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Ditës

ë dy muajt e fundit prill-maj
2019, në kulmin e protestave dhe
ngërçit politik të vendit, Këshilli i
Ministrave miratoi tri kontrata koncesionare të ...
Vijon në faqen 20

Nga FATOS ÇOÇOLI

KLSH dhe koncesionet
si prej sheiku

Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)

Opinioni

T

i

Ditës

ë gjithë skeptikët që kanë pasur
dyshime nëse opozita duhet të
bojkotonte apo jo zgjedhjet lokale
me Edi Ramën, sot e kanë marrë një
përgjigje më shumë ... Vijon në faqen 21

Nga ANDI BUSHATI

Pesë gjykatës kamikazë, një provë më
shumë se zgjedhjet duheshin bojkotuar

LEGALIZIMET/ LISTA ME EMRAT QE PERFITOJNE CERTIFIKATE PRONESIE NE TIRANE

Presidenca: Skeç i orkestruar

Kolegji rrëzon
dekretin e Metës:
Do të votohet në
datë 30 qershor

NDERTIMET PA LEJE, 1 MIJE
FAMILJET QE MARRIN TAPITE

Agjencia e Kadastrës ndjek procedurën për marrjen e tapisë. Sipërfaqja e parcelës nuk mund të jetë
më e madhe se trefishi i hapësirës së ndërtimit. Si do të ndiqet procedura për dokumentacionin
FLASIN PJESEMARRESIT

Për të dytin vit
birra “Korça”
shoqëron festën
‘Rrëfej Voskopojën’

Në faqen 8

KRYETARI I PD
MES TYRE, BIRRA “KORÇA”

Basha: Edi Rama
futi krimin në
politikë, të dalë
para drejtësisë

Javë përballjeje, opozita thërret
ndërkombëtarët: Ndaloni konfliktin civil!
Kolegji Zgjedhor rrëzoi dje kërkesën e Partisë së Unitetit
Kombëtar me kryetar Idajet Beqirin për çregjistrimin nga
zgjedhjet vendore dhe rrjedhimisht edhe dekretin e Presidentit të Republikës, Ilir Meta, me anë të të cilit ai anuloi zgjedhjet
e 30 qershorit. Vendimi është marrë në mënyrë unanime me
rezultatin 5 me 0, nga trupa gjykuese me anëtarë ...

Greqia lehtëson
DOSSIER/ Zbulohet dorëshkrimi i rrallë i Poradecit i vitit 1979, dërguar vajzës së tij, Kostandinës procedurat për
emigrantët, tri
shërbimet ‘online’
Në faqet 2-3

SEZONI TURISTIK

Në faqen 2

SOCIALE
(Në foto) Zonë informale

Në faqen 6

“Kostandinë, ka njerëz të mirë si Kadare”
Letra: “Cili, cilët na e ndreqnë punën e karakteristikës, na e ndreqnë Vehbi Bala me Llazar Siliqin”

Qindra të huaj
NGA DASHNOR KALOÇI
baba për herë të parë
dhe shqiptarë Ibërë
në moshën 60-vjeçare, Lasgush Poradecit, iu desh që
pushojnë në
në një moshë të thyer të
përballej me vështirësitë e
familjare, apo
“Prestige Resort” problemeve
më saktë të ndeshej me barri-

shtetërore të regjimit komunist në fuqi, të cilit ai i ishte
munduar t’i qëndronte sa më
larg prej vitesh. Por rritja
e dy vajzave dhe problemet
që ato kishin me marrjen e
të drejtave të studimit për
shkollat e larta apo dhe me
emërimet pas diplomimit ...

erat e strukturave partiako-

Në faqet 10-11

Në faqen 8

Në faqen 12

FIER

Presione ndaj
qytetarëve për t’u
marrë para, pranga
2 policëve e avokatit
Në faqen 8
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ZGJEDHJET
VENDIMI
Kreu i PD: Beteja vazhdon, plani i kryeministrit për luftë mes shqiptarëve do të dështojë
Valentina Madani

K

reu i opozitës, Lulzim
Basha, e konsideron
makinacion të Edi
Ramës vendimin e Kolegjit
Zgjedhor, i cili legjitimon 30
qershorin si ditën e zgjedhjeve lokale. Pas vendimit
të Kolegjit Zgjedhor që i hap
rrugë zhvillimit të zgjedhjeve në 30 qershor, kryetari i Partisë Demokratike,
Lulzim Basha, deklaroi
mbrëmë se ky Kolegj nuk
mund të shprehet për dekretin e Presidentit të Republikës. Sipas Bashës, vendimi
dihej prej ditësh dhe se ishte
një makinacion i Edi Ramës.
"Kolegji zgjedhor ka marrë
sot një vendim krejtësisht të
parëndësishëm, por që po
përdoret nga Edi Rama si
makinacion për të krijuar
një ligjshmëri false të votimeve farsë të 30 qershorit, të
cilat Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve po i përgatit dhe
zbaton në shkelje të Kushtetutës dhe të çdo ligji.
Kolegji zgjedhor ka kompetencë vetëm shqyrtimin e
mosmarrëveshjeve që lidhen me procesin zgjedhor
dhe vetëm në bazë të Kodit
Zgjedhor. Asnjë institucion
përveç Gjykatës Kushtetuese nuk mund të shprehet për dekretin e Presidentit të Republikës. Vendimi
kishte disa ditë që dihej si
fakt i kryer në rrethet politike dhe mediatike të Tiranës. Është e gjitha një histori makinacioni e përgatitur në çdo detaj nga Edi
Rama", u shpreh kreu i PDsë. Sipas tij: "Me një skenar
të trashë u sajua një kërkesë
false nga një parti false, në
bazë të së cilës Kolegji Zgjedhor shpalli një vendim të
parapërgatitur nga Edi
Rama, për ta shitur edhe jashtë vetë objektit të vendimit. Lehtësia me të cilën ndodhi e gjitha kjo, përpara syve
dhe vëmendjes së të gjithë
shqiptarëve tregon jo vetëm
kontrollin e plotë që Edi
Rama gëzon mbi drejtësinë
dhe mbi çdo institucion të
vendit, por edhe shpërfilljen
totale që ai ka ndaj ligjit, institucioneve dhe demokracisë. Mbi të gjitha, vendimi
tregon natyrën false dhe fasadë të të gjithë sistemit institucional shtetëror, i cili ka
humbur tashmë çdo funksion kushtetues dhe politik
dhe është reduktuar vetëm
në funksionin e fasadës për
të mbuluar dhunimin e Kushtetutës, të ligjit dhe të çdo
norme demokratike nga Edi
Rama", - deklaroi z.Basha. Sa
i përket 30 qershorit, plani i
Edi Ramës për destabilizim
dhe luftë mes shqiptarëve,
sipas Bashës do të dështojë.

Vendimi i Kolegjit, Basha:
Makinacion dhe skenar i Edi Ramës
"Futi krimin në politikë, të dalë para drejtësisë"
EDMOND
SPAHO
"Shikojini
maskarenjtë e
policisë se si
vrojtojnë me kamera
godinën e PD-së në
Elbasan. Shtet
diktatorial e policor,
që i ka hyrë frika në
palcë. Juve po ju
vjen fundi dhe nuk ju
shpëtojnë dot
kamerat, sikurse
nuk shpëtuan dot
'Bllokun' në vitin
1990", tha z.
Spaho.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha, gjatë konferencës së djeshme për shtyp

Vendimi i Kolegjit, Presidenca:
Skeç i orkestruar prej kohësh
P

residenca ironizoi dje
vendimin e Kolegjit
Zgjedhor duke e cilësuar
si një pjesë humoristike të
programuar që më parë.
Zëdhënësi i Presidentit
Ilir Meta, Tedi Blushi, e
cilësoi vendimin e Kolegjit
Zgjedhor një skeç të
orkestruar prej kohësh.
"Asnjë surprizë nga skeçi
i radhës i orkestruar prej
kohësh", - shkroi Tedi
Blushi. Ndërkohë që gjatë
ditës së djeshme u bë e ditur edhe fakti se sot në institucionin e Presidencës
do ketë një konferencë të
posaçme për mediat. Nuk
dihet nëse konferenca do
ketë si objekt të saj vendimmarrjen e Kolegjit apo
nëse Presidenti i Republikës do të bëjë të ditur
ndonjë vendim tjetër që
ka të bëj me situatën politike në vend. Gjatë javës
së shkuar kreu i shtetit

kërkoi infor macion nga
KQZ lidhur me numrin e deputetëve dhe procedurën e
zëvendësimeve të mandateve të lëna bosh nga opozita. Presidenti Ilir Meta
pritet të ketë një dalje për
median sot në mëngjes për
të komentuar dhe vendimin
e sotëm të Kolegjit Zgjedhor.
Konferenca do të mbahet në

orën 08:00 dhe pritet të ketë
një reagim të fortë nga ana
e Presidentit Ilir Meta.
Kolegji Zgjedhor i dha të
drejtë Komisionit Qendror
të Zgjedhjeve (KQZ) lidhur
Partinë e Unitetit Kombëtar,
kur nuk e çregjistroi.
Kolegji praktikisht njohu 30
Qershorin si datën e zhvillimin të zgjedhjeve vendore.

"Kriminelët duhet të jenë në
burg dhe jo në parlament.
Kriminelët duhet të jenë në
burg dhe jo të menaxhojnë
fushata elektorale. Ka
ardhur koha që pas 21 vitesh
vjedhjesh, krimesh dhe shkatërrimesh, njeriu që futi
krimin në politikë të dalë
para drejtësisë. Së bashku

me largimin e tij do të mbyllet kapitulli i kapjes së shtetit nga krimi i organizuar
dhe Shqipëria do t'u rikthehet vlerave europiane. Këtë
ua premtoj të gjithë shqiptarëve në emër të së
ardhmes së fëmijëve tanë! Sa
i përket 30 qershorit, plani i
Edi Ramës për destabilizim

dhe luftë mes shqiptarëve do
të dështojë. Shqiptaret janë
bërë bashkë si kurrë më parë,
në mbrojtje të demokracisë,
për të mos lejuar farsën elektorale dhe krimin kushtetues
të regjimit autokratiko-kriminal. 30 qershori është dita
kur nis fundi i regjimit të Edi
Ramës", tha z.Basha.

Kreu i PD-së,
Lulzim Basha, gjatë
protestës së fundit
të opozitës

SHKURTE
Mediu, thirrje ndërkombëtarëve:
Shmangni konfliktin social!

N

ë një dalje për mediat pas rrëzimit të dekretit të Presi
dentit Ilir Meta nga Kolegji Zgjedhor, kreu i Partisë
Republikane, Fatmir Mediu, deklaroi se në 30 qershor nuk
duhet dhe nuk do të ketë zgjedhje të ligjshme. Ai i bëri
thirrje faktorit ndërkombëtar të ndalojnë këtë krim elektoral dhe antikombëtar të Ramës, pasi siç tha ai, do të ketë
pasoja jo vetëm në Shqipëri por gjithë rajonin. Mediu theksoi se ky proces është antikushtetues dhe ilegjitim, bie
ndesh me Kushtetutën, garantimin e unitetit të popullit
dhe pluralizmin. Rama ka vjedhur zgjedhjet në çdo rast.
"Procesi farsë dhe i dhunshëm që po organizon në 30 qershor, është instalimi përfundimtar i grushtit të shtetit.
Shqiptarët dhe opozita kanë të drejtën kushtetuese që të
mos lejojnë një proces të tillë dhe të jenë të bashkuar për të
mbrojtur pluralizmin. I bëj thirrje faktorit ndërkombëtarë
të ndalojnë këtë krim të Ramës që do të ketë pasoja jo vetëm
në Shqipëri, por edhe në rajon", tha z.Mediu. Petrit Vasili i
LSI e konsideroi një "vendim zero", atë të Kolegjit.

Padia e Bashkisë së Kukësit, Ademi:
Po zbatojmë dekretin e presidentit

K

ryetarja e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, i
është përgjigjur kërkesës së KQZ-së, për zbatimin e
Kodit Zgjedhor, pas përplasjeve në KZAZ. Ademi, në letrën
drejtuar KQZ, jep argumente ligjore, duke theksuar se
ka zbatuar të drejtës që i jep Kushtetuta, Kodi Zgjedhor si
dhe Dekreti i Presidentit. "Në cilësinë e kryetares së Bashkisë Shkodër, kam zbatuar dhe do të zbatoj me përpikëri
të gjitha kompetencat, të drejtat dhe detyrat që me jep
ligji, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Kodi Zgjedhor dhe Dekreti e Presidentit", thuhet në shkresë. Po dje
Bashkia Kukës paditi për shpërdorim detyre, anëtarët e
KZAZ nr.11 të qytetit të Kukësit. Duke theksuar se anëtarët
e kësaj KZAZ-je vazhdojnë të mbajnë të bllokuara, në
mënyrë të paligjshme, mjediset në Shkollën e Mesme
"Havzi Nela", Kryebashkiaku Bashkim Shehu, shprehet
se: pavarësisht se anëtaret e KZAZ-së kanë marrë dijeni
për shkak të detyrës, për anulimin e datës së zgjedhjeve
vendore, ata vijojnë të mbajnë të bllokuar një objekt në
pronësi të Bashkisë Kukës.kombit të vet, me sa të kem
mundësi e sa të kem frymë!", tha z.Spahia.
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Me rezultatin 5 me 0, trupa gjykuese ka rrëzuar kërkesën e PUK dhe dekretin

Zgjedhjet në 30 qershor, Kolegji
Zgjedhor nuk njeh dekretin e Metës
Në mënyrë indirekte Kolegji ka rrëzuar edhe aktin e presidentit

K

Balla: Zgjedhjet lokale do
të zhvillohen në 30 qershor
K

reu i grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taul
ant Balla në një postim në Twitter shkruan se tashmë është e qartë që zgjedhjet do të mbahen në 30 qershor.
Balla kërkon që pas vendimit të Kolegjit Zgjedhor për shkuarjen përpara të zgjedhjeve, të zbatohet vendimi. "Tani
është e qartë! Zgjedhjet Lokale do të mbahen 30 qershor!
Të gjitha palët duhet të respektojnë Kolegjin Zgjedhor të
Shqipërisë që urdhëroi vazhdimin e zgjedhjeve lokale", shkruan Balla. Postimin e tij Balla e shoqëron edhe me
një lajm të 'Asociated Press', e cila raporton vendimin e
Kolegjit Zgjedhor për çuarjen para të zgjedhjeve lokale.

Biba: Kolegji goditi dekretin e
presidentit, KQZ bëri histori

N

ënkryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, De
nar Biba ka përshëndetur vendimin e Kolegjit Zgjedhor me anë të të cilit ai i dha të drejtë këtij komisioni sa
i përket qëndrimit për vlefshmërinë e dekretit të presidentit. Nëpërmjet një reagimi në rrjetet sociale, Biba thekson se Kolegji me votën e tij unanime vlerësoi edhe ligjshmërinë e dekretit të presidentit. "Kolegji Zgjedhor me
votë unanime 5-0 rrëzoi ankimin e Partisë Uniteti Kombëtar për t'u çregjistruar nga zgjedhjet për pushtetin
vendor të datës 30 qershor 2019. Me fjalë të tjera, Kolegji
Zgjdhor, që është trupa më e lartë gjyqësore në RSh për
çështjet zgjdhore e vendimi i të cilit është i pa
ankimueshëm, sapo la në fuqi vendimmarrjen e KQZ,
vendimmarrje që, ndër të tjera, konstaton edhe pavlefshmërinë absolute të Dekretit të Presidentit të Republikës.
Nuk mund ta fsheh kënaqësinë personale për ngadhënjimin profesional lidhur me faktin e pamohueshëm tashmë se vendimi i KQZ ishte ligjërisht korrekt, paçka se
politikisht nuk i pëlqeu një pjese të politikanëve të vendit. KQZ sapo beri histori, me se paku për sa i përket te
drejtës administrative", - shkroi Biba.
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olegji Zgjedhor rrë
zoi dje kërkesën e
Partisë së Unitetit Kombëtar me kryetar Idajet Beqirin për çregjistrimin nga
zgjedhjet vendore dhe rrjedhimisht edhe dekretin e Presidentit të Republikës, Ilir
Meta me anë të të cilit ai anuloi zgjedhjet e 30 qershorit.
Vendimi është marrë në
mënyrë unanime me rezultatin 5 me 0, nga trupa gjykuese
me anëtarë Ridvan Hadon, Shkëlqim Mustafën, Artur
Malajn dhe Lindita Sinanajn,
ndërsa dispozitivin e tij e lexoi drejtuesi i saj Tomor Skreli, i cili nuk dha arsyetimin e
kësaj vendimmarrje. "Kolegji
Zgjedhor i Gjykatës së Apelit
Tiranë pasi kthehet nga dhoma e këshillimit vendosi përfundimisht: rrëzimin e padisë
së paditësit të Partisë së Komitetit (Unitetit) Kombëtar.
Ky vendim është i formës së
prerë dhe ndaj tij nuk lejohet
ankim. Tiranë 26.06.2019
(24.06.2019). Seancën e deklarojmë të mbyllur", - deklaroi
shkurt kryesuesi i trupës
gjykuese Tomor Skreli teksa
dha vendimin përfundimtar.
Bazuar në dekretin e Metës,
që u botua më pas në Fletoren
Zyrtare, partia e drejtuar nga
Idajet
Beqiri
kërkoi
çregjistrimin nga zgjedhjet
dhe heqjen nga listat e votimit, por pretendimet e tij u rrëzuan nga Komisioni Qendror
i Zgjedhjeve, i cili hodhi poshtë pretendimet e PUK me argumentin se dekreti i presidentit për anulimin e
zgjedhjeve të 30 qershorit ishte absolutisht i pavlefshëm.
Mazhoranca e majtë nëpërmjet PUK e çoi këtë çështje në
Kolegjin Zgjedhor duke ftuar në këtë mënyrë Kolegjin
Zgjedhor edhe në interpretimin e vet dekretit të
Metës që është bërë objekt
debati mes mazhorancës që
nuk e njeh dhe opozitës e cila
thekson se ai është në fuqi dhe
për rrjedhojë i gjithë procesi
zgjedhor për 30 qershorin
duhet të anulohet. Gjatë seancës, kreu i PUK, Idajet Beqiri duke bërë "lojën" e
mazhorancës tha se për shkak se dekreti i presidentit
është botuar në Fletoren Zyrtare ai ka marrë fuqi ligjore
dhe si i tillë duhet të zbatohet,
ndaj dhe kërkoi çregjistrimin
nga zgjedhjet e 30 qershorit,
duke e cilësuar në të njëjtën
kohë vendimin e KQZ të pavlefshëm. "Për shkak të botimit të dekretit në Fletoren Zyrtare, ne kërkojmë të mos
hyjmë në zgjedhje. KQZ e
shqyrtoi kërkesën tonë dhe u
mor me shkakun pse e
kërkuam çregjistrimin. Shkaku i vetëm pse ne ngritëm

Mbledhja e djeshme e Kolegjit Zgjedhor

DEBATI
Mazhoranca e majtë
nëpërmjet PUK e çoi
këtë çështje në
Kolegjin Zgjedhor
duke ftuar në këtë
mënyrë Kolegjin
Zgjedhor edhe në
interpretimin e
dekretit të Metës, që
është bërë objekt
debati mes
mazhorancës që nuk
e njeh dhe opozitës, e
cila thekson se ai
është në fuqi dhe për
rrjedhojë i gjithë
procesi zgjedhor për
30 qershorin duhet
të anulohet.

Gabimet e vendimit të Kolegjit
Zgjedhor për kërkesën e PUK
K

olegji Zgjedhor rrë
zoi dje pas një seance
të shkurtër kërkesën e
paraqitur nga Partia e
Unitetit Kombëtar me anë
të së cilës kjo forcë
kërkonte çregjistrimin
nga fleta e votimit me argumentin se tashmë kreu
i shtetit kishte zhdekretuar datën e zgjedhjeve të
30 qershorit. Një vendim
ky që në mënyrë indirekte
ka prekur edhe dekretin
e presidentit për shfuqizimin e datës 30 qershor si
datë për mbajtjen e
zgjedhjeve të 30 qershorit.
Por ndonëse ky vendim u
morr në vetëm pak minuta kohë, ai ka qenë një
peshë e rëndë për trupën
gjykuese, e cila në shpall-

jen e vendimit bëri jo pak
lapsuse. Kështu kryesuesi i
kësaj trupe, Tomor Skreli
teksa ka bërë public vendimin ka ngatërruar mes të
tjerave datën e shpalljes së
tij dhe ka deklaruar se vendimi është marrë në datën 26
dhe jo 24. Gjithashtu, ai ka
deklaruar se padia ishte
bërë nga Partia e Komitetit

këtë padi është dekreti i presidentit. Ai anuloi zgjedhjet. A
është i vlefshëm apo i pavlefshëm edhe po të ishte Gjykata Kushtetuese nuk do i drejtoheshim asaj. Duke qenë në
këto kushte ne nuk kishim
zgjidhje tjetër. Për këtë arsye
erdhëm përpara jush. Kolegji
duhet ta zgjidhë këtë ngërç të
krijuar", - deklaroi Beqiri.
Nga ana tjetër përfaqësuesi
ligjor i KQZ-së tha se ky in-

stitucion i qëndron vendimit
që ka dhënë për Partinë Uniteti Kombëtar, duke e konsideruar dekretin e presidentit absolutisht të pavlefshëm.
"Dekreti është në shkelje të
Kushtetutës. Dekreti është akt
administrativ i pavlefshëm", tha përfaqësuesi ligjor i KQZsë. Pasi u tërhoq në dhomë
këshillimi, Kolegji Zgjedhor e
konsideroi të drejtë vendimin
e marrë më herët nga Komi-

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 18.07.2019 ora 8 ºº - 16ºº në ambientet e saj, do të
zhvillohet: Ankandi i II -të për shitjen e pasurisë së paluajtshme, Apartament, me
sip. 99.5m2, me Nr. Pasurie 4/346+1-26, Zona Kadastrale Nr.8581, vol.20, fq.145
e ndodhur në Lgj. 2, Pogradec, në pronësi të Z. Siljan Ikbal Avdullari, me vlerë
fillestare në ankand 22,088 (Njëzet e dymijë e dyqind e tetëdhjet e tetë) EUR .
Të interesuarit të kontaktojnë në nr.e telefonit 0672027580, + 355 4 22 31
888. email enuar.merko

Shqiptar, ndërkohë që në të
vërtetë bëhet fjalë për
Partinë e Unitetit Kombëtar. "Kolegji Zgjedhor i
Gjykatës së Apelit Tiranë
pasi kthehet nga dhoma e
këshillimit vendosi përfundimisht: rrëzimin e padisë
së paditësit të Partisë së
Komitetit (Unitetit) Kombëtar. Ky vendim është i
formës së prerë dhe ndaj tij
nuk lejohet ankim. Tiranë
26.06.2019 (24.06.2019). Seancën e deklarojmë të mbyllur", deklaroi kryesuesi i
trupës gjykuese Tomor
Skreli teksa dha vendimin
përfundimtar lidhur me
kërkesën e PUK dhe që
nëpërmjet saj edhe për dekretin e Presidentit të Republikës, Ilir Meta.
sioni Qendror i Zgjedhjeve
duke rrëzuar në këtë mënyrë
sërish kërkesën e PUK.
Ankimimi i partisë se Idajet
Beqiri, aleat i Partisë Socialiste u përkthye në publik si
lëvizje taktike e mazhorancës
për të atakuar indirekt dekretin e Ilir Metës, pasi në këtë
mënyrë Kolegji u shpreh edhe
për vlefshmërinë apo jo të dekretit të presidentit për të zhdekretuar 30 qershorin si
datën e zgjedhjeve lokale.
Nëse Kolegji do të pranonte
kërkesën e Beqirit, duke urdhëruar KQZ-në të çregjistrojë Partinë Uniteti Kombëtar nga zgjedhjet, atëherë
në mënyrë indirekte do të
pranohej edhe ligjshmëria e
dekretit të presidentit dhe 30
zgjedhjet e qershorit do të rrëzoheshin përfundimisht.

4 - POLITIKE

E martë 25 Qershor 2019

KRIZA POLITIKE
NDËRKOMBËTARËT
Ministri italian telefonon Ramën dhe Bashën: Evitoni përplasjen më 30 qershor

Zgjidhja, BE: Gjeni kandidatët
për Gjykatën Kushtetuese
"Thelbësore që gjykata të jetë funksionale sa më shpejt"
Valentina Madani

A

frimi i datës 30 qer
shor dhe vendimi i
djeshëm i Kolegjit
Zgjedhor, i cili legjitimoi pavlefshmërinë e dekretit të
Presidentit Meta ka vënë në
lëvizje ndërkombëtarët, në
tentativë për të gjetur një
zgjidhje për krizën e thellë
politike. Ambasadori i BE-së
në Tiranë, Lugi Soreca, takoi
dje kreun e Këshillit të
Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvoranin, për t'u njohur
me vijimin e punës së këshillit për përzgjedhjen e kandidatëve për Gjykatën Kushtetuese dhe Inspektorin e
Lartë të Drejtësisë. Në një
postim në "Twitter", Soreca
shkruan se është thelbësore
që Gjykata Kushtetuese të
jetë funksionale sa më shpejt. "Sot (dje) takova kryetarin KED, Ardian Dvoranin,
për t'u azhurnuar në etapat
përfundimtare të punës së
këshillit për përzgjedhjen e
kandidatëve për Gjykatën
Kushtetuese dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, në
kontekstin e çështjes së
drejtësisë. Është thelbësore
që gjykata të jetë funksionale sa më shpejt të jetë ë mundur", shkruan Soreca.

BISED
A
BISEDA

Ministri italian i Punëve
të Jashtme, Enzo Mavero Milanesi zhvilloi dje një bisedë
telefonike me kryeministrin
Edi Rama dhe me kryetarin e
Partisë Demokratike, Lulzim
Basha. Kryediplomati italian
konfirmoi gjatë komunikimit me dy liderët shqiptarë,
"rëndësinë e jashtëzakonshme të sigurimit të rregullave themelore të demokracisë
dhe sundimit të ligjit". Zyra e
shtypit të ministrit të Jashtëm italian, Enzo Moavero,
informon se gjatë ditës së sotme, kreu i diplomacisë italiane ka zhvilluar një bisedë
telefonike si me kryeministrin shqiptar Edi Rama, ashtu edhe me Lulzim Bashën,
kryetarin e Partisë Demokratike, forca kryesore politike
opozitare në vend. Gjatë bashkëbisedimit telefonik, ministri i Jashtëm italian, Movaero, i ka referuar kreut të
qeverisë shqiptare si dhe
liderit të opozitës, rëndësinë

Ambasadori i BE-së në Tiranë, Lugi Soreca, dje me kreun
e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvoranin

TELEFONATA
Ministri italian i Punëve
të Jashtme, Enzo
Mavero Milanesi zhvilloi
një bisedë telefonike
me kryeministrin Edi
Rama dhe me kryetarin
e Partisë Demokratike,
Lulzim Basha.
Kryediplomati italian
konfirmoi gjatë
komunikimit me dy
liderët shqiptarë,
"rëndësinë e
jashtëzakonshme të
sigurimit të rregullave
themelore të
demokracisë dhe
sundimit të ligjit".

