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KRIZA POLITIKE
AKUZAT

Kreu i opozitës, Lulzim
Basha, bën fajtor
kryeministrin Edi

Rama për moshapjen e nego-
ciatave të Shqipërisë në BE.
Ndaj nga Kurbini, z.Basha
apeloi se Rama duhet të lar-
gohet një orë e më parë, në
mënyrë që të hapet rruga
për zgjedhje të lira e të nder-
shme. Basha u shpreh se
kryeministri Edi Rama po
mundohet t'ia kalojë "miun
në hundë" Europës, por kjo e
fundit nuk do të pranojë të
hapen negociatat. "Edi Rama
me hile dhe me dredhi men-
don se do ia kalojë miun nën
hundë Europës, por nuk ia
kalon dot miun nën hundë
Europës. Nuk pranon Euro-
pa të hapë negociatat me një
vend, kryeministri i të cilit
është kapur duke vjedhur vo-
tat me krimin. Është kapur
duke vjedhur qindra miliona
euro të qytetarëve të vet, ësh-
të kapur duke mbrojtur
kriminelët. Që të kalojë
nëpër Europë, duhet që të
kalojë nëpër Berlin, nëpër
Paris, në Bruksel, në Hagë,
në Kopenhagen, kudo ku ka
standarde europiane. Vlerat
për të cilat luftojmë ne,
zgjedhjet e lira dhe të nder-
shme, ndarja dhe balancimi
i pushteteve, ekonomia e
pavarur, zbatimi rigoroz i
Kushtetutës janë Bibla dhe
Kurani i qeverive. Nuk e ka-
lon dot Rama testin e Ber-
linit, sepse nuk kalon dot as
testin e Kurbinit", deklaroi
z.Basha. Sipas tij, Europa
nuk qa autokratë të korrup-
tuar e të inkriminuar. "Ne
duhet patjetër t'i hapim
rrugën europiane vendit. Ne
duhet patjetër t'i hapim ne-
gociatat, ndaj duhet një orë
e më parë t'i japim fund kësaj
marrëzie. Të largojmë Edi
Ramën dhe të bashkojmë të
gjitha energjitë tona pozi-
tive, të djathtë e të majtë,
drejt një zgjidhjeje politike,
që e rikthen sovranitetin tek
njerëzit. Asnjë ndryshim
nuk do të ketë për krizën
ekonomike dhe gjendjen e

Kreu i PD: Rama mendon se do t'ia kalojë miun nën hundë Europës me hile

Basha, apel Ramës: Largohu që BE
të hapë negociatat me Shqipërinë
"Nga hundët t'jua nxjerrim ato që po vidhni"

Valentina Madani

shqiptarëve pa zgjidhur
problemin e problemeve, pa
e zgjidhur varkën e qeverisë
nga huri i oligarkisë, pa e
lidhur fatin e parlamentit

dhe kryeministrit të ardhs-
hëm drejtpërdrejt me qyteta-
rët shqiptarë. Kjo është bete-
ja, zgjedhje të lira e të nder-
shme, largimi një orë e më

DEKLARATA
"Ne duhet patjetër t'i
hapim rrugën
europiane vendit. Ne
duhet patjetër t'i
hapim negociatat,
ndaj duhet një orë e
më parë t'i japim fund
kësaj marrëzie. Të
largojmë Edi Ramën
dhe të bashkojmë të
gjitha energjitë tona
pozitive, të djathtë e
të majtë, drejt një
zgjidhjeje politike që e
rikthen sovranitetin te
njerëzit", theksoi
z.Basha.

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi,

ka bindjen e plotë se Sh-
qipëria do ta fitojë inte-
grimin kur të largohet nje-
riu që e mban peng atë. Ajo
e quan progres-raportin
me rekomandimin pozitiv
për anëtarësimin e Sh-
qipërisë në BE, një arsye
më shumë pse shqiptarët
nuk duhet të tërhiqen nga
kauza e tyre. Kryemadhi
shprehet se rekomandimi
pozitiv është pjesë e sta-
tusit të Shqipërisë që nga
viti 2016 dhe ky është një
proces, i cili zvarritet nga
qeveria e kapur nga push-
teti. "Progres-raporti i Sh-
qipërisë është një arsye më
shumë për opozitën dhe të
gjithë qytetarët shqiptarë
të mos tërhiqen në kauzën
e tyre, të drejtën legjitime
ku vlerat europiane fillojnë
me votën e lirë dhe mundës-
inë për të zgjedhur! Reko-
mandimi pozitiv është

DREKA
Presidenti Ilir Meta dhe ish-kreu i PD-së, Sali
Berisha, drekuan dje bashkë në një nga restorantet
e kryeqytetit. Nuk dihet objekti i takimit, ndërsa në
tryezë duken edhe persona të tjerë. Dreka mes
Berishës dhe Metës ka zgjatur disa orë.





Gjashtë ish-deputetët demokratë, në Prokurorinë e Tiranës

Ish-deputetët e PD në prokurori,
Alibeaj: Dy duar për një kokë

Gjashtë ish-deputetë të PD-së ishin dje në Prokurorinë
e Tiranës, pas procedimit që u ka bërë Policia e Sh-

tetit. Prokurori çështjes i kishte thirrur për të dhënë dësh-
minë e tyre, por kjo gjë nuk ndodhi. Ish-ligjvënësit Fla-
mur Noka, Enkelejd Alibeaj, Gent Strazimiri, Klevis Bal-
liu, Xhemal Gjunkshi dhe Anton Frrokaj i kërkuan
prokurorisë të njihen me aktet e dosjes dhe më pas të
do të japin deponimet e tyre. Në dalje nga akuza e
kryeqytetit, Enkelejd Alibeja tha se prokuroria nuk
ka hetuar një kallëzim të tyre për këtë rast, pasi aty
faktohet dhuna e policisë. "Shqiptarët të marrin fatin
në dorë. Dy duar për një kokë, më 2 qershor para Kryem-
inistrisë. Dy duar për një kokë, për të shpëtuar famil-
jen, për të shpëtuar vendin. Për të qenë patriotë, pse
jo? Në 2 qershor, të dielën, në orën 19.00 përpara Kryem-
inistrisë janë të thirrur të gjithë për të nxjerrë një ditë
të bardhë dhe për të nxjerrë diellin për të gjithë sh-
qiptarët", deklaroi z.Alibeaj. 10 ditë kohë do të kenë
ish-deputetët për t'u njohur me aktet dhe më pas
prokuroria pritet t'i thërrasë përsëri për të dhënë dek-
larime. Nga hetimet e deritanishme të prokurorisë, ata
deputetë kanë hyrë dhunshëm në policinë e Tiranës,
duke u përplasur me punonjës policie.

parë i Edi Ramës, garantimi
i standardeve zgjedhore, në
mënyrë që shqiptarët të jenë
ata që do të vendosin", thek-
soi kreu i PD-së.

"Rekomandimin pozitiv e kemi që nga viti 2016"

Kryemadhi: Integrimin do ta fitojmë
kur ta largojmë njeriun që e mban peng

pjesë e statusit të Shqipërisë
që prej vitit 2016 dhe askush
nuk e mendonte 3 vite më
parë se ne do të endeshim kaq
gjatë në pritjen e pafundme
të çeljes së negociatave dhe
zvarritjes në keqqeverisje të
një qeverie që është dehur
nga pushteti. E vlerësoj këtë
raport më shumë se çdo
raport tjetër, pasi më në fund

risjell në vëmendje shtyllën
kryesore të ekzistencës së
një shteti, ekonominë", dek-
laroi zj. Kryemadhi. Ajo
shprehu bindjen se: "Të
gjithë bashkë do ta fitojmë
integrimin kur të largojmë
një herë e mirë atë që sot
mban peng këtë aspiratë të
madhe, atë që mban peng të
ardhmen e të rinjve tanë".

AKUZAT
"Raporti flet qartë dhe aty vihet
në dukje krimi i organizuar që
ka zaptuar vendin dhe mban
nën kontroll qeverinë. Ne nuk
do të ndalemi deri në
mbajtjen e zgjedhjeve të lira e
të ndershme. Tani zgjedhjet
mbahen me një kandidat.
Njësoj si në kohën e Enver
Hoxhës, na paraqitet një
kandidat, ky është fronti, klani i
rilindjes. Kur themi rilindja,
nënkuptojmë krimin në
qeveri", tha Luan Rama.

Një nga protesta e opozitës

Kreu i PD-së, Lulzim Basha
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Progres-raporti, reagon Greqia:
Duam garanci për minoritetin grek
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Raporti i progresit i Ko
misionit Europian

për Shqipërinë u bë objekt
debatesh të gjata dje në
Kuvendin e Shqipërisë.
Kryeministri Edi Rama e
konsideroi atë si një pas-
qyrë reale të përpjekjeve
që ka bërë Shqipëria në
përmbushjen e kushteve
dhe reformave të ndër-
marra, ndërsa nuk la pa
etiketuar edhe opozitën, e
cila sipas tij u përpoq që
të prishte imazhin e ven-
dit tonë në sytë e part-
nerëve ndërkombëtar.
"Është një pasqyrë, ku pa
vështirësi mund të shihen
të gjitha shtrembërimet,
deformimet dhe përpjek-
jet destruktive të opozitës
rrugore, për të krijuar në
sytë e opinionit publik
vendës, por edhe në sytë e
të gjithë atyre miqve dhe
partnerëve që kanë vull-
netin për t'i dëgjuar
kolegët e ikur në drejtim
të paditur, pamjen e një Sh-

qipërie tjetër", - nënvizoi
Rama në fjalën e tij. Ai thek-
soi se raporti konfirmoi ar-
ritjet në fushën e reformës
në drejtësi, luftën kundër
krimit dhe korrupsionit dhe
hodhi poshtë pretendimet e
opozitës, e cila e shikon sit-

uatën vetëm negativisht.
"Ne mbetemi të vendosur të
stimulojmë një proces dia-
logu me opozitën, por s'kemi
asnjë gatishmëri për të ne-
gociuar Kushtetutën.

Zgjedhjet e 30 qershorit
nuk negociohen!", - tha

Rama. Ndërkohë që ai ësh-
të përfshirë edhe në një
sërë debatesh me përfaqë-
suesit e opozitës së re, me
të cilët nuk mungoi të sh-
këmbejë dhe një sërë bat-
utash. Kështu, deputetin
Kujtim Gjuzi e konsideroi
me ironi si pretendent për
fron mbretëror, ndërsa
kryetares së grupit
demokrat, Rudina Haj-
dari i kujtoj se duhet të
mësojë më shumë. "Pro-
gres i madh është bërë nga
Flamuri pa shkop te Gjuzi
i parë, jemi në progres. I
japin tharm seancës ndër-
prerjet në parlament, ndry-
she nga ndërprerjet e sh-
kopit pa flamur", - u shpreh
Rama. "Zonja Hajdari du-
het ta mësoni se deri para
pak vitesh 6 mijë shqiptarë
paguanin çdo ilaç nga xhe-
pi", - iu drejtua Rama Ru-
dina Hajdarit.

Kuvendi debat për raportin,
Rama batuta me opozitën e re

Kryeministri u shpreh kundër prekjes së Kushtetutës. Dialog për çfarë mund të bëhet më tej

Rama: Zgjedhjet në 30 qershor, nuk
tundohem të mendoj dorëheqjen

"Ne nuk kemi bërë kurrë akte kriminale në zgjedhje"

Ministria e Jashtme greke, përmes një deklarate për
mediat ka reaguar lidhur me raportin e progresit

të miratuar dy ditë më parë nga Komisioni Europian,
ku thekson se në mënyrë të vendosur mbështet proces-
in e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian,
duke shtuar se duhet të përmbushen të gjitha kushtet e
përcaktuara. Por, në këtë deklaratë Greqia ndalet te
shqetësimi i saj i përhershëm, ajo e pakicave kombëtare.
"Siç është bërë e qartë në raportin e Komisionit Evropi-
an, respektimi i të drejtave
të minoritetit grek është i
lidhur drejtpërdrejt me per-
spektivën evropiane të Sh-
qipërisë dhe është pjesë in-
tegrale e pesë prioriteteve
kryesore për hapjen e nego-
ciatave të vendit për
anëtarësim në BE, përm-
bushja e të cilave do të traj-
tohet nga Këshilli i Evropës.
Në këtë kontekst, ne presim
garanci për të drejtat e mi-
noritetit në të gjithë Shqipërinë, një masë që Shqipëria
kishte ndërmarrë për ta miratuar deri në maj 2018 dhe
zbatimin e ligjit të pronësisë për anëtarët e minoritetit",
- thuhet në deklaratë. Më tej shprehet shqetësimi për
pengimin sipas tyre të kandidaturës së Fredi Belerit
për të kandiduar si i pavarur për Bashkinë e Himarës.
"Këto veprime shkelin të drejtën e patjetërsueshme të
përfaqësimit politik të pakicës kombëtare greke në
zgjedhjet komunale në Himarë", - thuhet në deklaratë.

Zgjedhjet vendore do të
mbahen në 30 qershor
dhe nuk do ketë asnjë

mundësi që ato të shtyhen.
Kryeministri Edi Rama i ftu-
ar dje në emisionin "Open", në
"Top Channel" ka hedhur
poshtë çdo mundësi që data e
zgjedhjeve të mund të shty-
het. Sipas tij, data është kush-
tetuese dhe Partia Socialiste
nuk është e gatshme që të
negociojë mbi ligjin themelt-
ar të shtetit. "Unë kam një of-
ertë të qartë, 30 qershori për
të gjithë ata që duan të mar-
rin pjesë dhe të votojnë për
kandidatët që janë regjistru-
ar në këtë garë. Palët në
demokraci nuk mund të ne-
gociojnë rezultatin e
zgjedhjeve dhe Kushtetutën",
- tha kryeministri Edi Rama.
Ai mohoi gjithashtu që të
ketë pasur një rast të më-
parshëm kur zgjedhjet janë
shtyrë, duke prekur Kush-
tetutën. Për këtë, ai tha se në
2007-ën kur janë shtyrë
zgjedhjet, afatet e tyre nuk
kanë qenë të përcaktuara në
Kushtetutë, ndërsa në 2017-ën
zgjedhjet u shtynë vetëm një
javë, prapë brenda afatit kush-
tetues. "Zgjedhjet në 2007-ën
janë shtyrë brenda kornizës
ligjore në një moment kur
Kushtetuta e Shqipërisë nuk
e ka pasur të reflektuar ko-
rnizën e afateve. Sot Kushtetu-
ta e ka të përcaktuar dhe pres-
identi e ka dekretuar në bazë
të Kushtetutës dhe ka
zgjedhur datën e fundit dhe
kjo punë ka marrë fund", - u
shpreh kryeministri. Gjith-
ashtu, ai ka konsideruar të pa-
pranueshme edhe kërkesën
tjetër të opozitës për të dhënë
dorëheqjen dhe për të zhvil-
luar zgjedhje të parakohs-
hme. Rama ka theksuar se
nuk mund të tradhtojë kurrë
vullnetin e zgjedhësve që e
kanë mandatuar kryemi-
nistër. "Nuk është mandati im
personal, nuk është karrigia

ime që ulem në shtëpi, por
është mandati dhe karrigia e
qytetarëve që më kanë man-
datuar. Unë nuk mund të ne-
gocioj mandatin e tyre dhe
nuk mund të bëhem pjesë e
një situate që nuk do të
zgjidhte problemin, por që do
t'i hapte rrugë një precedenti
të rrezikshëm. Nuk ka për të
ndodhur", - tha Rama. Sa i
përket dialogut, ai theksoi se
ajo që mund të bisedohet ësh-
të se çfarë mund të bëhet më
tej dhe jo data e zgjedhjeve
dhe as mandati i qeverisë.
"Një nga gjërat që mund të
dialogohet është çfarë mund
të bëhet më tej dhe jo nëse do

bëhen zgjedhje apo jo. Këto
nuk mund të negociohen", -
shtoi kryeministri. Ai thek-
soi se protestat dhe qëndrimi
i opozitës burojnë nga pam-
undësia për të fituar zgjedh-
jet dhe nga frika nga reforma
në drejtësi. Gjithashtu, ai
theksoi se nuk qëndron as
pretendimi tjetër i opozitës se
zgjedhjet e 2017-ës u blenë.
"Zgjedhjet e 2017-ës kanë qenë
zgjedhjet më të qeta dhe ku
opozita si asnjëherë më parë
ka pasur gjysmën e qeverisë,
ka pasur kryetarin e KQZ-së,
ka pasur shumë agjenci të
rëndësishme që i ka kërkuar
vetë dhe ku 20 mijë komision-

erë të opozitës nuk kanë nën-
shkruar asgjë veçse rezulta-
tin 7 me 0", - tha Rama. Ndër-
kohë që ai theksoi se PS-ja
nuk është përfshirë asn-
jëherë në akte kriminale
zgjedhore. "PS-ja nuk ka qenë
asnjëherë protagoniste në
aktet kriminale të zgjedhjeve.
Ne nuk kemi bërë kurrë akte
kriminale të zgjedhjeve dhe
s'ka si të bëjmë, është çështje
ADN-je", - deklaroi Rama.
Ndërkohë, lidhur me akuzat
për blerje votash në Durrës
nga kryebashkiaku Vang-
jush Dako, ai theksoi se Dako
ka fituar disa herë, edhe kur
PD-ja ka qenë në pushtet,
ndërsa përgjimet e pub-
likuara në media nuk mund
të bëjnë pis të gjithë proces-
in. Pyetjes nëse përballë kësaj
situate kishte menduar ndon-
jëherë dorëheqjen, Rama u
përgjigj: "Nëse do kisha ndjes-
inë se qeverisja po shkon jo
mirë, apo nëse do kisha ndjes-
inë e ndonjë lodhjeje, natyr-
isht që do e kisha menduar. Por
kur s'kam as ndjesinë e parë
dhe as të dytën, kam sensin e
palëkundur të besimit të
njerëzve që më kanë votuar të
bëj këtë punë dhe do ta çoj deri
në fund këtë punë. Nuk kam
asnjë lloj tundimi për të kon-
sideruar dorëheqjen përballë
një presioni destruktiv dhe jo
demokratik".

