të gjejë një
mënyrë për të të mbajtur
pranë tij.

- Nga të ecurit kuptohet
tjetri në është në udhën e
vet.

ZBAVITJE

- Nëse mendoni se aventura është e
rrezikshme, provoni rutinën ... është
vdekjeprurëse ...
- Kur mund ta tregoni pa u rënkuar..
Atëherë do ta keni tejkaluar atë ...

- Dy gjëra të keni gjithmonë lart ..
Qëllimet tuaja dhe dinjitetin tuaj

- Dhe nganjëherë shkatërroni atë që
doni, ndërsa përpiqeni që ta mbroni...

33. Duken të gjata ato të pritjes.
35. Gjysmë bataku.

36. Eshtë për medaljen e parë
37. Eshtë kujdesi i babait.
39.... Maiden që këndojnë.
41. Një "bombë" tenistike.
42. Fillojnë  mykjen
43. Janë këngëtarët si Jose Car-
reras
45. Eshtë këngë e kënduar nga
komiku
47. Lumë në Francë.
48. Piktori i Ura e Narnit.
49. Kapen në kufij

VERTIKAL
1. Në hyrje të ambientit
2. Neeson aktor.
3. Ente Sociale Rumune.
4. Ajo e zezë nënkpton arbitrin.
5. Kufizojnë stacionin.
6. Tremb fëmijët.
7. Jepet për t'u marrë.
8. Qytet japonez.
9. Eshtë pemë

10. Janë tallësit.
13. Roberto trainer italian.
15. Freni këngëtare lirike.
18. Gjysmë totale.
20. Një si divan.
22. Tipare pa zë
23. Ulet në dhomën e lartë.
25. Moore aktor.
27. Qe bomber brazilian.
30. Ishte shpërthimi i Little Boy.
33. Carolina, e bukura e Belle epoque.
34. Mbarojnë fare
35. Pullman aktor.
37. Eshtë thëllimi
38. Meg aktore.
40. Ndërmarrje Industriale Rajonale.
41. Një lidhëz.
44. Kaluar në krye.
46. Fundi i Turandot.
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