Denoncimi te Berisha: Kapet për
kontrabandë kandidati i PS-së në Pogradec
I

sh-kryeministri Sali
Berisha publikoi mesazhin e qytetarit dixhital,
i cili shprehet se ditë më
parë është arrestuar për
kontrabandë kandidati i
PS-së për Bashkinë e Pogradecit, Ilir Xhakolli. Ai
shton më tej se ka qenë
ndërhyrja e Taulant Ballës
dhe kandidati i PS-së është
liruar brenda 24 orëve. "Denoncohet fshehja e krimit
nga policia! Kapet në flagrancë me kontrabandë
kandidati për Bashkinë e
Pogradecit. Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital!
Doktor, para disa ditësh në
doganën e Qafë-Thanës
është arrestuar kandidati i Partisë Socialiste
për Pogradecin, Ilir Xhakolli. Ai është kapur për

kontrabandë dhe me ndërhyrjen e Taulant Ballës
është liruar brenda 24 orëve.
Kjo ngjarje është mbajtur e
fshehtë nga policia e Sandër
Lleshit", shprehet ish-kryeministri Sali Berisha. Por, kandidati i PS-së për Pogradecin,
Ilir Xhakolli, e përgënjeshtroi
"denoncimin" e ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili de-

klaroi se Xhakolli është
arrestuar në doganën e
Qafë-Thanës për kontrabandë. Kandidati socialist
deklaroi se nuk është arrestuar, ndërsa këshillon
ish-kryeministrin Berisha
që të pyesë para se të publikojë diçka, që herë tjetër
të mos bëhet sërish gazi i
botës.

ekstreme të respektimit absolut të rregullave themelore të
demokracisë dhe të shtetit të
së drejtës. Në këndvështrimin e zgjedhjeve lokale të
30 qershorit në Shqipëri, ministri italian ka theksuar se
pavarësisht divergjencave të
vlerësimeve mes forcave politike, është thelbësore të
shmangen të gjitha format e
dhunës, opinionet e qëndrimet përkatëse të shprehen
në mënyrë demokratike. "Me
këtë frymë të besnikërisë së

detyrueshme
reciproke
përkushtuar dialektikës politike kundërshtare, është e
rëndësishme - thekson ministri italian - të sigurohet korrektësia e siguria e procesit
zgjedhor, i cili do të monitorohet edhe nga një mision
ndërkombëtar i drejtuar nga
OSBE-ODHIR e ku bëjnë pjesë
vëzhgues nga e gjithë bota,
përfshirë Italinë", deklaroi
ministri italian. Pak ditë më
parë, më 21 qershor, në ditën
e protestës së opozitës sh-

qiptare, ministri Moavero u
ka rekomanduar forcave politike shqiptare zbatimin e
rreptë të parimeve bazë të
demokracisë, si parakushti
themelor për pranimin e
hapjes së negociatave të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Ministri i Jashtëm italian është shprehur se është
në kontakt të vazhdueshëm
me ambasadën italiane në Tiranë mbi zhvillimin e situatës
politike në Shqipëri gjatë javëve të fundit.
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Kryeminsitri Edi Rama,
dje në Durrës


TRITAN SHEHU
"Meta do të dënohet edhe për 'agjitacion e
propagandë'! Tragjedi, apo komedi kjo? Të dyja së
bashku u luajtën në Komisionin e Ligjeve të atij
çfarë mund të quhet 'Parlament', njëlloj si në
proceset e dikurshme apo gjyqet në Byronë
Politike", shprehet ish-deputeti i PD-së.

Nis aksioni qytetar për mbrojtjen e
demokracisë, takimi i parë në Fier
A

leanca Qytetare për Mbrojtjen e Demokracisë nisi
dje aksionin e saj. Takimi i parë u zhvillua në Fier. Në
një njoftim të selisë së PD-së thuhet se, "në zbatim të vendimit të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, dega
e PD-së Fier në bashkëpunim me partitë e tjera opozitare
ka ngritur Aleancën Qytetare për Mbrojtjen e Demokracisë, e cila do të zyrtarizohet të hënën në orën 19:30, pranë
ambienteve të ish-universitetit UFO, ku do të zhvillohet
mbledhja e parë e këtij institucioni qytetar. Në këtë forum
qytetar janë bashkuar personalitete dhe intelektualë të
Fierit, me të cilëve mjekë, mësues, inxhinierë, avokatë,
noterë, biznesmenë e nga shumë fusha të tjera. Aleanca
Qytetare për Mbrojtjen e Demokracisë së bashku me strukturat lokale të partive të opozitës do t'u drejtohen KZAZve dhe Bashkisë Fier për të kërkuar lirimin e ambienteve,
që mbahen në mënyrë të paligjshme duke kërkuar që të
vihet në zbatim dekreti i Presidentit të Republikës dhe
ndalimi i një procesi farsë zgjedhor në 30 qershor".

"Trajtim historik i çështjes çame", Idrizi:
Të përfshihen në debat edhe akademikët
Ç

ështja çame nuk duhet të trajtohet më politikisht, por
përmes fakteve historike. Kryetari i Partisë Drejtësia
Integrim dhe Unitet u bëri dje apel akademikëve të përfshihen në debat përmes të dhënave dhe dokumenteve historike.
"Duhet të përfshihemi në një debat historik për këtë çështje, që përfundimisht ta mbyllim këtë histori dhe besoj që
është rasti, vendi që Akademia e Shkencave e historianët
tanë të përfshihen në një debat akademik. Ta shohim nën
dritën e diellit, nën dritën e studimeve historike këtë pjesë
që të mos e dëgjojmë më sepse jo vetëm që është një e
pavërtetë e madhe, por na vret për të dytën herë", deklaroi
z.Idrizi. Deklaratat Idrizi i bëri gjatë promovimit të ribotimit të librit "Këngë Popullore nga Çamëria" të autorit
Fatos Mero Rrapaj. Libri vjen në kuadër të 75-vjetorit të
gjenocidit grek mbi shqiptarët e Çamërisë.
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Braho: Dekreti nuk është llastik brekësh. Gjoni: Nuk je prokuror

A

shtu siç edhe kishte
p a r a l a j m ë r u a r,
mazhoranca në Komisionin e Ligjeve do t'i propozojë Kuvendit ngritjen e një
komisioni hetimor parlamentar, që do të provojë
shkeljet kushtetuese që
Presidenti i Republikës ka
bërë në nxjerrjen e dekretit të 10 qershorit, për
anulimin e zgjedhjeve
lokale të 30 qershorit. Kryetari i këtij komisioni, Ulsi
Manja, kërkoi që pjesë e
hetimit të jetë edhe përgjigjja që kreu i shtetit i ka kthyer Komisionit të Ligjeve,
duke e cilësuar atë si ironike, hipokrite dhe fyese. Komisioni parlamentar i
Ligjeve do të mblidhet sërish të mërkurën, ku pritet
të votohet raporti në të cilin do kërkohet nisja e
hetimit parlamentar për
shkarkimin e Presidentit të
Republikë, Ilir Meta. Raporti pritet të kalojë për votim
në seancën parlamentare

"Ligjet" kërkojnë komision
hetimor për shkarkimin e Metës

të datës 4 korrik. Por, diskutimi i kësaj çështjeje ka
sjellë debate të forta mes
anëtarëve të komisionit, ku
protagonistë kryesorë janë
bërë Spartak Braho dhe Ralf
Gjoni. Braho tha se presi-

denti ka shkelur rëndë
Kushtetutën, ndërsa Gjoni i
kujtoi
se
nuk
ishte
prokuror komunizmi në atë
komision. "I dashur Ralfi,
dekreti i presidentit nuk
është llastik për të mbathu-

ra, që mund të hapet sa
herë dhe sa të duash. Është shtyllë dhe neni 92/2
thotë Presidenti i Republikës dekreton zgjedhjet.
Nuk ka më as çdekret as
njoftim, as vendim. Çdekretimi që ai ka paraqitur
nuk parashikohet fare në
Kushtetutë", - tha Braho.
"Kontrolloni anëtarët e
komisionit si flasin. Nuk
jemi në komunizëm. Zoti
Braho mbaroi komunizmi. Me të njëjtën
mendësi juriste në 1990 ju
kaluat '7501' dhe i morët
të drejtën e pronësisë çdo
qytetari shqiptar. Mos na
bëni arrogancë juridike.
Mos mu drejto mua. Nëse
ke problem me presidentin, adresoju presidentit.
Edhe fjalët kursei. Kujdes
se nuk je prokuror", iu
përgjigj Gjoni.

Kreu i qeverisë mbron Vangjush Dakon: Durrësi do ta kujtojë gjatë

D

urrësi ishte ndalesa e
radhës e fushatës ele
ktorale të kryeministrit Edi Rama, ku ai mbështeti kandidatët e koalicionit të majtë për Bashkinë e
Durrësit, të Shijakut dhe
Krujës. Takimin e hapi një
nga emrat më të përfolur
këto muajt e fundit nga
opozita si i lidhur direkt me
grupet kriminale të Shijakut që janë angazhuar në
blerjen e votave në zgjedhjet shkuara, kryetari aktual i Bashkisë së Durrësit,
Vangjush Dako. Kryeministri Edi Rama vlerësoi Dakon
për drejtimin e Bashkisë së
Durrësit për 12 vite, ndërsa
sulmoi opozitën për akuzat
që ka ngritur kundër tij.
"Vangjush Dako e nisi
rrugëtimin për të drejtuar
Bashkinë e Durrësit duke
fituar me një grusht votash
dhe më pas falë provave të
prekshme që u dha qytetarëve, duke fituar në mënyrë
bindëse dhe më pas duke fituar në mënyrë triumfuese.
Durrësi do ta kujtojë me respekt dhe admirim periudhën kur Dako drejtoi
bashkinë, falë gjurmëve që
janë kudo në këtë qytet", tha Rama. Më tej, ai u
shpreh se opozita nuk mund
ta rrëzojë kryeministrin dhe
këtë qeveri me vota, për sa
kohë ajo ka shumicën e votave në Kuvend dhe shumicën e votave në popull.
"Ata e dinë shumë mirë që
kryeministri nuk ikën me
protesta, e dinë ata. Në parlament shumicën e kemi,
mbështetjen e deputetëve
për qeverinë e kemi", - u
shpreh kryeministri Rama.
Ai theksoi se megjithëse
mazhorancës do t'i interesonte që të shtyheshin
zgjedhjet, ajo nuk mund ta
pranojë këtë gjë, sepse kjo do
të kthehej në një precedent
të përhershëm dhe se do t'i
mohohej e drejta e popullit

Rama: Zgjedhjet në 30 qershor,
të dyja palët do shpallin fitoren
"Kam një përshtypje që të dyja palët do të fitojnë"
fitojnë. Ne do fitojmë, se
zgjedhjet do bëhen. Popullin
dhe Shqipërinë peng askush
s'ka për ta marrë dot. Por
priteni, se do dali Luli dhe
do thotë që kjo është fitore.
Do dali e të numërojë ata që

janë jashtë shtetit, ata që
s'dalin të votojnë se thonë që
këtu s'ka kandidat dhe fitorja është e sigurt e PS-së dhe
ata të tjerët që s'duan të votojnë dhe do të thotë këta
janë të mitë dhe fitore", - tha

Rama. Ai gjithashtu siguroi
se në 30 qershor nuk ka për
të ndodhur asgjë dhe se
qytetarët do votojnë të lirë
dhe të qetë. "Ata bërtasin
dhe betohen se këtu do të
bëhet nami. Po u them unë
se ata kanë një frikë të madhe sa i bërtasin frikës së
vet. Njësoj si te "Beni ecën
vetë", edhe këta bërtasin që
të dëgjojnë zërin e tyre. Ata
nuk mund të bëjnë asgjë
tjetër. Dhe të jeni të sigurt
sa më shumë përpiqen të
mbjellin frikën në familjet
e shqiptarëve, aq më shumë
do të treten nga frika e
tyre", - tha Rama. Në këtë
takim folën edhe kandidati
i PS-së për Shijakun, Elton
Arbana, i përfshirë në
përgjimet e publikuara nga
"Bild" dhe Artur Bushi, një
tjetër emër i atakuar jo pak
nga opozita.

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

për të votuar. Më tej, ai shtoi
se sjellja e opozitës në gjithë
këto javë ka si qëllim që të
bllokojë procesin e integrimit. "Ata duan me çdo kusht
që Shqipëria të mos hapë negociatat me BE-në. Kjo mund
të duket si propagandë, por
është e vërteta. Ata janë gati
të vrasin edhe veten politikisht vetëm e vetëm që të vrasin këtë mundësi që Shqipërisë i ka ardhur në derë.
Ata kërkojnë t'i krijojnë
idenë Europës se Shqipëria
nuk është e aftë të bëjë
zgjedhje dhe se aty është ngritur populli kundër një grupi kriminelësh", - tha Rama.
Por, ai shtoi se përveç kësaj,
opozita ka edhe frikën e asaj
që vjen pas hapjes së negociatave dhe që ka të bëjë me
hapjen e diskutimit të kapitujve të drejtësisë. "S'ka se si

ta pranojë qetësisht as Saliu,
as Ilir Meta, as Lulzimi, as
fallxhorja dhe as ai grupi i
qorrave që kanë atje. Ndaj
janë gati ta bëjnë Shqipërinë
pengun e tyre. Kjo është arsyeja pse dhunës në rrugë i
shkon në krah dhuna në
zyrën e Presidentit të Republikës. Do t'i anulosh zgjedhjet të gjithë popullit se fallxhorja në krah të ka thënë se
do bëhet nami. Kush do të
bëjë namin Luli, po një të bërtitur t'i bëjë Saliu: 'Lul në shtëpi' dhe ikën Luli", - shtoi
Rama. Kreu i socialistëve u
shpreh i sigurt se zgjedhjet
do të bëhen në 30 qershor,
ndërsa paralajmëroi se atë
ditë të dyja palët do të shpallin fitore. "Që zgjedhjet do
bëhen në datë 30, kjo nuk diskutohet, por kam një përshtypje që të dyja palët do të

1- Truall me sip. 4,408 m² dhe Objekti “Artistike Dru Ulliri” , god 1 Kat dhe
god 2 Kat. Vendndodhja: Rruga Qemal Stafa, Tirane, Zona Kadastrale:
8170, Numri i Pasurisë: 1/70, Nr. Hipotekor 2649 date 23.06.1997. Kjo
pasuri eshte e hipotekuar në favor te TIRANA BANK sha. Çmimi me të
cilin fillon ankandi është 1.521.072 Euro. Ankandi do te zhvillohet ne
date 08.07.2019, ora 16.00 ne zyren e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur
ne Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tirane.
2- Truall me sip. 3,390 m² dhe godina artistike e Alabastres, Vendndodhja:
Rruga Qemal Stafa, Tirane, Zona Kadastrale: 8170, Numri i Pasurisë: 1/
71, Nr. Hipotekor 3947 date 29.08.1997. Kjo pasuri eshte e hipotekuar
në favor te TIRANA BANK sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është
1.189.440 Euro. Ankandi do te zhvillohet ne date 08.07.2019, ora 16.00
ne zyren e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur ne Rr “Ismali Qemali”,
Pall Fratari, K.6, Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711
ose ne www.epsa.al
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Përfituesit e certifikatës së pronësisë në qarkun e Tiranës

P

ublikohet lista me
1000 persona që kanë
përfituar lejet e legalizimit dhe tashmë do të marrin certifikatën e pronësisë
për shtëpitë e tyre. Procedurat për marrjen e tapisë
janë ndjekur Agjencia e Shtetërore të Kadastrës. Në
rast se certifikata e pronësisë u nevojitet pronarëve
për veprime, përfituesit duhet të shkojnë në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive të
aplikojnë për tapinë. Pas
ndryshimeve të fundit ligjore, qytetari do të marrë një
kopje për të vërtetuar mbarimin e procesin të legalizimit, por e gjithë procedura

Lista, 1000 personat që
kanë gati tapitë e shtëpive
Ndërtuan pa leje, 'Agjencia' ndjek procedurat për tapitë
vijuese për regjistrimin në
Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme do të
bëhet
nga
'Agjencia'.
Ndërkohë që sipërfaqja e
parcelës për të cilën mirato-

het kalimi i së drejtës së
pronësisë nuk mund të jetë
më e madhe se trefishi i sipërfaqes së bazës së ndërtimit
dhe për ndërtimet pa leje me
funksion banimi jo më

shumë se 500 m². Sipërfaqet
mbi masat e përcaktuara në
këtë pikë, të cilat për shkak
të përmasave ose konfiguracionit nuk mund të shfrytëzohen më vete për ndërtim, i

shiten
poseduesit
të
ndërtimit pa leje sipas vlerës
së pronës, të miratuar me
vendim të Këshillit të Ministrave, vetëm nëse ka shprehur më parë vullnetin,

nëpërmjet një kërkese me
shkrim. Ndërsa në rastin
kur ndërtimi pa leje disponohet nga më shumë se
një person fizik ose juridik,
regjistrimi i pjesëve takuese
mbi pasuritë (parcelë dhe
objekt) kryhet: në pjesë të
pandara, ideale, sipas numrit të subjekteve; në pjesë
takuese të ndara, sipas marrëveshjes së nënshkruar
ndërmjet subjekteve lirisht
dhe të depozituar brenda
afatit të vetëdeklarimit. Subjektet mund të përcaktojnë
përveç pjesës takuese, edhe
pjesët fizike respektive, nëse
ndër mjet tyre për puthet
vullneti.

PERSON
AT QË KANË GA
TI TAPITË E SHTËPIVE
PERSONA
GATI
ARBER QEMAL MEMA
ASLLAN SULEJMAN MEMA
SPIRO HYSEN MEMA
NATASHA MEMAJ
ANISA ASTRIT MEMLIKA
FLAMUR MENA
GALIP MEREPEZA
KUJTIM MERGJUSHI
KUJTIM MERGJUSHI
SHEFQET SHABAN MERJA
BARDHI HAKI MESI
LUMTURI META
MYSLYM HAMDI META
XHAVIT METANI
ISUF METE
DEM SELMAN MICI
XHEVIT ISMAIL MICI
NUHI MIFTARI
SEFEDIN QAMIL MIFTARI
MEHMET MIJA
DEDE MISHAJ
BASHKEPRONARET MOLLA
BASHKEPRONARET
MOLLAJ
FATMIR ABAS MOLLAJ
ARTAN EQEREM
MOLLAYMERI
XHEVDET MORINA
KADRI MORINAJ
DASHNOR SEIT
MOSOLLARI
KUJTIM HAJDAR MUCA
XHANAN MUCA
FEJZULLA SALI MUCALLA
DASHURIE MUCE
LAVDIJE MUSA
MUHARREMAJ
LEONARD MUJA
BEQIR FEHMI MURATAJ
DASHAMIR MURATAJ
HAJRI ENVER MURATI
BEDRI MURRJA
ROLAND BESIM MUSAJ
DASHNOR MUSOLLARI
FADIL MUSTAFAI
ROBERT NANO
EDMOND PASKAL NASI B.P
FATMIR NDERVATAJ
JAK NDOCI
ZYBER LUTFI NELA
HAZRET RRUSTEM NEZA
FETA AZEM NURCJA
XHEVAHIR NURO
BASHKEPRONARET OÇKA
DURO ORMENI
BASHKEPRONARET
OSMANI
HAJRULLA ARIF OSMANI
VALBONA OSMANI
SOKOL PAJA
MERITAN FIQIRI PALI
DRILON PAPLEKAJ
BESNIK SHEFQET PASHA
FAIK GANI PEPOSHI
KUJTIM PALI PERPEPAJ
ARBEN PESHKU
XHEVIT VASIL PETRITAJ
BASHKEPRONARET
PEYMAN
INDRIT SULEJMAN PICARI
ANDREA KUJTIM PINDERI
ARBEN, FATMIR GJIN
PJETRI
VIKTOR PJETRI
SUBI PLAKU
MALI PLESHTI
OSMAN POJANA
GJELOSH PRENDI
KOZMA PRIFTI
ILIRJAN PROKO
BUJAR, CUP PULA
BASHKEPRONARET
QEHAJA
BASHKEPRONARET
QIRJAKOPULLOS
AHMET QYLHANXHIU
BASHKEPRONARET RAJKO
ADRIATIK RAKIPI
PETRIT ABEDIN
RAMADANI
PETRIT RAMAJ
ZYBER RAMAJ
ISMET RAMALIU
AGIM RAPOLLARI
BASHKEPRONARET REÇI
ERVIS AHMET REKA
BASHKIM HYSEN REMILLI
ESAT DAJLAN
REXHOLLARI
SERVET RIÇKU
DIANET RRAPOLLARI
GAZMEN HALIM
RROKOMANI
PELLUMB FERID RRUGA
EDISON SULEJMAN RUBLA
BASHKEPRONARET RUCI
RUSTEM RUSHI
HYSEN SALIKU
AGRON ZEQIR SALLAKU
BESNIK SATKA +
BASHKEPRONARET
FADIL SEÇI +
BASHKEPRONARET
SHAZIMAN SEFERI
ESTREF NIJAZI SEITAJ
ARMIR SENKO
RESHAT SHABA
EDVIN BAJRAM SHAHINI
BASHKEPRONARET
SHANAJ
ILIR SHARKA

BUJAR ALI SHEHI
XHEMAL SHEHI+
BASHKEPRONARET
ARTUR, BUJAR BRAHIM
SHEHU
BASHKEPRONARET
SHEHU
BLEDAR SHEHU
ILIRJAN SHEHU
KASTRIOT SHEHU
ADELA SHEQI
ARJAN OSMAN SHERJA
ENVER SHETA
FATMIR SHETA
INDRIT MUSA SHIMA
MAN SHIMA
FATMIR HAJDAR SHKALLA
BASHKEPRONARET SHOKU
EDMOND SHPENDI
SHAQIR OSMAN SHQUTI
HAKIK
SHQUTI+BASHKEPRONARET
MEHMET YMER SITA
SHEFQET XHEMAL SKANA
SHEZAI SKENDAJ
ALBAN SKENDERI
MIRASH SOKOLI
PLATON SOLIS
FLAMUR PETRIT SORRA
MEXHIT REFIK SORRA
SHPETIM MUSTAFA SORRA
ASLLAN SPAHIU
ERVIN VELI SPAHIU
LUMNON XHEZAHIR
SPAHIU
ZIJADIN SPAHIU
MYNEVERE NEIM SPAHO
MARTIN PRENG VORFI
PAL TOME VUKSANAJ
HAJDER REFAT XHAFA
AGIM XHAJA
NAIME XHAJA
NAZMI XHAJA
FLORJAN HALIL XHELEKU
LUMTURI XHOLLO
SULEJMAN SADIK RECI
SKENDER FEJZO ZAIMAJ
BASHKIM RAMAZAN ZARI
SHEFQET LATIF ZEBELI
SOKOL SHEFQET ZEBELI
FRAN, GJELOSH ZEFI
QAMIL ZENELAJ
XHEVDET SHABAN ZENELI
KASTRIOT ABAZAJ
FLOGERT AHMET AHMETI
LULZIM BAJRAM AHMETI
ENVER ALDISHA
REXHEP ALI
BASHKIM ALIAJ
XHEMAL HASAN ALLARAJ
KLODJAN ALLDERVISHI
QANI SELIM ALLUSHI
KASTRIOT XHEMAL
ALUSHI
ELONA ALVORA
GEZIM OSMAN ALVORA
ALI ARUCI
SHPETIM RAMAZAN ARUCI
BASHKIM ISA ASLLANAJ
YMER HASAN ASLLANAJ
ARBEN BILAL ASLLANI
ARJAN JONUZ ATA
HYSEN SUL AXHAMI
MYZAFER TAHIR BAJRAMI
NAIM BAJRAMI
ARBEN HYSEN BAKALLI
RAMAZAN BAKALLI
HYSNI BALA
XHELADIN BALA
ASDREN NEXHIT BALI
KASEM BALLA
KUJTIM BALLA
AHMETLI LIVAN BALLIU
RUKA SHERBET BALLIU
VIRON HARIF BALLIU
BUJAR HAMDI BARDHI
GEZIM BASHA
JAKUP AHMET BASHA
ALBAN SKËNDER BEDULLA
FATMIR,GEZIM HASAN
BELBA
NJAZI XHELIL BELULI
ALTIN RIZA BEQARI
ILIR BEQARI
STILJAN BEQIRAJ
IDRIZ BERISHA
MELPOMENI BESHIKU
HAJREDIN ZENEL
BESHIRAJ
KASTRIOT SKENDER
BICERRI
ANDREA ASTERI BILALI
EVANGJELOS ASTERI
BILALI
BEQIR BIRACI
BAJRAM HAJREDIN
BODINI
DASHAMIR RAMIZ BODINI
FERIT BODINI
MIZAFER BRAH BRAHA
INDRIT HALIT BRAHJA
PERPARIM BRAHO
FATMIR FADIL BRATA
PASHK BRUKA
PERPARIM SELMAN BRUKA
MERSIN BEQIR BULICA
SHKELQIM HALIL BUNACA
GJEVALIN MARK
BUSHGJOKAJ
BLERIM BUSHI

HYSMET CAKRRI
MYRVET SABRI CAKU
AFRIM FERIK CALI
DILAVER XHEMAL CAMI
REFAT,FLORIN IZET,REFAT
CAMI
NEZIR SELMAN CANAMETI
DEMIR RAMADAN CANI
BEKTASH QEMAL CANO
ALBERT BAFTJAR CAPI
ELSON CARUNGU
VATH KASEM CEKA
NAZLLIJE FASLLI CELIKU
NUREDIN CENA
MEDAT CENGA
ARJAN MYRTEZA CENGO
AVNI HASAN CENI
BLERIM SUBI CERA
SEFEDIN CERPIA
YLLI, ARBEN CERRI
ESAT IDRIS CIBAKU
NEKI SHEFQET CIRONGU
GANI HYSEN COMANI
GZIM JAHIR CUBI
HEKURAN JAHIR CUBI
RAMAZAN CUKALI
AGIM HAMZA CULLHAJ
TASIM FERID CULLHAJ
ARBEN CUNI
BUJAR MUSA CUNI
SALLAH MAHMUT DAFKU
MIRAND ZYBER DAJA
BERZA SEFEDIN DAKU
LUTFI ADEM DALIPI
RRAHMAN ADEM DALIPI
ZENEL,OLTJAN FAIK,
ZENEL DALIPI
ARJAN RAMIZ DALLASHI
BESNIK HAMIT DAUTI
KUJTIM DEDA
LILJANA DEDA
KUJTIM SALI DEDEJ
AGRON XHEMAL DEDJA
ASTRIT AVDULLA DEGA
FRAN KOLE DELIA
PJETER NIKOLL DELIA
SPARTAK HESHREF
DERVISHAJ
ALEKSANDER DHIMA
HASAN ASLLAN DIDA
ILMI UKSHIM DIDA
ARTAN ANDREA DIMO
PRENDUSH KOL DODAJ
ARDIAN SKENDER DOKU
SAHIT MEHMET DOMI
MERKO SHARAF DRACI
ABDULLA HYSNI
DRAGJOSHI
DURIM RUFAT DRAGJOSHI
UK ISUF DRAGOSHI
SEIT DUCKA
AGRON ISMAIL DUKA
QAMIL ISEN DUKA
ILIRJAN DURO
ILMI ISMAIL DUSHA
AVNI ELEZI
PERPARIM HAKI ELEZI
NAZMI HAZIZ ELHASA
PELLUMB HYDRI EMINI
NEXHIP FERATAJ
HAMIT BEQIR FERATI
RAMAZAN FERHATI
AGRON ELEZ FETAHU
ALBERT ALI FETIU
GALLOPKA GJURIM FILIQI
RIZA SHEFQET FIORA
LURFI HAJDAR FLORA
LUTFI GAXHERRI
ALBERT RUSTEM GERDECI
GAZMEND ISUF GERDECI
RUZHDI GERDECI
VESEL MYSLYM GERDECI
MIRASH ZEF GILAJ
XHEVAHIR MIFTAR GJASHI
BAKI VATH GJERGJI
GEZIM ZENEL GJIKOLA
MHILL GJOKA
PASHKE MIRASH GJONI
JAHO AGIM GJUZI
ARBORA + BP NAMIK GOGA
ARJAN HAXHI GORDI
SHPETIM HAXHI GORDI
DASHAMIR FAIK GOZHDARI
JAHO GRICA
PERPARIM IDRIZ GURRA
GAZMEND HABILI
ISMAIL HAFUZI
ISMAIL SULEJMAN HAFUZI
KATERINA HAJDARI
ISMAIL HAJRULLAI
GAZMEND SHEFIK HAKA
NURI HAKA
SINAN XHABIR HAKA
SALI, ILIR MYSLIM, SALI
HAKCANI
LULZIM SELIM HALILAJ
ARIF BAJRAM HALILI
LULZIM HAJDAR HALILI
SELIM QERIM HALITAJ
SHKURT MUHARREM
HARIZI
ELTON HASANAJ
HAMDI HASANAJ
XHAVIT DYXHAN HASANAJ
NAZMI HATE HASANLLARI
NEVZAT DHE ERIND
HASANLLARI
RIZA ISLAM HASRAMA
ZAMIR SHYQO HAXHIJA
NIKO HAXHI HAXHINA
LUAN KASEM HAXHIU