SHORTI
Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve ka
hedhur dje shortin
për përcaktimin e
radhës së renditjes
së partive dhe
koalicioneve në
fletën e votimit për
zgjedhjet vendore të
30 qershorit. Nga
rezultati i shortit bie
në sy se PS, si
pjesë e koalicionit
"Aleanca për
Shqipërinë
Europiane" do të
mbajë numrin 30.

Kujtim Gjuzi

Kryeministri Edi Rama, dje
në emisionin "Open"
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NEGOCIATAT
VENDIMI

Zëvendëskryetari i
grupit parlamentar
CDU/CSU, Johann

David Wadephul konfirmoi
dje se Gjermania nuk do të
shprehet në qershor për
hapjen e negociatave me Sh-
qipërinë. Koalicioni qeveri-
tar gjerman ka ranë dakord
që vendimi mbi çeljen e ne-
gociatave me Shqipërinë të
merret në shtator të këtij
viti. Shkaku sipas Wade-
phul, është mospërmbushja
e kushteve të vëna nga BE
në vitin 2018. Zëvendëskrye-
tari i grupit parlamentar
CDU/CSU dhe raportuesi
për Ballkanin Perëndimor,
Johann David Wadephul,
shprehet se Shqipëria nuk
ka plotësuar asnjë nga kush-
tet e caktuara në takimin e
Këshillit të Ministrave të
Jashtëm, të datës 28 qershor
2018. Wadephul thekson se
grupi parlamentar i CDU/
CSU-së do të shqyrtojë me
kujdes raportet e progresit
mbi Shqipërinë dhe Maqe-
doninë e Veriut dhe do t'i
krahasojë me analizat e
tjera që ka në dispozicion.
"Një analizë fillestare tregon
se Shqipëria deri më tani nuk
ka arritur të përmbushë asn-
jë nga kushtet për hapjen e
negociatave për anëtarësim,
siç u la porosi nga ministrat
e Jashtëm të BE më 26 qer-
shor 2018. Vetëm në këtë
mënyrë mund të marrim një
vendim të përgjegjshëm nëse
janë plotësuar me të vërtetë
kushtet e fillimit të negociat-
ave për anëtarësim të këtyre
dy vendeve në BE,"- deklaroi
z. Wadephul. Edhe pse refor-
ma në drejtësi cilësohet si
shembullore nga Brukseli,
për CDU/CSU-në sistemi
gjyqësor në Shqipëri nuk ësh-
të ende funksional. "As
Gjykata Kushtetuese, as
Gjykata e Lartë nuk punojnë.
As SPAK-u dhe as BKH-ja
nuk u krijuan ashtu siç u
premtua. Ka përparime në
nivelet e ulëta dhe të mesme
në luftën kundër korrupsion-
it. Por ka shumë pak raste të
hetimit të korrupsionit në
nivelet e larta. Janë të dobëta
përpjekjet për të luftuar
krimin e organizuar. Përveç
kësaj, asnjë institucion ligjor
nuk është krijuar për të het-
uar politikanët dhe personat,
të cilët janë të lidhur me bler-
jen e votave. Në fund të fun-
dit, Kodi i ri Zgjedhor i
kërkuar nga ministrat e Jas-
htëm ende nuk është vendo-
sur", deklaroi z.Wadephul. Në
deklaratën e CDU/CSU thu-
het se Shqipëria ka nevojë për

Gjermania shtyn vendimin. Wadephul: Për Shqipërinë, Bundestagu do të vendosë në shtator

Negociatat, CDU/CSU: Shqipëria nuk
përmbushi asnjë kusht të BE-së

"Qeveria dhe opozita të dialogojnë, të kapërcejnë krizën"

Valentina Madani

më shumë kohë për t'u për-
gatitur për negociatat e pra-
nimit dhe se vendi duhet të
bëjë çdo përpjekje për të
përmirësuar kushtet për një
vendim pozitiv të BE në shta-
tor. Këtu përfshihet edhe ven-

dosja e dialogut të vërtetë
midis qeverisë dhe opozitës
për të kapërcyer krizën poli-
tike. Raportuesi për Ballka-
nin Perëndimor, Johann
Wadephul, shprehet se Sh-
qipëria nuk ka plotësuar as-

SHKURTE

Negociatat, SHBA: Do bashkëpunojmë
për integrimin e Shqipërisë

Ambasada amerikane në Tiranë përshëndeti reko
mandimin pozitiv të Komisionit Europian për Sh-

qipërinë. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, am-
basada e SHBA konfirmon  se do të vijojë mbështetjen
për Shqipërinë për zbatimin e reformave, të cilat do të
mundësojnë integrimin e vendit në Bashkimin Europi-
an. Ambasada amerikane shprehet se mbeten të përkush-
tuar që të punojnë për të siguruar integrimin me sukses
të Shqipërisë në BE. "Ne mirëpresim rekomandimin e
Komisionit Europian për hapjen e bisedimeve të anëtarë-
simit me Shqipërinë dhe konfirmimin e saj se Shqipëria
vijon të bëjë përpara në zbatimin e reformave jetike dhe
të pakthyeshme. Shtetet e Bashkuara mbeten të
përkushtuara që të punojnë me partnerët tanë shqiptarë
dhe të BE-së për të siguruar integrimin me sukses të
Shqipërisë në Bashkimin Europian, përfshirë edhe
mbështetjen tonë të plotë për zbatimin në vijim të refor-
mave legjitime dhe kushtetuese gjyqësore",-thuhet në
deklaratën e SHBA.

Ish-eurodeputetja Doris Pack, reagoi dje përmes një
postimi në Twitter, lidhur me prezantimin e progres
raportit për Shqipërinë. Pack në postimin e saj rep-
likon me përfaqësuesen e lartë të BE-së Federica Mogh-
erini si edhe eurokomisionerin, Johannes Hahn, për
të cilët shkruan se të dy mbyllën sytë.  "Fatkeqësisht,
të dy mbyllën sytë për Shqipërinë, për faktin se atje
nuk ka Gjykatë Kushtetuese. Korrupsion gjigand,
mashtrim elektoral i provuar, prodhimi më i rëndë-
sishëm "agrar" është kanabis. Edhe Presidenti ka ng-
ritur zërin për të gjitha këto",-thekson Pack. Dy ditë
më parë, Komisioni Europian publikoi progres-rapor-
tin që rekomandon hapjen e negociatave për
anëtarësim në BE të Shqipërisë. Raporti do të votohet
nga Këshilli i Europës, ku vendet anëtare të unionit
do të vendosin për hapjen ose jo të negociatave.

Pack: Mashtrim, Mogherini dhe
Hahn mbyllën sytë për Shqipërinë…

DAVID WADEPHUL
"Një analizë fillestare
tregon se Shqipëria deri
më tani nuk ka arritur të
përmbushë asnjë nga
kushtet për hapjen e
negociatave për
anëtarësim siç u la
porosi nga ministrat e
Jashtëm të BE më 26
qershor 2018. Vetëm në
këtë mënyrë mund të
marrim një vendim të
përgjegjshëm nëse
janë plotësuar me të
vërtetë kushtet e fillimit
të negociatave për
anëtarësim të këtyre dy
vendeve në BE", -
deklaroi z. Wadephul.

Ambasadori i BE i dorëzon Bashës e Ruçit progres-raportin

Raporti, Soreca: “Topi” në fushën e
Këshillit, qeveria dhe opozita të dialogojnë

një nga kushtet e caktuara
vitin e kaluar. Ky qëndrim bie
ndesh me atë të ministrit gjer-
man për Europën, Michael
Roth, i cili këmbëngul që Sh-
qipërisë t'i çelen negociatat
në qershor.

Ambasadori i BE-së
z.Luigi Soreca i dorëzoi

dje Kryetarit të Kuvendit,
Gramoz Ruçi, Raportin e
KE me rekomandimin pozi-
tiv për çeljen e negociatave
me Shqipërinë, pa kushte, në
një takim ishte i pranishëm
edhe Kryetari i Grupit Par-
lamentar të PS, Taulant
Balla. "Rekomandimi që bën
Komisioni Europian është i
mirëpritur nga të gjithë sh-
qiptarët, pavarësisht nga
bindjet politike që ata kanë,
pasi është një gjë shumë pozi-
tive që në Shqipëri nuk ka
euroskeptikë. Në këtë rast,
sigurisht që ky raport vjen
menjëherë pasi kanë për-
funduar zgjedhjet në Parla-
mentin Evropian, rezultati

i të cilit është shumë i mirëpri-
tur nga ne, pasi fituan forcat
progresiste pro-evropiane.
Urojmë dhe shpresojmë
shumë që kësaj radhe Këshil-
li Europian të marrë një ven-
dimmarrje, ashtu siç e ka re-
komanduar KE", tha z.Ruçi.
Ambasadori i BE në Tiranë, i
dorëzoi dje kreut të PD-së,
Lulzim Basha progres-rapor-
tin për Shqipërinë. Takimi

mes tyre ku ishin të pran-
ishëm edhe dy ish- deputetët
Tabaku e Pollo zgjati për
afro 90 minuta dhe vjen një
ditë pasi Komisioni Europi-
an rekomandoi hapjen pa
kushte të negociatave të
anëtarësimit për Shqipë-
rinë. Palët nuk bënë asnjë
koment pas takimit, madje
ambasadori Soreca refuzoi
t'i përgjigjet interesit të me-
dias në lidhje me publikimin
e disa sms-ve mes tij e
kryeministrit Rama. Po dje
Soreca i dorëzoi progres
raportin e KE, kryetares së
Komisionit të Integrimit,
Rudina Hajdari. "Topi është
në fushën e Këshillit që du-
het të marrë një vendim"-
theksoi ambasadori Soreca.

Bundestagu
gjerman

Zëvendëskryetari i grupit
parlamentar CDU/CSU,
Johann David Wadephul

WADEPHUL
"Një analizë fillestare tregon se Shqipëria deri më tani
nuk ka arritur të përmbushë asnjë nga kushtet për
hapjen e negociatave për anëtarësim, siç u la porosi
nga ministrat e Jashtëm të BE më 26 qershor 2018.
Vetëm në këtë mënyrë mund të marrim një vendim të
përgjegjshëm nëse janë plotësuar me të vërtetë kushtet
e fillimit të negociatave për anëtarësim të këtyre dy
vendeve në BE,"-  tha z. Wadephul.



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 14.06.2019
ora 8 ºº -  16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi i I -rë 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 me sip. 99.5 m2, e ndodhur në Lgj. 2, Pogradec, në pronësi të Z.
Siljan Ikbal Avdullari, me vlerë fillestare në ankand  31,840 (Tridhjet e një mijë e tetëqind
e dyzet) EURO .

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

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE ANKANDIT TE DYTE

Më datë 17 qershor 2019 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do zhvillohet seanca e fundit
e mbledhjes së ofertave për ankandi i I-rë, për shitjen e pasurisë nr.58/94+1-13, vol.37, fq.242, ZK 8518,
e ndodhur në Durrës (sip=29 m²).
Çmimi fillestar (për pasurinë e lartpërmendura) për apartamentin e lartpërmendur do të jetë 360 euro/m².
Kjo pronë i takonte të ndjerit Flamur Hajdar Satka.
P.s: Qytetarët/subjektet që dëshirojnë të marrin pjesë në ankand krahas një kërkesë duhet të kenë depozituar
dhe 10% të çmimit fillestar si garanci për pjesëmarrje në ankand. Kjo garanci pasurore duhet te jetë e
derdhur në BKT, nr.llogarisë Saimir Hoxha PF (IBAN: AL07 2051 2046 4204 98CL PRCLALLA ).
Adresa: Selia: prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Mobile: 06920 756 44, Phone/Fax: 052 22 6000
Web:  <http://www.permbarues.al



E premte 31 Maj 2019 -  5POLITIKE

Opozita kundërshton
projektin e au
tostradës Milot-Ball-

dren, duke e konsideruar si
një vjedhje të qeverisë social-
iste. Lideri demokrat, Lulzim
Basha, akuzoi dje qeverinë e
Edi Ramës për kontratën
koncesionare për ndërtimin
e rrugës Milot-Balldren. Sipas
tij, Milot-Balldren, që kush-
ton 260 milionë euro për 17 ki-
lometra është një ndër
hajdutëritë që nuk e ka njo-
hur ndonjëherë Europa. Ai
bëri të qartë se nga Kurbini
do t'i vijë fundi pushtetit krim-
inal, pushtetit të hajdutëve,
regjimit më të korruptuar që
ka njohur ndonjëherë Sh-
qipëria. "Nga Kurbini do t'i
vijë fundi pushtetit kriminal,
pushtetit të hajdutëve,
regjimit më të korruptuar që
ka njohur ndonjëherë Sh-
qipëria. Sepse nuk mund të
bashkëpunojë kurrë dinjite-
ti me babëzinë, me shkeljet
flagrante të ligjit dhe të Kush-
tetutës. Po planifikohet një
hajdutëri që iu kalon në për-
masa dhe në pacipësi edhe
hajnisë kriminale tek 'Unaza
e Re'. Tani Milot- Balldre 260
mln euro për 17 km.
Hajdutëri të tillë nuk ka dëg-
juar Evropa, hajdutëri të tillë
shohin vetëm vendet ku pop-
ulli ka mbaruar. Por ne nuk
jemi ai lloj vendi. Tani dua t'i
them ANK-së dhe atyre që fshi-
hen pas ANK-së, çdo banke
shqiptare: Mos guxo një lo-
patë të vetme dheu sepse,
dheu do e mbulojë turpin e
kësaj afere korruptive. Kjo
kontratë do të varroset, Edi
Rama, Belinda Balluku,
Damian Gjiknuri do të sh-
kojnë para drejtësisë. Zoto-
hem para kurbinasve, para
Kishës së Laçit, shans nuk
keni të vidhni shqiptarët. Me
këtë kontratë krimi ju pres-
in hekurat, po kurrsesi
hajdutëria rekord e rrugës
Milot-Balldren. Ndaj, thirrini
mendjes 'ANK'-ja e 'KNA'-ja,
thirrini mendjes Banka Sh-
qiptare do t'ju konfiskojmë
çdo qindarkë. Do t'ju traj-
tojmë si bandë kriminale, një-
soj si krimi i organizuar,
sepse nuk i lini gjë krimit me
këtë vjedhje. Ndaj tërhiquni,
harrojeni se do t'i lëmë
vogëlushët pa shkollë, pen-
sionistët pa pensione, spita-
let bosh për të paguar kon-
tratat korruptive. Qindarkë
për qindarkë do tua marrim
dhe do të kalbeni në burg",
deklaroi z.Basha.
AKUZAAKUZAAKUZAAKUZAAKUZATTTTT

Ish-deputeti i PD-së, Agron
Shehaj, reagoi lidhur me kon-

Koncesioni, PD: Fituesi 'ANK' ka vetëm 4 milionë euro. LSI: Parlamenti, bashkëfajtor

"Milot-Balldren", Basha betohet për
kishën e Laçit: Kontrata do të varroset
"Rama, Balluku e Gjiknuri do kalben në burg"

Valentina Madani

PARALAJMËRIMI
"Zotohem para
kurbinasve, para
kishës së Laçit,
shans nuk keni të
vidhni shqiptarët. Me
këtë kontratë krimi ju
presion hekurat, po
kurrsesi hajdutëria
rekord e rrugës Milot-
Balldren. Ndaj, thirrini
mendjes 'ANK'-ja e
'KNA'-ja, thirrini
mendjes Banka
Shqiptare do t'ju
konfiskojmë çdo
qindarkë", deklaroi
z.Basha.

cesionin e rrugës Milot-Ball-
dren, të cilën e quan një kon-
tratë mashtruese. "Kontrata
e koncesionit të rrugës Milot-
Balldren është kontratë
mashtruese. Kompania 'ANK'
ka marrë përsipër të paguajë
52 milionë euro nga kapitali i
saj, kur ka vetëm 4 milionë
euro kapital. Kompania ka
premtuar që me ketë kapital
minimal do të marrë edhe 70
milionë euro të tjera kredi
nga bankat dhe 19,5 milionë
euro financim nga furni-
torët", shkruan Shehaj. Për
ish-deputetin demokrat, një
gjë është e sigurt: kompania
nuk e ka kapitalin për të cil-
in ka mashtruar në kontratë
dhe ky mashtrim duhet het-

uar menjëherë. Pas Agron
Shehajt të PD-së, edhe LSI
përmes nënkryetarit Petrit
Vasili denoncoi si vjedhje
koncesionin për ndërtimin e
rrugës Milot Balldren. Ndaj,
LSI nuk është pozitive për sa
i përket rekomandimit të Ko-
misionit Europian për hapjen
e negociatave. Sipas tyre, ne-
gociatat për Shqipërinë nuk
do të hapen në qershor.
Nënkryetari i LSI-së, Petrit
Vasili, akuzoi se shkaku krye-
sor për këtë është korrupsio-
ni galopant i qeverisë. Vasili
e konkretizoi akuzën me shi-
fra, duke iu referuar miratim-
it të dy koncesioneve nga
qeveria në vlerën e 400 miliar-
dë lekëve. Sipas tij, këto kos-

to rëndojnë drejtpërdrejt në
xhepat e shqiptarëve. "Qever-
ia shqiptare miraton dy kon-
cesione për rrugën Milot- Ball-
dren, më shumë se 260 milionë
euro në total dhe 320 miliar-
dë lekë për një rrugë të ngush-
të, një rrugë shtesë, nga Ori-
kumi në Dukat, me një vlerë
prej 70 milionë euro. Në total
i thonë 330 milionë euro, të
përkthyera në lekë shqiptare
i thonë rreth 400 miliardë
lekë", tha z.Vasili. Ai akuzoi
më tej: "Parlamenti, bashkë-
fajtor në grabitjen e Milot-
Balldren. Qeveria do të fshi-
het pas përgjegjësisë kolek-
tive. Çmimet e koncesioneve
të qeverisë, dhjetëra herë më
të larta".