ABDULNESIR MAHIR
HAZIRI
CELNIK HAMZA HAZIZI
DURIM HIDRI
LIMAN HIDRI
VEHBI HIDRI
DALIP HOXHA
DHURATA ASLLAN HOXHA
HASAN SHEFQET HOXHA
HYMER HOXHA
IBRAHIM HOXHA
ISMAIL REXHEP HOXHA
KASEM HOXHA
LAVDERIM SALI HOXHA
NESHAT RUSHIT HOXHA
PERPARIM ALIL HOXHA
RUZHDI ESHREF HOXHA
SHABAN ISLAM HOXHA
SHEFQET HOXHA
EDUARD HYSA
BARDHOK GEGE HYSENI
VIKTOR HYSI
QEMAL IBRAHIM HYSI
FIQIRI BEXHET IBI
VIKTOR IBRAHIMAJ
ARBEN GANI ISMAILI
LUTFI RAMAZAN ISMAILI
SEJDI ISTREFI
ALTIN JACE
HASAN JAKUPI
MAN RRAHIM JAKUPI
THANAS JANCE, ZOTAJ
FEHMI ISUF KACA
LAVDIM SHEFKI KACERRI
AGIM MEHMET KACI
HALIT MUSTAFA
KADILLARI
MIRBAN MYRTEZA KADIU
SINAN RAMAZAN
KAJMAKU
XHEMALI HYSEN
KAJMAKU
ELTON AGIM KALECI
AVNI SADIK KALIA
BESNIK RAMIZ KALOSHI
NURI IDRIZ KANI
NURI KARAJ
FITORE MALIQ KASTRATI
FAIK ARIF KATORJA
VEHBI SEFER KAZANI
ADRIANA RAMOZ KAZAZI
ISMET KAZIU
ILIR QAZIM KEPI
LIMAN TAHIR KEPI
ARJAN SHABAN KERI
SPARTAK NIAZI KODRA
NAIM ADEM KOJKU
ISMET HALIL KOKA
MUSTAFA OSMAN KOLA
HAKIK KOLDASHI
ISMAIL SADIK KOLECI
STAVRI KOLENICO
ALFIR ILIMI KOLGJEGJA
IGLI SALI KORBI
MIRJANA SHEFQET
KOVACI
PETRIT HAMDI KOVACI
QEMAL OSMAN KOXHERRI
FERIT HAMDI KRASNIQI
PETRAQ KRISTO
ELISABETA KROQI
FERDINAND KRYEZIU
HANE KUAI
ASLLAN HYSNI KUCI
PRANVERA FETAH KUCI
DASHURI SKENDER
KUCUKU
ALI NEZIR KUKA
NAIM SHEFQET KUKA
RUZHDI SHEFQET KUKA
BASHKIM QEMAL KURTI
BUJAR KURTI
HIBIJE KURTI
KURT VELI KURTI
OSMAN BEQIR KURTI
SALI IBRAHIM LACI
CICE ABAZ LALA
BLERIM LAMI
ADEM QAMIL LEKA
GJOVALIN ZEF LEKAJ
ROZETA LICO
ARBEN LIKA
EQEREM MUHAMET LIKA
ISUF SADIK LIKA
KLODIAN SEFER LIKA
NAIM OSMAN LIKA
RAMIZ LIKA
JONUZ LILA
HAQIF NEZIR LITA
RIZA UK LITA
BESNIK NEVRUZ LLESHI
NIKOLL NDREC LLESHI
ISMAIL IBRAHIM LLOCI
MUSTAFA SHAQIR LOCA
MALIK LOCI
FATOS SADIK LOKA
DILAVER SABRI LUCA
MUHARREM MEHMET
LUGJA
RUZHDI HAZIS LUGU
NAIM LUSHI
LIJE LUZI
GALIP IBRAHIM MADANA
ALBERT MALAJ
MUSTAFA ALI MALAJ
RAMAZAN MALOKU
ARMEN MANDRI
DRITAN MANERKOLLI
SADIK MANJANI
NAIM ZYBER MANREKA
LUSH GJON MARASHI

PASHKE PREND MARASHI
ASTRIT PAL MARDODAJ
URIM HALIL MARKU
GJOVALIN PAL
MARTICANAJ
BINAS GANI MATA
EDUART ADIL MATA
MEJSUT MECKAJ
DURIM ZIJA MECULI
FATMIR OSMAN MEHMETI
KRISTO ILMI MEJDINI
MUHAMET ZIHNI MELANI
DERVISH SHERIF MEMA
SINAN SAHIT MEMA
LILJANA TAIP MEMISHAJ
BARDHYL HAKIK MERDINI
ALFRED HASAN MERJA
LULZIM HAXHI MESI
MINIR META
SELMAN HYSEN META
SHKELZEN ASLLAN META
SHPETIM TAHIR META
ADEM METAJ
SHAQIR SHAQIR MEZINI
FLORENC MICI
RUZHDI ISMEN MICI
MIFTAR MIFTARAJ
MISIM MIFTARAJ
RAMADAN MIFTARAJ
RUFAT MIFTARAJ
PETRIT ENVER MIFTARI
MAREGLEN RESUL MITA
PETRIT HAMZA MORA
ILIR BISLIM MORINA
AGIM RIZA MOTINA
TONIN MARK MRISHAJ
ALBERT,PERPARIM
SEFEDIN MUCA
ASLLAN BAJRAM MUCA
EKREM HAJREDIN MUCA
PAJTIM VATH MUCA
PETRIT VATH MUCA
JAKUP SALI MUCEKU
NAZIJE NAJTI MUCINA
BESNIK MUHARREMI
KLODIAN SHERIF MUKA
PELLUMB SHAQIR MUKA
SKENDER KODHEL MUKA
ENI ZENEL MURATI
BAFTJAR HASAN
MUSABELLIU
PASHK MUSLIA
SAIMIR MUSLIA
BAJRAM QAMIL MUZHIKA
LEDION ARDIJAN NAKO
FATMIR BAJRAM NASUFI
PAL MHILL NDOCI
DRITAN PALI NDRECPECAJ
IZET NDREU
IRFAN SHEFKI NDREU
GEZIM PRENDUSH NECAJ
XHEVAHIR AHMET NEZIRI
NEVRUZ NURA
HALIM HALIT NUREDINI
SOFIJE MUSTAFA
ORMENAJ
HYSEN OSMANAJ
AVDIL SEDULLA PACI
EVZI XHEMAL PALI
MUHAREM MURHAN
PALUSHI
MYRVET DAUT PALUSHI
NEZIR SEJDI PALUSHI
SHANI PALUSHI
FADIL BAFTJAR PARLLAKU
AHMET PASHA
AURON MYSLIM PASHAJ
SALE PASHAJ
GEZIM TELHA PASMACIU
BUJAR SALI PEPA
BEHAR RIZA PEPOSHI
RUFAT SHAHIN PEPOSHI
MEHMET MERSIN
PERGJEGJI
IBRAHIM VATH PEZA
SULEJMAN VATH PEZA
ALFRED PICALLI
ENGJELL ISMET PICARI
FEJZULLA AVDULLA PICARI
HAKI BAFTIAR PICARI
LUTFI HAXHI PICARI
MUSA MUHARREM PICARI
GJELOSH KOLE
PJETERGJOKAJ
ILIR PLAKU
NURI RIZA PLAKU
PETRIT ZENEL PUPA
BASHKIM QAMO
HAKIM IBRAHIM QEFALIA
MUSA UKE QELEPOSHI
ZEGINE QELESHI
RESMIJE QEPA
DUKAGJIN TON QERIMI
FATMIR QERIM QERIMI
BESLIM MUHARREM
QERKEZI
GANI QETI
ABAZ SULEJMAN QORDJA
BESNIK KODHEL QOSE
BEQIR QOSJA
BESLIM ZEQIR QYPI
AGIM IZET RAMA
MAHIR BAJRAM RAMA
PASHA RAMA
ILIR UK RAMADANI
ZEF RAMAJ
SULEJMAN RIZA RECI
SHKELQIM RAM REXHA
SHYQYR REXHEP
QEMAL ZAIM REXHMATI
QAZIM HASAN REZI

YLLI SELIM RRANCI
BUJAR RRISKA
ARIF JONUZ RROSHI
GEZIM RROSHI
ZHEZAIR ARIF RROSHI
ARSEN FADIL RUSHIT
ERMIRA ISA SADIKLLARI
MURAT,RUSTAM SALA
YLVI QERIM SALCENI
HETEM HAKE SALIANJI
FATMIR AVDI SEFA
NAZLIE HAMIT SEFA
XHELADIN ALI SEFA
GEZIM SEFERI
NAIM ZENEL SEFERI
ALBAN BASHKIM SELAJ
ILIA SENJA
DIDO SERJANI
GANI SULEJMAN SHABA
INDRIT DERVISH SHABA
NUHI HAJDIN SHAHU
SELIM ISUF SHATELI
LUAN QAMIL SHEHAJ
XHEVAT SADIK SHEHI
NEVRUS SHEHU
ALEKSANDER ASLLAN
SHEHU
FILLIM SHEFQET SHEHU
SULEJMAN KAMERR
SHEHU
XHEVAHIR ABDULLAH
SHEHU
BEDRI BAJRAM SHERA
SELMAN VATH SHETELI
BESNIK SHIMA
MIRJANDA ISMAIL
SHKEMBI
FITIM,FIQIRET ENVER
SHLLAKU
ASTRIT SHTISHI
MERSIN XHEVDET
SHURDHI
ZIHNI SINAKOLI
MENTOR HAMDI
SKENDERI
REFIK OSMAN SOLLAKU
REFIK MEZHIT SORRA
SAMI SPAHIU
LLAMBI KOLI
STEFANLLARI
HIKE ADEM SUCI
DESTAN SUFA
ADEM RIZA SULA
SHKELQIM ABDYL SULAJ
AGRON SULOLLARI
ERMIR SELMAN TAFA
LAVDIMIR TAHIRI
MERSIN MYFTAR TARJA
VATH ALI TARJA
RAMUSH TOBLI
FITIM TOCI
EDUART TOLA
BESNIK QAZIM TOPI
JULJAN LIMAN TOPI
PETREF NEHAT TOPI
YLBER TOPI
TAHIR TOSHI
AHMET TOTA
JETMIR MUHARREM TOTA
FATMIR FADIL TRESA
BASHKIM SEFER TUJANI
BESIM MEHMET TUSHA
GERSI RUFAT TUSHA
YLBER NDOC UKA
ELDA KUJTIM URUCI
LUI VASO
ISTREF XHAFER VATA
SELIM QAZIM VATA
KOLE NDOC PJETER
VATNIKAJ
BUJAR ALI VEJIZI
GEZIM MUSLI VELIA
GENCI VELO
DASHAMIR VESELI
LUFTAR ZYBER VESELI
SOTIRAQ JOTI VJESHTA
BEDRI RAHMI VOCI
ALI REXHEP VOKA
LICO VRAPI
MIRASH VUKAJ
MIRJAN,FATOS BESIM
XHABRAHIMI
ARDJAN XHAJA
ILIR,HAZIZ HAZIZ,ABEDIN
XHAMBAZI
DOVLET AJET XHANGOLLI
LUAN IBRAHIM XHEJA
GEZIM XHIXHA
FATMIR ISUF XHONGOLLI
ANDREA XIXI
SHKELQIM SEFER XIXI
KLODJAN ESHREF ZAJMI
RUSHE MALE
ZALLI,NURDIN
ARJAN QAMIL ZELA
HYQMET RAMADAN ZGURI
RAHIM RAMADAN ZILI
XHEMAL ZOGU
MOJSI SHKELQIM ZUNA
BEHAR ZYBER ZYBERAJ
AHMET DERVISH ZYLFO
AVNI DEDA
MARK CUK DEDUKAJ
DHURIM DELIALLISI
SHKENDIJE DELISHI
BEDRI HARIF DELIU
RAHMAN MEHMET DELIU
ALBI DEMA
GEZIM DEMA
SHYQYRI DEMA
FATMIR MUSHAK DEMAJ

SELMAN DEMÇE
HASAN DERJA
NEXHIP DIDA
VASIL SADIK DIDO
AGIM DINA
ERGIS ALI DISHA
NIKO ABAZ DISHA
GENCI BESIM DIVA
ABDI BEGTASH DOBRA
BASHKEPRONARET DODA
MEHDI DOGA
SHPETIM BASHKIM DOKA
MUS DOMI
XHEVAHIR MEHMET DOMI
ARTAN HAZIS DOVA
ENVER BAJRAM DUKA
GJYLE XHEVDET DUKA
QEMAL KASEM DUKA
SHPETIM DUKA
SHERIF DULI
EDUARD ISMAIL DUMI
HAXHI IDRIZ DURISHTI
AMARILD DURRSI
ISLAM ELEZAJ
ZARIFE HASAN ELEZAJ
ASTRIT SULEJMAN ELEZI
BRAHIM ELEZI
PLLUM, PECA, FATOS
AGIM FEJZA
FATOS FERAJ
AGIM EKEREM FERATI
JETON SHUKRI FERATI
BASHKEPRONARET FETO
BEDRI FILOLLI
MERVETE FILOLLI
JUSUF FORGALI
ISMAIL GARIPI
ISMAIL AZEM GASHI
BASHKEPRONARET GECAJ
GEZIM GEGA
FESTIM REXHEP GERDECI
XHEMAL GERMENJI
DARIN GEZDARI
ILMI RIZA GJANA
BEQIR ASLLAN GJECI
ZENEL GJIDIJA
QAMIL XHEMAL GJIKA
ERVIN GJINO
BUJAR GJOKA
NATASHA GJOKA
RAMAZAN XHAFER GJOKA
BASHKEPRONARET GJONA
ADRIAN QAMIL GJONI
KUJTIM RAMAZAN GJONI
VLADIMIR GJUTA
FESTIM GJUZI
VALBONA GJUZI
BASHKEPRONARET GJYLA
BASHKIM GJYLA
IDAET GOGA
INDRIT FERIK GOGA
SELMAN GURRA
BENARD SADIK GUXHA
LUAN SHYQYRI GUXHA
ARJOLA HABIBASI
BARIQ NIAZI HADRI
ARTJAN NURI HAJDARI
AVNI HAJRO
ENVER HAKA
AGIM HALDEDA
LUAN HALIDINI
SELADIN FILE HALILAJ
RIZA HASA
REXH MEHMET HASANI
BESIM REXHE HASMUJAJ
KADRI HASTOCI
YLLI HATELLARI
GENTIAN HAXHI HAXHI
DURIM IBRAHIM HIDRI
SHEFQET HIDRI
ALBANA XHEMAL HILAJ
B.P
SHKELQIM MYSLIM
HIMOLLARI
DESTAN HODA
SHPRESA XHEMAL HODA
GAFURR HOTI
ARNIS HOXHA
BEHAR HOXHA
MUHAMED ISUF HOXHA
FATJON KAJMAK HOXHA
ARDIT RAMAZAN HOXHA
B.P
BEDRIE HOXHAJ
SKENDER SHABAN
BELOSHAJ
ENVER RAMAZAN BEQIRI
AGIM BERISHA
GAZMEND NJAZI BESHI
FATMIR HAMDI BESHIRAJ
DAVIDE BIBA
XHEVDET BIBA
RESMI BIÇAKU
ALBAN BICI
EDMOND BAJRAM BICI
IBRAHIM BILALI
REXHEP SEJDI BINJAKU
HALIM DEMIR BISLIMI
GJERGJ BODE
NEZIR
BOJKA+BASHKEPRONARET
FADIL MUSTAFA BOZHA
ASLLAN BRAHAJ
KLODJAN SABRI BRAJA
BERIANDA NOVRUZ
BRANKO B.P
SELMAN BRATA
BEHIJE BRAZHDA
BASHKEPRONARET BRUCI
TAHIR BRUNGA
AGRON REXHEP BULKU

SULEJMAN SAID BULKU
NEVIN, BUJAR BYLYKU
KUJTIM VEIS CACI
LEONIDHA VEIS CACI
DILAVER HASAN CAJKRI
XHEVAHIR RAMAZAN CANI
SAFET SHEFKI CEJKU
SHABAN DALIP CEKA
ALTIN KAMBER CELA
XHEVDET SELIM CELIKU
ANDREA BEQIR CENKA
HEKTOR NIAZI CEPANI
YLBER AGIM CERA
SHYQIRIE HALIL CERPIA
ZENEL SELMAN CERPIA
DALIP CERPJA
ARISTOTEL LLUKE CETRI
NDRICIM CFARKU
QAZIM ÇOBA
SHEFQET DILEMAN COKA
MARTIN COLI
MAJLINDA ÇOMA
QEMAL SULEJMAN CUKU
ELVIRA DABERDAKU
ALI DACI
EMILJANO DACI
DHIMITRAQ PIRO DADO
PERPARIM KASEM DAJCI
FERT DAJTI
PIRO DAKA
BASHKEPRONARET
DAKRAMAJ
AFRIM GJON DAKRAMAJ
MURSEL MEHDI DALACI
VEHBI DALLIU
BASHKEPRONARET DANI
NJAZI DANI
ALBERT DASHI
PIRO DAUTAJ
AVNI DEDA
MARK CUK DEDUKAJ
DHURIM DELIALLISI
SHKENDIJE DELISHI
BEDRI HARIF DELIU
RAHMAN MEHMET DELIU
ALBI DEMA
GEZIM DEMA
SHYQYRI DEMA
FATMIR MUSHAK DEMAJ
SELMAN DEMÇE
HASAN DERJA
NEXHIP DIDA
VASIL SADIK DIDO
AGIM DINA
NIKO ABAZ DISHA
GENCI BESIM DIVA
ABDI BEGTASH DOBRA
BASHKEPRONARET DODA
MEHDI DOGA
SHPETIM BASHKIM DOKA
MUS DOMI
XHEVAHIR MEHMET DOMI
ARTAN HAZIS DOVA
ENVER BAJRAM DUKA
GJYLE XHEVDET DUKA
QEMAL KASEM DUKA
SHPETIM DUKA
SHERIF DULI
EDUARD ISMAIL DUMI
HAXHI IDRIZ DURISHTI
AMARILD DURRSI
ISLAM ELEZAJ
ZARIFE HASAN ELEZAJ
ASTRIT SULEJMAN ELEZI
BRAHIM ELEZI
PLLUM, PECA, FATOS
AGIM FEJZA
FATOS FERAJ
AGIM EKEREM FERATI
JETON SHUKRI FERATI
BASHKEPRONARET FETO
BEDRI FILOLLI
MERVETE FILOLLI
JUSUF FORGALI
ISMAIL GARIPI
ISMAIL AZEM GASHI
BASHKEPRONARET GECAJ
GEZIM GEGA
FESTIM REXHEP GERDECI
XHEMAL GERMENJI
DARIN GEZDARI
ILMI RIZA GJANA
BEQIR ASLLAN GJECI
ZENEL GJIDIJA
QAMIL XHEMAL GJIKA
ERVIN GJINO
BUJAR GJOKA
NATASHA GJOKA
RAMAZAN XHAFER GJOKA
BASHKEPRONARET GJONA
ADRIAN QAMIL GJONI
KUJTIM RAMAZAN GJONI
VLADIMIR GJUTA
FESTIM GJUZI
VALBONA GJUZI
BASHKEPRONARET GJYLA
BASHKIM GJYLA
IDAET GOGA
INDRIT FERIK GOGA
SELMAN GURRA
BENARD SADIK GUXHA
LUAN SHYQYRI GUXHA
ARJOLA HABIBASI
BARIQ NIAZI HADRI
ARTJAN NURI HAJDARI
AVNI HAJRO
ENVER HAKA
AGIM HALDEDA
LUAN HALIDINI
SELADIN FILE HALILAJ
RIZA HASA
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Kontrolle deri në shtator edhe për respektimin e hapësirave publike

Hotelet në "sitë", nis
kontrolli nga task-forca,
në fokus bregdeti
Do të verifikohen edhe kushtet për lejet mjedisore

T

ë gjitha hotelet dhe
njësitë e tjera akomo
duese do të kalojnë në
sitën e një task-force, me
qëllim që të garantohet një
sezon veror më të sigurt dhe
cilësor për pushuesit. Task
forca e turizmit, e cila ka në
përbërje përfaqësues nga
disa institucione, deri më
datën 20 korrik do të jetë në
terren dhe do të verifikojë
kushtet e lejeve mjedisore
në rastet e strukturave akomoduese, por jo vetëm, respektimin e zonave ku duhet
të ketë rojë sigurie, kufizimin e zonave ku lejohet notimi dhe lëvizja e mjeteve të
shpejtësisë, menaxhim korrekt nëpërmjet hapësirave
publike dhe private të stacioneve të plazhit si dhe do
të kërkojë me rigorozitet
respektimin e zhur mave,
përmes një plani të detajuar.
Fokusi do të jenë të bregdet,
por nuk përjashtohen edhe
zonat e tjera.

STR
UKTURA
T
STRUKTURA
UKTURAT

Në të gjithë vendin janë
rreth 3800 struktura akomoduese. Ndërsa janë të kategorizuara në hotele, dhoma
private apo bujtina, ku në
fokus do të jenë më së shumti hotelet e mëdha, të cilat
kanë edhe përgjegjësi për
zonën përreth. Ministria e
Turizmit pret që ky vit të
mbyllet me 6.6 milionë turistë, apo 600 mijë më shumë
se një vit më parë. Ndërkohë Këshilli i Ministrave me
një vendim në muajin prill
parashikon që subjektet që
lidhin kontrata me njësitë e
qeverisjes vendore për të
marrë me qira një hapësirë
në plazh për një afat nga 1
deri në 5 vite duhet të respektojnë disa kritere, një prej
të cilave është hapësira prej
2.5 metra përpara brezit të
parë të çadrave të jetë e lirë
për t'u shfrytëzuar nga publiku. Vendimi parashikon
dhe hapësirën minimale dhe
maksimale që jepet me qira,
kushtet që duhet të plotësojë stacioni i plazhit, lënien
e hapësirave për pushuesit
që duan plazh publik si dhe
mirëmbajtën e bregut dhe
pastrimin e tij. Por, ky vendim nuk po gjen zbatimin e
duhur. Ministri i Turizmit
dhe Mjedisit, Blendi Klosi në
një takim të zhvilluar me
mediat dhe disa institucione
përgjegjëse, njoftoi për krijimin e një grupi pune, që
do të verifikojë ecurinë dhe
zbatimin e kërkesave për
ushtrimin e aktivitetit të
stacionit të plazhit dhe

Programme: Sustainable Regional and Economic Development,
Employment Promotion and VET
The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) is a federal enterprise
that supports the German Government in achieving its objectives in the field of international cooperation for sustainable development. The objective of the programme reads: “The employment situa-tion
for employees and self-employed, especially qualified young people, is improved.” The pro-gramme
follows a nation-wide approach. It has five fields of activity: (i) Vocational Education and Training, (ii)
MSME and Start-up Promotion, (iii) Social Initiatives, (iv) Investment Promotion & Poli-cies and Strategies
for Employment Promotion and finally a very recent new component: (v) EU for Innovation, cofinanced
by the EU.
The component, “Vocational Education and Training” (TVET), aims to enhance the quality of voca-tional
training and education and bring it closer to match the labour market demands. Thus it con-tributes to
the implementation of the National Employment and Skills Strategy (NESS 2014 – 2020), focusing on the
Strategic Priority A: “foster decent job opportunities through effective labour market policies” and
Strategic Priority B: “Offer Quality vocational education and training for youth and adults”.
The second area of action, “Promotion of micro, small and medium-sized enterprises” (MSMEs), aims at
building MSMEs capacities to generate economic growth with positive effects in employment, with an
eye on improving growth conditions that have an impact on employment and the increase of supply and
demand for skilled workers. To that end, the programme will cooperate with clusters of micro, small and
medium-sized enterprises, as well as with the business representative associations.
The third area of action, “Social participation of youth and minorities”, aims to support civil society social
initiatives, focusing on the marginalized youth and teenagers.
The fourth area of action, “Strategies and frameworks for regional development, economic growth and
employment”, aims at enhancing conditions for the implementation of relevant strategies and programmes
within selected ministries and their subordinate institutions, like, for example, the Busi-ness and
Investment Development Strategy 2014 – 2020, and the National Employment and Skills Strategy (NESS
2014 – 2020). The programme will play an advisory role on the cross-cutting issues of the first and
second areas of action, with particular focus on employment-related issues.
EU for Innovation, the fifth area of action, aims to support and strengthen the Start-up-Eco-System in
Albania fostering innovative new business models.

Foto ilustruese
strukturat akomoduese. Ky
kontroll do të nisë nga 24
qershori deri në shtator. Do
të bëhet verifikimi i kushteve dhe veprimtarisë së
plazhit, lejet mjedisore për
strukturat akomoduese.
Çdo stacion plazhi duhet të
ketë kushtet për sigurinë në
det dhe tokë, dushe, ndotjet
dhe zhurmat",-tha ai. Stacioni i plazhit duhet të ketë në
dispozicion të peshuesve një
dush me ujë të ëmbël për çdo
100 çadra, si dhe të jetë i pajisur me shërbimet higjienike,
kabinat e zhveshjes, zonën e

ndihmës së shpejtë për pushuesit. Në asnjë rast nuk
mund të ndalohet apo të kufizohet, në asnjë formë dhe në
asnjë kohë, kalimi i publikut
në rrugët që lidhin rrugën
publike me plazhin publik.
"Subjektet e veprimtarisë së
stacionit të plazhit kanë
detyrimin për të krijuar
kushtet e kalimit lirisht të
publikut dhe moscenimin në
ndonjë for më të kësaj të
drejte, si dhe sigurimin e
kushteve të kalimit lirisht të
personave me aftësi të kufizuar" thuhet në rregullore.

Ministrja Denaj fton sipërmarrjet suedeze

Shqipëria, turizmi prioritet. TVSH
6 % për strukturat akomoduese

M

inistrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila De
naj, së bashku me zv.ministrin Elton Haxhi dhe
zv.ministrin e Punëve të Jashtme, Sokol Dedja, morën pjesë
në Konferencën e Nivelit të Lartë të Ballkanit Perëndimor
në Stokholm, organizuar nga Ministrja e Jashtme e Suedisë
Wallström dhe ministrja për Tregun e Jashtëm, znj. Linde,
me pjesëmarrjen e Drejtoreshës në Komisionin Evropian
Znj. Calavera. Qëllimi i kësaj konference ishte diskutimi
rreth zhvillimeve politike dhe ekonomike, dhe procesi i integrimit në Bashkimin Evropian. Ky debat vjen menjëherë
pas publikimit të raportit të KE për Ballkanin Perëndimor,
i cili rekomandon hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe
Maqedoninë e Veriut. Gjatë takimit me Business Sweden,
kompani suedeze dhe përfaqësues të KE, ministrja Denaj
prezantoi potencialin ekonomik që ofron vendi ynë, duke
vendosur theksin tek sektorët kyç për të investuar dhe
mbështetur financiarisht siç janë industria e turizmit, bujqësia, infrastruktura, ndërtimi dhe energjia. Ministrja Denaj
paraqiti në përmbyllje fushat me prioritet për zhvillim në
Shqipëri, duke përmendur dhe lehtësitë përkatëse që ofrohen. Në fushën e turizmit Shqipëria ofron një sistem taksimi tepër të favorshëm dhe incentiva fiskale, si TVSH 6 % për
strukturat akomoduese apo përjashtim nga taksat për Hotelet me 5 yje, si dhe potencial për zhvillimin e marinave.
Lehtësira fiskale ofrohen edhe për investimet në Zonat e
Lira Ekonomike, ku zhvilluesit dhe përdoruesit përjashtohen 50 % nga norma e tatim fitimit për një periudhë 5 vjeçare,
përjashtohen nga taksa e infrastrukturës, etj.

The ProSEED programme started in January 2017 and will last till December 2021. It is part of a
continuous effort of German Development Cooperation to support the Albanian VET system and the
private sector. It intends to advance the approach applied so far and extend its scope by way of
including new approaches aimed at employment promotion. In this context, the activities are complementary and favor a better matching of labour supply and demand. The programme contributes to
reducing structural unemployment and underemployment, and to meeting the demands of the private
sector with skilled workers. In this way, it tackles a thematic area of particular relevance to Albania and
its further social and economic development.
GIZ Office Albania seeks the following staff: Advisor – Communication and PR
A. Responsibilities
In close coordination with the Progamme Manager, the Component Managers and the Advisor for
Monitoring, the Advisor for Communication and PR is responsible for the:
 Development of the communication strategy and coordinates the operationalization and imple-mentation
of this strategy throughout the programme
 Elaboration of a social media outreach strategy of the programme (including a definition of the target
group and indicators of success) and coordination of the operationalization and imple-mentation of this
strategy
 Maintaining a good flow of communication and information between all involved institutions and
counterparts as well as GIZ including regional and global programmes
B. Tasks
The Advisor Communication and PR performs the following tasks:
 Maintains and updates the programme’s Facebook page and any other social media channels used

by the programme
 Writes PR articles, reports and newsflashs on the programme activities and achievements for

internal and external communication (e.g. success stories)
 Shoots and edits short videos on programme activities shown on the programme’s website, on social

media platforms or on other occasions
 Supports layout and creation of fact sheets, roll-ups, poster, standard presentations and other
material for the continuous promotion of the programme
 Coordinates all communication and visibility activities within the programme and with other implementing partners as well as with further organisations involved in the implementation of the programme.
C. Required qualifications, competences and experience
 Education/training: University qualification in a relevant field (e.g. Journalism, Social Sci-ences/other
relevant studies)
 General professional experience: at least 5 years of professional experience in communication
management, Media, Journalism or related field
 Languages: Fluent in Albanian, excellent English language skills required (especially written skills)
 Specific professional experience: Experience in journalistic writing and preferably in audio-visual
media design, high creative potential
Contract conditions:
 Full-time employment
 Programme office in Tirana
 Assigment period: until 31.12.2021

Please forward your application until 7th of July 2019, to GIZ Office Albania by E-Mail:
giz-albanien-hr@giz.de including the following information: Application letter, CV in English (Europass format), references.
Only short-listed candidates will be contacted for interviews. Short-listed candidates might be asked to
bring certified copies of their diplomas and work certificates.
GIZ is an equal opportunity employer and welcomes applications from all interested groups
without any discrimination!
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Operacioni "Mashtruesit" finalizohet nga SHÇBA pas disa muajsh hetime

Presione qytetarëve për t'u marrë para,
arrestohen dy policë dhe një avokat
FIER

D

y efektivë të policisë
së Fierit si dhe një
avokat janë arrestuar
dje nga Shërbimi i Çështjeve
të Brendshme dhe Ankesave,
pasi akuzohen për korrupsion dhe shpërdorim detyre.
Mësohet se policët dhe avokatët ushtronin presion mbi
qytetarët që të paguajnë shuma financiare të caktuara,
edhe pse ndaj tyre bëheshin
denoncime që nuk përbënin
vepra penale. Shërbimi për
Çështjet e Brendshme dhe
Ankesat (SHÇBA) në bashkëpunim me Prokurorinë
pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë Fier, pas disa muaj hetimesh pro-aktive, finalizuan
operacionin "Mashtruesit",
duke bërë të mundur ekzekutimet e vendimeve të arrestit
për: K.Xh., 29 vjeç, me profesion avokat, nga Fieri; nën/
Komisar M.H., 32 vjeç, me
detyrë Specialist i Krimeve
pranë Komisariatit të Policisë Fier dhe nën/Komisar
E.M., 34 vjeç, me detyrë specialist i Krimeve, pranë Ko-

misariatit të Policisë Fier. Sipas bluve, punonjësit e policisë u arrestuan, pasi duke
qenë në detyrën e specialistit
të Krimeve dhe të OPGJ-së në
Komisariatin e Policisë Fier,
në bashkëpunim edhe me shtetasin K.Xh., avokat pranë
Dhomës së Avokatisë Fier,
nëpërmjet skemës së mashtrimit, dyshohet se realizonin
presione dhe inskenime ndaj
qytetarëve të ndryshëm kundrejt përfitimit të shumave fi-

nanciare për arrestime, ndalime ndaj tyre, për shkak të
kallëzimeve penale që
bëheshin, por që nuk përmbanin elementë të veprës penale.
Në këto kushte, arrestimi
u bë për veprat penale "Ushtrim të ndikimit të paligjshëm
ndaj personave që ushtrojnë
funksione publike", "Korrupsion pasiv të personave që
ushtrojnë funksione publike" dhe "Shpërdorim detyre,

në bashkëpunim". Shërbimi
për Çështjet e Brendshme dhe
Ankesat si dhe Prokuroria
pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë Fier, u bën thirrje qytetarëve, të cilët janë bërë pre e
kësaj skeme mashtrimi nga
këta shtetas, që të depozitojnë
kallëzimet e tyre pranë dy institucioneve SHÇBA dhe
prokurori.
Hetimet lidhur me këtë
rast vazhdojnë deri në
zbardhjen e të gjithë ngjarjes.





Luftë frontale ekstremizmit,
kryeprokurorja Arta Marku:
Shqipëria i ka marrë masat
MAL I ZI - Prokurorja e Përgjithshme e Përkohshme, Arta
Marku ndodhet në Mal të Zi, teksa po merr pjesë në një
konferencën 3-ditore të kryetarëve të Gjykatave Supreme
dhe Prokuroreve të të gjithë rajonit. Ajo mbajti fjalën e saj
mbi "mbrojtjen penale juridike dhe mekanizmat e luftës
kundër terrorizmit dhe migracioneve të paligjshme". Arta
Marku tha se Shqipëria i ka marrë të gjitha masat ligjore
për të goditur çdo tentativë rekrutimi. Kryeprokurorja tregoi edhe profilin socio-ekonomik të atyre që janë bërë palë
me grupet e rrezikshme ekstremiste. Sipas saj, qytetarët që
kanë një arsim të ulët dhe një ekonomi të dobët janë burim
për rekrutuesit. "Shqipëria ka marrë masat e saj ligjore e
teknike për të goditur këdo që synon të bashkohet me terroristët ose që rekruton luftëtarë kundër njerëzve të pafajshëm. Në Shqipëri, nga hetimet e deritanishme, rezulton
se personat që i janë bashkuar këtyre formacioneve janë
persona me nivel të ulët arsimor dhe vështirësi të mëdha
ekonomike. Pra, janë njerëz, të cilët besojnë se duke u bashkuar me terrorin, mund të jetojnë më mirë. Në vende të
ndryshme ka arsye të ndryshme se përse individët i bashkohen grupeve të terrorit. Pavarësisht arsyeve, sapo këta
individë bashkohen me terroristët, kanë një të përbashkët
të frikshme - nga ai moment kthehen në vrasës potencialë.
Megjithatë, vlen të theksohet e ritheksohet se këto fenomene nuk luftohen nëse shtetet nuk bashkëpunojnë me njeri
tjetrin. Bashkëpunimi duhet te jete shume i gjerë dhe jo
vetëm për hetimin e çështjeve. Bashkëpunimi duhet të jetë
i hershëm, i vazhdueshëm, me një shkëmbim intensiv informacionesh"-tha Marku.

Qindra pushues të huaj dhe shqiptarë zgjedhin
"Prestige Resort", destinacion i preferuar
Për të dytin vit birra "Korça"
shoqëron festën "Rrëfej Voskopojën",
pjesëmarrësit: E mrekullueshme!
KORÇË - Festa lokale "Rrëfej Voskopojën" u çel për të
dytin vit radhazi mbrëmjen e së dielës për t'u pasuar
edhe me festën e Manastirit, në fshatin turistik të Voskopojës. Birra 'Korça' e preferuara e turistëve vendas
dhe të huaj ishte padyshim në çdo tavolinë e shoqëruar
me gatimet tradicionale që u promovuan në panair gjatë
mbrëmjes. Turistët nga Zvicra, të cilët e kanë vizituar
për herë të parë qytetin, kanë preferuar të shoqërojnë
mbrëmjen vetëm me birra 'Korça'. "Kjo birrë, është më e
mirë sesa në qytetin nga ne vijmë. Është shumë e
shijshme!" "Më pëlqen shumë birra 'Korça'. Unë vij nga
një qytet në Zvicër, mendoj se është kaq e shijshme,
ndoshta për shkak të ujit." Qindra gota të mbushura
me birrën e freskët Korça, u shërbyen përgjatë gjithë
natës, nga ku turistët janë shprehur të kënaqur për
shijen e freskët të birrës së parë shqiptare. "Zbuluam
befasisht se këtu kishte një festë shumë të bukur. Birra
'Korça' është gjithmonë e para. Ajo është prodhuar si
birra e parë në Shqipëri. Ka një teknologji shumë të
mirë, sepse unë kam patur rastin ta shikoj dhe nga
brenda mjedisin si prodhohet në të gjitha hallkat dhe
jam shumë i mrekulluar me birra "Korça"", tha njëri
nga pjesëmarrësit në festë. Ndërsa një tjetër u shpreh
se "Birra Korça është e para. Birra më e mirë në Shqipëri" Në festën "Rrëfej Voskopojën" janë parashikuar
koncerte muzikore, panair kulinarie me produktet
tradicionale të zonës ekspozitë, me prodhime artizanale
dhe si dhe guida në kishat e fshatit Voskopojë. Nuk do
të mungojnë edhe veprimtaritë sportive si shëtitja me
kuaj në pjesën malore të fshatit.

KA
VAJË - Krem me filtër
KAV
ose vaj plazhi, peshqir, një
libër me aventura dhe
dëshira për të shijuar
jetën. Kaq duhet të përmbajë çanta juaj e pushimeve
teksa këmba ju shkel në
super 'Resortin Prestige', në
zemër të Golemit, atje ku
nxehtësia e diellit freskohet nga hija e pishave dhjetëra vjeçare. Për çdo gjë
tjetër, kujdeset personeli i
kualifikuar i 'Prestige Resort', një oaz qetësie e argëtimi. 'Prestige Resort' është
destinacioni i parë i pushuesve të huaj dhe atyre shqiptarë. Pushuesit i janë
drejtuar 'Prestige Resort'
edhe këtë fundjave për më
shumë freski dhe qetësi.
Turistët besnikë janë rikthyer, ndërsa ata që e
frekuentojnë për herë të
parë premtojnë se do të vijnë
përsëri në resortin më
mbresëlënëse në këtë zonë.
"Këtu po ia kalojmë shumë
mirë. Do thosha këtu është
më bukur se në Itali. Uji është shumë i mirë dhe kushtet
janë shumë të mira. Kemi
ardhur dhe vjet shumë herë.
Është një vend shumë i përshtatshëm për pushime si
për të rritur dhe për fëmijë",
thanë dy pushues. Ndërsa
një tjetër u shpreh se "është
vend i sigurt. Me pishinat
që janë këtu është më e le-

"Prestige Resort"

htë të kontrollosh fëmijët".
Ndërsa një turist nga Suedia
tha: Ne jemi nga Suedia.
Pushimet tona këtu përfundojnë pas dy ditësh. Mund të
them se në këtë resort gjithçka është fantastike". Nga java

në javë numri i pushuesve që
frekuentojnë resortin më të
bukur në bregdetin e Kavajës
shënon rritje të konsiderueshme. Veç argëtimit
në pishina për të gjitha moshat dhe fëmijët, te 'Prestige

Resort' cilësia e shërbimit
bën diferencën. Godinat me
dhoma komode për familjarë, çifte e të rinj janë pozicionuar në mënyrë që të kenë
pamjen më te mrekullueshme të detit Adriatik.
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TIRANË - Procesi gjyqësor
ndaj Emiljano Shullazit
dhe katër bashkëpunëtorëve të tij në Gjykatën e
Apelit për Krimet e Rënda
ndodhet në ngërç. Për herë
të 14-të gjyqi është shtyrë
herë për mungesë të avokatëve dhe kohët e fundit për
mungesë të gjyqtarëve. Në
seancën e kësaj të hëne
mungonte gjyqtari Arben
Vrioni, i cili zëvendësoi Saida Dollanin, e përjashtuar
për shkak të konfliktit të
interesit. Gjyqtari Vrioni

Shtyhet për herë të 14 gjyqi për Shullazin e
grupin, Gilmano Dani 'përplaset' me gjyqtaren
nuk u paraqit me argumentin se kishte probleme shëndetësore. Ndërsa Këshilli i
Lartë Gjyqësor kishte caktuar për plotësimin e treshes
gjykuese, gjyqtarin e Apelit
të Durrësit, Arben Vrionin,
gjatë ditës së sotme është bërë
e ditur se nuk mund të paraqitej për shkaqe shëndetë-

sore. Pranë Gjykatës së
Apelit për Krime të Rënda
janë dorëzuar edhe dy raporte
mjekësore për pamundësi të
përkohshme për paraqitje në
punë, deri në datë 14 korrik.
E ndodhur në këto kushte,
gjykata shtyu seancën për në
1 korrik dhe do t'i drejtohet
KLGJ me shkresë, për të mar-

rë dijeni për shkaqet e mungesës së gjyqtarit, nëse do sjellin mungesë afatgjatë apo jo.
Procesi në Apel ndaj Emiljano Shullazit, Gilmando
Danit, Endrit Qyqes, Endrit
Zelës dhe Blerim Shullazit
dështoi për të 14 herë radhazi. Gjithashtu, gjatë seancës së djeshme, i pandehu-

Astrit Avdylaj telefonon Dakon: T'marojmë i çik punë me Anin te hipoteka

Dosja ‘339’, Prokuroria e Krimeve të Rënda merr
në pyetje drejtorin që doli në përgjimet e 'Bild'
DEPUTETI
SOCIALIST
Të shtunën që shkoi,
prokuroria mori në pyetje
edhe deputetin socialist Ilir
Ndraxhi, vëllai i të cilit ka
dalë në përgjime (përgjimi
3) duke komunikuar me
Astrit Avdylajn. Në
dëshminë 2-orëshe para
hetuesve, deputeti ka
dhënë shpjegime lidhur
me episodin ku kreu i
grupit kriminal të Shijakut
i kishte kërkuar
kryebashkiakut të
Durrësit, Vangjush Dako,
të ndikonte te
kryeministri që Ilir
Ndraxhi të vendosej në
listën e kandidatëve për
deputetë të PS në
zgjedhjet parlamentare
të vitit 2017.

TIRANË

T

ri ditë më Parë
Prokuroria e Kri
meve të Rënda ka
marrë në pyetje drejtorin e
Përgjithshëm të Hekurudhave, Ani Dyrmishi. Kjo
në kuadër të hetimeve për
dosjen "339", një pjesë e
përgjimeve të së cilës janë
publikuar nga gazeta gjermane "Bild". Ani Dyrmishi
ka dalë në përgjime duke
komunikuar me Astrit
Avdylajn. Mësohet se në atë
kohë, Dyrmishi ka qenë drejtor i Hipotekës së Durrësit.
Emri i tij doli në bisedën
mes kreut të Bashkisë së
Durrësit, Vangjush Dakos
dhe Astrit Avdylaj, ku ky i
fundit thotë se po e pret atë
tek Hipoteka. Të shtunën që
shkoi, prokuroria mori në
pyetje edhe deputetin socialist Ilir Ndraxhi, vëllai i të
cilit ka dalë në përgjime
(përgjimi 3) duke komunikuar me Astrit Avdylajn.
Në dëshminë 2 orëshe para
hetuesve, deputeti ka
dhënë shpjegime lidhur me
episodin ku kreu i grupit
kriminal të Shijakut i kishte kërkuar kryebashkiakut
të Dur rësit, Vangjush
Dako, të ndikonte te
Kryeministri që Ilir Ndraxhi të vendosej në listën e
kandidatëve për deputetë të
PS në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Ndërsa, në
përgjimin 1 është Astrit
Avdylaj ai që e telefonon
Dakon dhe e pyet për
Takimin me Ramën. Nga
biseda del se Astrit Avdylaj ndodhet në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive në
Durrës, në praninë e drejtorit të zyrës dhe Vath Allës, një ish i dënuar për
vrasje për të 'mbaruar' një
punë për llogari të Allës. Në
këtë telefonatë mes Avdylajt dhe kryebashkiakut
Dako, është e qartë lidhja e
ngushtë mes tyre. Astrit
Avdylaj e di që kryebashkiaku Dako ishte deri vonë
një natë më parë me kryeministrin Edi Rama. Ai më pas

Prokuroria e Krimeve të Rënda
i thotë Dakos që të anulojë
planet e tij për të udhëtuar
në Ishëm, për të siguruar që
'puna' që Alla po kërkon, të
përfundohet tek zyra e
Hipotekës nga drejtori që
telefonon Anin dhe më pas
Dakon për t'u takuar me të
dhe më të dënuarin për
vrasje, Vath Alla. Kryebashkiaku Dako pranon dhe
ndryshon agjendën," shkruan Bild.
PËRGJIMI 1
Astrit Avdylaj: A t'ka
zonë gjumi mrom o vlla se
ke taku Ramën dje keni nejt
jeni knaq
Vangjush Dako:Hehe, ça
bone?
Avdylaj:Ça bohet?
Dako: Mirë, mirë
Avdylaj:Ka je vllai?
Dako: Dëgjo…
Avdylaj: Hë vlla
Dako: Thuji byrazerit unë
po iki tani për në Ishëm, te
ata çunat atje lart
Avdylaj:Jo vlla tashi, se
do ta lem içik më vonë se jam
ktu me çunat unë.
Dako: Ku je ti?
Avdylaj:Te hipoteka tu
prit Anin… do vij të të takoj
ty drejtori, apo?
Dako: Janë ata Allat, janë
aty?….

Avdylaj: po, Vath Alla
osht ktu me mu direkt, e
kam ktu live, përballë në tavolinë, po na ngjon tashi
Dako: Epo mirë takohemi
në Durrës

Avdylaj; Jo! do takohemi
atje. E kemo lonë orarin atje
vllai, maroi… do takohemi
atje nga dreka se sbon,
t'marojmë I çik punë me
Anin ktu, po presim Anin se

po shkoj te bashkia vllai, po
të pres vllai ktu te Hipopteka.
Dako: Mirë, mirë
Avdylaj: Hajt, t'du fort vllai jot!

Shpërndante 'ekstazi' në Drimadhë,
përfundon në pranga i riu nga Tirana
VLORË - Policia e Vlorës
ka vënë në pranga një të
ri nga Tirana, pasi është
kapur me 100 kokrra 'ekstazi' dhe një sasi parash.
Seksioni i Hetimit të
Narkotikëve
dhe
Trafiqeve, në bazë të informacioneve të marra në
rrugë operative, se në
zonën e Drimadhës
shpërndahej drogë stimuluese nga një shtetas,
kanë organizuar dhe finalizuar operacionin e koduar "Drimadha", ku në
bashkëpunim me forcat
operacionale pranë DVP
Vlorë kanë vënë në pranga 22-vjeçarin nga Tirana
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S.K. Gjatë kontrollit fizik,
policia i gjeti të riut 100
kokrra lëndë narkotike e
dyshuar "Ekstazi" (drogë
stimuluese) si dhe një sasi
valute prej 525 eurove dhe
60.000 lekë të rinj, të cilat dy-

shohen se janë përfituar nga
aktiviteti kriminal i shpërndarjes. Materialet iu referuan Prokurorisë në ngarkim
të tij për veprën penale "Prodhimi dhe shitja e narkotikëve".

ri Gilmando Dani, kundërshtoi sërish gjyqtaren Albana Boksi, duke i kërkuar
largimin. Mësohet se Gilmando Dani ka marrë fjalën
në seancë dhe i është drejtuar gjyqtares Albana Boksi duke i thënë se nuk mund
t'i gjykojë. "Si mund të jeni
kaq e qetë, ju keni dhënë një
vendim pro Ylvi Beqajt.
Nuk mund të na gjykoni
dhe ne?!", ka thënë ai. Dani
kërkoi që të rikthehen
mbrojtësit e tyre dhe të mos
jenë me avokatë kryesisht.

Lufta ndaj krimit,
Prokuroria e Tiranës
firmos memorandum
mirëkuptimi me OSBE
TIRANË - Prokuroria
pranë Gjykatës së Shkallës
së Parë Tiranë dhe Organizata Për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Prezenca në Shqipëri, kanë nënshkruar një memorandum
mirëkuptimi për nxitjen e
bashkëpunimit ndër mjet
OSBE-së dhe organit të
akuzës në lidhje me zbatimin e një analize sistemi
për bashkërendimin, koordinimin, bashkëpunimin
dhe komunikimin midis
Prokurorisë dhe Policisë
Gjyqësore në procedimet penale. Memorandumi i
Mirëkuptimit u nënshkrua
nga Drejtuesja e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Znj.
Elizabeta Imeraj dhe Ambasadori i OSBE - së në Tiranë, Bernd Borchardt. Kjo
nismë e ndërmarrë lidhet me
faktin se Zyra e OSBE - së,
në mandatin e saj, ka si
qëllim për të dhënë ndihmën e saj në përpjekjet e
Republikës së Shqipërisë
për të zhvilluar institucione efektive demokratike,
duke përfshirë dhe Prokurorinë pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë Tiranë,
dhe për të promovuar shtetin e së drejtës dhe të
drejtat e njeriut në një linjë
me angazhimet, standardet
ndërkombëtare dhe praktikat më të mira të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Në
takimin e zhvilluar, Drejtuesja e Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së
Parë Tiranë theksoi se:
"Marrëveshjet e bashkëpunimit midis OSBE-së
dhe Prokurorisë i shërbejnë
përmirësimit të punës në
luftën kundër krimit e specifikisht në luftën kundër korrupsionit, dhe ndërmarrjen e hapave konkretë në
këtë drejtim. Jemi të impenjuar në një luftë pa kompromis kundër krimit, për të
krijuar terrene të përshtatshme për transparencë dhe
llogaridhënie, të cilat çojnë
në ushtrimin nga secili prej
nesh në përmbushjen e rregullt të detyrës. Bashkëpunimi është tregues shumë i
rëndësishëm si dhe kontribuon në rritjen e besimit
në publik si dhe në
ndërtimin e shtetit të së
drejtës".
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LASGUSH PORADECI
LETRA
Ekskluzive / Zbulohet dorëshkrimi i rrallë i Lasgush Poradecit i vitit 1979, dërguar së bijës, Kostandinës

"Kostandinë, sa e rëndë është jeta, por
ka edhe njerëz të mirë si Kadareja…?!"
Letra: "Cili, cilët na e ndreqnë punën e karakteristikës,
na e ndreqnë Vehbi Bala me Llazar Siliqin"
Dashnor Kaloçi

I

bërë baba për herë të
parë në moshën 60
vjeçare, Lasgush Poradecit, iu desh që në një
moshë të thyer të përballej
me vështirësitë e problemeve familjare, apo më
saktë të ndeshej me barrierat e strukturave partiako-shtetërore të regjimit
komunist në fuqi të cilit ai
i ishte munduar t'i qëndronte sa më larg prej
vitesh. Por rritja e dy vajzave dhe problemet që ato
kishin me marrjen e të
drejtave të studimit për shkollat e larta apo dhe me
emërimet pas diplomimit e
karakteristikat që duheshin nga autoritetet përkatëse për dokumentet e
kuadrit, e kishin detyruar
lirikun e madh të poezisë
shqipe që të ngrihej dhe të
dilte nga "kulla e ngujimit" ku ishte ndryrë prej
vitesh, për të takuar miq e
shokë që do të mund ta ndihmonin për problemet e dy
vajzave. Por kjo gjë duket
se nuk ishte shumë e lehtë, pasi Lasgushi jo vetëm
që nuk kishte marrëdhënie
e raporte të mira me pusht e t i n e as a j ko he , po r
p ë rk u n d r a z i , a i s h i h e j
vëngër prej tij, aq sa ai
pushtet i kishte dhënë një
dënim që ishte më i rëndë
edhe se vetë vdekja?! Harresa. Pra, regjimi komunist
me marifetet e tij e kishte
lënë në harresë lirikun e
madh të poezisë shqipe,
duke "e vdekur për së gjalli", aq sa kur ai u largua
v ë r t e t ë n g a kjo je t ë në
vitin 1988, vdekja e tij shkaktoi habi, pasi ishin të
paktë ata që e dinin se Lasgushi kishte qenë i
gjallë….?! Por për të ardhur
deri tek ajo periudhë kohe
që shkrimtari i famshëm
Ismail Kadare dhe njëkohësisht, mik i ngushtë i
poetit, e kishte quajtur
"Ikja e shtërgut të fundit",
Lasgushit do t'i duheshin
edhe disa vjet "luftë dhe

Lasgush Poradeci
përballje" me pushtetin e
kohës për problemin e sh-

Vajza e Lasgush Poradecit

kollimit të dy vajzave, që ai
i kishte pikë në zëmër. Pasi

ai e dinte mirë se ato po
paguanin
" fa tur ë n
e
haraçit" që ai personalisht
i kishte regjimit komunist.
Madje kjo gjë ishte bërë më
e rëndë pikërisht në atë
kohë (viti 1978), kur me
rastin e 70-vjetorit të
ditëlindjes jubilare të diktatorit komunist, Enver
Hoxha, disa njerëz të njohur dhe të panjohur prej
tij, i kishin shkuar në shtëpi dhe i kishin kërkuar
haptazi që ai të shkruante
diçka, "fundja ndonjë poezi
për udhëheqësin e Partisë…."?! Por edhe pse ata
"mysafirët e paftuar" (siç
do t'i quante më pas poeti
plak) që kishin bujtur papritur në "kullën e tij" në
shenjë presioni i kishin
lënë të nënkuptonte se ai
dikur në rininë e tij atë gjë
e kishte bërë edhe për
Monarkun shqiptar, (Mbretin Zog), pra kishte shkruar një vjershë për të, Lasgushi, as nuk donte t'ia
dinte dhe as dëgjonte fare
nga "ai vesh"?! Dhe pas
kësaj ata u detyruan që të
dilnin nga ajo shtëpi "duarthatë" duke e konsideruar "të lojtur" Llazar Gushon….?!. Kjo ngjarje që tashmë është e njohur pasi e ka
rrëfyer publikisht njëra
nga vajzat e Lasgushit, (të
nesër men nën jastëkun e
tij u gjet një pistoletë….ku
"miqtë e paftuar" për të
shpëtuar veten, pasi nuk
mundën t'ia mbushnin
mendjen për poezinë për të
cilën kishin shkuar, kishin
menduar dhe vrasjen e tij,
për ta paraqitur më pas si
vetëvrasje), duket se ia
vështirësonte më shumë
Lasgushit problemin që ai
kishte me vajzat. Nisur nga
kjo gjë, ai u detyrua që të
thërriste ata miq të pakët
që i kishin mbetur, si në
Pogradec ashtu dhe në Tiranë, për të ndarë me ta
hallin që e kishte zënë. Një
prej tyre ishte shkrimtari
i njohur Ismail Kadare, i
cili së bashku me bashkëshorten e tij, Helenën,
frekuentonin herë pas
here atë si në shtëpinë e

Lasgush Poradeci në mbledhje
Tiranës, ashtu dhe në shtëpinë e vogël dhe të bukur
mes pemësh buzë liqenit të
Pogradecit. Kjo gjë, pra
miqësia e Lasgushit me
Kadarenë, tashmë është e
njohur edhe prej librave të
Kadaresë, ('Ftesë në studio', Shtëpia Botuese
"Naim Frashëri", Tiranë,
1990), ku shkrimtari i njohur ka përshkruar takimet
e tij me "Shtergun e fundit", ku ai (Lasgushi), i tregonte se si gatuheshin
makaronat?! Gjë e cila ishte as më shumë dhe as më
pak një sfidë që "poeti i liqerit" i bënte regjimit në
fuqi dhe që shkrimtari i
njohur, nuk nguronte t'i
shkruante në librat e
tij….?! Sfida qëndronte në
faktin se tashmë preukopimi më i madh i Lasgushit,
ishte
"gatimi
i
makaronave" dhe jo ajo
"çka kërkonte Partia" nga
letërsia e realizmit socialist?! Miqësia e Kadaresë
me Lasgushin, gjithashtu,
njihet edhe nga një dokumentar i realizuar në vitin
1990 nga Kinostudio "Shqipëria e Re", (skenari, Petrit Ruka, regjia Edmond
Topi), ku Kadare ka dhënë
një intervistë të gjatë për
"poetin e liqerit" dhe aty
jepen edhe disa filmime e
foto të ndryshme ku ata
janë nën shoqërinë e njëri
tjetrit dhe familjeve të
tyre. Por kjo ishte vetëm
një anë e medaljes, ajo e
dukshmja, pasi, atë se çka
ishte në të vërtetë Lasgushi, raportet e tij me
regjimin komunist në fuqi
dhe adhurimin e madh

ndaj tij si njeri dhe poet i
papërsëritshëm i letërsisë
shqipe, shkrimtari i njohur shqiptar, Ismail Kadare i kishte shkruar më
herët (fillimisht diku aty
nga viti 1986), në një
tregim dhe pas në një novelë të titulluar "Ikja e shtërgut". Që së bashku me
novelat "Hija", "Vajza e Agamemnonit", "Vdekja e
gruas ruse", e disa krijime
të tjerë të tij që nuk mund
t'i botonte dot asokohe pasi
paraqisnin rrezik të madh
për të, Kadare i kishte depozituar në një Bankë të
Parisit duke ia lënë çelësin
e kasafortës dhe autorizimin përkatës botuesit të
tij francez, Presidentit të
" Fayar d " - i t , C l a u d e D u rand, për t'i hapur në një
kohë të përshtatshme dhe
për t'i përkthyer e botuar
ato. Por siç dihet tashmë,
nisur nga rrjedhja e ngjarjeve, ato krijime të Kadaresë bashkë me "Ikja e
shtërgut", u botuan pas
viteve '90-të. Por sa më
sipër cituam, ajo që nuk ka
qenë e njohur deri më sot,
është ajo se çka mendonte
Lasgush Poradeci për Kadarenë dhe konsideratat e
vlerësimet e tij për shkr i mta r i n e nj o h u r s h qiptar dhe njëkohësisht
një nga miqtë më të ngushtë të tij. Por, si ndihmën e
Kadaresë ashtu dhe të atyre pak miqve të tjerë që iu
gjetën Lasgushit në atë
kohë kur ai përballej me
pushtetin e kohës për
problemin e dy vajzave, (siç
ishin Llazar Siliqi e
Vehbi Bala, apo Isuf 

DOSSIER - 11

E martë 25 Qershor 2019

atë kohë, (janar 1979) në
një letër që ai ja dërgonte
vajzës së tij, Kostandinës,
apo siç e quan ai në letër
"çupka e babajt", duke ia
shpjeguar asaj me emra të
gjithë miqtë e mirë që iu
gjetën edhe në atë kohë të
vështirë. Gjë e cila ishte
pak a shumë një amanet që
vajzat nuk duhet t'i harronin kurrë miqtë e babajt
dhe të tjerët që e ndihmuan
atë në ato kohëra të vështira…! Nga ajo letër që
tashmë ndodhet në arkivin
familjar të Lasgush Poradecit të trashëguar nga dy
vajzat e tij, (Maria dhe Kostandina), ekskluzivisht
për Gazeta Shqiptare, po
publikojmë një pjesë prej
saj atë ku Lasgushi i shkruan Kostandinës për
miqtë e tij që iu gjetën në
atë kohë të vështirë për
ta….?!