Kryeministri Edi Rama
hodhi poshtë dje pre-

tendimet e opozitës për sh-
trenjtësinë e madhe me të
cilën qeveria po kërkon të
japë me koncesion segmen-
tin rrugor Milot-Balldren.
Nga foltorja e Kuvendit,
kreu i qeverisë theksoi se
rruga për të cilën bëhet fjalë
do të jetë e një cilësie dhe
sigurie shumë të lartë.
"Rruga Milot-Balldren ka
dy ura në ato kilometra,
urën mbi Drin, me 224 me-
tra hapësirë drite dhe urën
mbi Mat, me 624 metra hapë-
sirë drite. Janë dy vepra
madhore. Ka 6 nyje mbikal-
ime dhe nënkalime dhe
duke qenë rrugë e stan-
dardit A europian", - u
shpreh kryeministri Rama.
Gjithashtu, ai bëri të ditur
se rruga do të ketë po ashtu
edhe dy rrugë dytësore që
do t'u vijnë në ndihmë ban-
orëve të zonës për të mos
tentuar të futen në rrugën

Autostrada, Rama: Milot-Balldren e
kategorisë A, rrugët nuk maten si terital

kryesore. "Do të jetë një
rrugë, e cila nuk do të pen-
gojë jetën dhe lëvizjen e ban-
orëve në të dyja anët e rrugës,
por nuk do t'i lejojë banorët
që të hapin rrugë për t'u fu-
tur në mes të aksit kryesor.
Që do të thotë se ka dy rrugë
të tjera paralele në të dyja
anët, me 9.5 kilometra gjatësi
dhe po ashtu ka rreth 7 kilo-
metra rrugë shërbimesh për
të gjithë ata që jetojnë në anët
e rrugëve", - nënvizoi Rama, i
cili bëri të ditur se rruga gjith-
ashtu do ketë edhe dy tunele.

Më tej, ai akuzoi opozitën
se gjatë qeverisjes së saj
nuk bëri asnjë rrugë me
standarde, ndërsa u la sh-
qiptarëve një barrë finan-
ciare të madhe për kon-
tratat e lidhura. Kryeminis-
tri u shpreh se çmimi i një
rruge nuk mund të llog-
aritet me metra. "Është e
paimagjinueshme që kilo-
metrat e rrugëve të trajto-
hen si metra teritali. Kur
shet terital, blen terital dhe
ndryshon çmimi thjesht si-
pas madhësisë së kostumit,
por kur flasim për kilome-
tra rrugë, duhet të shohim
çfarë ka në ato kilometra.
Nuk mund t'i bihet shkurt
e të thuash, si ka mundësi
për 17 kilometra rrugë kaq
shumë para? Dhe ja si ka
mundësi. Ne e kemi thënë
që në krye të herës, sapo të
mbyllim rrugët e lëna
rrugëve, do të ndërtojmë
rrugë të standardeve euro-
piane", - u shpreh Rama.

SHKURTE

Projekti i Milot-Balldre përfshin 6 vepra arti dhe 2 tunele

Autostrada e re Milot-Balldren, e cila është nënshk
ruar nga qeveria shqiptare dhe pritet të ratifikohet

edhe në parlament do të ketë një kosto ndërtimi prej 159,5
milionë euro. Kjo do të jetë një autostradë e kategorisë A,
cilësia më e lartë e rrugëve të standardit europian. Ajo
fillon te kryqëzimi i Rrugës së Kombit në Milot dhe përfun-
don në afërsi të fshatit Balldre, në dalje të qytetit të Lezhës,
në rrugën që të çon në Shkodër. Kjo autostradë do të ketë
një gjatësi prej 17 km dhe do të jetë tërësisht e mbyllur në të
dyja krahët jo vetëm për hyrje-daljet e automjeteve dhe
këmbësorëve por e mbyllur në të gjithë gjatësinë me rrjetë
teli për të penguar edhe hyrjen e kafshëve. Gjerësia e saj do
të jetë nga tri korsi ne të dyja krahët e lëvizjes dhe do të
mundësojë ecjen me një shpejtësi prej 120 km/orë. Ky seg-
ment prej 17 kilometrash do të ketë shumë vepra arti, si
urën mbi lumin Mat me një gjatësi 625 metra, urën mbi
lumin Drin me gjatësi prej 225 metra. Veç dy urave të mëdha,
kjo autostradë do të ketë edhe një tunel me dy porta me
gjatësi nga 850 metër secili krah, në malin e Rencit që do të
shërbejë si Bay-Pass i qytetit të Lezhës për ta devijuar fu-
tjen e trafikun të veriut nga kalimi përmes këtij qyteti.

PPP për rrugët, 213 milionë euro për 17 km

Dorëzimi i dy projekteve PPP në parlament nga minis
trja Belinda Balluku ka ngjallur shumë pakënaqësi

për shkak të kostos së lartë. Edhe pse ministria e drejtu-
ar nga ministrja Belinda Balluku premtoi se do të ulte
koston për ndërtimin me koncesion të dy rrugëve Milot-
Balldre dhe Orikum-Llogara, një gjë e tillë nuk ka ndodhur.
Madje, ditën kur BE-ja kritikoi dhe paralajmëroi rrez-
ikun nga PPP-të, ministria ka dorëzuar në parlament dy
projektet, të cilat në total kanë një vlerë prej 213 mln eu-
rosh. Opozita, por edhe ekspertët e kanë cilësuar këtë një
kosto shumë të lartë, duke u shprehur se vlera shkon në
rreth 9 milionë euro për një kilometër. Kryeministri Edi
Rama e ka justifikuar këtë vlerë me faktin se rrugët do të
jenë të standardit A dhe do të kenë shumë vepra si mbikal-
ime, nënkalime dhe ura. Projekti i rrugës Milot-Balldren
kap vlerën 213 milionë euro dhe ka një gjatësi 17.2. Vlera
e projektit Orikum-Dukat pas negocimit dhe dakordësimit
midis palëve do të jetë 67 mln euro.

Raporti, KE: Kujdes me PPP-të, ka munguar konkurrenca

Komisioni Evropian i kërkon qeverisë "Rama" të bëjë
kujdes me koncesionet Partneritet Privat-Publik. Edhe

pse në raport theksohet se vendi ka pasur rritje pozitive
ekonomike, këto projekte shihen si një risk fiskal ndërsa
borxhi publik, i cili është në nivelin 67.3% vlerësohet i lartë.
Në raportin ku rekomandohet hapja e negociatave për Sh-
qipërinë thuhet ndër të tjera se pjesa më e madhe e kon-
tratave PPP janë përzgjedhur në bazën e ofertave të pa-
kërkuara, çka redukton konkurrencën në prokurime.
Shqetësim në lidhje me projektet PPP kanë ngritur edhe
institucione ndërkombëtare financiare si Banka Botërore
dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Edhe pse është kaluar
në komisione, ligji i cili ndalon ofertat e pakërkura për
PPP-të për infrastrukturë ende nuk është miratuar.
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'UNAZA E MADHE'
PROPOZIMI

Projekti i rreth-rrot
ullimit të sheshit "Sh
qiponja" ndryshon

sërish. Bashkia e Tiranës
dhe Ministria e Infrastruk-
turës dhe Energjetikës kanë
prezantuar dje projektin e ri,
i cili synon të lehtësojë
qarkullimin e automjeteve
që hyjnë e dalin nga kryeqy-
teti, por të përmirësojë edhe
pamjen e një prej nyjave më
të rëndësishme dhe zonës
rreth saj. Kryetari i Bash-
kisë së Tiranës, Erion Veliaj,
në fjalën e tij theksoi se
sheshi "Shqiponja" nëpërm-
jet këtij projekti vjen në
formën e një nënkalimi me
korsi të dedikuara për auto-
busët, biçikletat dhe i jep një
rëndësi të veçantë gjelbërim-
it. "Një nga temat kryesore
që kemi adresuar ka të bëjë
me mundësinë dhe propoz-
imin për transformimin e
rreth-rrotullimit 'Shqipon-
ja', nga një zgjidhje në lartë-
si, në një zgjidhje në thellë-
si. Kur infrastrukturat ma-
sive, pra autostradat, përsh-
kojnë zona urbane si ato që
kemi parë në kryeqytete ose
qytete të mëdha të Europës,
kemi parasysh këtu rastin e
Brukselit apo Milanos,
zgjidhja ka qenë në thellësi.
Pra, në vend që të kemi kate,
që pengojnë pamjen e hyrjes
së qytetit me infrastrukturë
masive të betonizuar në
lartësi, këto i çojmë në thellë-
si. Propozimi kryesor fille-
star ka të bëjë me kalimin
në kate nëntokësore, që nuk
ndërpresin qarkullimin", -
tha Veliaj. Po ashtu, ai thek-
soi se ky propozim sjell
mosndarjen e qytetit me një
mur artificial, i cili do të kr-
ijohej nga lidhja e "Unazës"
me rreth-rrotullimin
nëpërmjet këmbëve dhe mu-
rit të betonit. "Propozimi
ynë shkon nga alternativa
ku autostrada ngrihet në
këmbë në kalimin në nivel
zero, çka për këmbësorët,
bizneset dhe ata që duan të
shfrytëzojnë hapësirat e tro-
tuareve apo minisheshet që
krijohen në çdo kryqëzim, të
kemi mundësi që t'i shtojmë
vlerë dhe jo të krijojmë një
mur ndarës, që shërben
vetëm për makinat si mjet
lidhës, kurse për dy komu-
nitetet shërben si mjet
ndarës", theksoi kreu i bash-

kisë. Ai bëri të ditur se pro-
jekti i rishikuar sjell po ash-
tu korsi të dedikuara për
mjetet e transportit publik,
si dhe përdoruesit e biçikle-
tave. Ai nënvizoi se projek-
ti i "Unazës së Madhe" do
të vazhdojë dhe se qyteti
nuk mund të mbetet peng i
një grupi të vogël njerëz-
ish, që kanë zgjedhur t'i

shërbejnë politikës. "'Una-
za' do të bëhet, do të bëhet
me cilësi, do të bëhet bren-
da kostos, do të bëhet në
kohë rekord dhe besoj që
për Tiranën dhe Shqipërinë
që e sheh Tiranën si një
kryeqendër ku mbaron
edhe punët e veta, është një
lajm i jashtëzakonshëm.
Nuk kemi kohë të lejojmë

që një minorancë e
zhurmshme partiake të
pengojë shumicën e qytetit
që do të lëvizë apo edhe shu-
micën e banorëve aty që në
fund fare duan zgjidhje", -
u shpreh Veliaj. Ndërkohë,
ai vuri theksin në fjalën se
askush që preket nga zh-
villimi i këtij projekti nuk
do të mbetet pa strehim,
duke theksuar se bashkia
do u ofrojë trajtim social.
"Sigurisht, për ata që janë pa
asnjë pronë, pa asnjë të
ardhur, pa asnjë letër, kemi
filluar një trajtim social.
Kemi sot familje që jetojnë
shumë herë më mirë te bane-
sat sociale, që i kanë me letra
dhe që i kanë me gjithë rreg-
ullat e shtetit, krahasuar me
çfarë i kemi gjetur mbi
pusetat dhe kolektorët te
zona e 'Astirit'", - tha Veliaj.

Veliaj dhe Balluku kanë prezantuar dje projektin e ri që shmang mbikalimin

Ndryshon projekti i sheshit
"Shqiponja", rreth-rrotullimi në tunel
"'Unaza' do të bëhet me cilësi dhe brenda kostos"

PROJEKTI
"Një nga temat kryesore që kemi adresuar ka të bëjë me
mundësinë dhe propozimin për transformimin e rreth-
rrotullimit 'Shqiponja', nga një zgjidhje në lartësi, në një
zgjidhje në thellësi. Kur infrastrukturat masive, pra
autostradat, përshkojnë zona urbane, si ato që kemi parë
në kryeqytete ose qytete të mëdha të Europës, zgjidhja
ka qenë në thellësi. Pra, në vend që të kemi kate që
pengojnë pamjen e hyrjes së qytetit me infrastrukturë
masive të betonizuar në lartësi, këto i çojmë në thellësi".



Ministrja e Infrastruk
turës dhe Energjisë,

Belinda Balluku, në fjalën
e saj gjatë prezantimit të
këtij projekti e vuri thek-
sin te zgjidhja që i jepet
vijueshmërisë së trafikut
dhe problemit që krijohej
në hyrje të qytetit. "Ti-
ranës nuk i shkon që të
ketë një barrikadë në hyrje
të saj. Ne jemi një kryeqytet
që kemi hapur dyert dhe
kërkojmë të ftojmë të gjithë
ata që jetojnë jashtë Ti-
ranës apo jashtë vendit dhe
barrikadat e betonit kanë
vite që nuk na shkojnë. E
parë në syrin e një qytetari
që jeton në këtë qytet, që
rrit fëmijë në këtë qytet, ky
që propozojmë sot është
një projekt që i shkon qy-
tetit tim, ku unë jam lin-
dur e rritur, ku rris fëmijët
e mi, ku dua të ketë sipër-
faqe të gjelbra, por edhe
zgjidhje teknike për au-
tomjetet që do të vijnë,
duke shtuar korsi për
biçikletat dhe këmbë-
sorët", u shpreh Balluku.
Gjithashtu, ajo nënvizoi se
projekti i rishikuar dhe fu-
tja e rreth-rrotullimit në

thellësi do t'i japë të gjithë
zonës një shesh të mirëfilltë.
"E parë në anën teknike, për
sa kohë sigurohet rrjedhsh-
mëri e pandërprerë e trafikut
dhe zgjidhet problemi i
ngërçit që kemi pasur deri më
sot, orët e gjata të pritjes nëpër

semaforët apo shkëmbimi
me mirëkuptim rreth 'Shqi-
ponjës', gjithçka duket në
vendin e duhur. Nga ana vi-
zuale, kjo është Tirana, duket
si një pjesë e sheshit 'Skënder-
bej', që është spostuar në
hyrje të saj", tha ministrja.

Veliaj: Çliruam "Vojo
Kushin", PD: Prona, e
ligjshme që në '91-shin

Kryetari i Bashkisë së Tiranës ka reaguar dje në
lidhje me prishjet e ndërtimeve te "Selvia", në

Rrugën e Dibrës, duke theksuar se kjo ka të bëjë me një
angazhim publik të Bashkisë së Tiranë për të çliruar
objektet historike, monumentet dhe hapësirat publike
nga ndërtimet. "Nuk ka asnjë sekret, kemi marrë një
angazhim publik: nuk mundet që Vojo Kushi të ketë
dhënë jetën mbi tank, kurse ne bëjmë një lokal mbi
Vojo Kushin, si ai mbi tank. Po ta dinte Vojo Kushi se
po e jepte jetën për këto lloj sjelljesh, do e kishte mend-
uar dy herë hedhjen mbi tank. Le të bëhemi njerëz seri-
ozë, kush ndërton mbi monumente kulture, kush ndër-
ton mbi lapidarë, kush ndërton mbi vende që kujtojnë
dhe përkujtojnë figura të historisë sonë, do të duhet t'i
bëjë llogaritë mirë", - u shpreh Veliaj. Ai theksoi se Bash-
kia e Tiranës do të ruajë të njëjtën vigjilencë për garan-
timin e ligjshmërisë në menaxhimin e territorit edhe
gjatë periudhës së fushatës, për të mos lejuar asnjë
ndërtim të paligjshëm në kryeqytet. Ndërkohë që
zëdhënësja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa ka re-
aguar dje për prishjen e pronës te "Selvia", duke nxjer-
rë dokumentet që sipas saj vërtetojnë se prona është
prishur pa asnjë vendim ligjor dhe se pronari zotëron
certifikate pronësie që në vitin 1981. "Familja e Edmond
Shllakut është terrorizuar dhe nuk është njoftuar para-
prakisht. Shtëpia është pjesë e historisë së Tiranës, e
cila nuk ka lidhje me ndërtimet pa leje. Terrorizëm bash-
kiak në mes të Tiranës!", - shkroi Zhupa.

Balluku: Projekti i jep vijueshmëri
trafikut të automjeteve

"Tiranës nuk i shkon që të ketë një barrikadë
në hyrje të saj. Ne jemi një kryeqytet që

kemi hapur dyert dhe kërkojmë të ftojmë të
gjithë ata që jetojnë jashtë Tiranës apo

jashtë vendit dhe barrikadat e betonit kanë
vite që s’na shkojnë”.

Projekti i “Unazës së Re”

 Nga ana e Shoqerise "Sherbimi Permbarimore AB" Shpk eshte shpallur ankandi faza e trete
per pasurite e meposhtme:

”Apartament”  me siperfaqe 117  m2  e rregjistruar ne rregjistrin hipotekor me Nr.85 date 12.04.2011
me Volum 4 Faqe 23 me Nr.pasurie 3/39+2-8 , ne Zonen Kadastrale 3224 e ndodhur ne Mirdite
Rreshen.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 20,160 (njezet mije e njeqind e
gjashtedhjete) Euro .