LETRA E
LASGUSHIT PËR
VAJZËN E TIJ,
KOSTANDINËN

Kambo, me shumë
pushtet asokohe në
Pogradec), ai nuk ka
harruar që t'i hidhte diku
në një letër, madje duke i



dhënë ato me detaje për
gjithsecilin prej syresh.
Madje si mos t'i mbetej
peng, Lasgushi e ka bërë
atë gjë shpejt e shpejt që në

Tiranë, 6 janar 1979
….Çollakun, Isufit iu
mbushën sytë me lot. Nga
shkaku i hallës së Reshitit,
Isufi më ka bërë mik. Ai u
interesua shumë (fortë
shumë) për ty Kostandinë,
kur nuk të emëruan ata të
Komitetit Ekzekutiv. Vajti
disa herë (jo njëherë, jo dy
herë, po disa herë), në Komitetin Ekz ekutiv, në
kuadër, ne kryetari, edhe
disa herë në Komitetin e
Partisë (edhe këtu disa
herë) edhe më në fund kur
i bëra dy telegramet (1 në
Elbasan, 1 në Tiranë), Isufi
vajti në Tiranë në Ministrinë e Arsimit që më dërgoi pastaj telegramin në
Pogradec se "U dha urdhëri
i emërimit, mos u tubulloni". Po të shënoj se Isuf
Kambo është Perandor i
tërë rrethit të Pogradecit,
ay gjatë Luftës ka qenë Komisar i përgjithshëm i
gjithë rrethit të Pogradecit.
E shëkon Kostandinë
se sa e rëndë është jeta, sa
falsë janë njerzit (jo të
gjithë). Të lajnë dhe të lyejnë, pastaj, në nevojë, të
lënë në batak (d.m.th. të
përplasin në batak).
Po miku i mirë njihet
mik në të keq dhe në rrezik. A i pe miqtë e mirë? Kadarenë? Kamba-n, Bashkimin? Ata bëjnë punë, të
mbarojnë punë, s'dinë
fjalë.
Edhe në Tiranë, kur
ishnë, kur qave në
………(nuk kuptohet shkrimi, shënimi ynë. D.K.), që
na mundonin për karakteristikën për ty, që s'na e ipnin, as Këshilli i Lagjes, as
Universiteti, kur të thashë,
më i mbushur me vrer:
"Pse qan, bij e babajt, mos
qaj, ke baba ti". Kush? Cili,
cilët na e ndreqnë punën e
karakteristikës, na e
ndreqnë Vehbi Bala me
Llazar Siliqin.
Sa herë vanë ata
njerëz njëri ne tjetri për ty,
edhe në Lagje sa herë,
e d h e n ë U n ive r s i t e t s a

Lasgush Poradeci me Ismail Kadarenë
herë? Prandaj Kostandinë
e shtrenjtë e babkës, mos
u dëshpëro…
Vajza e Lasgushit, Maria: Si na ndihmoi Kadareja
për
shkollimin
dhe
emërimin në punë
Lidhur me problemet që
u ndesh Lasgush Poradeci
në fundin e viteve '70-të
dhe më pas për emërimin
në punë të vajzave të tij si
dhe njerëzit që e ndihmuan asokohe atë, ka
dëshmuar me detaje edhe
vajza e dytë, Maria Gusho,
në një intervistë të gjatë të
saj dhënë gazetares Vera
Pelaj në Kosovë për Radion "Bly skay", nga e cila
kemi shkëputur një pjesë
të shkurtër që po e publikojmë në këtë shkrim.
V. P
P.. : M e c i l ë t s h krimtarë të kohës kishte
lidhje më të afërta?
M.G
G.. : Po ai lexonte
gjithçka që i binte në dorë.
Të dukej që ai rrinte aty në
shtëpi dhe nuk dinte fare se
çfarë ndodhte jashtë. Ai ishte i azhor nuar më gjithë
jetën që ndodhte jashtë
mureve të shtëpisë.
Nuk e kam fjalën për
veprat e tyre, por për shkrimtarët e kohës, si afër-

s i m i q ë s o rre
e. M e c i l i n
kishte lidhje më të afërt?
M.G
M.G.. : Vinin poet të rinj
që e takonin por ishin
shumë të rrallë. Shtëpinë
tonë nuk para e vizitonin
shumë njerëz sepse shikoheshin vëngër, Lasgushi
nuk ishte i preferuar i
regjimit. Nga njerëzit e dëgjuar vinte Ismail Kadare,
vinte edhe në shtëpinë e
Tiranës edhe në shtëpinë e
Pogradecit, kur ishim atje.
Pse vinte Ismail Kadare?
M.G
.: Ismail Kadare ka
M.G.:
ardhur dhe është afruar, e
para se e çmonte babain tim
si poet. Këtë edhe e ka shkruar. Ismaili na ka ndihmuar konkretisht. Na ka
ndihmuar në kohën kur ne
kishim shumë nevojë për
ndihmë. Sapo kishim
mbaruar shkollat e mesme
dhe duhej të shkonim në
Universitet. Po t'i thoshe
Lasgushit se fëmija yt nuk
do të shkojë në Universitet,
ishte sikur ta vrisje. Sepse
ai nuk mund ta imagjinonte këtë. Ishte një vuajtje
shumë e madhe, sepse Lasgushi e dinte, që, nëse fëmija i tij nuk do të shkonte në
universitet, kjo ishte
vetëm, që fëmija të

paguante për karakterin e të
atit. Ai e kishte pranuar me
dëshirë ta mbante kryqin.
Ai e kishte pranuar me
dëshirë pozicionin e tij, por
që ta shikonte, që kryqin ta
mbante fëmija për hatër të
tij, kjo ishte shumë e dhimbshme për të. Dhe në këtë kontekst, ndihma e Ismail Kadaresë, ka qenë ë jashtëzakonshme sepse i ka lehtësuar
atij një dhimbje shpirtërore
shumë të madhe. Na ka ndihmuar për t'u regjistruar në
Universitet dhe për të filluar
punë, pavarësisht nga vështirësitë e jashtëzakonshme që
kemi hasur. Ka qenë kjo një
mirbërje e tij për Lasgushin
dhe për ne bijat e tij. Sepse
ai që kishte vuajtur nëpër
shtete të ndryshme vetëm
për të marrë kulturë nuk
mund ta mendonte kurrë, që
fëmija i tij, të mos shkonte
në Universitet. Nuk mund ta
mendonte kurrë që t'ia pamundësonin shkollimin fëmijëve të tij.
Mban mend sa iu besonte ai shkrimtarëve?
M.G
.: Po nuk kishte çfarë
M.G.:
t'ju besonte, sepse nuk kishte ndonjë sekret të madh.
Ishte shumë i kujdesshëm
dhe e dinte kohën së ku jetonte.

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

TENDER I HAPUR KOMBËTAR
Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi 3-vjeçar i mirëmbajtjes
dhe riparimit të sistemit të mbrojtjes elektronike ‘Autoclear’ në objektet e Bankës së
Shqipërisë”.
‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender
i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 5,400,000 Lekë”.
Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext. 1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim.
Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme
prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të
mëposhtme:
Përfituesi:
BIC:
IBAN:

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Shërbimi 3-vjeçar i mirëmbajtjes
dhe riparimit të sistemit të mbrojtjes elektronike ‘Autoclear’ në objektet e Bankës së Shqipërisë”
Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 19 Korrik 2019, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Manastirliu: Kemi shtuar personelin mjekësor për stinën e verës

Q

endra shëndetësore
në Ksamil është rehabilituar plotësisht, për t'i
shërbyer me kushte dhe
standarde bashkëkohore
jo vetëm mbi 8 mijë banorëve të kësaj zone por
edhe turistëve të shumtë
që frekuentojnë zonën
gjatë sezonit veror. Ditën
e djeshme, ministrja e
Shëndetësisë
dhe
Mbrojtjes Sociale Ogerta
Manastirliu inspektoi
qendrën shëndetësore të
Ksamilit, ku garantoi
gatishmëri 24 orë në 7
ditë të javës të shërbimit

Qendër e re shëndetësore në Ksamil për
8 mijë banorët e zonës dhe turistët

132
mjekësor në zonat turistike. "Me këtë qendër shën-

MJEKË DHE INFERMIERË



Janë 132 mjekë dhe infermierë të
punësuar për sezonin veror, në
mbështetje të stafit ekzistues, që ofrojnë
shërbim 24 orë në 28 qendrat
shëndetësore verore nga veriu të jug të
vendit. Çdo qendër verore ka tashmë
setin e plotë të medikamenteve me 52
lloje barnash dhe 25 lloje materialesh
mjekësore për çdo emergjencë.

detësore model, të rehabilituar në kuadër të pro-

gramit tonë të 300 qendrave të reja shëndetësore,

p or edhe me një tjetër
qendër verore 24 orëshe, i
përgjigjemi në kohë dhe me
cilësi fluksit të shtuar të
turistëve në Ksamil", tha
Manastirliu.

MJEKËT E
PUNËSUAR

Dy qendra shëndetësore
24 orëshe funksionojnë në
këtë zonë turistike gjatë
gjithë sezonit veror. "Kemi
shtuar personelin mjekësor
për të garantuar mbulimin
e plotë me shërbim shëndetësor në zonat turistike",
tha Manastirliu. Janë 132
mjekë dhe infer mierë të
punësuar për sezonin veror, në mbështetje të stafit
ekzistues, që ofrojnë shër-

bim 24 orë në 28 qendrat
shëndetësore verore nga
veriu të jug të vendit. Çdo
qendër verore ka tashmë
setin e plotë të medikamenteve me 52 lloje barnash dhe 25 lloje materialesh mjekësore për çdo
emergjencë. Rreth 2700
pushues kanë marrë
shërbim në 15 ditët e para
të funksionimit të qendrave shëndetësore verore në zonat turistike.
Qendrat shëndetësore
verore po mbështeten
edhe me 18 postacione
fikse autoambulancash,
spitalet me shërbim të
përforcuar si dhe me
Njësinë e Helikopterëve.

Ministria e Emigracionit: Hapat që duhet të ndiqni për të mbyllur një takim
Voltiza Duro

T

ri shërbime lehtë
suese do të aplikohen
së shpejti për të
gjithë emigrantët shqiptarë
që jetojnë në shtetin grek.
Ministria e Emigracionit në
Greqi ka bërë me dije se po
përgatit këto platforma që do
të ofrojnë facilitete për të interesuarit.

PLATFORMAT
ELEKTRONIKE
Një prej shërbimeve lehtësuese është platforma elektronike për mbylljen e takimeve në shërbimet me një
qëndrim pranë administratës së decentralizuar në
të gjithë Greqinë. Kjo platformë aktualisht është vënë
në funksionim pilot në drejtorinë e emigracionit dhe
shtetasve të huaj të Pireut.
Ndërkohë një tjetër shërbim
i ofruar do të jetë edhe platforma elektronike për njohjen e lejeve të qëndrimit të
shtetasve nga vendet e treta. Ky aplikacion do t'u
ofrojë mundësinë përdoruesve të certifikuar që të
konstatojnë përmes telefonit
celular autencitetin e lejes
së qëndrimit. Kjo platformë
është e disponueshme faktikisht në shërbimet e ndryshme publike që kryejnë veprime me shtetasit nga vendet e treta, duke lehtësuar
këto veprime.

LEJET E QËNDRIMIT

Ministria e Emigracionit
në Greqi thekson se një
tjetër shërbim lehtësues për
emigrantët do të jetë një
platformë elektronike për të
aplikuar online për marrjen
dhe rinovimin e lejes së qëndrimit. Kjo platformë pritet
të aplikohet deri në vjeshtën e këtij viti. Sakaq, të interesuarit që duan të mbyllin takim për rinovimin e
lejes së qëndrimit, duhet ta
bëjnë këtë me e-mail, një
muaj para skadimit të lejes
ekzistuese. Të gjithë ata që
do të aplikojnë për të marrë
lejen fillestare të qëndrimit,
duhet të kenë kujdes të
paraqesin dokumentacionin
e nevojshëm. Kështu kandidatët duhet të dorëzojnë:
For mularin e aplikimit;
katër (4) fotografi të kohëve
të fundit me ngjyra në tra-

Greqia lehtëson procedurat për emigrantët,
tri shërbimet ‘online’ që do të ofrohen
Platformë elektronike për marrjen e lejes së qëndrimit
PËRCAKTIMI I TAKIMIT:

Hyni në adresën e administratës së


AFATI
Kjo platformë pritet të aplikohet deri në vjeshtën e këtij viti. Sakaq, të interesuarit
që duan të mbyllin takim për rinovimin e lejes së qëndrimit, duhet ta bëjnë këtë me
‘e-mail’, një muaj para skadimit të lejes ekzistuese.
jtë fizike, parametrat teknikë të të cilave janë të njëjta
me ato të pasaportave, si dhe
në trajtë digjitale të ruajtura në CD në for mat
JPEG2000 si dhe një kopje të
vërtetuar të pasaportës apo
një dokumenti udhëtimi të
vlefshëm të njohur nga autoritetet greke, ku te ketë,
kur është e nevojshme, vizë
të vlefshme. Gjithashtu duhet të dorëzohet edhe tarifa
16 euro për printimin e lejes
së qëndrimit biometrike;
tarifa në formën e taksës elektronike (paravolo) kur është e nevojshme dhe sipas tipit të lejes së qëndrimit.
Ndërkohë do të përjashtohen
nga pagesa e tarifës, fëmijët
e mitur (nën 18 vjeç). Aplikantët duhet të dorëzojnë

edhe një vërtetim që tregon
se kandidati ka paraqitur
kërkesë në entin e sigurimeve shoqërore të vendbanimit për mbulimin e shpenzimeve spitalore, mjekësore
dhe aksidenti ose kontratë
sigurimi me një firmë private, aty ku kjo lejohet nga
ligji. Ndërkohë për të bërë
rinovimin e lejes së qëndrimit, emigrantët shqiptarë
duhet të paraqesin: formularin e aplikimit; katër (4)
fotografi të kohëve të fundit
me ngjyra në trajtë fizike,
parametrat teknikë të të
cilave janë të njëjta me ato
të pasaportave, si dhe në trajtë digjitale të ruajtura në
CD në format JPEG2000 si
dhe një kopje të vërtetuar të
pasaportës apo një dokumen-

ti udhëtimi të vlefshëm të
njohur nga autoritetet
greke, ku te ketë, kur është
e nevojshme, vizë të vlefshme. Ata duhet të dorëzojë
edhe tarifën 16 euro për
printimin e lejes së qëndrimit biometrike si dhe
tarifën në formën e taksës
elektronike (paravolo) kur
është e nevojshme dhe sipas
tipit të lejes së qëndrimit.
Gjithashtu, aplikantët duhet të kenë me vete edhe një
vërtetim që tregon se ai ka
paraqitur kërkesë në entin e
sigurimeve shoqërore të
vendbanimit për mbulimin
e shpenzimeve spitalore,
mjekësore dhe aksidenti ose
kontratë sigurimi me një
firmë private, aty ku kjo lejohet nga ligji. Aplikanti du-

decentralizuar të Atikës (http://
www.apdattikis.gov.gr/)
Në linkun YPOTHESEIS POLITON shtypni
Randevu sti D/nsi Allodapon & Metanstefsis (DAM)
Notiu Tomea, Pirea & Nison
Shtypni Proypotheseis gia na kleiso randevu
meso ilektroniku taxidromiu (e-mail)
Aty mund të gjeni gjithçka kërkohet,
dokumentacionin, por edhe formularin që duhet të
plotësoni e ta dërgoni me email në adresë të
shërbimit.
E zbrisni formularin, plotësojeni me kujdes për
veten tuaj dhe për pjesëtarët e familjes që keni në
ngarkim dhe pastaj dërgojeni në adresën
rdvpireas@attica.gr dhe emërtojeni dërgesën si
RDV.
Shërbimi do t'ju përgjigjet brenda pesë ditëve
(ditë pune), duke ju dërguar datën e takimit si dhe
dokumentacionin që duhet të keni me vete. Data
caktohet automatikisht në bazë të sistemit dhe nuk
ndryshon.
Bëni kujdes:
Takimet mbyllen vetëm përmes e-mailit.
Takimet mbyllen vetëm për drejtorinë e Pireut
dhe jo për në ministri apo pjesën tjetër të Atikës.
Takime mund të mbyllin vetëm ata që kanë leje
qëndrimi (jo vërtetim blu). Domethënë, për ata që
duan ta rinovojnë lejen e qëndrimit apo për ta
rinxjerrë (në rast se ju ka humbur apo ndërroni
pasaportën) dhe që leja që do të rinovohet është
nxjerrë nga ky shërbim.
Gjithashtu, takime mund të mbyllin ata që
banojnë në bashkitë:
Glyfada, Elliniko-Argirupoli, Alimos, Nea Smirni,
Moskato-Tavros, Kalithea, Paleo Faliro, Agios
Dimitrios dhe Pire, Keratsini-Drapetsoba, NikeaRendi, Koryadallos, Perama, Salamina, EginaAgistri, Trizonia-Methana, Poros, Ydra, Spetses,
Kythera.

het të dorëzojë edhe një fotokopje e të gjitha faqeve të
dokumentit të udhëtimit për

periudhën e vlefshmërisë së
lejes së fundit të qëndrimit,
para rinovimit nëse ekziston.
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Procedura në vijim: Aplikim ‘online’ në ‘u-Albania’, tarifa 20 mijë lekë të vjetra
Voltiza Duro

M

bi 36 mijë mat
urantë në mbarë
vendin i janë nënshtruar ditën e djeshme
provimit me zgjedhje, duke
finalizuar kështu testimet e
Maturës Shtetërore 2019.
Por në kohën që maturantët
po i nënshtroheshin testimit, teza e testit është publikuar e shpërndarë në rrjetet sociale. Denoncimi ka
ardhur nga ish-deputetja e
PD-së, Albana Vokshi që e ka
cilësuar ministren e Arsimit si të paaftë në procesin e
administrimit të provimeve
të maturës. "Skandali i
radhës i Rilindjes. Del edhe
teza e provimit të Ekonomisë
me zgjedhje... Ndërkohë që
nxënësit nuk kanë as një orë
që kanë nisur provimin; teza
është shitur! Ministrja Shahini, më e paafta deri më sot,
ia ka dalë suksesshëm të mos
administrojë dot asnjë
provim mature duke futur si
standard ndër të rinjtë
hajdutërinë",-thekson Vokshi. Më tej kjo e fundit, ka
postuar edhe tezën e testit
me zgjedhje të historisë, sociologjisë e filozofisë. "Del
teza e provimit me zgjedhje
të filozofi sociologjisë, sapo
provimi fillon! Ja dhe testi i
historisë, ndërkohë që provimi vazhdon. Kush i ka shitur
testet e provimeve me
zgjedhje? Ministrja Shahini

Vijon skandali/ Maturantët në provimin
e fundit, tezat bëjnë xhiron e rrjetit
Albana Vokshi: Ministrja Shahini, më e paafta deri më sot
ALBANA VOKSHI

të mbajë përgjegjësi për këtë
skandal të paprecedent",bën me dije ish-deputetja e

PD-së. Sakaq, Ministria e
Arsimit, Sportit e Rinisë nuk
ka reaguar në lidhje me de-

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE “E.P.S.A”
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E ANKANDIT PER:
1-

Njesi me sip. 193.3 m²,Vendndodhja:Durres , ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-N40, Vol.55, Fq.86 . Kjo pasuri
eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha. Çmimi me te cilin fillon ankandi per shitjen
e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren
340.240 Euro.

2-

Njesi me sip. 11 m²,Vendndodhja:Durres , ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-N42, Vol.55, Fq.88 . Kjo pasuri
eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon ankandi per shitjen
e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren 7.040
Euro.

3-

Njesi me sip. 280 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres ,ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N47, Vol.58,
Fq.70 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile
ne vleren 224.000 Euro.

4-

Njesi me sip. 110 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres ,ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N44, Vol.58,
Fq.67 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile
ne vleren 105.600 Euro.

5-

Njesi me sip. 474.2 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres, ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N46, Vol.58,
Fq.69 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile
ne vleren 379.200 Euro.

6-

Njesi me sip. 450 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres, ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N45, Vol.58,
Fq.680 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile
ne vleren 432.000 Euro.

7-

Njesi me sip. 91 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres ,ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N43, Vol.58,
Fq.66 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile
ne vleren 87.200 Euro.

8-

Njesi me sip. 206 m²,Vendndodhja: Rr Taulantia, Durres, ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N31/2, Vol.52,
Fq.157 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile
ne vleren 362.400 Euro.

9-

Njesi me sip. 68 m²,Vendndodhja: Rr Taulantia, Durres, ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N8, Vol.49,
Fq.124 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile
ne vleren 108.800 Euro.

10- Apartament me sip. 428.5 m², ndodhur Rr Taulantia, Durres . ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/141+1-1, Vol.41,
Fq.104 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile
ne vleren 212.560 Euro.
Ankandi per te gjitha pasurite e sipërcituara zhvillohet ne date 24.06.2019, ora 16.00 ne zyren e shoqerise “EPSA”
shpk te ndodhur ne Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al

noncimin e bërë, dhe pse
teza po bënte xhiron e rrjetit
në një kohë që mbi 36 mijë
maturantë po i nënshtroheshin testimit.

APLIKIMI NË
UNIVERSITETE

"Maturantët për ndjekjen
e studimeve në IAL-të publike dhe jopublike, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional dhe në programet e
integruara të studimeve të
ciklit të dytë, me kohë të
plotë, duhet të kryejnë procesin e aplikimit online në
portalin e aplikimit universitar U-Albania",-thuhet në
udhëzimin e Ministrisë së
Arsimit. Aplikimi do të kryhet nga maturantët/kandidatët që kanë përfunduar
arsimin e mesëm të lartë dhe
plotësojnë kushtet: janë pajisur me dokumentacionin
ligjor të përfundimit të arsimit të mesëm të lartë;
plotësojnë kriterin e notës
mesatare, të përcaktuar me
vendim të Këshillit të Ministrave; plotësojnë kriteret
shtesë të përcaktuara nga
IAL-të për programet e studimit për të cilat aplikojnë;
dhe nuk rezultojnë të regjistruar në një program tjetër
studimi, me përjashtim të
nxënësve dhe studentëve të
shkëlqyer. Maturantët përpara aplikimit për zgjedhjen
e preferencave në portalin e
aplikimit universitar, duhet
të kryejnë pagesën e tarifës
së aplikimit në vlerën 2000
lekë, në zyrat e Postës Shqiptare apo në bankat e
nivelit të dytë, nëpërmjet
faturës për arkëtim të cilën
e shkarkojnë në portalin UAlbania. Periudha e kryerjes
se pagesës dhe afati i dorëzimit të mandatit të pagesës

si dhe konfirmimi në portalin U-Albania nga sekretaritë e shkollave, përcaktohen
në kalendarin e miratuar me
urdhër të titullarëve të
QSHA-së dhe RASH-it, për
çdo vit akademik. Sipas kalendarit të miratuar me urdhër të titullarëve të QSHAsë dhe RASH-it, për çdo vit
akademik, maturantët/kandidatët që duan të ndjekin
studimet në IAL, përfshirë
edhe kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm të
lartë jashtë vendit, pas pagesës së tarifës së aplikimit,
do të aplikojnë në portalin UAlbania nëpërmjet formularit online të aplikimit, mbi
bazën e notës mesatare sipas
VKM-së përkatëse mbi kriterin e notës mesatare dhe
kritereve të tjera të përcaktuara nga IAL-të. "Maturantët/ kandidatët, që aplikojnë për t'u pranuar në
programet e studimeve
dyvjeçare me karakter profesional nuk kanë detyrimin
të plotësojnë kriterin e notës
mesatare të parashikuar në
VKM përkatëse mbi kriterin
e notës mesatare. Aplikimi
kryhet në cilindo mjedis që
ka akses interneti. Kandidatët zgjedhin deri në 10 (dhjetë) programe studimi nga
lista e programeve të studimit, që ofrohen nga IAL-të
publike/jopublike, për vitin
akademik përkatës",-thuhet
në udhëzim. Ndërkohë, portali U-Albania nuk do të pranojë aplikime nga maturantët/kandidatët, të cilët
nuk plotësojnë kriterin e
notës mesatare, për programet e ciklit të parë të studimeve dhe në programet e
integruara të studimeve të
ciklit të dytë me kohë të
plotë. "Sipas kalendarit të
miratuar me urdhër të tit-

"HAJDUTËRIA"
"Skandali i radhës i
Rilindjes. Del edhe
teza e provimit të
Ekonomisë me
zgjedhje... Ndërkohë
që nxënësit nuk kanë
as një orë që kanë
nisur provimin; teza
është shitur! Ministrja
Shahini, më e paafta
deri më sot, ia ka
dalë suksesshëm të
mos administrojë dot
asnjë provim mature,
duke futur si standard
ndër të rinjtë
hajdutërinë", thekson Vokshi.

ullarëve të QSHA-së dhe
RASH-it, për çdo vit akademik, QSHA-ja i përcjell
RASH, në formë elektronike
dhe zyrtarisht, listën e maturantëve/kandidatëve që
kanë aplikuar me formularët
A1/A1Z, të dhënat sa më
poshtë: a) ID e maturës; b) Të
dhënat personale dhe të dhëna shkollore (shkolla,
DRAP/ZVAP), llojin e formularit); c) Indekset e profileve të shkollave të mesme
të larta. Sipas kalendarit të
miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA-së dhe
RASH-it, për çdo vit akademik, QSHA-ja i përcjell
RASH-it, në formë elektronike dhe zyrtarisht, për çdo
maturant/kandidat
të
dhënat sa më poshtë: a) ID e
maturës; b) të dhënat personale dhe të dhënat shkollore
(shkolla, DRAP/ZVAP/llojin
e formularit); c) notat e të
gjitha viteve të shkollës së
mesme; d) rezultatet e provimeve të maturës shtetërore;
e) mesataren e të gjitha
viteve të shkollës së mesme
të lartë; f) mesataren e
provimeve të maturës shtetërore; g) mesataren e
përgjithshme të përllogaritur sipas VKM-së për kriterin e notës mesatare; h) indekset e profileve të shkollave
të mesme të larta",-nënvizon
MASR.
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Kthehet pas një viti në Mykonos, Armina Mevlani zbulon arsyen e veçantë

Pushimet luksoze të VIP-ave, ja
vendet e preferuara për "arratisje"
Jashtë apo në Shqipëri? Françeska Jaçe zgjedh jugun
Egla Xhemali

D

itët e nxehta të verës
u bë kohë që kanë
mbërritur e bashkë
me to kanë filluar dhe lëvizjet e VIP-ave tanë. Pushime
luksoze apo thjeshtë arratisje për relaks? Ata kanë
preferuar të shkëputen nga
rutina duke udhëtuar jashtë. Kështu Armina Mevlani
ka
zgjedhur
ishullin
Mykonos, Marina dhe Getoari kanë udhëtuar drejt
Barbados, ndërsa Ami dhe
Ermali kanë preferuar Turqinë. Ajo që i ka qëndruar
besnike Shqipërisë ka qenë
Françeska Jaçe. Më poshtë
ju zbulojmë disa detaje për
ditët e pushimeve të tyre.

ARMINA MEVLANI

Ajo është një nga bloggeret më të njohura në Shqipëri. Edhe pse koha është
e kufizuar bukuroshja gjen
hapësira për t'ju përkushtuar vetes. Armina ka zbuluar nëpërmjet një videoje në
'Instagram' se së shpejti do
të kthehej në ishullin e
Mykonos bashkë me mikeshat e saj më të ngushta, pasi
kjo ishte si një traditë mes
tyre. 'Këtë herë kthehem në
Mykonos ndryshe, së bashku me mikeshat e mia të
ngushta, pasi ne kemi një
traditë që nga viti 2008 se
gjithmonë
bëjmë
një
udhëtim të gjithë miqtë e
fëmijërisë, pavarësisht se ku
ndodhemi. Kemi qenë në
Spanjë, Greqi, Turqi,
Amerikë, Itali dhe tani..
Mykonos', ka shkruar blogger-ja. Dje bukuroshja ndau
në llogarinë e saj në rrjetet
sociale të parën foto, në të
cilën ka veshur një palë bikini të zeza, që e tregojnë në
super for më. Kujtojmë se
përveç punës si blogger-e,
tani Ar mina është kthyer
dhe ne biznesmene, duke
qenë se pak kohë më parë
ajo dhe Jonida Maliqi erdhën si ortake në 'Delirium
Shop'.

AMI DHE ERMAL
MAMAQI

Siç e keni parë nga postimet, Ami dhe Er mali së
bashku me stafin e "Xing me
Ermalin" ndodhen në Turqi për pushime verore. Me
kaq, besojmë se e kuptoni
që nis edhe "saga" e
dëshirave për foto të bukura me shkrepje të mira nga
ai/ajo që të bën fotot. Kaq
ka dashur dhe Ami nga
bashkëshorti i saj, por Ermali duket se nuk e ka lënë
mënjanë natyrën e tij plot

humor as për pushime.
Ndërkohë që Ami pozonte
gjithë qejf, Er mali ka
preferuar të nxjerrë këmbën e tij. Përveç këmbës së
Ermalit, shihen edhe lodrat
e
Joelit
në
sfond.
Domethënë,
gjithçka
duket, veç Amit. Tipikisht
burri shqiptar kur gratë i
kërkojnë foto të bukura.
Ami natyrisht që nuk ësh-

të acaruar me të, pasi vazhdon të jetë e qeshur ashtu
siç është përherë. Në fakt,
këto "lojëra" i bëjnë edhe
më interesant si çift.

MARINA DHE
GETOARI

Moderatorja e njohur
Marina Vjollca prej disa kohësh është e shkëputur
nga ekrani. Ajo ka zgjedhur
së bashku me bashkëshort-

in, reperin Getoar Selimi të
kalojë disa ditë pushime në
Barbados. Së fundmi, çifti
kanë publikuar disa foto
nga një pishinë, ku duket se
po argëtohen më së shumti. Marina, gjithashtu, ka
postuar edhe një video
shumë argëtuese, të cilën e
shoqëron me mbishkrimin:
'Lahet rosa'. Kujtojmë që
moderatorja është përfolur

ditët e fundit për një shtatzëni, të cilën e ka mohuar.

FRANÇESKA JAÇE

Kemi pasur përshtypjen
se ajo do i dedikohej vetëm
biznesit dhe do i qëndronte
larg jetës si vajzë çapkëne,
mirëpo nuk ka rezultuar
kështu. Françeska Jaçe
vazhdon të jetë shumë aktive në rrjetet sociale. Së

fundmi, Jaçe ka postuar
disa foto, ku duket mjaft
tërheqëse me bikini. Deri
më tani le të themi se është
e vetmja që ka preferuar ti
qëndroj besnike Shqipërisë.
Ajo ka zgjedhur jugun e përkatësisht Dhërmiun. Nga
videot dhe postimet e shumta duket se këngëtarja, po i
gëzon në maksimum ditët e
saj të relaksit.
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Rezarta Shkurta merr dhuratën që çdokush do e
donte, por zbuloni shifrën marramendëse të saj

Po ju do guxonit? Kejvina shfaqet seksi me fustanin
e nusërisë, nuk është aspak siç e mendoni

A

jo është një biznes
mene tanimë e
suksesshme. E kemi
fjalën për Rezarta
Shkurtën. Së fundmi,
ajo ka marrë një dhuratë vërtet të bukur
nga bashkëshorti i saj,
Ermal Hoxha, që i ka
impresionuar të gjithë.
Një dhuratë e tillë
mund të merret vetëm
për raste speciale, por
me sa duket për
këngëtaren është
thjeshtë një ditë normale dhe ka qenë një
surprizë e papritur.
Rezarta është surprizuar nga bashkëshorti
me një set bizhuterish
të markës luksoze
"Cartier", që e preferojnë të gjitha femrat.
"Dhuratë nga bashkëshorti", shkruan
Rezarta në postimin e
saj në 'Instastory'.
Sipas një kërkimi nga
faqja "iconstyle" mësuam dhe vlerën këtyre bizhuterive. 14
mijë dollarë nuk janë pak apo jo?

M

odelja
Kejvina
Kthella është
një nga vajzat
më të përfolura
shqiptare.
Bukuroshja
bionde po bën
mjaft bujë
edhe tanimë që
është larguar
nga emisioni i
humorit "Xing
me Ermalin".
Me paraqitjet e
saj për marka
të ndryshme të
modës, Kejvina
po arrin mjaft
suksese edhe në
modeling, ndërsa së fundmi ka
publikuar një
seri fotosh në
'Instagram'. E
fundit është me
të vërtetë
interesante, jo vetëm se Kejvina duket shumë seksi, por edhe
prej diçiturës që ka përdorur. "In my wedding dress", ka shkruar Kejvina që nënkupton se e paska planifikuar që si fustan
nusërie të ketë një palë bikini të tilla. Po ju a do guxonit?

Kastro: E ke përdorur gjyshen për marketing,
Besi i kthen përgjigjen që s'e prisnit

Luana "çmendi" rrjetin me foto provokuese,
Olti Curri ka diçka për t'i thënë

Q

P

ë prej fillimeve të karrierës së tij, aktori i humorit Bes Kallaku
ka treguar gjithmonë se ka një marrëdhënie mjaft të veçantë
me gjyshen e tij Ijen. Ai shpenzon shumë kohë pranë saj dhe madje
Ija tashmë është kthyer në një personazh dhe është shumë e ndjekur në Instagram. Së fundmi, Besi ka qenë i ftuar në emisioni
'Late night shoë' me Kastro Zizon ku ndër të tjera ka folur edhe
për Ijen. Në një moment Kastro e ka pyetur Besin se, nëse e ka
përdorur gjyshen e tij për marketing. "Jo, jo. Nëse ka njeri që unë e
kam pikë të dobët ajo është Ija. Dora e saj është kripë. Të gjithë
shijen e bukës gjithë shijen e ushqimit, gjithë shijen e dashurisë ajo
ta ushqen, dora e saj është sheqer. E futa në klipe dhe filloi duke i
pëlqyer. Pastaj ngaqë fillova duke e nxjerr filloi të dilte prapë se po
i pëlqente, dhe pastaj hapi Instagram. Filluan i çuan dhurata,
ndalonin në Bubq edhe shqiptarë të Kosovës për ta takuar," është
shprehur Bes Kallaku.

as publikimit të 3 videoklipeve, dy ndër to bashkëpunime me
këngëtarë të njohur, Luana Vjollca ka vendosur të pushojë disa
ditë në Maldive. Nuk është hera e parë që Luana viziton këtë vend,
sepse brenda vitit ajo ka qenë disa herë. Moderatorja ka postuar
një foto në rrjetin e saj social "Instagram", ku shihet me rroba
banjo të zeza, trupin ngjyrë çokollate dhe mjaft provokuese. Ajo
ka marrë shumë komente në këtë postim dhe një ndër më pikantët
ishte pikërisht ai i Olti Currit. Blogeri i njohur i ka shkruar: "Ja
këtu të kisha komshije do ishte perfekte", si për të na lënë të kuptojmë se edhe ai do donte të ishte në Maldive, ndërsa Luana nuk
hezitoi t'i kthejë përgjigje pasi i shkroi: "Haaa sot që ke ditëlindjen
të falen komentet, happy birthday".
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Daçiç: S'është kompromis të njohim të gjithë territorin e Kosovës

M

inistri i Jashtëm i Ser
bisë, Ivica Daçiç, tha se
zgjidhja e kompromisit për
çështjen e Kosovës nuk
mund të nënkuptojë që Serbia të pranojë pavarësinë e
Kosovës në tërë territorin e
saj. "Për ne tani është e
rëndësishme që të gjejmë
një zgjidhje kompromisi. Kjo
zgjidhje nuk mund të bëhet
me detyrim, që Serbia ta njohë Kosovën si shtet të pavarur në tërë territorin e saj. Ky
nuk mund të jetë kompromis", tha Daçiç në një konferencë për media të hënën
në Beograd, transmetojnë
mediat serbe. Ai tha se Ser-

Ministri i Jashtëm serb: Vendi ynë s'paraqet
asnjë pengesë për dialog, të hiqet taksa

IVICA DAÇIÇ
"Për ne tani është e rëndësishme që të gjejmë një
zgjidhje kompromisi. Kjo zgjidhje nuk mund të
bëhet me detyrim, që Serbia ta njohë Kosovën si
shtet të pavarur në tërë territorin e saj. Ky nuk
mund të jetë kompromis", - tha Daçiç.
bia nuk paraqet asnjë
pengesë për vazhdimin e dialogut për normalizimin e
marrëdhënieve me Kosovën,
por kërkon të hiqet taksa

100% që Kosova u ka vënë
prodhimeve të importuara
nga Serbia. Dialogu midis
palëve është ndërprerë prej
se Kosova e ka marrë vendi-

min për këtë taksë në nëntor
të vitit të kaluar. Qeveria e
Kosovës, e udhëhequr nga
kryeministri Ramush Haradinaj, ka thënë se taksa nuk
do të hiqet derisa Serbia nuk
e njeh Kosovën. Presidenti i
Serbisë, Aleksandar Vuçiç,
ka thënë se dialogu me Kosovën nuk mund të vazhdojë
pa u hequr kjo taksë. Idenë
për ndryshimin e kufijve, si
mundësi për normalizimin e
marrëdhënieve, e kanë për-

Ministri i Jashtëm i
Serbisë, Ivica Daçiç
mendur më herët edhe
udhëheqësit e Kosovës, edhe
ata të Serbisë. Javën e kaluar, u anulua një takim midis
përfaqësuesve të të dyja
vendeve, i planifikuar të
mbahet më 1 korrik në Paris.
Takimi i paralajmëruar ka
qenë nismë e presidentit të
Francës, Emmanuel Macron,

dhe Kancelares gjermane,
Angela Merkel. Është e
paqartë nëse ky takim do të
mbahet në ndonjë datë të
mëvonshme, ndërkohë që
nor malizimi
i
marrëdhënieve mbetet kusht si
për Kosovën, ashtu edhe për
Serbinë, që të përparojnë në
rrugën e integrimit evropian.

Presidenti i Kosovës: Pa marrëveshje, rrezikohen marrëdhëniet në rajon

P

residenti i Kosovës,
Hashim Thaçi, ka thënë
se përmbyllja e dialogut politik me Serbinë, me
marrëveshje
ligjërisht
detyruese, që nënkupton njohje reciproke, është interes nacional i Kosovës. Ai i ka bërë
këto deklarata të hënën në
konferencën "Zëri i Popullit
rreth 'Finales së Madhe'
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë". Thaçi po ashtu e ka konsideruar të domosdoshëm faktin që në Kosovë të ketë unitet
në këtë proces. "Nuk kam kurrfarë dyshimi që marrëveshja
mund të arrihet këtë vit, marrëveshje ligjërisht detyruese
mes Kosovës dhe Serbisë, por
nëse nuk ndodh, do të hyjmë
në një fazë të rrezikshme të këtyre raporteve, e cila edhe
mund të destabilizojë jo vetëm
raportet tona si dy shtete, por
edhe rajonin", është shprehur
ai. Thaçi ka thënë se Kosova
është e gatshme për dialog, në
mënyrë që, siç është shprehur
ai, një herë e përgjithmonë të
qartësohet raporti me shtetin
e Serbisë. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian në Bruksel ka nisur më
2011. Aktualisht ky proces është bllokuar pasi, presidenti
serb, Aleksandar Vuçiç ka përmendur taksën prej 100 për
qind, që, qeveria e Kosovës ka
vendosur në importet e Serbisë, si arsyetim për mosvazhdim të dialogut. Kryeministri
i Kosovës, Ramush Haradinaj
në anën tjetër ka thënë se kjo
masë do të vazhdojë së aplikuari derisa Serbia të njohë
shtetësinë e Kosovës. "Fatkeqësisht situata dhe zhvillimet e fundit nuk janë aspak
premtuese. Gjërat nuk po
lëvizin fare dhe aktualisht
jemi duke vendnumëruar,
përkundër iniciativave të fundit për të zhbllokuar dialogun,
rezultati është zero. Mungesa
e dialogut dhe perspektivës
për arritjen e një marrëveshjeje për normalizimin e
raporteve mes Kosovës dhe
Serbisë, është rreziku më i
madh i mundshëm për sigurinë e stabilitetin për të dy vendet dhe rajonin", ka shtuar
Thaçi. Në hulumtimin që ka
bërë Instituti Kërkimor për
Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA) ka dalë se 32
për qind e qytetarëve të Kos-

Dialogu me Serbinë, Thaçi: Fazë e
rrezikshme, nëse nuk arrihet pakti
"Brenda vitit të mbyllet marrëveshja me Serbinë"
Eurodeputetët, të sigurt: Në tetor,
Maqedonia hap negociatat
R

Presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi
ovës e kanë përkrahur ndryshimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe njohjen
e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Presidenti Thaçi ka
ritheksuar që opsioni i ndryshimit të kufirit apo demarkimit të kufirit, ka siguruar përkrahjen më të madhe të
qytetarëve të Kosovës,
përkundër asaj që Thaçi e ka
konsideruar fushatë negative
të partive politike ndaj këtij
skenari. "Është për keqardhje
që klasa politike kosovare po
dështon që të bashkohet për
bërë realitet idealin e bashkatdhetarëve tonë të Luginës së
Preshevës Medvegjës dhe Bujanocit që t'i bashkëngjiten
Kosovës", ka thënë ndër të
tjera presidenti i Kosovës. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje,
Albin Kurti ka thënë në anën
tjetër se plani i Serbisë për
ndarjen e Kosovës ka dështuar mirëpo, sipas tij, ideja për
këtë çështje ende është e
gjallë. Në konferencën "Zëri i
Popullit rreth 'Finales së Mad-

he' ndërmjet Kosovës dhe Serbisë", i organizuar nga RIDEA,
Thaçi tha se përmbyllja e dialogut me Serbinë që rezulton
me njohje reciproke është interes nacional i Kosovës. Ka
kërkuar nga spektri politik të
jenë unik për këtë çështje.
Hashim Thaçi: Nuk kam dyshim që në këtë vit mund të
arrihet marrëveshje ligjërisht
obligative në mes Kosovës dhe
Serbisë, por nëse nuk ndodhë
hymë në një fazë të rrezikshme të këtyre raporteve, të
cilat mund të destabilizojnë
raportet jo vetëm tonat si dy
shtete por edhe rajonin. Uashingtoni apo Bruksel nuk ka
mundur të imagjinojë që dy
dekada më vonë, Kosova dhe
Serbia nuk do të krijojnë marrëdhënie normale. Për këtë
çështje ka reaguar dhe kreu i
Lëvizjes për Vetëvendosje, Albin Kurti. "Projekti i Serbisë
për ndarje të Kosovës ka dështuar, por jo ideja. Në Serbi është quajtur përkufizim, ndërsa
në Kosovë korrigjim i dhimb-

epublika e Maqedonisë së
Veriut do të marrë datë
për fillim të negociatave në
tetor, kanë shprehur bindje
eurodeputetët Ivo Vajgël, Eduard Kukan dhe Knut Flekenshtajn në konferencën e
mbrëmjes të së dielës së bashku me kryetarin e Kuvendit,
Talat Xhaferi, pas përfundimit të takimit të dytë në procesin Zhan Mone në Shkup.
"Asgjë nuk ka përfunduar. Ky
është vetëm një nga fillimet
e afrimit drejt BE-së. Së shpejti vendi juaj do të bëhet
anëtare e NATO-s. Ky është
një hap i rëndësishëm për
gjithë ne. Vendimet që liderët
e Maqedonisë së Veriut i
sollën duke pranuar kushtet
e dhimbshme nga Marrëveshja e Prespës ku morën
dozë të lartë të respektit për
vendin tuaj jashtë saj. Kjo
paraqet shenjë të mirënjohjes, por edhe përcaktim të
BE-së ndaj vendit tuaj. Shtatori dhe tetori janë shumë
afër vetëm një verë qëndron
deri te momenti me të cilin
do të shënohet fillimi i negociatave, i fillimit të një procesi të dhimbshëm të adaptimit drejt legjislaturës së BE-së
që çdo vend kandidat duhet

t'i përmbush në Union", ka
thënë eurodeputeti Vajgël, i
cili është raportues për vendin
në Parlamentin Evropian. Eurodeputeti Flekenshtajn i cili
vjen nga Gjermania e ka
përsëritur përcaktimin e Kancelares Angela Merkel se do të
angazhohet me gjithë peshën
e tij politike për Maqedoninë
e Veriut të merr datë për negociata në shtator ose tetor.
"Deklaratat e saj nuk i dua
çdoherë, por kjo deklaratë e tij
më pëlqeu dhe mendoj se është shumë e fuqishme dhe porosi e qartë nga një shef i shtetit. Dhe nëse ajo ka thënë diçka në atë mënyrë të qartë ka
pasur arsye ta bëjë atë me të
vërtetë dhe jam i bindur se
data e fillimit të negociatave do
të shpallet në shtator ose tetor
me siguri", ka thënë Flekenshtajn. Edhe eurodeputeti Kukan ka komentuar përfundimet e Këshillit të BE-së
duke dërguar porosi se koha
ecën dhe se vendi duhet të
vazhdojë me reformat, duke
shprehur vetëm shpresë, por
edhe duke theksuar se është i
sigurt se do të marrim datë
për fillim të negociatave dhe
do të tregojmë se e meritojmë
atë. Vajgël dhe Kukan e kanë

theksuar faktin se Parlamenti i Maqedonisë së Veriut
është i vetmi funksional në
rajon. Siç ka informuar në
konferencën për shtyp, kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi në kuadër të rrethit të
dytë të negociatave nga procesi ku fokusi ka qenë Rregullorja e Kuvendit është arritur pajtueshmëri për pavarësinë financiare të Parlamentit për sigurinë dhe
çështje që i referohen shërbimit parlamentar, pastaj
rolit mbikëqyrës të Kuvendit dhe mënyrën e organizimit
të
diskutimeve
mbikëqyrëse. I pyetur
lidhur me seancën konstituive, ka thënë se është harmonizuar dhe precizuar
mënyra e fillimit dhe mbarimit të seancës vijuese. Në
atë pjesë, ka thënë se është
krijuar kapitull i ri në
drejtim të ndarjes së procedurës për zgjedhje të kryetarëve dhe nënkryetarëve
që të mos jenë në seancë të
njëjtë. Takimi i parë në
kuadër të dialogut "Zhan
Mone" përfaqësuesit e partive parlamentare në Kuvend e mbajtën vitin e kaluar në Ohër.

shëm, emërtime të ndryshme,
por çështje të njëjta. Pengesë
për neve në BE janë pesë shtetet që nuk na kanë njohur,
kurse për Beogradin pengesë
është Kosova" tha ndër të tjera
Kurti. Gjithashtu edhe ambasadori i Norvegjisë në Kosovë,

Strand Sjaastad, i cili ka thënë
se veprimet jo të unifikuara të
Kosovës dhe Serbisë e bëjnë
më të vështirë dialogun. "Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë një dialog normalizimi.
Për momentin veprimet uniterale për Kosovën dhe Serbinë

e bëjnë të vështirë progresin
në dialog",- tha Sjaastad. Sipas
ankesës së Institutit Ridea, 32
për qind e qytetarëve janë për
korrigjimin e kufijve që do të
rezultonte me njohjen dhe
anëtarësimin e Kosovës në
OKB.
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"Teatri Kombëtar i kërcënuar",
shkrimi i revistës së Strasburgut
Fatmira Nikolli

Më shumë se 365 mbrëmje protestash,
maratona që mban në këmbë dy godinat

T

eatri Kombëtar i kërcënuar.
Ky është mestitulli i një sh
krimi që një revistë e botuar
në Strasburg ka për çështjen e Teatrit Kombëtar.
Revista News D'Ill është një organ shtypi i publikuar nga qendra
për mësimdhënien e gazetarisë
pranë Universitetit të Strasburgut
në Francë dhe i kushtohet kryesisht përgatitjes së dosierëve tematikë.
Numri 124 i muajit qershor 2019
i kushtohet tërësisht Shqipërisë
dhe etheve të së ardhmes që po
rriten brenda saj dhe është shkruar në bashkëpunim edhe me studentë shqiptarë të gazetarisë në
Universitetin e Tiranës. Në faqen
nr.37 një fragment i kushtohet Teatrit Kombëtar. Përshtatur në shqip (nga Lindita Komani) si vijon:
"Që prej njëzet vjetësh, Edi
Rama, kryeministri aktual shqiptar kërkon ta rrafshojë për arsye sigurie. Ai mendon të rindërtojë një të ri, më modern. "Deri edhe
komunistët nuk kishin guxuar ta
shkatër ronin",-nënvizon Rudi
Erebara. Poeti dhe përkthyesi shqiptar ka luftuar gjithmonë
kundër shkatërrimit të ndërtesës.
Bashkë me qindra qytetarë që e
shoqërojnë në luftën e tij, ai ka
protestuar çdo mbrëmje të verës
së vitit 2018, atëherë kur shkatërrimi dukej fare i afërt. Dhe artisti
shton: "Ne jemi dakord që të mund
të rinovohet por është absurde ideja që të shkatërrohet një monument historik për të rindërtuar një
ndërtesë të re" Tani për tani teatri
është ende në këmbë".
Në revistë, Rudi Erebara (shkrimtar dhe pjesë e Aleancës për
Mbrojtjen e Teatrit) <<nuk heziton të flasë për pastrim parash dhe
marrëveshje të paligjshme. Fusha,
ndërmarrja për të cilën përflitet se
i është dhënë projekti i ndërtesës
së re, qenka zgjedhur pa bërë thirrje për oferta dhe në këmbim paska marrë të drejtën për të ndërtuar gjashtë ndërtesa në hapësirën e
teatrit. Një pohim i vështirë për t'u
provuar në vërtetësinë e tij por po
ashtu i bërë edhe nga Partia
Demokratike, forca kryesore
opozitare>>.
Në vijim artikulli merret edhe
me projekte e çështje të tjera për
të cilat është debatuar gjatë dhe
ka pasur akuza për korrupsion.

TEATRI NË NJË VIT

Debatet për ndërtimin e Teatrit
me partner privat nisën në muajin shkurt të vitit 2018 kur Robert
Ndrenika në një mbledhje për ligjin
e ri të artit, pyeti çfarë do bëhet me
godinën e Teatrit Kombëtar. Në
mars të vitit 2018, artistëve iu prezantua plani i Teatrit të ri Kombëtar, ku shihej një godinë
trekatëshe. Prezantimi u bë në
COD pranë Kryeministrisë. Më
vonë doli që pas godinës
trekatëshe, në truallin e teatrit do

të kishte edhe të paktën katër kulla. Kjo solli përplasje të ashpër mes
artistëve dhe qeverisë, derisa eksponentë të pushtetit nisën
takimet 'tete a tete' me disa artistë

D

itën e djeshme vajza e
Dritëro Agollit ka takuar
shkrimtarin Ismail Kadare. Në
orët e vona të mbër mjes ajo
publikoi në faqen e saj në facebook një shënim mbi këtë
takim.

duke i ndarë njerëzit e artit në dy
kampe: ata që donin ruajtjen e godinave e ata që pranonin shembjen për një teatër të ri. Prej muajit
shkurt 2018 dhe deri në qershor

protesta për Teatrin ishte e përjavshme, çdo të hënë. Ndërsa prej qershorit 2018 deri në qershor 2019,
ato janë të përnatshme. Kur në
fund të prillit natën teatrit iu ho-

ELONAAGOLLI TAKON KADARENË:
KAM NDARË GJITHÇKA ME DRITËROIN,
PAVARËSISHT Ç'THUHET NË SKENARË TË SAJUAR

SHËNIMI I ELONËS

Pak pas mesditës, në kafenenë
mes gjelbërimit, aty ku vite më
parë babai im ishte takuar me
mikun e tij të vjetër , Ismail Kadare , do të ulesha edhe unë,
përballë tij, e mallëngjyer dhe
jo me pak emocione .
“Zoti Kadare po ju priste, si
rrallëherë ndodh me dikë .”përsëriste botuesi dhe miku
ynë Bujar Hudhri .
U ula pranë , duke vëzhguar
sytë e buzëqeshur, qëndrimin
plot siguri , siguri që përcjell
madhështia, gjeste e mimikë që
transmetonin përmallim , pasi
pranë tij qëndronte vajza e
mikut , ( miqësi që të paktë e
kanë kuptuar në ngjyra,
thellësi e dimension);
“ Ky do të ishte lajm -,theu
heshtjen me plotësinë e zërit
të tij . Pasi unë kam qenë
shumë mik i afërt me Dritëroin
dhe madje shumë herët, që në
G j i ro k a s t ë r,
mik
i

qën germat e emrit, Aleanca akuzoi dhe provoi me foto se germat i
kishin hequr punonjës të Bashkisë
së Tiranës. Muajin e kaluar shkronjat u rivunë privatisht.
E megjithatë, përpjekjet për të
rivënë në jetë projektin, nuk kanë
reshtur ndonëse tashmë kanë
kaluar 365 ditë protesta të përnatshme.
Një vendim qeverie i miratuar
në datë 4 prill 2019, hyri në fuqi me
4 qershor, pas publikimit në Fletoren Zyrtare.
Vendimi i hap rrugë ngritjes së
një komisioni që do përzgjedhë
projektet për Teatrit Kombëtar
dhe rrjedhimisht shembjes së dy
teatrove kombëtarë ekzistues. Ai
nënvizonte se qëllimi i tij është
krijimi i komisionit për realizmin
e procedurave të vlerësimit dhe
negocimit të kontratës me objekt
realizimin e projektit të zhvillimit
të zonës së Teatrit Kombëtar, përfshirë projektimin, ndërtimin dhe
dorëzimin e godinës së re të Teatrit Kombëtar, si dhe hartimin e
kontratës me palën private të
përzgjedhur.
Sipas Aleancës, projekti për Teatrin e ri ka "qenë e mbetet një përpjekje për të grabitur në çdo
mënyrë truallin publik dhe privat,
e për t'ua falur atë klientëve të Edi
Ramës dhe Erion Veliajt, duke shkelur çdo parim minimal të një
shteti ligjor".

ngushtë...Atë çfarë unë ndaja me
të , nuk e ndaja me askënd. Është punë tjetër çfarë serviret në
skenarë të sajuar.”
Vijonte rrjedhshëm biseda dhe
vetja herë më kthehej në fëmijë
kur xhaxhi Ismailin e dëgjonim
dhe e shihnim me kureshtje ,

pasi ai ishte figura magjike dhe
mistike, dhe herë adoleshente
kur dhurata e një këmishe të
hollë , ngjyrë gjaku , më nxiste
në rrugëtimin e vrasjemendjes të
përse-ve dhe simbolikës së asaj
dhurate .
U fol për shumëçka rreth asaj tav-

oline ; për Gorkin dhe letërsinë
e realizmit socialist , për figurën e diktatorëve në anët e tyre
mizore por dhe të vanitetit , vanitet që disa herë i lejonte të bënin edhe të mira; për Fishtën me
hamendësimin “ a do të dinte në
gjallje të tij kundërshtitë e krijuara falë veprës së tij “, për Lasgushin dhe librat e kujtimeve
mbi të, për zhanrin e memoireve
dhe sa i përhapur është në
letërsinë e vendeve të ish Lindjes ; hera - herës biseda ngjyrosej edhe nga ironia( sa e ngjashme me atë të babait tim ! ) .
Qëndruam gjatë dhe u fol gjatë
, por “ e padukshmja “, ajo çfarë
shpirti përcillte , shprehej në
dritën dhe për mallimin e
hijshëm të syve.
Një flutur e murrme vringthi
bëri një gjysëm rreth mbi tavolinën ku qëndronin gotat tona.
Ndoshta vetëm unë e vura re ,
ndoshta veçse mua më ndjek në
dhomat e trurit tim “ ëngjëllushja” flutur. Isha unë aty, ajo, bija
, që përcjell mesazhet e shpirtit
dhe rrekej të hapte portat e alkimisë së shpirtrave .
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STUDIMI