Ankandi do te zhvillohet ne date 20.06.2019 ne oren 16:00 prane zyres se shoqerise "Sherbimi
Permbarimore AB" Shpk me Permbarues Gjyqesor Privat Admir Beqiri te ndodhur ne adresen Rr.Bul
Zhan Dark Pall.Kulla.1Teknoprojekt Shk.1 Kat.4 Ap.10 Tirane.
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Komisioni i vetingut në polici, në SHÇBA
dhe në Gardë nis puna me 45 dosjet e para

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Komisioni i Jash-
tëm i Vlerësimit për "Për
Vlerësimin Kalimtar dhe
Periodik të Punonjësve të
Policisë së Shtetit, Gardës së
Republikës dhe Shërbimit për
Çështjet e Brendshme dhe
Ankesat, në Ministrinë e

Brendshme", ka përzgjedhur
45 emrat e parë që do t'i nën-
shtrohen procesit të vetingut.
Subjektet e vlerësimit janë
në detyrat më të larta drej-
tuese në Policinë e Shtetit,
gjithsej 31 punonjës, në Shër-
bimin për Çështjet e Brend-

shme dhe Ankesat (SHÇ-
BA), 12 punonjës dhe në
Gardën e Republikës, 2
punonjës. Dosjet e vetë-dek-
larimit janë tërhequr nga
Komisioni i Jashtëm i Vlerë-
simit dhe ka nisur puna në
fazën e parë, ajo e shqyrtim-

it të deklaratave, kërkimit
të informacioneve dhe ver-
ifikimeve përkatëse. Sipas
parashikimeve ligjore, pas
procesit të hetimit admin-
istrativ, do të mbahet për
çdo subjekt seancë e hapur
dëgjimore. Ndërkohë, MB
njofton se Komisioni ësh-
të duke ndërtuar një faqe
zyrtare web dhe brenda
pak ditësh do të jetë ak-
tive, për t'u njohur me çdo
detaj dhe njoftim publik.

Kreu i OMONIA-s: Vendimi politik, do i drejtohem Gjykatës së Strasburgut

Fredi Beleri merret sërish në pyetje:
S'kam lidhje me masakrën e Peshkëpisë
Kolegji Penal lë në fuqi vendimin e KQZ,

nuk lejohet të kandidojë për Himarën
TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Prokuroria për Krimet
e Rënda ka marrë dje
sërish në pyetje Fredi

Belerin, i dyshuar si i përf-
shirë në masakrën e Pesh-
këpisë, ngjarje kjo e
ndodhur në prill të vitit 1994.
Për më shumë se dy orë, Be-
leri dha shpjegime përpara
oficerit të policisë gjyqësore
në prani të prokurorit të
çështjes Eugen Beci. Bu-
rimet thanë se kreu i OMO-
NIAS-s së Himarës, ka mo-
huar sërish përfshirjen në
ngjarjen e rëndë, ku një or-
ganizatë terroriste greke,
sulmoi postën kufitare në
Gjirokastër, duke vrarë dy
ushtarakë, plagosi tre të
tjerë dhe gjatë tërheqjes gra-
biti edhe armatimin. Marrja
në pyetje për herë të dytë
brenda 10 ditëve të Belerit,
të cilit KQZ i refuzoi kandi-
dimin për kryetar bashkie
në Himarë (ai kandidoi duke
thyer vendimin e PBDNJ
dhe OMONIA-smonias për
bojkotim të zgjedhjeve
lokale), u bë për të bal-
lafaquar dëshminë e tij, me
atë që kanë dhënë edhe per-
sona të tjerë që hetohen në
të njëjtën dosje. Të njëjtat
burime bënë me dije se Fre-
di Beleri është pyetur për
njohjen e tij me disa nga të
dyshuarit e tjerë, lëvizjet
përgjatë ditëve kur u
shënua masakra, si dhe de-
taje të tjera të vlefshme për
hetimin e çështjes, që u ri-
hap pas 25 vitesh. Në përfun-
dim të marrjes në pyetje, ai
është shprehur se ka prova
që nuk ka lidhje me
masakrën e Peshkëpisë. "Në
Prokurorinë e Krimeve të
Rënda vajta për një çështje
që po më sorollat prej 25
vitesh. Nuk kam asnjë lidhje
me këtë ngjarjeje dhe kam
prova. Në kohën e masakrës
nuk kam qenë në Shqipëri,
por në Qipro. Po bëhet për
të hedhur topin jashtë fush-
ës, nga politika. Po bëhet që

të ketë zgjedhje me një kan-
didat, vetëm të PS. Zgjedhje
me një kandidat nuk është
zgjedhje, shpresoj që të mos
kthehemi zgjedhje si në ko-
munizm", ka thënë Beleri.
Ndërkohë, ditën e djeshme
Kolegji Zgjedhor ka rrëzuar
padinë e Fredi Belerit duke
lënë në fuqi vendimin e KQZ
që do të thotë se ai nuk do të
lejohet që të kandidojë për
Bashkinë e Himarës në
zgjedhjet lokale të 30 qer-
shorit. Në seancën e djeshme
KQZ ka parashtruar argu-
mentet sipas së cilëve, pavar-
ësisht kanë kaluar mbi 10
vite nga dënimi i tij dhe
ndonëse mund të quhet si-
pas ligjit "i rehabilituar", de-
kriminalizimi nuk e njeh si
masë lehtësuese. Por, këtë
vendim të Kolegjit Zgjedhor,
Beleri e ka cilësuar si të dik-
tuar nga politika dhe ka de-
klaruar se do ta çojë çësh-
tjen në Gjykatën e Strasbur-
gut. "Kolegji rrëzoi padinë
time. Vendim politik. Dëni-
mi i 2006-ës, për një vepër të
2003 ,nuk kisha bërë thirrje
antinacionale. Kisha bërë
një botim në gazetë dhe
kisha ndihmuar bashkatd-
hetarët tanë që të vijnë të
votojnë në Shqipëri. Do i drej-
tohem Gjykatës së Strasbur-
gut",-deklaroi Beleri.
HETIMET PËRHETIMET PËRHETIMET PËRHETIMET PËRHETIMET PËR
MASAKRËN EMASAKRËN EMASAKRËN EMASAKRËN EMASAKRËN E
PESHKËPISËPESHKËPISËPESHKËPISËPESHKËPISËPESHKËPISË

Në prill të vitit 1994, pos-

ta e Peshkëpisë u sulmua
nga organizata Mavi, ku
edhe mbetën të vrarë usht-
arakët, Fatmir Shehu dhe
Arsen Gjini, si dhe u pla-
gosën tre të tjerë. Prokuro-
ria ka sekuestruar në funk-
sion të hetimeve edhe doku-
mentarin e gazetarit Marin
Mema, ku u rikthye në vë-

mendje masakra e Pesh-
këpisë si edhe dy episode të
trajtuara në emisionin
xhungël, nga gazetari Ar-
tan Hoxha. Në listën e të
dyshuarve si terroristë
janë 7 emra mes tyre, Jorgo
Anastasulis një oficer grek,
Apostolis Karvelas polic
grek, por mes këtyre em-
rave është edhe emri i Fredi
Belerit që në atë kohë ishte
23 vjeç.

SHKURT

Vidhte lokale dhe
banesa, përfundon

në pranga i riu
LIBRAZHDLIBRAZHDLIBRAZHDLIBRAZHDLIBRAZHD - Policia e Li-
brazhdit ka zbardhur dhe
dokumentuar një sërë
vjedhjesh të ndodhura në
këtë qytet dhe në Përren-
jas, ndërsa ka arrestuar në
flagrancë një 26 vjeçar. Në
vijim të punës për paran-
dalimin e vjedhjeve,
zbardhjen e atyre të
ndodhura më parë, identi-
fikimin e vënien para
përgjegjësisë ligjore të au-
torëve, specialistët e
Hetimit të Krimit në Ko-
misariatin e Policisë Li-
brazhd, arrestuan në fla-
grancë shtetasin D.R., 26
vjeç, banues në Pogradec,
pasi më datë 29.05.2019,
dyshohet se ka vjedhur
një shumë lekësh dhe
sende të tjera në lokalin
në pronësi të shtetasit
V.L., në Përrenjas.
Nga veprimet hetimore të
kryera dyshohet se ky sh-
tetas është edhe autor i 4
vjedhjeve të tjera të
ndodhura në Librazhd e
Përrenjas, në periudhën
mars-prill, ku dyshohet se
ka vjedhur në 1 lokal, në
një 1 magazinë dhe në 2
banesa, lekë, pije alkoo-
like e sende të ndryshme.
Materialet hetimore i
kaluan Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës Parë
Elbasan për veprimet të
mëtejshme.

Shiste akullore jashtë
standardeve,

kapet 35-vjeçari
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Një 35-vjeçar me
iniciale L.H. ka rënë në
prangat e Policisë së Sh-
tetit për tregtim dhe pro-
dhim në mënyrë të
paligjshme të akullores jas-
htë çdo kushti dhe standar-
di higjieno-sanitar. Krahas
tij, policia mësohet të ketë
proceduar në gjendje të lirë
bashkëpunëtorin tjetër, 61-
vjeçarin e identifikuar
vetëm me iniciale L.H..  Si-
pas policisë, këta shtetas të
papajisur me licencë për
prodhimin e artikujve ush-
qimorë, në bashkëpunim
me njëri-tjetrin, prodhonin
dhe tregtonin në mënyrë të
kundërligjshme produktin
e akullores jashtë kushteve
dhe standardeve higjieno-
sanitare. Në cilësinë e
provës materiale u sekues-
truan: Lëndë e parë për pro-
dhimin e akullores, dy
makineri për prodhimin e
akullores, ngjyrues boje
dhe një sasi e kon-
siderueshme qumësht plu-
hur. Materialet procedur-
ale i kaluan Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës
së Parë Tiranë në ngarkim
të shtetasve të lartpërmen-
dur për veprat penale "Pro-
dhimi i kundërligjshëm i
artikujve dhe mallrave in-
dustrialë dhe ushqimorë",
"Fshehja e të ardhurave"
dhe "Mospagimi i taksave
dhe tatimeve",- njoftoi
policia.

Një vit pas këtij sulmi,
grupi i drejtuar nga koman-
do, me nofkën Pirro i parë,
organizoi një sulm të dytë
ndaj një tjetër reparti në
Shqipëri, dhe pas reagimit
në kohë të palës shqiptare,
grupi u ndalua nga pala
greke ku edhe u zbulua
identiteti i tyre si dhe u ar-
restuan për armë mbajtje
pa leje. Për këtë episod, Be-
leri nuk dha asnjë koment.

SEKUESTRIMI
Prokuroria ka sekuestruar në funksion të hetimeve
edhe dokumentarin e gazetarit Marin Mema, ku u
rikthye në vëmendje masakra e Peshkëpisë si
edhe dy episode të trajtuara në emisionin xhungël,
nga gazetari Artan Hoxha. Në listën e të dyshuarve
si terroristë janë 7 emra mes tyre, Jorgo
Anastasulis një oficer grek, Apostolis Karvelas
polic grek, por mes këtyre emrave është edhe emri
i Fredi Bejlerit që në atë kohë ishte 23 vjeç.



Fredi Beleri

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje Blu Diesel dhe benzinë pa
plumb 95 oktan, për nevojat e Bankës së Shqipërisë në Tiranë dhe në degë, për një periudhë
një vjeçare”

‘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 17,000,000 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:     Banka e Shqipërisë
BIC:               STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje Blu Diesel dhe benzinë pa
plumb 95 oktan, për nevojat e Bankës së Shqipërisë në Tiranë dhe në degë, për një periudhë
një vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 21 Qershor  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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Kredia për ekonominë
frenoi gjatë muajit
prill, pasi kishte

dhënë sinjale mjaft pozitive
në tremujorin e parë të vitit.
Mbështetur në statistikat e
Bankës së Shqipërisë, porto-
foli i kredisë arriti në 545.8
miliardë lekë, në rënie me
rreth 1.5 miliardë që nga
marsi. Kredia është në vlera
të përafërta krahasuar me
të njëjtën periudhë të një viti
dhe portofoli, për nga për-
masat, ngelet në gjendje
stanjacioni.
RAPORTIRAPORTIRAPORTIRAPORTIRAPORTI

Muaji prill nuk ka qenë i
mbarë as për depozitat dhe
as për kredinë. Sipas statis-
tikave të Bankës së Sh-
qipërisë, stoku i kredisë për
ekonominë ishte 545.7 miliar-
dë lekë në muajin prill, duke
shënuar rënie për herë të
parë pas tre muajve kur ky
tregues kishte njohur një
rritje të shpejtë. Në raport
me një muaj më parë, huaja
për ekonominë ra me 0.3%,
ose 1.5 miliardë lekë më pak.
Në këtë tendencë tkurrëse
ka ndikuar rënia e huasë në
valutë si për bizneset ashtu
dhe për individët, por edhe
kredia në lekë nuk ka shënu-
ar ndonjë hov. Me bazë vje-
tore, huaja për ekonominë
është në stanjacion, me një
rënie të lehtë prej 0.05%. Si-
pas Bankës së Shqipërisë
duke përjashtuar efektin e
kursit të këmbimit dhe të
fshirjes së kredive të këqija
nga bilancet, huaja për eko-
nominë ka shënuar një rritje
vjetore prej rreth 5%, që
gjithsesi mbetet e dobët. Në
tre vitet e fundit, rritja e kre-
disë ka qenë negative, ose
minimale, teksa bankat janë
treguar të shtrënguara me
kriteret e dhënies së huave
nga njëra anë dhe nga ana

Me bazë vjetore, huaja për ekonominë është në stanjacion, me një rënie të lehtë prej 0.05%

BSH: Huadhënia bie me rreth 1.5 miliardë
Kredia për ekonominë frenoi gjatë muajit prill

tjetër ata ankohen se mun-
gojnë projektet cilësore nga
bizneset. Në një takim me
bankierët, gjatë ditës së
mërkurë, Guvernatori i
Bankës së Shqipërisë Gent
Sejko tha se  u shpreh se syn-
ohet të arrihet hartimi i një

plani konkret masash për
përmirësimin e sasisë dhe
cilësisë së kreditimit, si dhe
të zgjerohet gama e produk-
teve financiare. Sejko tha se
vëllimi i kursimeve financia-
re të administruara nga sek-
tori bankar zë rreth 70% të

PBB-së, ndërsa vëllimi i kre-
disë së dhënë prej tij është
rreth 35% të PBB-së. Guver-
natori Sejko kërkoi nga për-
faqësuesit e sektorit bankar
që të reflektojnë një përqasje
më aktive në përmbushjen e
misionin të tyre kryesor, atë

të kreditimit të shëndetshëm
të ekonomisë. Për këtë qëllim,
Guvernatori Sejko cilësoi si
të nevojshme që sektori ban-
kar të ndërmarrë hapat e
duhura për të zgjeruar
gamën e produkteve të kred-
itimit si dhe të financojë sek-
torë të rinj të ekonomisë sh-
qiptare, si bujqësia dhe bi-
znese të tjera inovative në
fushën e teknologjisë së in-
formacionit. Ky proces duhet
të shoqërohet paralelisht me
një vëmendje të shtuar nga
ana e sektorit bankar për të
treguar kujdesin maksimal
në përzgjedhjen dhe finan-
cimin e sektorëve që ofrojnë
një potencial të lartë kthimi.
Gjithashtu është detyrë e
sektorit bankar që të plotë-
sojë gamën e produkteve fi-
nanciare me instrumente
derivate të mbrojtjes ndaj
rrezikut të kursit të këmbim-
it për atë kategori kredimar-
rësish që janë të ekspozuar
ndaj tij.

Denaj: Siguria juridike
e pronës, parakusht për
stimulimin e investimeve

Këshilli i Investimeve zh
villoi sot mbledhjen e tij

të radhës nën drejtimin e
Ministres së Financave dhe
Ekonomisë, znj. Anila Denaj,
ku u diskutua "Mbi Stimu-
lin e Investimeve dhe Sigur-
inë juridike të Pronës". I
pranishëm në këtë mbledhje
ishte edhe Ministri i Shtetit
për Mbrojtjen e Sipërmar-
rjes, Eduard Shalsi, si dhe
kreu i Agjencisë Shtetërore
të Kadastrës, Artan Lame.
Në fjalën e saj, Ministrja De-
naj u shpreh se respektimi i
të drejtave të pronësisë dhe
regjistrimi i plotë dhe për-
fundimtar i pronës mbetet
sfidë e qeverisjes. Ministrja
theksoi se një qasje koher-
ente, jo e fragmentuar ndaj
problemeve të pronësisë,
konsiderohet thelbësore për
ekonominë e një vendi dhe
përbën parakusht për stim-
ulimin e investimeve. "Çdo
progres në këtë fushë rrit
sigurinë ligjore për investi-
torët, nxit transparencën në
mirëqeverisjen dhe luftën
ndaj korrupsionit, si dhe re-
flektohet menjëherë në
raportet ndërkombëtare mbi
reformat në Shqipëri", u
shpreh Denaj. Ministrja ftoi
bizneset pjesëmarrëse në
Këshillin e Investimeve, por
jo vetëm, që të kontribuojnë
në draft ligjin e ri të unifikim-
it të investimeve që Ministria
e Financave ka publikuar
për konsultim publik, i cili
synon të përmirësojë kush-
tet dhe ofrojë balancimin e
tyre, si për investitorët e
huaj, ashtu edhe për investi-
torët e vendas.

Denaj: Raporti i Komisionit Europian
vlerëson masat e ndërmarra nga ShqipëriaRaporti i Komisionit Eu

ropian për Shqipërinë
konfirmoi qartë drejtimin e
duhur që po ndjek qeveria në
një sërë reformash: që nga
ajo e drejtësisë, energjisë, ajo
e financave publike, arsimit
dhe punësimit. Ministrja De-
naj theksoi përmirësimet e
bëra gjatë këtyre viteve në
fushën e ekonomisë ku për-
mendi arritjen e nivelin më
të lartë të ekonomisë në 10
vitet e fundit, një rritje cilë-
sore me ndikim të drejtpër-
drejtë në punësim. Inves-
timet e huaja direkte arritën
mbi 1 miliard euro dhe niveli
i borxhit publik për vitin 2018
arriti 67.2% i PBB. Së bash-
ku me reduktimin e kredive

të këqija në nivelin e 11 %,
bëjnë që Shqipëria të ngush-
tojë hendekun e saj ekonomik
me vendet e BE. Shqipëria ar-
riti shkallën më të lartë të
punësimit në rajon me 52.1 për
qind duke shënuar rritjen më
të madhe me 1.8 pikë përqind-
je në vitin 2018. Hendeku gji-
nor në pjesëmarrjen në forcat
e punës dhe në punësim ka
ardhur duke u reduktuar. "Sh-
qipëria dhe Ministria e Finan-
cave dhe Ekonomisë angazho-
het çdo vit në procesin e
hartimit të Programit të Re-

formave Ekonomike si një nga
bazat e plotësimit të kriterit
ekono-mik. Deri më tani kemi
realizuar me sukses një sërë
rekomandimesh nga Dialogu
Ekonomik dhe Financiar
mes Ballkanit Perëndimor
dhe vendeve të BE-së"- tha
Denaj. Ministrja shprehu
mirënjohjen për partnerët
Evropian dhe shpreson që
Shqipëria të arrijë një nivel
tjetër më të lartë dhe më in-
tensiv, atë të hapjes të nego-
ciatave për të adresuar më tej
sfidat e mbetura.

Banka e Shqipërisë

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi 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:     Banka e Shqipërisë
BIC:               STANALTR
IBAN:            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 24 Qershor  2019, ora 14:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Përzgjedhja e agjencisë së udhëtimit
për pajisjen e stafit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi”.

‘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 25,000,000 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:     Banka e Shqipërisë
BIC:               STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Përzgjedhja e agjencisë së udhëtimit
për pajisjen e stafit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 25 Qershor  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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Agjencia e Kadastrës
Shtetërore publikon
listën me 2 mijë per-

sona që kanë ndërtuar pa leje
dhe do të marrin tapitë për
truallin. Përfituesit janë në
12 qarqe të vendit. Agjencia e
Kadastrës Shtetërore pub-
likon listën e plotë me për-
fituesit e tapive dhe sipërfaqet
takuese për secilin, të mirat-
uar nga Këshilli i Ministrave.
Agjencia Shtetërore e Kadas-
trës bën të ditur se përfitues-
it do të pajisen me certi-
fikatën e pronësisë brenda
afateve ligjore. Vendimi me
listën e përfituesve është botu-
ar në Fletoren Zyrtare dhe
tani pritet vetëm regjistrimi
i tyre. Qeveria ka miratuar
kalimin e së drejtës së pronë-
sisë në favor të subjekteve
përfituese për mbi 1 mijë par-
cela ndërtimore të objekteve
të legalizuara dhe kompen-
simin financiar të pronarëve
të pasurive të paluajtshme që
preken prej tyre, ku përfitojnë
rreth 2 mijë familje. Përfitues-

it janë në Qarkun Berat,
Qarkun Elbasan, Qarkun
Durrës, Qarkun Tiranë,
Qarkun Fier, Shkodër, Vlorë,
Gjirokastër, Kukës dhe Korçë.
Agjencia Shtetërore e Kadas-
trës do të regjistrojë sipër-
faqet takuese dhe do të japë
certifikatën e pronësisë.
KALIMI I PRONËSISË

Kalimi i së drejtës së
pronësisë mbi parcelën ndër-
timore të objektit pa leje
bëhet sipas dispozitave të
Kodit Civil. Sipërfaqja e par-

celës, për të cilën miratohet
kalimi i së drejtës së pronë-
sisë nuk mund të jetë më e
madhe se trefishi i sipërfaqes
së bazës së ndërtimit dhe për
ndërtimet pa leje me funk-
sion banimi jo më shumë se
500 m². Sipërfaqet mbi masat
e përcaktuara në këtë pikë,
të cilat për shkak të për-
masave ose konfiguracionit
nuk mund të shfrytëzohen
më vete për ndërtim, i shit-
en poseduesit të ndërtimit
pa leje sipas vlerës së

pronës, të miratuar me ven-
dim të Këshillit të Minis-
trave, vetëm nëse ka shpre-
hur më parë vullnetin
nëpërmjet një kërkese me
shkrim. Pasi është miratu-
ar kalimi i pronësisë për par-
celat ndërtimore, është
miratuar edhe kompensimi
për pronarët. Këshilli i Min-
istrave ka miratuar edhe
masën e kompensimit finan-
ciar për pronarët e pasurive
të paluajtshme që preken
nga ndërtimet e legalizuara.

Referuar kartelave të pasur-
ive sipas ZVRPP-së sipërfaq-
ja është 33 964,81 m² dhe
vlera totale e kompensimit
financiar është 229 092 338
lekë. Qeveria ngarkon Zyrat
Vendore të Regjistrimit të
Pasurive të paluajtshme Be-
rat, Elbasan, Librazhd, Dur-
rës, Tiranë, Lushnjë, Sh-
kodër, Korçë, Lezhë, Vlorë,
Sarandë, Gjirokastër, Kava-
jë dhe Kukës të regjistrojnë
brenda 5 (pesë) ditëve nga
hyrja në fuqi e këtij vendi-

mi, kalimin e së drejtës së
pronësisë së parcelave ndër-
timore dhe hipotekën ligjore
mbi to, në përputhje me për-
caktimet e pikave 15 e 16, të
vendimit nr.1095, datë
28.12.2015, të Këshillit të Min-
istrave, "Për përcaktimin e
rregullave të bashkërendim-
it të punës, ndërmjet ALU-
IZNI-t dhe ZQRPP-së dhe të
procedurave apo kufizimeve
që zbatohen për efekt të
regjistrimit të pasurive të
legalizuara".

Agjencia e Kadastrës do të regjistrojë sipërfaqet dhe do të japë certifikatën e pronësisë

Ndërtimet pa leje, lista me 2
mijë pronarët që marrin tapitë
Përfituesit në Elbasan, Durrës, Tiranë, Fier, Shkodër, Vlorë

Ornela Manjani

LISTLISTLISTLISTLISTA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRONONONONONARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN TTTTTAPITËAPITËAPITËAPITËAPITË
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UDHËZIMI
MATURA SHTETËRORE

Ministria e Arsimit: Cilat janë rastet që nuk do të pranohen në ciklin e parë

Procedura që duhet të ndjekin
maturantët për aplikimin në universitete
Pagesa që duhet të kryeni para se të futeni në portal

Vetëm pak ditë i nda
jnë maturantët nga
provimet e maturës

shtetërore, çka do t'u hapë
dyert më tej për të nisur ap-
likimin në universitete.
'Gazeta Shqiptare' zbardh
sot procedurën e aplikimit
në IAL-të publike dhe jo-
publike. "Maturantët për
ndjekjen e studimeve në
IAL-të publike dhe jopub-

like, 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 aplikim-
it online në portalin e ap-
likimit universitar U-Alba-
nia",-thuhet në udhëzimin
e Ministrisë së Arsimit.
KRITERET

Aplikimi do të kryhet
nga maturantët/kandidatët
që kanë përfunduar ar-
simin e mesëm të lartë dhe
plotësojnë kushtet: janë

pajisur me dokumentacion-
in ligjor të përfundimit të
arsimit të mesëm të lartë;
plotësojnë kriterin e notës
mesatare, të përcaktuar me
vendim të Këshillit të Min-
istrave; plotësojnë kriteret
shtesë të përcaktuara nga
IAL-të për programet e stu-
dimit për të cilat aplikojnë;
dhe nuk rezultojnë të
regjistruar në një program
tjetër studimi, me përjash-
tim të nxënësve dhe stu-
dentëve të shkëlqyer.
PAGESA

Maturantët përpara ap-
likimit për zgjedhjen e pref-

erencave në portalin e ap-
likimit universitar, duhet
të kryejnë pagesën e tarifës
së aplikimit në vlerën 2000
lekë, në zyrat e Postës Sh-
qiptare apo në bankat e
nivelit të dytë, nëpërmjet
faturës për arkëtim të cilën
e shkarkojnë në portalin U-
Albania. Periudha e kry-
erjes se pagesës dhe afati i
dorëzimit të mandatit të
pagesës si dhe konfirmimi
në portalin U-Albania nga
sekretaritë e shkollave, për-
caktohen në kalendarin e
miratuar me urdhër të
titullarëve të QSHA-së

Voltiza Duro

SKUALIFIKIMI
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.

 GIZ Office Albania seeks the following staff:
1. Cleaner – Country Office (full-time position)
2. Cleaner – Country Office (part-time position, 50%)
3. Cleaner – ORFs (full-time shared position)
4. Cleaner – CCAWB III and DKTI programme (full-time shared position)

As an international cooperation enterprise for sustainable development with worldwide operations, the federally
owned Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH supports the German
Government in achieving its development-policy objectives. It provides viable, forward looking solutions for
political, economic, ecological and social development in a globalised world. GIZ promotes complex reforms
and change processes. Its corporate objective is to improve people’s living conditions on a sustainable basis.
A. Responsibilities

The cleaner is responsible for:
keeping the office premises clean and tidy
running errands and carrying out other tasks needed to run the office smoothly
providing small lunch for all office/programme staff members in the office building

The cleaner performs the following tasks:
B. Tasks

1. Office services
The cleaner,
cleans the office premises, rooms, furniture, carpets and windows
checks and refills supplies in all areas, including office supplies and articles in the wash-rooms and WCs
sets up and prepares the meeting rooms as instructed
supplies the offices with hot and cold beverages
provides services at meetings, e.g. serves coffee and tea for guests and visitors
reports if stocks, e.g. of beverages are low, and need to be replaced
prepare small lunch for office/programme staff (including purchase)

2. General tasks
The cleaner
 supports office or project logistics, e.g. takes letters to the post office or hands them to courier services
  reports damage of office areas and equipment (esp. kitchen, bathroom), and organises and monitors
maintenance and repair

A. Required qualifications, competences and experience

Qualifications
 primary school education
 at least 3 years   work experience in a comparable position with references
 ideally, basic knowledge of English or German language
sensitivity in handling and disposing of documents which may be important
reliability and good organisational skills
good cooking skills
high team spirit

Contract conditions:
 Programme office in Tirana
 Assignment period: 01.09.2019 – 31.12.2021

Please forward your application until 16th of June 2019, to GIZ Office Albania by E-Mail:
giz-albanien-hr@giz.de including the following information: CV in English, references.
Only short-listed candidates will be contacted for interviews.
GIZ is an equal opportunity employer and welcomes applications from all interested groups without any
discrimination!

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

1- “Pyll” me sip. 59.800 m2, Nr. Pas. 1/187, Vol.14, Fq.15, ZK 3101,,  e ndodhur ne
Qerret, Kavaje. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me
të cilin fillon ankandi është 3.119.364 Euro . Ankandi zhvillohet datë 24.06.2019 ora
16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
2- “Truall+ Ndertese” me sip. 701.2 m2 dhe ndertese 156.2 m2, Nr. Pas. 4/167, Vol.13,
Fq.77, ZK 8360,  e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana
Bank sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 660.240 Euro . Ankandi zhvillohet datë
14.06.2019 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
3- “Apartament” me sip. 417 m2, Nr. Pas. 1/312+1-54, Vol.25, Fq.12, ZK 8370,  e
ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të
cilin fillon ankandi është 216.561 Euro . Ankandi zhvillohet datë 14.06.2019 ora 16.00
në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
4-”Njesi” me sip. 256.1 m2, Nr. Pas. 1/330+1-N18, Vol.31, Fq.135, ZK 8370,  e ndodhur
ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi është 161.343 Euro . Ankandi zhvillohet datë 14.06.2019 ora 16.00 në
adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
5-”Njesi” me sip. 248 m2, Nr. Pas. 1/330+1-N19, Vol.31, Fq.142, ZK 8370,  e ndodhur
ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi është 156.240 Euro . Ankandi zhvillohet datë 14.06.2019 ora 16.00 në
adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al
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Udhëzimi i MASR: Duhet të plotësoni formularin e aplikimit në raundin e dytë

Si do të kryhet regjistrimi në
universitete për vitin 2019-2020
Kujdes, maturantët duhet të ndjekin lëvizjen e vijës së kuqe

dhe RASH-it, për çdo
vit akademik.

PROCEDURA
Sipas kalendarit  të

miratuar me urdhër të tit-
ullarëve të QSHA-së dhe
RASH-it, për çdo vit aka-
demik, maturantët/kandi-
datët që duan të ndjekin
studimet në IAL, përfshirë
edhe kandidatët që kanë
përfunduar arsimin e
mesëm të lartë jashtë ven-
dit, pas pagesës së tarifës
së aplikimit,  do të ap-
likojnë në portalin U-Alba-
nia nëpërmjet formularit
online të aplikimit, mbi
bazën e notës mesatare si-
pas VKM-së përkatëse mbi
kriterin e notës mesatare
dhe kritereve të tjera të
përcaktuara nga IAL-të."
Maturantët/kandidatët,
që aplikojnë për t'u pranu-
ar në programet e studi-
meve dyvjeçare me karak-
ter 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. Kan-
didatët zgjedhin deri në 10
(dhjetë) programe studimi
nga lista e programeve të
studimit, që ofrohen nga
IAL-të publike/jopublike,
për vitin akademik për-
katës",-thuhet në udhëzim.
Ndërkohë, portali U-Alba-
nia nuk do të pranojë ap-
likime nga maturantët/
kandidatët, të cilët nuk
plotësojnë kriterin e notës
mesatare, për programet e

Në datat e përcaktu
ara, për çdo vit aka
demik, të gjithë apli-

kantët, të cilët kanë kryer
procesin e aplikimit në raun-
din e parë dhe janë shpallur
fitues, kryejnë procesin e
regjistrimit me dokumenta-
cion në sekretaritë mësimo-
re të IAL-ve në programin
e studimit ku dëshirojnë të
vazhdojnë studimet. Peri-
udha e parashikuar në kre-
un III, A/1 është e ndarë në
7 faza 48-orëshe. Secili apli-
kant ndjek ecurinë e pro-
cesit të shpalljes fitues të tij
në njërin apo disa programe
studimi, nga ato që ka
përzgjedhur në formularin
e aplikimit. Kur ai është
shpallur fitues, duhet të
paraqitet pranë IAL-së ku
dëshiron të regjistrohet,
brenda afatit  48-orësh.
Nëse aplikanti nuk regjis-
trohet brenda afatit 48-
orësh, ai humbet të drejtën
e regjistrimit, në ato pro-
grame studimi ku ishte
shpallur fitues në atë fazë.
"Për programet e studimit
të ofruara nga IAL-të, për
të cilat: a) nuk përcakto-
hen kritere shtesë nga IAL-
ja përkatëse, me përjash-
tim të notës mesatare; b)
numri i kandidatëve është
i njëjtë apo më i ulët se
numri i kuotave të miratu-
ara; nuk aplikohet ndarja
në faza 48-orëshe. Në rast
se pas çdo faze konstato-
hen kuota të paplotësuara,
zhvendoset vija e kuqe dhe
shpallen fitues të rinj të
asaj faze. Këta fitues të rinj
regjistrohen vetëm në
fazën pasardhëse.  Këto
faza vijojnë deri në plotë-
simin e kuotave dhe për-
fundojnë në datën e për-
caktuar në kalendarin e
miratuar me urdhër të tit-
ullarëve të QSHA-së dhe
RASH-it, për çdo vit aka-
demik",-bëhet me dije në
udhëzimin e ministrisë së
Arsimit. Ndërkohë, për pro-
gramet e studimit me kuo-
ta të paplotësuara, të cilat
nuk kanë aplikantë në
pritje, do të rikthehen në
garë aplikantët e shpallur
fitues në fazat
paraardhëse, të cilët nuk
rezultojnë të regjistruar në
programe të tjera studimi.
Rikthimi në garë kryhet
sipas listës së renditjes së
aplikantëve për raundin e

parë. Aplikantët fitues në
një program studimi, të
cilët nuk janë regjistruar
sipas afateve të raundit të
parë, humbasin të drejtën
për t 'u regjistruar.  Ata
kanë të drejtën që të plotë-
sojnë formularin e aplikim-
it të raundit e dytë.
PROCESI I
ÇREGJISTRIMIT

Aplikanti, pasi ka bërë
regjistrimin me dokumen-
tacion dhe ka nënshkruar
në regjistër, ka të drejtë të
çregjistrohet në datat e
përcaktuara në kalendarin
e miratuar me urdhër të tit-
ullarëve të QSHA-së dhe
RASH-it, për çdo vit aka-
demik. Ai paraqet një
kërkesë për çregjistrim
pranë sekretarisë mësimo-
re të fakultetit ku është
regjistruar, duke tërhequr
dokumentet e dorëzuara.
Nëse nuk e kryen këtë ve-
prim brenda këtij afati, ai
nuk ka të drejtë ta ndry-
shojë programin e studim-
it për këtë vit akademik.
Çregjistrimi kryhet në por-
talin U-Albania nga sekre-
taria mësimore e fakul-
tetit. Sekretaritë mësimo-
re, në përfundim të proces-
it të çregjistrimit të apli-
kantëve dhe dorëzimit të
dokumentacionit, përcjell-
in në portalin U-Albania

listën e aplikantëve të
çregjistruar në format ele-
ktronik, brenda datës së
përcaktuar në kalendarin e
miratuar me urdhër të tit-
ullarëve të QSHA-së dhe
RASH-it, për çdo vit aka-
demik.
PROCESI I
ANKIMIMIT