Disa shenjime për librin "Kadare
dhe muzika" të Vasil S. Toles
Prof. dr. Shaban Sinani*
I.
Kur kompozitori dhe etnomuzikologu Vasil S. Tole, me shumë
mirësjellje e me mirëbesim, më
kërkoi t'i bëja një lexim të fundmë
kritik veprës së tij "Kadare dhe
muzika", gjëja e parë që më shkoi
në mendje ishte: Sa lodhje e mund
i duhet studiuesit të gjorë të gjejë
dy-tri gradë këndshikim për të shtënë syrin e tij zbulues atje ku të
tjerët nuk kanë vrojtuar ende ose
më saktë atje ku ende nuk i ka shkuar në mendje dikujt të hedhë
sytë.
Kadare dhe muzika? Ç'mund t'i
premtonte lexuesit ky titull sa i
beftë, aq dhe, në pamje të parë, me
qëllim të paracaktuar?
Nisa ta shfletoj menjëherë në
telefonin e dorës librin e ri të sapombyllur prej autorit, ndërsa
ecja me hapa të ngadaltë në trotuarin në ndërtim e sipër përballë
parkut Rinia, me padurimin për
të gjetur një fill ndërlidhës midis
një shkrimtari që e ka sunduar
shekullin e vet letrar në mënyrë
sovrane dhe një bote tjetër, nuk
mund të thoshe të largët, por as
të afërt jo, si muzika. Më erdhi
ndër mend që shumica e shkrimtarëve shqiptarë, prej
Jeronim de Radës deri tek Migjeni dhe Dh. Shuteriqi, i kishin quajtur poezitë e tyre jo vjersha, por
kangjelje, kangë. Ndërkaq, edhe
më të shumtë kishin qenë kompozitorët që kishin preferuar t'i
quanin veprat e tyre me emërtime
të huajtura prej letërsisë dhe
arteve të tjera të fjalës: rapsodi,
balada, elegji. Vetëtimthi m'u kujtua se ekzistonin një nënlloj i
poezisë dhe një nënlloj i muzikës,
pagëzuar me terma që gjuhësisht
vinin nga e njëjta rrënjë, nga i njëjti burim etimologjik: sonatë dhe
sonet. Ah, po! E kisha gjetur
çelësin! Me siguri premisa bazë
nga mund të ishte nisur autori për
të realizuar këtë studim do të kishte lidhje me traktatin e mirënjohur të filozofit gjerman Friedrich
Nietszche Origjina e muzikës prej
tragjedisë: rasti i Vagnerit (The
Origin of Tragedy: The Case of
Vagner) dhe me pohimin e tij të
rreptë deri në tronditje: Nga Eskili gjer tek Vagneri njerëzimi
nuk ka prodhuar asgjë të vlertë.
Ashtu duke u ndërmendur, e
hapa më së fundi në formatin e
numerizuar veprën e re të mikut
tim dhe shumë shpejt do të bindesha se në librin Kadare dhe muzika nuk bëhej fjalë për ndonjë zbatim analogjik, prej së jashtmi, për
hir të ndonjë teorie, për shembull
të mendimeve nihiliste të Nietszche-s mbi padobinë krijuese të
mendjes njerëzore për rreth tri
mijë vjetësh, por për një lexim së
brendshmi, që autori e kishte realizuar duke hyrë me mjetet e një

studiuesi të muzikës në xehet kristaline, të ngjashme me polimetalet, të veprës së shkrimtarit I. Kadare.
II.
Që kjo vepër është një rezervàt
vlerash pa shterrim, jo vetëm në
letërsi, por edhe në sistemin e
trashëgimit shpirtëror shqiptar
në tërësi, kjo është diçka e përsëritur shumë shpesh dhe e
gjithëpranuar prej lexuesit, pa
kërkuar ndonjë vërtetim shkencor të dijetarëve. Në konferenca
shkencore ndërkombëtare vepra
e I. Kadaresë është kundruar si
pasqyrë e urbanizimit të jetës shqiptare po aq sa edhe si pasqyrë e
jetës tradicionale etnozakonore të
Gjirokastrës: Matteo Mandalà
dhe semiologu palermitan Gianfranco Marrone shpërfaqnin në
shkallën tekstore dhe në shkallë
teorike kushtëzimin e letërsisë me
urbanizimin, ndërsa studiuesi
francez Gilles de Rapper do të rizbulontekushtëzimin e fortë të tekstit të veprës së Kadaresë prej
ligjërimit etnografik (Ismail Kadaré et l'ethnologie albanaise de
la seconde moitié du XXe siècle).
Në të tjera studime e botime, sidomos prej autorësh të huaj, është
parapëlqyerparalelizimi me mitologjinë, ritualet dhe traditën
etnojuridike, duke filluar prej
çështjes homerike deri tek Kanuni, i nënkuptuar nga shkrimtari
si Ligja e re dhe Statutet e shekujve të humanizmit në botën e Àrbërit, nënkuptuar prej tij si Ligja
e vjetër - në një simetri imagjinare
me Testamentin e Vjetër dhe Testamentin e Ri (Peter Morgan: Ismail Kadare: Modern Homer or
Albanian Dissident). Sa u takon
disa opozicioneve të tjera, si ato
me ideologjinë dhe me autobiografinë, nëse do të kërkonim
ndihmë nga një idiomë po e F. Nietszche-s për të gjetur masën: to
use or to abuse, do të na duhej të
pranonim tejkalimin dhe shpërdorimin.
Me muzikën ishte ndryshe.
Përveç studimit të Eno Koços Kadare dhe Shostakoviç, para së
gjithash një krahasim rolesh dhe
protagonizmi në shoqëri të dy personaliteteve të njohura, por dhe
një pranëvënie artesh për lehtësim të përftimit të tyre estetik,
një traditë kërkimi së brendshmi
të muzikës në letërsinë e shkrimtarit që guxoi qysh në vetëpagëzimin si krijues mungonte. Dhe kjo
ishte një arsye e rëndësishme që
kjo monografi e parë, e nisur dhe
e përfunduar tue u kujtuom
shumë herë se nukë kish gjaa të
endigluom ensëh kësih së shkruomit, të çmohej si akt intelektual dhe si paraprirje për studime
të tjera të ngjashme.
Libri i Vasil S. Toles Kadare dhe
muzika është një prej atyre veprave që e bëjnë njeriun të kuptojë se sa i varfër do të ishte leximi i veprës letrare vetëm si art

fjale. Në të kundërtën, leximet
ndryshe, prej pikëvështrimesh
nga jashtë letërsisë, provojnë se
sa lehtësisht të rrëzueshëm janë
kufijtë që projektojnë historia e
letërsisë,
teoria,
kanonet,vetëmjaftueshmëria e
tekstit. E provoi Roland Barthes
me La mort de l'auteur (1967), e
provuan disa dekada me radhë me
ngulmim e gati-gati prepotencë
teoricienë e studiues të panumërt
dekontekstualizimin e letërsisë.
Por
shumë
shpejt
autobiografizmi do të rifaktorizohej si
dominante në krijimtarinë
letrare (Philippe Lejeune, Signes
de vie, Le pacte autobiografique,
édit. Seuil, Paris 2005). Karl Marksi pohonte se kam mësuar nga
Komedia njerëzore e Balzakut më
shumë se nga gjithë teoricienët
klasikë të ekonomisë politike të
deriatëhershëm. Romanet Lufta
dhe Paqja (L. Tolstoj) dhe Të
mjerët (V. Hygo) janë konsideruar më të dobishëm se çdo udhërrëfyes për të njohur Moskën dhe Parisin tradicional. Arkeologut gjerman Heinrich Schliemann i mjaftuan dy poemat homerike për të
lokalizuar dhe zbuluar Trojën.
Nëse do t'i riktheheshim receptimit të parë të veprës së Kadaresë në
Francë dhe në botë, do të kuptonim se para së gjithash ajo është lexuar si një burim njohjeje për
çka po ndodhte në një vend të
mbyllur, duke shërbyer si një dritare e vogël për të marrë me mend

“

Libri i Vasil S.
Toles “Kadare dhe
muzika” është një
prej atyre veprave
që e bëjnë njeriun
të kuptojë se sa i
varfër do të ishte
leximi i veprës
letrare vetëm si art
fjale. Në të
kundërtën, leximet
ndryshe prej
pikëvështrimesh
nga jashtë
letërsisë, provojnë
se sa lehtësisht të
rrëzueshëm janë
kufijtë që
projektojnë
historia e letërsisë.

të padukshmen.
Mungesa e studimeve që marrin shkas prej pikënisjesh nga
dije dhe kompetenca të afërta me
letërsinë, si muzika, lëvizja, figura, imagologjia (Maria Todorova,
The
Imagining
Balkans),
antropologjia, etnopsikologjia
(me komplekset etnike dhe
psikozat masive, me arkeotipet e
stereotipet), përveçse një kufizim
për ta receptuar veprën letrare në
plotninë e vet, me të gjitha kumtet
që përmban, ka sjellë dhe një dëm
tjetër. Studiuesit e letërsisë, të bindur se si ata nuk ka të tjerë; shpërfillës për gjithçka që gjendet përtej
tekstit; të inkurajuar nga mungesa e leximit të tjetrit; me një parimësi të vetëmjaftueshme për të
mbështetur kërkimet e tyre, jo
rrallë kanë mbërritur deri në
kufijtë e një vetëvebimi përjashtues. A është tekstocentrizmi një
qasje shkencore ndaj letërsisë pa
asnjë mundësi të dytë? A mundet
të zbulojë studiuesi i letërsisë edhe
atë që sheh brenda veprës letrare
muzikologu, piktori apo etnologu? Libri i Vasil S. Toles është
një prej atyre veprave që na bën të
pohojmë pa drojë: Jo!
III.
Autori i këtij libri e ka lënë
mënjanë teknokracinë e shenjtërimit të metodës dhe ka marrë
përsipër t'i afrohet lexuesit
përmes një pyetjeje sa të vështirë,
aq dhe të pashmangshme: A mund
të lexohen poezia dhe proza e Ismail Kadaresë si të këndueshme?
Dikur këndimi ishte çelësi i letërsisë në shkollë, pavarësisht nëse
fjala intonohej apo thjesht lexohej, varësisht prej zotësisë së mësuesit për të shkrirë në komunikim fjalën dhe melodinë. Madje Ilo
Mitkë Qafëzezi edhe Kur'an-in që
përktheu vetë e pati quajtur Këndim. Madje deri në vitet 1970 në
dëftesat e nxënësve të shkollave
tetëvjeçare gjenden paralelisht
lënda e këndimit dhe e këngës.
Shumë gjashëm me sonet dhe
sonatë. Më vonë perdet që u vendosën mes tyre për lehtësi studimi u kthyen në mure. Dhe pyetja:
a mund të jetë letërsia cantabile,
nuk u bë më. E këndueshme siç
ka qenë në lashtësi, kur tragjeditë
antike greke në skenat e teatrove
klasikë u ngjanin operetave moderne; kur poetët romakë recitoheshin sikur vargjet e tyre të ishin vendosur mbi pentagram.
Aedëve të lashtësisë antike nuk u
vinte aq në ndihmë lyra, me
mundësitë e saj të kufizuara zanore. Bardi i këngëve homerike,
cantor-i romak dhe tourbadour-i
frëng i poemës epike Chanson de
Roland duhej të përdornin zërin,
intonacionin, shkallëzimin, për të
krijuar melos. Tek e fundit, duhej
të përdor nin "instrumentin" e
parë në historinë e tingullit të
bukur, zërin. Duhej të përdornin
atë instrument që këndon kur flet
dhe flet kur këndon. Në hersh-

mëri instrumenti ishte thjesht një
ndihmës i rapsodit, njëherësh orator dhe këngëtar. Studiuesit e
sotëm, ndër ta dhe antropomuzikologu Nicola Scaldaferri, albanologu Francesco Altimari, studiuesja polake e fonologjisë historike Irene Sawicka, glotologu
Leonardo de Savoia, po argumentojnë se edhe poemat e Jeronim de
Radës, Milosao e Serafina Topia,
u shkruan për lexim tonal dhe intonacional, jo vetëm sasior,
sikurse ishte menduar për një
kohë të gjatë. Kjo është në natyrën
e artit tradicional. Lahuta e Malcìs e Àt Gjergj Fishtës dhe këngët
popullore të Bregdetit e të Labërisë s'mund të kuptohen pa asimilime fonologjike në fqinjësi dhe
pa shmangie prej theksave rregulltarë. Kot thonë seagramatikalitetin e farkoi traktati I hermetizmit. Agramatikorësia ka
qenë ura magjike që i jepte mundësi poezisë të bëhej e këndueshme.
Vasil S. Tole në studimin e tij
raportet e letërsisë së I. Kadaresë
i verifikon në disa shkallë. E nis
me supoziminecphrasis nëse
formimi jashtë shkolle i I. Kadaresë, ai formim që, siç shkruan
Albert B. Lord, merret pa leksione, siç mësohet gjuha amtare,
luajti rol dhe u bë faktor në krijimtarinë e tij, jo aq në mënyrë të
vetëdijshme si Makbethi, por
pikërisht në mënyrë të paduk-
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Ashtu si përmes neologjizmave dhe ngritjes
së fjalës dialektore në shkallën e përdorimit
gjithëshqiptar, I. Kadare ka prishur kufijtë
midis të folmeve toske e gege, ashtu ai ka
krijuar të njëjtën baraspeshë midis rapsodisë
veriore homofonike dhe polifonisë
ndërbashkuese të viseve jugore.

shme si gjuha e të parëve: e nënës
së dhembshur dhe disi naive dhe
e babait fjalëpakë; e familjes së
Babazotit, me ungjër e emta të
shkolluara dhe ndonjëherë spitullaqë; e kakopinove misterioze
dhe e sazexhinjve me shtëpizë më
vete aty në oborrin e shtëpisë. Për
këtë pyetje shkrimtari vetë nuk
na thotë ndonjë gjë drejtpërsëdrejti, si për Makbethin dhe
magjepsjen pas tij, sepse kjo nënshtresë nuk është kulturë leximi,
vjen prej kohësh të thella dhe
shpërfaqet si një prani e
nëntëshme në letërsi: ajo, sipas
shprehjes së Albert Lord, përvetësohet pavetëdijshëm, si gjuha
amtare, dhe shkrimtarit i vjen po
aq rrjedhshëm, pa asnjë shenjë
kërkimi, si aedëve në lashtësi
inkurajimi prej audiencës, mjedisit, solemnitetit, përgjegjësisë para
kritikëve të vetëm të tyre:polis-it
të mbledhur në teatër.
Ne nuk e dimë nëse ndonjëherë
në jetë I. Kadare ka qenë edhe vetë
pjesë e këngës. Polifonia është
shumë bujare: njeriu nuk e ndien
veten në rol, të plotësuar, të denjë
për artin, edhe në iso, duke lënë
mënjanë mundësitë po aq të realizueshme në regjistra të tjerë: si
marrës, kthyes, pritës apo hedhës,
siç këndohej në traditën e
vendlindjes, siç, me siguri, kishin
kënduar ndër kohëra Kadaretë,
që Gjirokastra i mburrte për kal-

cunjat; ndërkohë që në anën tjetër
të linjave të trashëgimisë mbetej
e paharruar Nasibeja e Dobiatëve,
e para dhe e vetmja poete e bejtexhinjve shqiptarë. Mirëpo sigurisht
e dimë mirë se letërsia e tij këndon së brendshmi. Pikërisht këtë
synon të provojë libri i Vasil S.
Toles Kadare dhe muzika. Këndon
së brendshmi përmes pranisë së
shpërfaqur (citimit me protokoll,
thonë studiuesit tekstocentristë).
Këndon së brendshmi përmes lexicon-it muzikologjik dhe koreografik që nuk i ndahet kësaj
vepre prej fillimeve deri tek veprat
më të fundme. Muzika dhe vallja
janë brendësuar në këtë vepër pa
ndonjë tendencë diturake, thjesht
sepse janë pjesë e autorësisë së
vetvetishme të shkrimtarit. Këtë
prani studiuesi e kërkon që nga
titujt e veprave të Kadaresë (poezi,
tregime, romane) deri tek përqasja që shkrimtari u ka bërë veprave
të tij me terma të mirëfilltë muzikologjikë (roman me polifoni, roman me iso). E kërkon këtë prani
në të dy rrafshet: të muzikës popullore dhe të asaj qytetare të kultivuar. E kërkon dhe e vërteton në
të gjitha rrafshet: në emërtimet e
këngëve dhe valleve, në tipologjinë e këngëtarëve dhe rapsodëve, në larminë e mjeteve shoqërues të muzikës. E kërkon dhe
e gjen prej sazeve me joli të Babazotit deri tek rapsodët homerikë

të hapësirave dygjuhëshe apo të
gjuhëve në kufi. E kërkon dhe e
gjen në tingëllimin muzikologjik
të fjalës e në melodicitetin e tekstit. E kërkon dhe e gjen atje ku
termi fsheh një sekret kundrejt
censurës, si rasti i nëntitullit të
një kreu të romanit Dimri i vetmisë së madhe: Requiem për vitin
që shkoi, që të sjell ndërmend Requiem-in e Mozart-it, shkruar si
një meshë in honorem et in memoriam për babain që u nda nga
jeta pa i qenë pranë në çastet e
fundme.
Ndonëse nuk e shpall në
mënyrë të deklaruar, qëllimi i studiuesit Vasil S. Tole është të provojë se në ngjizjen e aktit të krijimit artistik të I. Kadaresë, me
apo pa vetëdije, janë të pranishme
pashmangshëm melos-i dhe lëvizja, kënga dhe vallja, korifeu dhe
horos-i, isoja dhe lahuta, rapsodi
dhe audienca, dollia dhe riti, daullja dhe jolia e sazeve, bukuria e vajzës që tund shaminë dhe shfaqet
para botës së madhe me hire dhe
nur, burrat gjamtarë që thërrasin
malet për iso,magët që flasin si me
ndonjë gjuhë parahistorike, që
dhe Claude Lévi-Strauss-n do ta
linte pa mend, dhe kurrë nuk i shqiptojnë formulat shërimtare. Në
mënyrë të tërthortë edhe shkrimtari I. Kadare na e ka thënë këtë
pohim. Makbethi me makthet e
ankthet, me malet që lëvizin dhe
magjistricat fatthënëse, është një
botë e ngjashme me gjithë çfarë
ushqeu estetikisht I. Kadarenë
para leximit. Ç'dallim mund të
ketë midis vajtojcave dhe
brimëtarëve homerikë shqiptarë
dhe eumenideve e furive
zemërake të lashtësisë greko-romake; midis gjamtarëve të Veriut
dhe koreve tragjikë të Eskilit dhe
Euripidit?
Sikur të mos i mjaftonte letërsia, autori i kësaj vepre provon se
muzika, vallja, tradita gojore në
përgjithësi, trashëgimia parashkrimore, u bënë sunduese edhe në
sprovat e I. Kadaresë, duke filluar me Autobiografinë e popullit në
vargje dhe sprovën tjetër për ciklin e kreshnikëve deri tek romaniese Një dosje për Homerin apo Tri
këngë zije për Kosovën. Ajo që na
vërteton autori është shumë e
rëndësishme: muzika ka qenë
gjithnjë inside në letërsisë shqipe,
po aq sa vetë letërsia ishte brenda
këngës: ato dijetarët i ndajnë, por
historia i ndan aq mund të ndajë
cipa e qepës. Në fakt, ne nuk e
dimë ende nëse cipa e qepës ndan
apo bashkon! Çështje që duhet të
na e shpjegojnë biologët. Ashtu si
cipa e qepës, cipa ndarëse ndërmjet këngës dhe fjalës së bukur, në
asnjë vepër tjetër nuk ka gjetur
një shprehje kaq paradigmatike
përbashkimi sa në letërsinë e Kadaresë: që nga himnoret dhe
këngët marciale (duke përfshirë
Himnin kombëtar dhe historinë e
ndërlikuar të tij) deri tek vajtimet
dhe vajtojcat; që nga kënga për
dëfrim deri tek kënga për parà, që
nga arti mirëfilli deri tek falsifikati, që nga muzika që nxit pushtimin deri tek ajo që qetëson shpirtrat, që nga e përzishmja deri tek
heroikja. Mund të thuhet se rendi
gjuhësor dhe rendi muzikor brenda veprës së I. Kadaresë, siç na nxit
të besojmë studiuesi, janë të pandashëm dhe të gjithëpranishëm,
janë plotësues ndaj njëri-tjetrit dhe
së bashku identifikues të njeriut
shqiptar. A mund ta konsiderojmë
artin e Kadaresë si një et pluribus

in unum, si një krijim figurativisht
dygjuhësh, mbase dhe trigjuhësh:
fjalë, melos dhe lëvizje e bukur, veç
e tok, siç do të na lejonte të shpreheshim Fan S. Noli?
Ashtu si përmes neologjizmave
dhe ngritjes së fjalës dialektore në
shkallën e përdorimit gjithëshqiptar, I. Kadare ka prishur kufijtë
midis të folmeve toske e gege, ashtu ai ka krijuar të njëjtën baraspeshë midis rapsodisë veriore homofonike dhe polifonisë ndërbashkuese të viseve jugore. Nuk ka një
shkrimtar tjetër që ta ketë krijuar
kaq bukur këtë. Nuk kishte si të
ndodhte ndryshe: për shkak të përparësive studimore të vetë autorit,
si hartues i dosjes shkencore të
regjistrimit të polifonisë me iso në
listën e trashëgimisë madhore
botërore të UNESCO-s, iso-polifoniazë një kapitull më vete në librin Kadare dhe muzika, njësoj siç
mund të ishte edhe rapsodia, lahuta dhe kënga epike legjendare. Dhe
realisht e zë, pavarësisht se jo organizuar si kapitull më vete.
Këtu është me vend të evokohet
koncepti i teoricienëve modern të
çështjes homerike Millman Parry
e Albert Lord, të cilët mendonin se
mekanizmi i vetëkurdisjes dhe i
vetëruajtjes (konservimit) të artit
tradicional ka qenë gjithnjë një
marrëdhënie trekëndore: kënga,
instrumenti, rapsodi; fjala, melosi dhe audienca; që janë kushtet e
sinkretizmit. Vasil S. Tole synon
të na provojë se kjo marrëdhënie
trekëndore, kjo trini e shenjtë e
artit: fjala, melodia dhe lëvizja; teksti, kënga dhe vallja, edhe tek vepra e I. Kadaresë janë në një shkallë shumë të lartë sinkretizmi,
aq sa mund t'i quash të pandashme.
Ideja se kjo vepër është njëherësh
edhe këngë, edhe valle, edhe këndim, edhe kantatë, edhe balet, edhe
opera, është risuese në studimet
letrare. Këtu, në një të ardhme, do
të dalë e nevojshme të studiohet se
çfarë vjen nga vetëdija e krijuesit
dhe çfarë nga nënvetëdija; ç'vjen
nga leximet e ç'vjen prej shpirtit të
të parëve, dhe kjo çështje implikon
jo vetëm dijet për letërsi, kulturë e
arte, por dhe ato për etnopsikologji,
psikokritikë e psikanalizë.
Vijuar prej kreut Origjina e
tragjedisë prej vajtimeve, vepra fiton një dimemsion tjetër, teorik,
për zanafillën e arteve dhe kushtëzimet parahistorike e historike të
tyre, të verifikuara përmes gjurmëve dhe shenjave në veprën e I.
Kadaresë. Përqendrimi tek vajtimi
në Gjirokastër dhe tek primitiviteti i shprehjes së dhimbjes njerëzore, që kapërcen shekujt duke na
shpënë në erërat pagane, kur vdekja quhej ndëshkim i hyjve dhe jo
shprehje e vullnetit të Zotit; me
një vështrim krahasues në mitologjinë antike greke dhe romake, i jep këtij kreu edhe një përmasë me karakter antropologjik
e metafizik, që synon të zbulojë
raportet e njeriut me jetën, vdekjen, pasjetën, pavdekësinë.
Dhe ja ku vjen çështja homerike, me romanin e rapsodisë, titulluar Një dosje për Homerin, në
të cilin shkrimtari krijon një
regjistër të ri: jo atë të ngjashmërive mitologjike midis eposit
shqiptar të Veriut dhe poemave
epike e mitologjisë antike greke,
por atë të rivalitetit për primat,
hershmëri e origjinalitet midis
këngëve rapsodive shqiptare të
Veriut dhe juna?ke pjesme të serbëve dhe boshnjakëve. Trajtimi i
rapsodit si një institucion,

konkurrenca e shqisave (veshi
para syrit), bëjnë pjesë në ekspansionin e shkrimtarit prej muzikës
në hapësira të përafërta. Duke
kërkuar një alter ego të shkrimtarit tek rapsodi, jo si zëdhënës të
tij, por si të dorëzuar të të njëjtit
urdhër, të urdhërit të krijimtarisë,
studiuesi Vasil S. Tole, përmes
krahasimit, i bën edhe më të afërta letërsinë dhe muzikën në veprën e I. Kadaresë, duke i asociuar ata më shumë ontologjikisht.
Ashtu si Homeri ishte një rapsodshkrimtar, ashtu Kadare mund të
jetë një shkrimtar-rapsod. Ashtu
si letërsia është një shkallë ligjërimi më e lartë se trashëgimia
parashkrimore, ashtu kjo e dyta
mund të jetë shtrati I shëndetshëm i letërsisë. Studiuesi arrin
të na bindë se I. Kadare, ashtu si
De Rada dhe Migjeni, urat midis
letërsisë dhe traditës i vendosën
jo duke u kthyer prapa në shekullin e lahutës, por duke u ndërlidhur me fije të tërthorta, shpesh
gati të padukshme. Rapsodia dhe
iso-polifonia ishin në veprën e tij
objekt admirimi dhe jo imitimi.
I guximshëm kreu i kësaj vepre për gjuhën tjetër të letërsisë,
për një mundësi kodifikimi muzikologjik të saj, duke përfshirë
notëzimin e supozuar dhe vendosjen në një tipologji lloji e nënlloji sipas ndarjeve e nënndarjeve
që ekzistojnë në muzikë. Duke
mos pasur kompetencën profesionale për këtë anë, thjesht vlerësojmë këtu tentimin për të ndërtuar krahasime midis letërsisë e
muzikës përtej së imagjinueshmes, që na bind se sa të paprekura janë këto lidhje e afërsi
dhe ç'të reja mund të priten nga
thellimi në studime të mëtejshme.
Për sa i takon pjesës që u kushtohet veprave të muzikuara të I.
Kadaresë, si opera, balete, kantata etj., kjo, përveç njoftimeve historiko-letrare dhe muzikologjike
të zhdukura nga fusha e pamjes
për arsye të ndryshme, duke përfshirë dhe ftohjen e vetë autorit me
to pas ndalimeve e kritikave të
shumta, me siguri do të vlerësohet edhe për të pasuruar historinë
e receptimit të krijimtarisë së tij
si letërsi dhe në forma të tjera.
Eumenidet, opera që iu paraqit
publikut grek në vitin 2004, në
hapjen e lojërave olimpike, me libret të I. Kadaresë dhe me kompozim të vetë studiuesit Vasil S. Tole,
me sa duket ka qenë një përvojë
shumë e çmuar për të dhe ndoshta edhe një prej nxitjeve për t'iu
kushtuar këtij studimi.
Kjo vepër, në të cilën nuk mungojnë edhe shenjime të dorës së
parë për kulturën muzikore të shkrimtarit, në të dyja rrafshet,
tradicionale dhe bashkëkohore,
hap një dritare të re leximi për
letërsinë e I. Kadaresë. Ka të drejtë
Peter Morgan kur e cilëson Kadarenë si Homerin e fundmë, siç
ka të drejtë vetë Kadare kur i cilëson rapsodët e këngëve të
trimërisë bardët e fundmë të traditës së qëmoçme. Përbërësja prej
kënge në veprën krijuese të Ismail
Kadaresë, siç na dëshmohet në
këtë libër, është e pandashme prej
pjesës letrare. Sepse gjuhën për të
shkruar dhe gjuhën për të kënduar shkrimtari i bëri të vetat në
mjedisin ku ato ashtu kishin qenë
qysh në krye të herës, në Gjirokastrën e polifonisë dhe të dasmave
tradicionale, të shtëpive-fortesa
dhe të plakave të jetës.