Aplikantët kanë të
drejtën e ankimimit në
IAL-të përkatëse në datën
e përcaktuar në kalendar-
in e miratuar me urdhër të
titullarëve të QSHA-së dhe
RASH-it, për çdo vit aka-
demik. Brenda 24 orëve
nga momenti i paraqitjes së
ankesave, IAL-të duhet të
shprehen me vendim
lidhur me ankimimet. Ven-
dimet e IAL-ve ankimohen
në gjykatën kompetente.
IAL-të, pas përfundimit të
afatit të ankimimit dhe
shqyrtimit të ankesave,
pasqyrojnë në format ele-
ktronik në portalin U-Al-
bania, brenda datës së për-
caktuar në kalendarin e
miratuar me urdhër të tit-
ullarëve të QSHA-së dhe
RASH-it, për çdo vit aka-
demik, vendimet lidhur
me ankimimet e apli-
kantëve. Aplikantët, pavar-
ësisht paraqitjes së
ankesës, nëse janë shpallur
fitues në një ose disa pro-

grame të tjera studimi, vi-
jojnë procedurat e
regjistrimit. Nëse ankesa e
tyre është pranuar, ata du-
het të çregjistrohen nga pro-
grami i studimit (nëse janë
regjistruar) dhe të regjistro-
hen në programin e studim-
it, në të cilin është pranuar
ankimimi, në datat e përcak-
tuara në kalendarin e mirat-
uar me urdhër të titullarëve
të QSHA-së dhe RASH-it, për
çdo vit akademik. Nëse nuk
ka çregjistrime (nuk ka kuo-
ta të lira) dhe ankimimi/et
pranohen, atëherë IAL dër-
gon në MASR kërkesën për
rialokim kuotash.
PROCESI I
REGJISTRIMIT, RAUN-
DI I DYTË

Në datat e përcaktuara në
kalendarin e miratuar me ur-
dhër të titullarëve të QSHA-
së dhe RASH-it, për çdo vit
akademik, të gjithë apli-
kantët, të cilët kanë kryer
procesin e aplikimit në raun-
din e dytë dhe janë shpallur
fitues, kryejnë procesin e
regjistrimit pranë IAL-ve, me
dokumentacion në sekretar-
itë mësimore në programin e
studimit ku dëshirojnë të
vazhdojnë studimet. Peri-
udha e parashikuar në kreun
III, D/1 është e ndarë në 5
faza 48-orëshe. Secili aplikant
ndjek ecurinë e procesit të
shpalljes fitues të tij në
njërin apo disa programe stu-
dimi nga ato që ka
përzgjedhur në formularin e
aplikimit. Kur aplikanti ësh-
të shpallur fitues, duhet të
paraqitet pranë IAL-së ku
dëshiron të regjistrohet,
brenda afatit 48-orësh. Nëse
aplikanti nuk regjistrohet
brenda afatit 48 orësh, ai
humbet të drejtën e
regjistrimit në ato programe
studimi ku ishte shpallur
fitues në atë fazë.

ÇREGJISTRIMI
Aplikanti, pasi ka
bërë regjistrimin
me dokumentacion
dhe ka nënshkruar
në regjistër, ka të
drejtë të
çregjistrohet në
datat e
përcaktuara në
kalendarin e
miratuar me
urdhër të
titullarëve të
QSHA-së dhe
RASH-it, për çdo
vit akademik.

Voltiza Duro

ANKESA
Aplikantët kanë të drejtën e ankimimit në IAL-të
përkatëse në datën e përcaktuar në kalendarin e
miratuar brenda 24 orëve nga momenti i paraqitjes
së ankesave, IAL-të duhet të shprehen me vendim
lidhur me ankimimet.


ciklit të parë të studimeve
dhe në programet e inte-
gruara të studimeve të
ciklit të dytë me kohë të
plotë. "Sipas kalendarit të
miratuar me urdhër të tit-
ullarëve të QSHA-së dhe
RASH-it, për çdo vit aka-
demik, QSHA-ja i përcjell
RASH, në formë elektron-
ike dhe zyrtarisht, listën e
m a t u r a n t ë v e / k a n d i -
datëve që kanë aplikuar
me formularët A1/A1Z, të
dhënat sa më poshtë: a) ID
e maturës; b) Të dhënat per-
sonale dhe të dhëna shkol-
lore (shkolla, DRAP/
ZVAP), llojin e formularit);
c) Indekset e profileve të
shkollave të mesme të lar-
ta. Sipas kalendarit të
miratuar me urdhër të tit-
ullarëve të QSHA-së dhe
RASH-it, për çdo vit aka-
demik, QSHA-ja i përcjell
RASH-it, në formë elektron-
ike dhe zyrtarisht, për çdo
maturant/kandidat të
dhënat sa më poshtë: a) ID
e maturës; b) të dhënat per-
sonale dhe të dhënat shkol-
lore (shkolla, DRAP/ZVAP/
llojin e formularit); c) notat
e të gjitha viteve të shkollës
së mesme; d) rezultatet e
provimeve të maturës sh-
tetërore; e) mesataren e të
gjitha viteve të shkollës së
mesme të lartë; f) mesa-
taren e provimeve të
maturës shtetërore; g) me-
sataren e përgjithshme të
përllogaritur sipas VKM-së
për kriterin e notës mesa-
tare; h) indekset e profileve
të shkollave të mesme të
larta",-nënvizon MASR.





E premte 31 Maj 201914 - SOCIALE



UDHËZIMI I RI
PUNËSIMI I MËSUESVE

Dokumentacioni i plotë që duhet dorëzuar, vlerësimi me dosje dhe testi i informatizuar

Zbardhet udhëzimi: Si do të bëhet
vlerësimi i mësuesve në portal

Cilët do të kenë më shumë prioritet për t'u punësuar

Të gjithë ata që kanë
përfunduar studimet
e larta në një nga de-

gët e mësuesisë mund të ap-
likojnë për një vend pune në
një prej institucioneve arsi-
more publike të arsimit
parauniversitar. Kandidatët
e interesuar mund të njihen
me shpalljen e vendeve të
lira të punës, procedurën e
konkurrimit, renditjen dhe
pranimet në portalin "Më-
sues për Shqipërinë. 'Gaze-
ta Shqiptare' zbardh sot kri-
teret dhe skemën e vlerësim-
it të dosjeve të kandidatëve
për ushtrimin e profesionit
të mësuesit. Ditën e djeshme
ka hyrë në fuqi udhëzimi
"Për procedurat e pranimit
e të emërimit të mësuesit në
një vend të lirë pune në in-
stitucionet arsimore publike
të arsimit parauniversitar
dhe për administrimin e por-
talit "Mësues për Sh-
qipërinë". "DPAP, bazuar në
të dhënat e dërguara nga
DRAP, nëpërmjet portalit
"Mësues për Shqipërinë",
shpall vendet e lira të punës
për lëvizjet paralele jo më
vonë se një ditë para fillimit
të vitit mësimor dhe gjatë
vitit menjëherë nga njoftimi
për vendin e lirë të punës.
Vendet e lira të punës
shpallen pasi është bërë
plotësimi i kërkesave për
lëvizje paralele dhe sistemi-
mi i mësuesve që mbeten pa
ngarkesë mësimore në zyrat
vendore të arsimit parauni-
versitar (në vazhdim ZVAP)
deri në 1 (një) ditë para
fillimit të vitit mësimor.
DRAP ka detyrimin të
raportojë në DPAP lëvizjet
paralele dhe vendet e lira të
punës 1 (një) ditë përpara
fillimit të vitit mësimor.
DRAP ka detyrimin të kon-
firmojë menjëherë në porta-
lin "Mësues për Shqipërinë",
përgjatë vitit mësimor, ven-
det e lira të punës për çdo
institucion arsimor paraun-
iversitar të varësisë, si dhe
listën e punësimeve të kry-
era në muajin paraardhës,
brenda 5 (pesë) ditëve të
para të çdo muaji",-thekso-
het në udhëzimin e MASR.
PROCEDURA

Ndërkohë, kandidatët e
interesuar për të ushtruar
profesionin e mësuesit du-
het të regjistrohen online në
portalin "Mësues për Sh-
qipërinë" sipas procedurave
dhe afateve të përcaktuara
nga Ministria e Arsimit.
Konkurrimi do të zhvillohet
në dy faza: vlerësim me
dosje; dhe testim i informa-
tizuar. Në fazën e parë, kan-
didati i interesuar për të ush-
truar profesionin e mësues-
it dërgon në DRAP, ku kan-
didati ka qendrën e banim-
it, dosjen e aplikimit për
konkurrim. Dosja e aplikim-
it dërgohet me postë sipas
afateve të përcaktuara nga

DRAP.
DOKUMENTACIONI

Kandidati, dosja e të cilit
nuk përmban dokumentet e
detyrueshme do të përjash-
tohet nga të gjitha fazat e
konkurrimit. Kandidatët
kanë të drejtë të konkur-
rojnë deri në tri ZVAP. Ndër-
sa aplikanti, i cili ka qenë
pjesëmarrës në portalin e
fundit dhe dëshiron të
konkurrojë, duhet të dër-
gojë me postë në DRAP, ku
ka qendrën e banimit,
kërkesën për konkurrim, në
të kundërt përjashtohet nga
portali. Kandidatit, i cili ka
qenë pjesëmarrës në porta-
lin 2018 dhe dëshiron të ru-
ajë pikët e dosjes, do t'i kon-
vertohen pikët, pas trans-
ferimit të dosjes nga ZVAP.
"Në fazën e dytë, "Testim i
informatizuar", marrin pjesë
kandidatët që janë regjistru-
ar online në portalin "Më-
sues për Shqipërinë" dhe
kanë kaluar me sukses fazën
e parë "Vlerësim me dosje".
Aplikimi për pjesëmarrje në
testim, mënyra e testimit
dhe vlerësimi përcaktohen
në udhëzimin përkatës të
MASR-së. Për të marrë pjesë

në testimin e informatizuar,
kandidati duhet të pajiset
me formularin e lëshuar nga
Komisioni i Vlerësimit të
Dosjeve të DRAP-së, sipas
shtojcës 3 të këtij udhëzimi,
pranë ZVAP sipas vendban-
imit. 13. Rezultatet e vlerë-
simit të dosjes dhe të testim-
it të informatizuar për çdo
kandidat bëhen transpar-
ente nëpërmjet faqes elek-
tronike zyrtare të çdo
DRAP/ZVAP-je dhe në por-
talin "Mësues për Sh-
qipërinë". Renditja e kandi-
datëve, të cilët kanë përfun-
duar të dy fazat e konkurrim-
it, fillon me kandidatin që ka
më shumë pikë dhe vijon me
rend zbritës për çdo profil
dhe çdo ZVAP. Kandidati, i
cili në renditjen e përgjiths-
hme është renditur me num-
rin më të madh të pikëve, ka
të drejtën e zgjedhjes për
vendin e lirë të punës dhe
është i detyruar të konfir-
mojë në ZVAP brenda 24
orëve nëpërmjet adresës ele-
ktronike. Në rast të moskon-
firmimit nga kandidati, ky
pozicion pune i ofrohet kan-
didatit të listuar një rend më
poshtë.

Voltiza Duro

DOKUMENTET QË NEVOJITEN:
1. Jetëshkrimi.
 2. Kërkesë për konkurrimin në portalin "Mësues për
Shqipërinë"
3. Raport mjekoligjor (i tre muajve të fundit dhe i
detyrueshëm).
4. Deklaratë për gjendjen gjyqësore.
5. Vërtetim i qendrës së banimit (i detyrueshëm).
6. Kopje e librezës së punës e njësuar me origjinalin
(nëse ka).
7. Kopje e njësuar me origjinalin e diplomës/ave,
vërtetimit/listës së notave të studimeve të larta
8. Kopje e njësuar me origjinalin e licencës së provimit të
shtetit për profesionin e rregulluar të mësuesit, për të
gjithë kandidatët që kanë detyrim ligjor ta kryejnë këtë
provim sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi ( i
detyrueshëm).
9. Kopje e njësuar me origjinalin e dëshmive të
kualifikimit për kategoritë: "Mësues i kualifikuar", "Mësues
specialist", "Mësues mjeshtër" (nëse ka).
10. Kopje e njësuar me origjinalin e certifikatave me
kredite të trajnimeve të kryera brenda dhe jashtë vendit.
Certifikatat me kredite të trajnimeve të kryera brenda
vendit të jenë ofruar nga MASR-ja, institucionet e
varësisë ose nga agjencitë e akredituara nga MASR-ja.
11. Kopje e njësuar me origjinalin e dëshmisë së njohjes
së gjuhës/ve të huaja.
12. Deklaratë nga kandidati për autorizimin e DRAP-së
që të shqyrtojë vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura
sipas shtojcës 6 të këtij udhëzimi.
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"Janë njerëz mali", reagime ndaj deklaratës së kryeministres serbe

Thaçi: BE-ja ta dënojë
gjuhën raciste të Brnabiç

Doris Pak: Deklaratë e tillë, e dëgjuar në vitet '90 në Serbi

Krijimi i gjykatës për krimet serbe, Kurti: Është ide e nxituar

Tribunali për gjenocidin serb, merr mbështetje
ideja e kryeparlamentarit Veseli

SHKURT

Pendarovski: Presim mbështetje
nga Franca për caktimin e

datës për negociata

Presidenti i  Re pub
likës së Maqedonisë

së Veriut,  Stevo Pen-
darovski, dje priti am-
basadorin e Republikës
së Francës, Kristian Ti-
monie. Në takim janë sh-
këmbyer mendime për
marrëdhëniet e
përgjithshme dypalëshe
midis Republikës së
Maqedonisë së Veriut
dhe Republikës së
Francës si dhe infor-
macionet për gjendjen ak-
tuale në të dyja shtetet,
dhe për ngjarjet në rajon.
Presidenti Pendarovski,
bëri të ditur se kabineti i
tij, ka shfaqur kënaqësi
për zhvillimin e bash-
këpunimit midis të dyja
shteteve, që karakterizo-
hen me miqësi dhe besim
të ndërsjellë. Pendarovs-
ki ka theksuar se Repub-
lika e Maqedonisë së Ver-
iut në Republikën e
Francës sheh mik dhe
aleat të sinqertë në reali-
zimin e qëllimeve
strategjike. Pas publikim-
it të djeshëm të Raportit
të Komisionit Evropian
për progresin e Repub-
likës së Maqedonisë së
Veriut për vitin 2019, Pen-
darovski ka shfaqur pritje
se Këshilli Evropian, do
të marrë vendim për
fillimin e negociatave
inkuadruese për
anëtarësim. "Për realiz-
imin e hapit të ardhshëm,
caktim të datës për
fillimin e negociatave
inkuadruese për
anëtarësim në BE e
presim mbështetjen edhe
të Republikës së
Francës", ka theksuar
Pendarovski në takim.

Zaev: I kam emrat e
funksionarëve të rinj

të qeverisë

Kryeministri i Maqe
donisë së Veriut Zo-

ran Zaev theksoi se bise-
don me njerëz të rinj që
duhet të jenë në pozita aty
ku do të ketë ndryshime.
Zaev theksoi se bisedimet
janë në rrjedh dhe se nga
mesi i qershorit do të di-
het se kush do të ikë e
kush do të vijë në institu-
cione udhëheqëse. "Në
pjesën e rekonstruimit
unë tashmë flas me njerëz,
veçanërisht me njerëzit e
rinj që duhet të jenë në
pozitat ku do të ketë ndry-
shime. Bisedimet rrje-
dhin, çdo kohë të lirë e
përdori për të folur me ta,
që të mund të vërtetoj
nëse e pranojnë ta bëjnë
punën, kështu që besoj se
do të arrij, jo më vonë se
do t'ia arrij deri në fund të
gjysmës së parë të qer-
shorit", tha kryeministri i
Maqedonisë së Veriut, Zo-
ran Zaev.

Kryeministrja e Ser
bisë Ana Brnabiç
gjatë një konference

për mediat në Beograd, në
prani të zyrtarëve të lartë të
Bashkimit Europian, ka
lëshuar një fyerje të rëndë
ndaj liderëve politikë të Ko-
sovës, duke thënë se "janë
njerëz të dalë nga mali". Kjo
deklaratë e Brnabiç është
bërë në prani të shefit të del-
egacionit të BE-së në Serbi,
Sem Fabrizio, në një konfer-
encë që po zhvillohej në
lidhje me raportet mes Beo-
gradit e Prishtinës. Pas
kësaj, ka reaguar ministri i
Jashtëm i Kosovës Behgjet
Pacolli, që tha se kryeminis-
trja serbe nuk do lejohet të
hyjë në Kosovë për sa kohë
që ndjek ideologji të tillë rac-
iste dhe të sëmurë kundër
popullit të Kosovës dhe et-
nive që jetojnë në vend.
Mirëpo, reagime ka pasur
edhe nga zyrtarë të lartë jas-
htë Kosovës. Deputetja e
Lidhjes Demokratike të Ko-
sovës, Vjosa Osmani, një de-
klaratë të tillë e ka quajtur
deklaratë fashiste. Ajo mad-
je ka kërkuar që Bashkimi
Europian të reagojë ndaj
kësaj deklarate dhe deklarat-
ave të mëparshme nga ana e
përfaqësuesve serbë.
Ndërkaq, Doris Pak, ish-de-
putetja e Parlamentit Euro-
pian, duke komentuar këtë
deklaratë në Twitter, ka
thënë se një deklaratë e tillë
është e pabesueshme, por se
një të tillë e kishte dëgjuar
edhe gjatë viteve '90 në Ser-
bi. Edhe ish-zëvendësminis-
tri i Jashtëm i Kosovës, Pet-
rit Selimi ka kërkuar nga
Bashkimi Europian që të re-
agojë për deklaratën e pabe-
sueshme të kryeministres
serbe Brnabiç. Pas dek-
laratës nuk ka hezituar të re-
agojë dhe kreu i vendit,
Hashim Thaçi, i cili tha se
gjuha e përdorur nga kryem-
inistrja e Serbisë, Ana Brn-
abiç, është "edhe një tjetër
dëshmi e urrejtjes pa-
tologjike të regjimit aktual
të Serbisë kundër qyteta-
rëve të Kosovës". Komentet
e Thaçit vijnë një ditë pasi
Brnabiç, në prani të ambas-
adorit të Bashkimit Evropi-
an në Serbi, Sem Fabrizi, tha
se e shqetëson situata në Ko-
sovë, sepse, sipas saj, ka

"njerëz që vërtet kanë dalë
prej malit". Thaçi kërkoi nga
Bashkimi Europian që sa më
shpejt ta dënojë dhe të dis-
tancohet nga kjo "gjuhë rac-
iste" e zyrtarëve të Serbisë,
e cila, sipas tij, nxit urrejtje
dhe i minon përpjekjet për
pajtim dhe normalizim. "Ky
veprim nuk paraqet asgjë të
re dhe të jashtëzakonshme
për ne, sepse ne e dimë
shumë mirë karakterin
gjenocidial të Serbisë së
djeshme dhe asaj të sotme",
tha Thaçi. "Por, i jashtëza-
konshëm dhe zhgënjyes për
ne është vetëm fakti i
hidhur që BE-ja nuk e dënon
këtë sjellje raciste dhe anti-
europiane të Serbisë.
Përkundrazi, BE-ja vazhdon
t'i mbajë dyert e hapura për
një shtet që ka kryer gjeno-
cid dhe që nuk beson në vler-
at evropiane as sot", tha
Thaçi. Brnabiç i bëri komen-
tet të mërkurën, kur am-

basadori i BE-së, Fabrizi, i
dorëzoi Raportin e Progresit
të Komisionit Evropian. Ajo
po ashtu tha se disa prej
njerëzve në Kosovë "janë
edhe terroristë që nuk janë
dënuar" dhe që "kanë qenë të
akuzuar në Tribunalin e
Hagës", porse nuk janë dënu-
ar sepse "të gjithë dëshmi-
tarët janë vrarë". Bashkimi
Europian nuk ka dalë ende
me ndonjë reagim. Pas dek-
laratës së kryeministres ser-
be reagoi ministri i Jashtëm
i Kosovës, Behxhet Pacolli.
Ai, përmes një postimi në
Twitter, tha se deklarata e
Brnabiçit është "e neverit-
shme dhe tërësisht e papran-
ueshme". Sipas Pacollit, ky
"racizëm i institucionalizuar"
i ka rrënjët në ideologjinë e
sëmurë ultranacionaliste. De-
klarata e Pacollit është në për-
puthje me politikën e Prish-
tinës, reagoi Brnabiç.
"Njerëzit që janë të gatshëm

të ndalojnë rrjedhën e mall-
rave, janë të gatshëm të ndal-
ojnë edhe lirinë e lëvizjes",-tha
Brnabiç pas një takimi me
kryeministrin sllovak, Peter
Pelegrini. Kosova dhe Serbia,
që në vitin 2011, kanë nisur
negociatat për normalizimin e
marrëdhënieve, me ndërm-
jetësimin e Bashkimit Europi-
an. Procesi i bisedimeve aktu-

Artistët nga Kosova priten me protesta në
Serbi, shkakton polemika festivali "Mirëdita"

Pas shumë debatesh, me
kërkesë të opozitës gru-

pet parlamentare janë paj-
tuar që të formojnë një ko-
mision ad-hoc, për të har-
monizuar qëndrimet që më
pas të votohet bashkërisht
nisma për themelimin e tri-
bunalit për gjenocidin serb
në Kosovë. Para mar-
rëveshjes, kryetari i
Lëvizjes Vetëvendosje, Al-
bin Kurti, ka thënë se ideja
për Tribunalin Ndërko-
mbëtar është e ngutshme.
"Do të kalojnë shumë vjet
deri sa të themelohet e të
nisë funksionimin. Serbia

sigurohet që edhe për një
dekadë s'do ta gjejë gjë".
"Mendoj që është e padrejtë
ajo që u ngrit nga deputeti

Kurti të krahasohet me
Gjykatën Speciale me
kërkesën e Republikës së
Kosovës për Tribunalin

Ndërkombëtar. Ne e dimë të
gjithë me çfarë presioni dhe
me çfarë kërkese edhe prej
çfarë raporti është krijuar

Gjykata Speciale",-u
shpreh ministri i Drejtësisë
Abelard Tahiri. "Iniciativa
që kam marrë s'ka të bëjë
me mua e partinë, ka të bëjë
me të gjithë. Nuk e kam
ndërmend të marr flamur
për këtë iniciativë. Merre-
ni rrotullojeni si të doni, zh-
dukni çfarë të doni, inicia-
tiva do të shkojë deri në
fund, se s'do të lejohet të
manipulohen familjarët",-
theksoi kryeparlamentari
Veseli. Iniciativa për kr-
ijimin e një tribunali
ndërkombëtar për të
gjykuar krimet serbe gjatë
luftës në Kosovë ishte në
rend dite edhe në seancën
e kaluar, por seanca u ndër-
pre në mungesë kuorumi.

KADRI VESELI
"Iniciativa që kam marrë s'ka të bëjë me mua e
partinë, ka të bëjë me të gjithë. Nuk kam ndërmend
të marr flamur për këtë iniciativë. Merreni
rrotullojeni si të doni, zhdukni çfarë të doni,
iniciativa do të shkojë deri në fund, se s'do të
lejohet të manipulohen familjarët", - theksoi
kryeparlamentari Veseli.



alisht ka ngecur, për shkak të,
siç është thënë, taksës që u ka
vënë Kosova prodhimeve të
importuara nga Serbia. Në
një tjetër postim në Twitter,
Pacolli tha se nuk do të lejojë
që Brnabiç të hyjë në Kosovë
përderisa ajo vazhdon me
"ideologjinë raciste dhe të
sëmurë kundër popullit të
Kosovës".

Qendra për Dekontaminimin Kulturor në kryeqytetin serb
ka mysafirë artistët nga

Kosova. Dekontaminimi duket
i vështirë pasi përveç artistëve
aty si gjithmonë arrijnë ata që
e kundërshtojnë dhe e quajnë
ofendim. Grupet radikale pro-
testojnë duke thënë se Kosova
është Serbi dhe se kultura kos-
ovare nuk ekziston. Gjithçka
atje atyre u duket serbe.
Kundër shqiptarëve thonë se
nuk kanë asgjë, por kanë
kundër terroristëve dhe ek-
stremistëve. Përfaqësuesja e
tyre politike sqaron se çfarë është kontestuese dhe tradhti
në këtë festival. "Nuk e lejojmë në Beograd propagandën e
Shqipërisë së Madhe. Shumica prej nesh në Serbi janë kundër
dhe kjo na ofendon. Mund të kemi kulturën e Shqipërisë,
por jo atë të Kosovës". Policia ka bllokuar lagjen 'Sllavia' dhe
nuk i lejon të afrohen, por protestuesit thonë se nuk largo-
hen. Pak metra tutje në oborrin e qendrës kulturore, që prej
tri dekadash promovon programe alternative, shqiptarë e
serbë janë mbledhur për ta hapur festivalin e 6-të. Në nder-
im të aktorit Bekim Fehmiu dhe kësaj radhe edhe të profe-
sorit të arteve nga Beogradi, Petrit Imami, që ndërroi jetë
këtë ditë. Kushtrim Koliqi është organizatori nga Kosova.
Në efektet e festivalit beson, por thotë se marrëdhëniet tani
janë vërtetë toksike. Festivali do të ketë disa filma, debate
dhe prezantime, një pjesë prej të cilave për temë kanë luftën.
Pasojat e saj pavarësisht se kanë kaluar dy dekada, ngelen
në marrëdhëniet Kosovë-Serbi ashtu siç janë edhe pjesë e
dy botëve të ndara të festivalit.

Presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi
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E goditën me thikë pastaj e hodhën nga shkëmbi, vrasësit ia hedhin fajin njëri-tjetrit

Greqi/ Vrasja
makabre e studentes,

zbulohen detaje të reja
Mediat greke: Viktima pati një vdekje të ngadaltë
Pas vrasjes makabre

në Rodos të Greqisë,
detaje të reja dalin

në dritë për vdekjen e Ele-
ni Tofaloudit. Studentja e
re e vrarë  brutalisht nga
dy të rinjtë ka luftuar
shumë për të shpëtuar, por
greku dhe shqiptari duket
se kishin  vendosur ta vris-
nin e ta hidhnin më pas në
det. Sipas "Star", student-
ja fatkeqe thuhet se pati
një vdekje të ngadaltë, të
dhimbshme dhe tortu-
ruese, e cila u bë me mizori
dhe trishtim të veçantë.
Kërcënimi se do t'i denon-
conte ata, e nxiti edhe më
tepër zemërimin e të rin-
jve. Sipas mediave greke, të
rinjtë e  goditën dhe e
kërcënuan studenten me
thikë dhe më pas e hodhën
nga shkëmbi. Sjellja e tyre
kriminale është cilësuar si
e pazakontë dhe e pa-
parashikueshme. Natyr-
isht, në marrjen në pyetje
ata nuk mbajnë asnjë
përgjegjësi për vete, por fa-
jet ia kalojnë njëri-tjetrit.
Për të gjitha këto arsye,
ndalimi i tyre është bërë
në burgun  e Grevenas,
pas gjashtë muajsh nga
dita kur u arrestuan të aku-
zuar për një nga krimet më
të shëmtuara në Greqi. Në
raportet e mëparshme të
mediave fqinje thuhej se
studentja greke është tor-
turuar nga shqiptari, ndër-
sa ky i fundit, siç rapor-
tojnë ata, i ka kërkuar stu-
dentes greke të kryejë mar-
rëdhënie seksuale edhe me
shokun e tij grek. Ky pre-
tendim është mohuar në
mënyrë kategorike nga të
rinjtë, të cilët vijojnë të
mbahen të mbyllur në
lidhje me vrasjen makabre
të studentes greke, ndërsa
zbardhja e plotë e ngjarjes
duket se është ende shumë
larg. Ndërkaq një muaj më
parë, shqiptari Aleksandër
Luca, i cili akuzohet për
vrasjen e Eleni Topaludhi,
ka thyer heshtjen nga bur-
gu. Mediat fqinje shkrua-
jnë se ai është pyetur në
lidhje me dëshminë që ka
dhënë shoku i tij grek, 21-
vjeçari, Manolis Koukou-
ras. Shtetasi grek ka po-
huar se shqiptari është fa-
jtor i vetëm i krimit të kry-
er. Pasi greku bëri fajtor sh-
qiptarin, ky i fundit ka re-
aguar duke treguar versio-

nin e tij. "Unë nuk e di dhe
mua nuk më intereson se
çfarë thotë greku. Unë kam
një avokat"- tha ai. Por, kjo
pistë hidhet poshtë nga ba-
bai i studentes, i cili shpre-
het se greku dhe shqiptari
kanë gisht në ngjarjen e
rëndë. "E vërteta është e
qartë për ne. Ata vepruan
bashkë. Tani ju doni të pro-
voni se cili prej tyre e godi-
ti me shufër metalike dhe
cili e hodhi atë në det,", u
shpreh, John Topaludhi,
babai i studentes së vrarë.
Ai këmbëngul që një akti i
tillë nuk mund të bëhet
vetëm nga një person. Sh-
qiptari dhe greku mbahen
në burg për akuzën e
vrasjes së studentes, ndër-
sa nuk kanë asnjë komuni-
kim me njëri-tjetrin. Që
nga momenti i vrasjes me-
diat greke kanë zbuluar të
tjera detaje për vrasjen e
studentes. Në media kanë
qarkulluar gjerësisht edhe
foto të studentes 21-
vjeçares me këmbë të
lidhura, e cila u hodh në

det nga dy të rinjtë, greku
Manolis Koukouras dhe sh-
qiptari Aleksandër Luca.
Fotot e publikuara nga me-
diat greke janë bërë nga ek-
spertët mjeko-ligjorë pasi
trupi i së ndjerës u nxor nga
deti. Mjekët kanë dalë në
konkluzionin se vajza ishte
dhunuar barbarisht para se
ajo të hidhej në det me këm-
bë të lidhura. Megjithatë,
ekspertët sqarojnë se ajo
ishte gjallë dhe do të jeton-
te nëse do të dërgohej në
spital para se të hidhej në
det nga një lartësi 10 metra.
Studentja greke u vra nga
dy të rinjtë pasi refuzoi
kërkesën e 19-vjecarit sh-
qiptar dhe të mikut të tij
grek 21-vejçar për të shkuar
në shtëpinë e këtij të fundit
dhe të kryenin marrëdhënie
seksuale. Pasi e goditën me
një shufër hekuri pas kokës,
të rinjtë e hodhën vajzën në
det pasi e pandehën të vde-
kur. Por sipas raportit mje-
ko-ligjor e reja vdiq nga
mbytja dhe jo nga goditja
pas kokë.

Studentja Eleni Tofaloudit

NGJARJA
Kërcënimi se do t'i denonconte ata, e nxiti edhe
më tepër zemërimin e të rinjve. Sipas mediave
greke, të rinjtë e goditën dhe e kërcënuan
studenten me thikë dhe më pas e hodhën nga
shkëmbi. Sjellja e tyre kriminale është cilësuar si e
pazakontë dhe e paparashikueshme. Natyrisht, në
marrjen në pyetje ata nuk mbajnë asnjë përgjegjësi
për vete, por fajet ia kalojnë njëri-tjetrit.



Team Assistant
Job #: req3107
Organization: World Bank
Sector: Administration/Office Support
Recruitment Type: Local Recruitment
Department/Division: World Bank Office: Tirana (ECCAL)
Grade: GB
Term Duration: 2 years 0 months
Hire Type: Non-Managerial
Location: Tirana, Albania
Required Language(s): Albanian and English
Preferred Language(s):
Closing Date: 5/31/2019 (11:59pm UTC)

The requisition for the Team Assistant (req3107) position has been posted in Compass:

View External Posting (if applicable):

1. Go to the external Careers Site
2. Type req3107 into the "Keyword or ReqID" search field
3. Click Search

Description
Established in 1944, the WBG is one of the world's largest sources of funding and knowledge for develop-
ment solutions. In fiscal year 2018, the WBG committed $67 billion in loans, grants, equity investments and
guarantees to its members and private businesses, of which $24 billion was concessional finance to its
poorest members. It is governed by 188-member countries and delivers services out of 120 offices with
nearly 15,000 staff located globally.

The WBG consists of five specialized institutions: the International Bank for Reconstruction and Develop-
ment (IBRD), the International Development Association (IDA), the International Finance Corporation (IFC),
the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), and the International Centre for the Settlement of
Investment Disputes (ICSID). The World Bank is organized into six client-facing Regional Vice-Presiden-
cies, several corporate functions and thirteen Global Practices to bring best-in-class knowledge and solu-
tions to regional and country clients.

Duties/Accountabilities:
The team assistant carries out the full range of office support work, including managing processes and
monitoring schedules related to their team's/unit's products and tasks. They typically report to an Office
Administrator, Executive Assistant or Office Manager and initially work under close supervision and guid-
ance. They coordinate extensively with service units and liaise frequently with team members both at
headquarters and in the field, as well as external counterparts. TAs may also be assigned responsibility for
some aspect of the unit's administrative functions.

 Team Assistants can work regularly and substantially in more than one language, to include translating/
drafting a variety of standard documents, applying effective proofreading and grammar skills in English and
other languages, etc.
 Drafts routine correspondence and proofreads materials using proper grammar, punctuation, and style.
 Incorporates agreed comments into documents, makingfull use of shared drives and software capabilities.
 Uses word processing or desktop publishing skills to produce complex text, reports, figures, graphs, etc.,
according to standard Bank formats and distribution.
 Coordinates schedules taking priorities into account, monitors changes, and communicates the informa-
tion to appropriate staff, inside and outside the immediate work unit, including officials outside the Bank
Group.
 Solves non-routine problems (e.g., responds to requests requiring file search, etc.).
 Assists in preparation and logistical planning for various events, e.g. conferences, workshops, negotia-
tions, etc.
 In conjunction with and under guidance from staff in a specific discipline (i.e., Resource Management,
etc.) monitor specific activities, (i.e., task budget, etc.) within their teams or clusters.
 Tracks assigned task/project steps/timetables, coordinates with relevant staff and provides assistance
and/or information on project-related matters.
 Maintains current distribution lists, phone/address lists of project/product contacts, and distributes docu-
ments for the team.
 Maintains up-to-date work unit project and other files (both paper and electronic).
 Assists team or work unit by translating/drafting a variety of routine documents, applying effective proof-
reading and grammar skills in English and other languages.

Selection Criteria
Minimum Education:

High school diploma with 2 years of experience, or equivalent combination of education and experience.