*Akademik i asociuar
asociuar..
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KLSH dhe koncesionet
si prej sheiku
Nga Fatos Çoçoli

(vijon nga faqja 1)
... tipit PPP (Partneritet PublikPrivat), me vlerë më shumë se 370
milionë euro, të cilat nuk përfshihen në prioritetet kombëtare. Dhe
përkatësisht rrugën OrikumDukat, 'Bypass'-in e Lezhës në
aksin Milot-Balldren, si dhe koncesionin e shërbimit spitalor laboratorik. Vlera e këtyre kontratave
është të paktën 6 herë më e lartë se
fondi i brendshëm që dha buxheti i
shtetit për rrugët vitin e kaluar.
Ç'janë këto koncesione si prej
sheiku? Kaq të pasur e kemi këtë
buxhetin e qytetarëve shqiptarë?!
Kontrolli i Lartë i Shtetit ka ngritur zërin në vijimësi në lidhje me
angazhimet buxhetore, që nuk
regjistrohen në borxhin publik
dhe që sjellin detyrime kolosale
për të ardhmen, si dhe për angazhimet buxhetore pa pasur në
dispozicion fondet e duhura buxhetore. Të bën përshtypje se si një
PPP e tillë, e kthyer mbrapsht nga
qeveria në janar të këtij viti, ishte
nisur me projekt fillestar 265 milionë euro (një aks i ri rrugor, VorëKashar) dhe kishte përfunduar në
kontratën qeveritare në 476 milionë euro! Gati e dyfishuar, ndërkohë që nuk ishin dyfishuar as kilometrat dhe as zgjerimi i rrugës.
Koncesioni për shërbimin spitalor
laboratorik zvarritej prej dy
vitesh, por qeveria gjeti kohën në
prill 2019 ta japë me vlerë 71 milionë euro për një periudhë 10vjeçare. Një borxh i fshehtë prej
rreth 200 milionë eurosh i qeverive vendore (në punime të kontraktuara, të zbatuara dhe të
papaguara), i denoncuar fuqimisht nga KLSH-ja në të gjitha
raportet e saj të viteve të fundit për
zbatimin e buxhetit të konsolidu-

ar të shtetit, lundron si minë me
sahat në financat tona publike.
Duke rrezikuar të zgjerohet më tej
për shkak të krizës dhe pavëmendjes totale ndaj menaxhimit të
61 superbashkive. Si qytetarë, na
vjen e natyrshme të themi: "KLSH,
shiko koncesionet e reja, pse ujku
i abuzimit dhe korrupsionit në administratën tonë shtetërore mjegull do!". Dhe nuk ka mjegull më të
favorshme se një krizë e rëndë dhe
gati paralizuese politike. Ndërko-

hë, integriteti i projekteve publike
si qendrore, edhe atyre vendore
është cenuar rëndë pas zbulimit
të kontratës kallp me kompaninë
fantazmë "DH Albania", me vlerë
20 milionë euro për ndërtimin e
mbikalimit në "Unazën e Re" në
kryeqytet. Sa herë KLSH-ja ka
mundur të hedhë dritë mbi koncesionet e realizuara (sidomos ato
në energjetikë), e ka bërë këtë me
profesionalizëm. Në raportin e
zbatimit të buxhetit të shtetit për

vitin 2017, institucioni i auditimit
publik vëren se risk të lartë
paraqet procesi i trajtimit nga ana
e administratës tatimore të rasteve të rimbursimit të TVSH-së për
kontratat koncesionare në fushën
e energjisë (HEC-et). Administrata
jonë tatimore certifikon dhe paguhet Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
(TVSH) për vlera punimesh, të cilat
tejkalojnë vlerat e kontraktuara
me shtetin shqiptar. Këto punime
janë të pamiratuara prej organeve

kompetente, sipas detyrimeve kontraktuale, por edhe legjislacionit të
fushës përkatëse. Nga auditimi i
ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, KLSH-ja ka gjetur se për një nga tatimpaguesit
investues, është kryer njohja nga
ana kësaj drejtorie e TVSH-së për
investimin total. I cili, megjithëse
nuk ka përfunduar ende, ka tejkaluar koston e parashikuar të
vlerës së investimit duke arritur 2fishin e saj! Kjo kosto i rezulton
KLSH-së e pa u mbuluar me një shtesë marrëveshjeje me shtetin shqiptar (e realizuar pas faktit dhe
jashtë periudhës së kontrollit). Institucioni i auditimit më të lartë
publik gjykon se kjo situatë përbën një precedent të rrezikshëm,
si në rastin konkret, por edhe për
raste të ngjashme në vijim, ku
vlera investimesh koncesionare
certifikohen përpara se shteti ynë,
nëpërmjet përfaqësuesve të tij të
miratojë paraprakisht këto vlera
investimi me Vendim të Këshillit
të Ministrave. Prandaj edhe vlera
e TVSH-së e cila paraqitet në kushte të mungesës së ligjshmërisë,
shkon në 50% të vlerës totale të
TVSH-së së kredituar nga ana e
këtij tatimpaguesi. Vlerë e llogaritur minimalisht në shumën 2,05
miliardë lekë, ose 16 milionë euro.
Dhe TVSH-në e dimë të gjithë se
është e rimbursueshme. Kemi
vërtet nevojë dhe gati domosdoshmëri për syrin investigues dhe profesional të Kontrollit të Lartë të Shtetit në këto kontrata të reja dhe
të tejfryra koncesionare të tipit
PPP, si bar rierën e fundit të
përgjegjshmërisë, përpara se sa
dëmi të bëhet real dhe të na kushtojë qindra milionë euro pagesa të
sotme dhe në të ardhmen nga ne
dhe fëmijët tanë, në formën e taksave të rritura për të përballuar
marrëzitë e sotme.
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DASHI

Pesë gjykatës kamikazë, një provë më
shumë se zgjedhjet duheshin bojkotuar

DEMI
Bëhuni gati për më shumë mbështetje
nga një miku juaj i ngushtë. Mund të
merrni ndihmë në krijimin e një biznesi
ose themelimin e një sipërmarrjeje.
Cfarë do që të ndodhë, pranojini gjërat
me krahë hapur.

BINJAKET

Nga Andi Bushati

Mund të ndodhin shumë keqkuptime në
jetën tuaj sentimentale sot. Prandaj duhet
të jeni tepër të kujdesshëm për të sqaruar
çdo mosmarrëveshje. Komunikimi joverbal nuk do të jetë shumë ndihmues. Në të
vërtetë, mund të jetë shumë shqetësues.

(vijon nga faqja 1)
... Atë ia kanë dhënë pesë kamikazë të Kolegjit Zgjedhor që kanë
mbi kokë kosën e refor mës në
drejtësi, njësoj si Arta Marku apo
Donika Prela që nuk hetojnë dot
narkotrafikantët që vjedhin vota.
Këta të pestë, Shkëlqim Mustafa, Ridvan Hado, Tomor Skreli,
Artur Malaj dhe Lindita Sinanaj,
vendosën këtë të hënë se dekreti i
kreut të shtetit për anulimin e 30
qershorit si datë zgjedhjesh është
i pavlefshëm.
Por, më qesharak sesa vendimi
që morën është mënyra si ata u
përdorën për të mbërritur deri aty.
Pasi Ilir Meta plasi bombën e
anulimit të zgjedhjeve, pasi dekreti i tij hyri në fuqi kur u botua në
Fletoren Zyrtare, Rilindjes që nuk
tërhiqej nga zhvillimi i zgjedhjeve
moniste, i duhej një shteg ligjor për
të shpëtuar. Për këtë shërbeu partia pa anëtarë e famozit Idajet Beqiri. Ajo i bëri një kërkesë KQZ-së
gjoja për t'u çregjistruar nga
zgjedhjet pas dekretit presidencial. KQZ sipas planit ia hodhi
poshtë.
Dhe nga një përdorimsh Beqiri
mori vlerë dy përdorimshe, sepse
iu drejtua Kolegjit Zgjedhor, në
mënyrë që t'i jepte mundësi Edi
Ramës për t'u justifikuar se një
gjykatë e hodhi poshtë moslejimin
e zgjedhjeve.
Dhe ngjau pikërisht ashtu
sikurse Lapsi.al e kishte parashikuar se do të ndodhte që në 13 qershor.
Pra, partiza e Beqirit i shërbeu
kombit duke zgjidhur krizën më
të madhe kushtetuese që ka kaluan ndonjëherë Shqipëria.
Ata pesë gjykatës, duke marrë
përsipër
të
mos
lejonin
çregjistrimin e "Unitetit…" nga
gara i shpëtuan fytyrën dhe lundrimin në paligjshmëri Edi Ramës.
Për ata gjyqtarë nuk ka aspak
rëndësi argumentimi juridik që
kanë zgjedhur, i rëndësishëm është përdorimi politik. Sepse ata u
bënë pjesë e një makinerie të skicuar në zyrën e kryeministrit, për
mënyrën se si fushata do vazhdonte në mënyrë të paligjshme, se si
KQZ do sillej si një bandë që interpretonte dekretet presidenciale, se si do futej në lojë Idajet
Beqiri, se si shfaqen e tij do ta
vazhdonte Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve, për të mbyllur në fund
historinë në Kolegjin Zgjedhor.
Pra, Shkëlqim Mustafa, Ridvan
Hado, Tomor Skreli, Artur Malaj
dhe Lindita Sinanaj, nuk bënë asgjë më shumë sesa ajo që tha Edi
Rama vetëm një minutë pasi u
njoh me dekretin e Metës: ai është i pavlefshëm dhe presidenti duhet shkarkuar.
Në këtë kuptim, ata janë disa
mjeranë që tremben për vendin e
punës, me të cilët nuk ia vlen të

Veprat e mira që keni kryer kanë ndërtuar shumë karmë pozitive rreth jush, por
ju nuk mund të qëndroni duke pritur që
të ndodhë shpagimi i madh. Mos bëni
gjëra për të tjerët, sepse mendoni se do
të fitoni diçka si shpërblim.

GAFORJA
Është një ditë e mbushur plot me energji
të mirë, dhe ju do të jeni me fat sot
veçanërisht në çështjet e dashurisë!
Nëse jeni duke kërkuar një ndryshim në
aspektin profesional, gjasat janë që të
mos ketë zhvillime pozitive.

LUANI
Konkurrenca mund të jetë jashtëzakonisht motivuese për ju sot, veçanërisht nëse
konkurrenca është me natyrë krijuese.
Nëse merreni me muzike ose arte pamore, atëherë gjasat janë që niveli i kreativitetit te sjellë sa më shumë shpërblime.

VIRGJERESHA
A po i kushtoni më shumë vëmendje
mënyrës se si njerëzit e tjerë po drejtojnë
jetën e tyre? Është koha për t'u rifokusuar
tek vetja juaj. Disa detyra të papërfunduara
do të kenë nevojë të mbyllen sot ose do të
zhgënjeni disa persona të rëndësishëm.

PESHORJA
Është një ditë e mrekullueshme për të
trajtuar çdo detyrë metodike, si planifikimi i një ngjarjeje ose organizimi i udhëtimit
në grupe. Fleksibiliteti juaj gjithmonë ju
ka ndihmuar që të merreni me situata
konfuze dhe të përpunoni një rrjedhë të
vazhdueshme informacioni.

AKREPI
Është koha që të shtoni pak më
shumë mister në jetën tuaj! Në vend
që të zhgënjeheni, sepse nuk e njihni të vërtetën, do të jeni i ngazëllyer
dhe i gjallëruar nga mungesa e informacionit.

SHIGJETARI
merresh. Fabula e tyre ka rëndësi për tjetër gjë. Ajo ka rëndësi për
të na dëshmuar se deri në ç'pikë e
ka kapur për gryke shtetin Rilindja.
Ndryshe pse PS do ta vazhdonte fushatën kur së paku formalisht dhe përkohësisht ajo ishte pezulluar me ligj pas dekretit të

Metës? Ndryshe pse KQZ do të
sillej aq politikisht duke u shtirur
se ky dekret ishte i pavlefshëm?
Ndryshe policia pse do të zbatonte urdhrat partiakë, se zgjedhjet
do të zhvillohen me çdo çmim, pavarësisht nga rezervat e bashkive
të drejtuara nga opozita?
Le të supozojmë për një mo-

Pasi Ilir Meta plasi bombën e anulimit të
zgjedhjeve, pasi dekreti i tij hyri në fuqi
kur u botua në Fletoren Zyrtare, Rilindjes
që nuk tërhiqej nga zhvillimi i zgjedhjeve
moniste, i duhej një shteg ligjor për të
shpëtuar. Për këtë shërbeu partia pa
anëtarë e famozit Idajet Beqiri. Ajo i bëri
një kërkesë KQZ-së gjoja për t'u
çregjistruar nga zgjedhjet pas dekretit
presidencial. KQZ sipas planit ia hodhi
poshtë.

ment se dekreti i Metës ishte antikushtetues dhe në tejkalim të kompetencave presidenciale. Le të
supozojmë se ai mund të rrëzohej,
jo ekskluzivisht nga gjykata
kushtetuese që mungon, por nga
kolegji apo gjykata administrative…
Por përsëri dalim tek pyetja:
pse asnjë organizëm shtetëror
nuk priti qoftë dhe vendimin e
këtyre gjykatave minore?
Përgjigja është e thjeshtë: se ato
e dinin paraprakisht vendimin që
do të merrej. Në ç'do autokraci
nuk ka vend për surpriza.
Edhe Kolegji Zgjedhor i kësaj
të hënë këtë vërtetoi. Ai dëshmoi
se pushteti e ka shtrirë në arkivol
shtetin.
Dhe qoftë edhe vetëm për këtë
bojkoti i opozitës ishte tejet i vlefshëm. Për të na treguar se deri ku
mund të zhyten duart në krim. Për
të na bindur se si sillen banditët
kur ua lë fushën bosh: njësoj si
grabitësit me maska përpara kasafortave të hapura të një banke.

Sot, nëse vërtet dëgjoni atë që njerëzit e tjerë kanë për të thënë, ju do t'i
inkurajoni ata që të flasin më sinqerisht. Një surprizë gjatë pasdites do të
shtojë energji dhe do t'ju mbajë të
buzëqeshur në mbrëmje.

BRICJAPI
Një tranzicion i madh po vjen në jetën
tuaj sot, por ju do të përfitoni vetëm
nëse e mirëprisni atë. Mundohuni të
rrethoheni me njerëz kreativë dhe romantikë, të cilët e shohin jetën si një të
mirë materiale.

UJORI
Ndërkohë që jeni të zënë duke u argëtuar
mund të kuptoni se llogaria juaj bankare
nuk është në nivelin më të mirë. Kontrolloni
bilancin tuaj të llogarisë bankare dhe mos
harroni se ka më shumë se disa kontrolle të
pazgjidhura që duhen qartësuar sot.

PESHQIT
Kujtimi i miqësive të veçanta dhe rikthimi te
sukseset e kaluara mund të jetë mënyra
më e mirë për të rizbuluar veten sot. Duke
rishikuar dhe vlerësuar të kaluarën tuaj, ju
mund të jeni në gjendje që në fund të vendosni shumë çështje si prioritet.
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Kapiteni kuqezi do mbetet tek Ingolshtadi

Karton i shtrenjtë për një 33-vjeçar,
Grojtheri refuzon Mavrajn

E

ardhmja e Mërgim
Mavrajt mund të vazhdojë të mbetet në kategorinë
e tretë gjermane, në radhët
e Ingolshtad. Edhe pse
kapiteni i përfaqësueses shqiptare do të dëshironte të
ishte pjesë e një projekti më
ambicioz dhe të kërkonte një

skuadër më të fortë, me sa
duket 33-vjeçari do të jetë i
detyruar të respektojë marrëveshjen që shkroi në janar.
Ajo nuk parashikon largimin
në rast rënie nga kategoria
dhe te Ingolshtad, i rënë nga
Bundesliga 2, kanë vendosur
të mbajnë Mavrajn edhe për

sezonin tjetër. E vetmja
mënyrë nëpërmjet të cilës
ata do të lënë mbrojtësin të
largohet, është nëse dikush
paguan kartonin e tij. Bëhet
fjalë për një shifër prej 350
mijë eurosh të cilën klubet e
Bundesligës 2 nuk duan ta
paguajnë për një futbollist

33-vjeçar, shumë të cilën
klubi ia pagoi Aris në janar.
Kjo ka bërë që të tërhiqet
Grojter Fyrth, pavarësisht
dëshirës për të kthyer në
ekip futbollistin që kishte
luajtur atje 3 sezone. Mavrajt i është bërë e qartë që nuk
do të paguhet kjo shifër e
lartë. Ndaj mbrojtësi me sa
duket në ditët e para të korrikut, do të jetë i detyruar
të paraqitet në stërvitje me
Ingolshtad, për të vazhduar
karrierën e tij me këtë klub,
për sa kohë që nuk ka alternativa të tjera.

Presidenti analizon sezonin që përfundoi, duke kaluar në sitë edhe gjyqtarët
Jeton Selimi

P

residenti i Federatës
Shqiptare të Futbollit,
Ar mand Duka, ka
folur për sezonin që lamë pas
në Superiore dhe ka dhënë
verdiktet e tij për disa
skuadra. Në një intervistë
për "Supersport", numri një
i federatës, ka "skanuar"
thuajse të gjitha skuadrat.
Është ndalur në suksesin e
merituar të Partizanit sipas
tij. Ka folur me superlativa
për Lufëtatarin. Ndërsa për
Kukësin vend kishin kritikat, pasi Gjici duhet të ishte përqendruar tek ekipi dhe
jo individët.

Duka: Partizani e meritoi titullin,
Skënderbeu të mos justifikohet me KAS-in
Kreu i FSHF-së në '360 grandë', ngacmon Gjicin
mes të sezonit hoqi dy nga
futbollistët më të mirë, vijoi
të kishte performancë pozitive".

KUKËSI

"Kukësit nuk i ka munguar buxheti, as përbërja,
sepse, po ta shohim në letër,
ka patur elementë shumë
cilësorë, por i ka munguar
skuadra. Kishte një disavantazh që nuk luante në shtëpi, por i pari që ka përgjegjësi është vetë presidenti Gjici, që duhet ta organizonte
në atë mënyrë që të kishte
një skuadër më të mirë dhe
jo shumë individë".

PARTIZANI

"Nuk ka dyshim që Partizani zhvilloi një kampionat
të mirë, udhëhoqi thuajse
gjatë gjithë sezonit. Konkurrentët nuk arritën të ishin
në nivelin e Partizanit, qoftë
Teuta, Kukësi, Flamurtari
apo Skënderbeu. Partizani i
optimizoi më mirë gjërat,
ishte pragmatist. Nuk është
se dhuroi ndonjë futboll spektakolar, por arriti rezultatet
dhe patjetër që e meritonte.
E gjithë pjesa tjetër e skuadrave, me pak subjektivizma,
ku futen gabimet apo fati,
kanë marrë atë që kanë
dhënë në bazë të organizimit dhe buxhetit që kanë patur"

SURPRIZA

"Të veçoj futbollistë të

SKËNDERBEU

veçantë, është e vështirë,
por po dalloj një skuadër që
jo vetëm në këtë kampionat,
por edhe në 2-3 të fundit, ka
luajtur një futboll të mirë
dhe, pavarësisht se ka lar-

guar shumë futbollistëve, ka
ruajtur të njëjtin nivel. Ky
është Luftëtari. Nuk ka rrezikuar rënien nga kategoria,
vjet ka luajtur në Europa
League dhe, megjithëse në

"Nuk mendoj se ka
ndikuar te Skënderbeu lufta juridike që ka për të luajtur në Europë. Skuadra mori
rezultate pozitive deri në janar, madje opinionistët mendonin se, pavarësisht largimit të disa lojtarëve, po performonte mirë, por, më vonë,
nuk e di, nuk ishte i përgatitur për të përballuar 36 jav-

Holandezi do të vishet bardhezi

"A Bola" është e sigurt

Juventus-De Ligt? Për
"bookmakers"-at është bast i sigurt

Zhoze Murinjo zëvendëson
Rafa Benitezin te Njukastëlli
L

A

do të jetë vallë Matijs De Ligt përforcimi i parë i
Juventusit të Mauricio Sarrit? Sipas "bookmakers"-ave po,
thuajse është e sigurt që
mbrojtësi potent holandez do të
vishet bardhezi. Kuotat e transferimit të qendërmbrojtësit të
Ajaksit zbritën nga 17.00 në 1.20
në vetëm pak orë. Si për ta përforcuar këtë tezë, janë rritur
shumë kuotat e pretendentëve
të tjerë për De Ligt. Paris Sën Zhërmeni që shikohej si
kandidati favorit, ka shkuar nga 1.80 në 12.00, ndërsa Barcelona nga 6.50 në 13.00. Skuadra më pranë Juves për
shërbimet e mbrojtësit është Mançester Junajtid, e koutuar me koeficientin 7.00.

argimi i papritur i Rafael Benitezit nga stoli i
Njukastëll Junajtidit për shkak të përplasjeve
brenda klubit me çështjet e merkatos, nuk i ka lënë
zbuluar drejtuesit bardhezinj, që po mendojnë menjëherë për emrin e ri në stolin e ekipit. Madje, një emër
me shumë peshë, i cili ka bërë të ëndërrojë tifozët e
klubit për rikthimin në kohët e arta të Alen Shirërit.
Sipas të përditshmes portugeze "A Bola", është Zhoze
Murinjo kandidati kryesor për të zënë vendin e Rafa
Benitezit në stolin e Njukastëllit. Një emër vërtet
sugjestinues, i cili një pjesë të madhe të eksperiencës
së tij e ka në Premier Ligë. Në Angli, mes Çelsit dhe
Mançester Junajtidit, portugezi ka qenë në stol gjithsej në 304 takime.

ët e kampionatit sportivisht,
sepse psikologjikisht lojtarët
nuk kishin asnjë përgjegjësi
për t'u marrë me problemet
juridike. Ndoshta nuk kishte futbollistët e duhur apo
alternativat e nevojshme për
të përballuar kampionatin".

TEUTA

"Teuta u pa si një ekip
konkurrent për kampion,
madje diku 10 javë para përfundimit të kampionatit u
afrua shumë, por m'u duk si
një skuadër pa grintën e duhur. Vendi i tretë është i
merituar, por me aq sa është
investuar duhet të merrte
më shumë".

ARBITRAT DHE GARA

"Me zhvillimin e Shoqërisë zhvillohen të gjithë
aktorët, përfshi dhe arbitrat. Ne bëjmë gjithmonë
maksimumin në selektimin
dhe përgatitjen e tyre si dhe
në kërkesën e llogarisë për
të qenë sa më korrektë. Është e vërtetë që kontestime
ka patur më pak dhe, fat-

mirësisht, vendimet, edhe
kur kanë qenë të gabuara,
nuk kanë ndikuar në garë
apo në renditje. Do ta vlerësonim me nota pozitive, krahasimisht me të shkuarën.
Nuk i penalizon niveli i kampionatit për të shkuar më
lart. Qoftë Enea dhe arbitrat
e tjerë të FIFA-s mund të
bëjnë shumë më mirë. I
kanë të gjitha kushtet, pra e
kanë vetë në dorë. Unë mendoj që për kushtet e krijuara arbitrat nuk kanë asnjë
disavantazh krahasuar me
federatat e tjera. Po të bëjmë
një krahasim, shohim Skominën, që nuk është nga një
kampionat shumë cilësor
(Slloveni), por gjykon në
nivelet më të larta. Po ashtu
edhe një arbitër serb dhe një
tjetër hungarez. Niveli i kampionatit nuk i penalizon,
është i kënaqshëm për të
prodhuar arbitra të niveleve
të larta. Kushtet i kanë, duhet vetëm impenjimi i vetë
arbitrave".

TRAJNERI I RI

Çelsi zgjedh Frank Lampardin,
javën tjetër prezantimi

L

argimi i Mauricio Sarrit
detyroi drejtuesit e
bluve të Londrës të vihen
menjëherë në kërkim të
emrit që do të pasonte italianin në stolin e Çelsit. Në
"Stamford Bridge" nuk
kanë humbur kohë dhe
kanë piketuar një të shtëpisë, Frenk Lampardin,
ish-mesfushorin dhe kapitenin e Çelsit, sot trajner i Derbi Kauntit. Mediat britanike konfirmojnë se ish-kapiteni
ka nënshkruar një kontratë 3-vjeçare me klubin e Abramoviçit, ndërsa nuk bëjnë të ditura detaje financiare.
Prezantimi i Lampardit si trajneri i ri i Çelsit pritet të
bëhet javën e ardhshme.
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Fjalëkryqi (1)
1

2

9

3

4

10

5

11

14

15

12
17

18

20

22

23
26

24

29

32

30

33
35

39
46

21

HORIZONTAL
1.Nuk kalohet nga mbetësi.
5. U printe gladiatorëve
12. Bëhet duke shkuar lart e më lart
14. Tatum që qe pianist.
15. Një që lufton për para
16. Mund të bëhet me safari
17. Breshkat luftarake të kartonave
19. Ngjitet kur nuk nget
20. Në mes të rrugës
21. Sporti me rikisha
25. U shkrua nga Hesiodi
26. Një sferë për model
27. Mbyllin një sirtar
28. Makina Tipo
30. Inicialet e Bean, aktor
31. Nino, kompozitor i famshëm italian
33. Ramiro pa zë.

27

28

38

7

13

16

19

6

Fjalëkryqi (2)

32. Ekstreme në numërim.
33. Eshtë bodrumi.
34. Steiger aktor.
35. Inicialet e Delon.
8
37. Eshtë edhe ai Me Gropa.
38. Një mund të jetë autonom.
40. Në krye yë evidencës.
42. Edgar Allan Poe.
44. Ekstremet në litar.
46. Giorgio i modës.
50. Janë malet me Akonkagua.
25
52. Janë ujërat e bregdetit tonë.

36

34
37

40

38

41

47

42
48

43

49

44

50

VERTIKAL

31

51

52

HORIZONTAL
2. Gjëja e latinëve.
5. Ai i Kuq u hap për hebrejtë.
9. Eshtë fjala e për e foshnjes.
11. Ministri Ekonimie e Pune
13. Marubi i fotografisë.
14. Bel i Mapupassant.
15. Bëhet duke tregtuar objekte të shenjta.
18. Derek aktore.
19. Gjysmë totale.
20. Eshtë art i të folurit
22. Një patriark biblik.
24. Mund të jenë zemërkau të tilla.
26. Janë dëshmorë të kishës.
28. Eshtë lloj papagalli.
29. Eshtë lloj papagalli.
30. Qerre pa qe.

1. Novarro që qe aktor.
3. Kusturica regjisor.
4. Eshtë e jashtëzakonshme.
6. Inicialet e Kazan.
45
7. Ishte qyteti i 100 portave.
8. Pinci i Dy herë mat.
9. Janë të mirat që prodhohen.
10. Eshtë ai që gënjen për t'u bërë
i njohur.
11. Një markë celulari.
12. Ushtrohej nga filibustierët.
16. Një përsiatje.
17. Agjenci Informative Tiranë.
21. Një brejtës pylli.
23. Një Gjon që qe aktor i yni.
25. Titulli i Byron.
27. Në radhë të parë.
31. Emri i Amundsen.
36. Moore aktore.
39. Pishtarë pa pishë.
41. Gjysmë vatani.
43. Rruga e Molnar.
45. Një fazë gjumi.
47. Inicialet e Redford.
48. Në krye të notarëve.
49. Inicialet e Reitman.
51. Unë dhe ti.

1

2

3

4

12

5

6

7

34. Neill i Jurassic park.
35. E bukura e belle epoque.
37. Qe mbreti i elfëve
39. Farrow, aktore
40. Hagen rocsktar
41. Walter i Kush do ta vrasë Charley Verrik
45. Në fund majtas
46. Mund të preken nga morbusi i Basedow
47. Ad… për të ngarkuarin me punë
48. Loach regjiosor
VERTIKAL

8

9

13

14

15
16

24
28

17

18

19

20

21

25

26

29

30

33

34

37

35

38

31

32

42

43

36

39

40

41
45

46

47

48

2. Ishin grekët në trojë
3. Ishin palate të beut
4. Goodëin, ndihmësi i Nero Wolfe
5. Pak sinqeritet
6. Personazhet e Charles Schulz.
7. Kompozoi Mefistofele
8. Në radhë të parë.
10 11
9. Qytet zviceran
10. Në krye të kryesisë
11. Ughi violinist
13. Carlos që qe pilot i Formula 1
15. Ekstreme në muzg
18. Inicialet e Steinbeck
22. Gruda, "Njeriu me top"
22 23
23. Eshtë X ajo e sulmit
24. Paradhoma e parajasës
27
28. Eshtë edhe ai i luftës
29. Janë edhe ato të cirkut
31. Mbarojnë fare
32. Inicialet e Reed, aktor
34. Të parët në sondazh
36. Eshtë taksa
38. Një mund të jetë emërore
39. Një pjesë e marrëzisë
44
41. Gjysmë mimoze
42. Hundë kur s'jam unë
43. Skuadër greke
44. Lemper, këngëtare gjermane
46. Fundi i një akti

SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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- Ekzistojnë shpirtëra të
fëlliqur, të brumosur nga
llumi i bërllogut, të
dashuruar pas fitimit e
interesit, po ashtu siç
ekzistojnë edhe shpirtëra të
bukur, të dashuruar pas
lavdisë e virtytit.
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Përgjigja e numrit të djeshëm
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- Birra është prova se Perëndia na do
dhe dëshiron që të jemi të lumtur.
- Vlera e njeriut është kuantiteti i
energjisë morale, intelektuale dhe fizike
që gjenden në krahërorin e tij.

H A R K
A B I
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- Dallimi në mes ''kush jeni''
dhe ''çfarë doni të jeni''
është ajo që bëni për të
arritur atë.

2

13

15

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

K

T

L

Argëtim filozofik
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- Njerëzit janë si bimët: nuk
rriten mirë nëse nuk u
kushtohet kujdesi i duhur.
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Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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- Njerëzit dinakë urrejnë shkencën e
adhurojnë primitivizmin, kurse të
mençurit këtë e shfrytëzojnë.
- Nuk mund të detyrosh veten tënde të
dashurojë, dhe pikërisht kjo është vlera e
dashurisë.
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