Required Competencies:

 Technology and systems knowledge - Demonstrates advanced knowledge and experience working
with Microsoft office applications (Excel, PowerPoint, Word, etc.). Has ability and willingness to maintain
up-to-date knowledge and skills in technology.
 Project and task management - Exhibits good organizational, problem-solving skills and ability to work
competently with minimal supervision. Demonstrates attention to detail and quality. Has ability to manage
multiple tasks and complete tasks within agreed schedule.
 Institutional policies, processes, and procedures - Demonstrates knowledge of own department's
programs and products, knows key players, understands own role. Displays understanding of WB policies
and procedures relevant to the area of assigned responsibilities and is able to apply/ implement them.
 Versatility and adaptability - Demonstrates flexibility and is receptive to the implementation of new
solutions. Is willing to stretch own capability. Demonstrates motivation to avail and adapt oneself to effect-
ing change.
 Client Orientation - Exhibits positive and professional client service attitude; is able to understand
clients' needs and complete them professionally.
 Drive for Results - Takes personal ownership and accountability to meet deadlines and achieve agreed-
upon results, and has the personal organization to do so.
o Teamwork (Collaboration) and Inclusion - Collaborates with other team members and contributes
productively to the team's work and output, demonstrating respect for different points of view.
 Knowledge, Learning and Communication - Has good knowledge of official unit's language(s). Able to
write clearly, edit and proofread draft communications. Able learn and share knowledge/information across
the unit.
 Business Judgment and Analytical Decision Making -Able to manage information and support reten-
tion and disposition of information and records. Can search, report, and deliver basic information from
various sources and independently respond to basic inquires.

If the selected candidate is a current World Bank Group staff member with a Regular or Open-Ended
appointment, s/he will retain his/her Regular or Open-Ended appointment.

All others will be offered a 2 years 0 months term appointment.

The World Bank Group values diversity and encourages all qualified candidates who are nationals of World
Bank Group member countries to apply, regardless of gender, gender identity, religion, race, ethnicity,
sexual orientation, or disability.
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Altin Sulku:
Rrëfehet këngëtari: Jeta përtej ekranit, suksesi i hitit të fundit

Leku nuk është gjithçka, ju tregoj
momentin kur humbëm avionin me Noizyn
"Muzikën e kam trashëguar nga babai, do hiqja dorë vetëm për familjen"

Të rikthehesh me en
ergji të reja dhe të jesh
një ndër këngëtarët

më IN të momentit. Altin
Sulku një ndër zërat më të
veçantë të tregut muzikor
shqiptarë do lërë gjurmë të
patjetërsueshme nga pluhu-
ri i kohës edhe kur të kenë
kaluar shumë vite.
Numërojmë shumë hite në
repertorin e tij, për t'u
ndalur më gjatë tek ai i fun-
dit që duket se u ka rrëmby-
er zemrat gjithë sh-
qiptarëve. Kënga "Lulija" po
bën namin në gëzimet famil-
jare e jo vetëm. "Muzika ësh-
të ushqim për shpirtin"-
thotë këngëtari, në fakt, ash-
tu siç janë produksionet e tij
për të gjithë fansat. Një
rrëfim krejt ndryshe i artis-
tit për "Gazeta shqiptare" na
njeh me suksesin e këngës së
fundit, me pritjen që i është
bërë nga dëgjuesit e muzikës
së tij në koncerte e në ambi-
ente familjare, me raportin
e veçantë që ka me Noizyn
si dhe me pjesën përtej ek-
ranit, familjen. Mbështetja e
fansave e ka bërë që të punoj
fortë, për të mos harruar dhe
krahun e tij të djathtë
Noizyn. Ishte ai që u bë sh-
kaku kryesor i kthimit të tij
nga muzika. Kur dibranët
bëhen bashkë nuk ka fuqi t'i
ndalë njeri. Dy kushërinj që
kanë pasur bashkëpunime të
suksesshme në muzikë e që
kanë qenë kurdoherë suport
për njëri-tjetrin. Altini mes
të qeshurash na tregon dhe
momentin e sikletshëm kur
Noizy kishte harruar pasa-
portën e kështu kishin hum-
bur avionin. Edhe këtë herë
Sulku nuk rresht së
falënderuari reperin. Më tej,
artisti na zbulon detaje për
familjen. Zoti e ka bekuar me
një djalë. Një shpirt i bukur
si i Altinit ecën me parimin:
Bëj mirë, se çdo gjë që del
nga zemra shkruhet atje lart!
Sulku ka kënduar edhe pa
pasur përfitime monetare,
thjeshtë për të kënaqur
fansin e tij. Ndoshta pas një
kohe jo shumë të gjatë artis-
tit do i kthehet gjithçka

mbrapsht. Fundja për sa
kohë ai është ndër
këngëtarët më të suk-
sesshëm dhe ka një familje

të lumtur i është kthyer
gjithë e mira.

Jeni rikthyer fuqishëm
në tregun muzikor. Si ju

kanë pritur fansat?
Është e vërtetë, kohët e

fundit më ka dashur fati dhe
kam sjellë ca këngë të buku-

ra në tregun muzikor sh-
qiptar dhe kam pasur një rik-
thim të fuqishëm falë fan-
save të mi që më pritën
shumë mirë.

Projekti juaj i  funditProjekti juaj i  funditProjekti juaj i  funditProjekti juaj i  funditProjekti juaj i  fundit
"Lulija" ka rezultuar mjaft"Lulija" ka rezultuar mjaft"Lulija" ka rezultuar mjaft"Lulija" ka rezultuar mjaft"Lulija" ka rezultuar mjaft
i suksesshëm. Ki suksesshëm. Ki suksesshëm. Ki suksesshëm. Ki suksesshëm. Kujt ia kujt ia kujt ia kujt ia kujt ia kenienienienieni
kushtuar atë?kushtuar atë?kushtuar atë?kushtuar atë?kushtuar atë?

"Lulija" m'u pëlqye
shumë dhe më kanë dërguar
pafund video, në të cilat ësh-
të kënduar e kërcyer në
shumë ambiente familjare
dhe për këtë gjë më bëhet
shumë qejfi. Thjeshtë tekst-
shkruesi ma dërgoi, mua më
pëlqeu si ide, nuk është se ia
kam kushtuar
ndokujt.(qesh)

Çfarë ka ndryshuar nëÇfarë ka ndryshuar nëÇfarë ka ndryshuar nëÇfarë ka ndryshuar nëÇfarë ka ndryshuar në
tregun muzikor që prej ko-tregun muzikor që prej ko-tregun muzikor që prej ko-tregun muzikor që prej ko-tregun muzikor që prej ko-
hës së shkëputjes suaj?hës së shkëputjes suaj?hës së shkëputjes suaj?hës së shkëputjes suaj?hës së shkëputjes suaj?

Shumë gjëra kanë ndry-
shuar. Shqipëria ka përparu-
ar shumë me prurjet në tre-
gun muzikor. Kur kam fillu-
ar unë me muzikën mer-
rnim këngë të huaja dhe i
përkthenim në shqip, më pas
i këndonim, ndërsa sot mar-
rin ata dhe i përkthejnë
këngët tona, e kam fjalën për
vendet e Ballkanit. Me pak
fjalë ka ndryshuar shumë
muzika dhe natyrisht që për
mirë.

Aktualisht cilat janë im-Aktualisht cilat janë im-Aktualisht cilat janë im-Aktualisht cilat janë im-Aktualisht cilat janë im-
penjimet tuaja?penjimet tuaja?penjimet tuaja?penjimet tuaja?penjimet tuaja?

Aktualisht fundjavave
jemi pothuajse jashtë Sh-
qipërisë më shumë. Tani
edhe pak afron sezoni i das-
mave dhe as kohë për çaste
pushimesh nuk kemi.

Ju keni folur në mediaJu keni folur në mediaJu keni folur në mediaJu keni folur në mediaJu keni folur në media
për raportin e ngushtë qëpër raportin e ngushtë qëpër raportin e ngushtë qëpër raportin e ngushtë qëpër raportin e ngushtë që
keni me Noizyn. Na zbulo-keni me Noizyn. Na zbulo-keni me Noizyn. Na zbulo-keni me Noizyn. Na zbulo-keni me Noizyn. Na zbulo-
ni diçka më tepër përveçni diçka më tepër përveçni diçka më tepër përveçni diçka më tepër përveçni diçka më tepër përveç
bashkëpunimeve?bashkëpunimeve?bashkëpunimeve?bashkëpunimeve?bashkëpunimeve?

Noizyn jam shumë me fat
që e kam se përndryshe do
ta kisha shumë të vështirë të
rikthehesha, duke parë që
muzika ka ndryshuar shumë
është modernizuar mjaft
dhe ne jemi më shumë te
popullorja, por fal kushërir-
it tim (e kam djalë daje
Noizyn) unë jam këtu ku jam
sot dhe gjej rastin nëpërm-
jet jush ta falënderoj.

Momenti më i  siklet-Momenti më i  siklet-Momenti më i  siklet-Momenti më i  siklet-Momenti më i  siklet-
shëm në koncert  aposhëm në koncert  aposhëm në koncert  aposhëm në koncert  aposhëm në koncert  apo
tjetërtjetërtjetërtjetërtjetërkund kur kkund kur kkund kur kkund kur kkund kur keni qenëeni qenëeni qenëeni qenëeni qenë
me Noizyn?me Noizyn?me Noizyn?me Noizyn?me Noizyn?

Në fakt, në koncerte kur

je live ka raste të sikletshme
pafund, për arsye teknike,
por një rast të sikletshëm që
mbaj mend po jua tregoj. Do
iknim në mëngjes për te
avioni dhe kishim gati një
orë rrugë (në mos më shumë)
dhe kur arrijmë në aeroport
kishte harruar pasaportën
në hotel dhe nuk kishte më
kohë që të ktheheshim dhe
kështu që na iku avioni atë
ditë (se mos vetëm ai rast).
(qesh)

Çfarë nuk dimë për jetënÇfarë nuk dimë për jetënÇfarë nuk dimë për jetënÇfarë nuk dimë për jetënÇfarë nuk dimë për jetën
tuaj përtej ekranit?tuaj përtej ekranit?tuaj përtej ekranit?tuaj përtej ekranit?tuaj përtej ekranit?

Jeta ime përtej ekranit
është shumë e qetë. Kam një
familje të mrekullueshme
dhe më ka gëzuar Zoti dhe me
një djalë, që quhet Roal. Em-
rin i djalit është bashkim
emrash, pasi bashkëshorten
e quajnë Rolanda, mua Altin,
kemi marrë shkronjat e para
të emrave tanë. Familjen e
kemi të madhe, jemi 7 fëmijë,
4 vëllezër e kemi 3 motra dhe
sa mirë që i kam, pasi jemi
shumë të lidhur me njëri-
tjetrin. Kemi qenë gjithmonë
aty kurdo, për çdo nevojë i
jemi gjendur vëllezërve dhe
motrave.

Cila është e veçanta e njëCila është e veçanta e njëCila është e veçanta e njëCila është e veçanta e njëCila është e veçanta e një
dite të zakonshme?dite të zakonshme?dite të zakonshme?dite të zakonshme?dite të zakonshme?

Unë të veçantë quaj kur
dalë me familjen, s'ka gjë më
të bukur, momente më të
dashura. Familja është lum-
turi. Oferta më e çuditshme
që keni marrë për hir të
punës? Oferta më e çudit-
shme ka qenë kur më thanë:
Jeni këngëtari im i preferu-
ar, por lekë nuk kam dhe nuk
do kishte kënaqësi më të mad-
he se sa të ishit në dasmën
time. Normal që pranova me
kënaqësinë më të madhe,
duke menduar se sa gëzim do
ti sillja atij personi dhe famil-
jes së tij. Nuk hezitova fare
dhe i thashë do vij me pat-
jetër, pasi nuk është gjithçka
leku në këtë jetë dhe kur bën
diçka të mirë dhe nëse nuk
ta din ai, ta di i madhi Zot.

Për çfarë do e linit për-Për çfarë do e linit për-Për çfarë do e linit për-Për çfarë do e linit për-Për çfarë do e linit për-
fundimisht muzikën?fundimisht muzikën?fundimisht muzikën?fundimisht muzikën?fundimisht muzikën?

Unë them se muzika ësh-
të ushqim i shpirtit dhe do e
kisha shumë të vështirë, pasi
kam lindur me të. E kam
trashëgimi nga babai, por
ndoshta për hir të familjes
dhe mund të hiqja dorë.

Egla Xhemali
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ARKIVI

Drejtoria e Përgjithshme e
Arkivave: Vula e plumbit në
një dokument, hetimet vazhdojnë

Fatmira Nikolli

Drejtoria e Përgjiths
hme e Arkivave ka
njoftuar dje se frag-

menti i dokumentit që kish-
te humbur, një vulë plumbi
në një dokument të shekul-
lit të 17-të, që në termi-
nologjinë e fushës quhet
sigjil, u rigjend. Sipas DPA-
së, hetimet po vijojnë për
zbardhjen e mëtejshme të
rrethanave. Me këtë rast,
DPA rithekson se "koha kur
dokumentet humbitnin në
arkiv, zbuloheshin pas mua-
jsh a vitesh dhe për to
mbahej vetëm një akt ad-
ministrativ pa zhvilluar as-
një hetim, ka përfunduar një
herë e mirë. Sistemet e sot-
me të sigurisë na mundë-
sojnë që çdo ngjarje të zbu-
lohet brenda një dite pune
për të marrë masa të men-
jëhershme, si edhe në rastin
konkret.

DPA falënderon pjesën
më të madhe të mediave për
raportimin e kujdesshëm
dhe korrekt, që mundësoi
moscenimin e hetimit dhe
përpjekjeve tona për
zbardhjen e ngjarjes". Në
vijim të njoftimit, Drejtoria
e Përgjithshme e Arkivave
thekson se "garantojmë
opinionin publik, përfshi
dhe ata pak që rendën të
fërkojnë duart, se Arkivi
Qendror Shtetëror është sot
mjedisi më i sigurt për rua-
jtjen e dokumenteve të mem-
ories sonë kolektive ko-
mbëtare dhe ngjarjet me
humbje dokumentesh pa
përgjegjës i përkasin së sh-

këlidhur me një dokument
që, në terminologjinë e fush-
ës, emërtohet sigjil. "Nuk
kemi të bëjmë me vulë fizike
moderne. Pjesa më e rëndë-
sishme, vetë dokumenti në
pergamenë, është i pa-
prekur. Ngjarja po hetohet
nga strukturat e speciali-
zuara. Në përfundim të kë-
tyre hetimeve, do të njofto-
heni mbi çdo eventualitet",
përfundonte njoftimi i datës
18 maj.
ÇAFRË ËSHTË SIGJILI

SIGJIL (sigillion), term i
përgjithshëm i cili përshk-
ruan një dokument që është
i pajisur me vulë (por jo do-
mosdoshmërisht çdo doku-
ment që mban vulë) dhe që
është përdorur nga kan-
celari të ndryshme. Sigjilet
perandorake (shfaqen që
prej vitit 883, ruhen pak syr-

Rigjendet brenda arkivit
 vula e humbur e 1640-ës

esh prej shek. XI) kishin të
shkruar me bojë të kuqe
fjalën 'sigillion' dhe datën
menologem shkruar me
dorën e perandorit, por jo
domosdo bartnin vulën e
artë perandorake (në këtë
rast do të kishte qenë një
'chrysoboullon sigillion' -
sigjil me vulë të artë). Në
kancelarinë patriarkale ter-
mi sigillion (ose 'sigilliodes
gramma' - letër shoqëruar
me sigjil / vulë) filloi të për-
dorej zyrtarisht që prej mes-
it të shek. XIII dhe gradual-
isht zëvendësoi termin "hy-
pomnema", duke u kthyer
në dokumentin më të lartë
që lëshohej prej patriarkut
(bartte nënshkrimin e plotë
të tij), me qëllim që të skal-
iste në formë të prerë një ligj
kishtar apo rregull (zakon-
isht të votuara prej sinodit),

"PROKURORIA REFUZON TË HETOJË
HEQJEN E SHKRONJAVE TË TEATRIT KOMBËTAR"

RASTI
Në mes të muajit maj,
asnjë sigjil i mesit të
shekullit të 17-të nuk u
gjend në arkiv.
Atëkohë, DPA tha se
puna në arkiv na tregon
se ka edhe raste kur
dokumenti nuk gjendet
në vendin e vet, por
është keqvendosur në
njësinë e ruajtjes, në
kuti, apo në raft. Në
raste edhe më të rralla,
janë konstatuar sipas
DPA-së se dokumentet
mungojnë.

Rr.Ibrahim RugovaPallati
Kontakt nr.10, kati 41000
Tirana, Albaniat. +355 44
500 909f. +355 44 500 910

info@primall.al www.primall.al

Shoqeria PRIMALL shpk , distributor I autorizuar per Shqiperine e
markave te kompanise nderkombetare “JT International”, njofton mbi
cmimin e produkttit  te  ri qe do tregetohet duke filluar nga data 05/06/
2019 i cili eshte si me poshte:

Njoftimi behet ne perputhje me udhezimin  Nr.6 date 30/01/2015 te
Ministrise se Financave “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën
e Shqipërisë”( i ndryshuar)

Marka Cmimi  perfundimtar me date 05 Qershor   
(TVSH e perfshire) 
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Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit
përmes një deklarate ka bërë me

dije se Prokuroria e Përgjithshme re-
fuzon të hetojë çështjen e heqjes natën
të shkronjave që përbënin emërtimin e
Teatrit Kombëtar.  "Megjithëse i jemi
drejtuar vazhdimisht, megjithëse mje-
tet për hetimin e çështjes
ekzistojnë, megjithëse
është e qartë që punon-
jësit e bashkisë kanë ve-
pruar pa asnjë leje zyr-
tare, prokuroria shprehet
se ende nuk ka caktuar
prokurorin përkatës - hap ky
që duhet të kishte ndodhur
menjëherë pas denoncimit
përkatës. Sidoqoftë, Aleanca
mbetet e vendosur t'i shkojë deri në fund
kësaj historie, me të njëjtën vendosmëri që
ka treguar deri më sot në mbrojtje të god-
inës", thekson Aleanca.

Në orët e para të datës 26 prill, shk-
ronjat e fasadës së Teatrit Kombëtar u
hoqën pa asnjë vendim apo njoftim.
Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit, me
ndihmën dhe kontributin e qyteta-
rëve, i rivendosi shkronjat në vendin
e duhur në 7 maj, duke i rikujtuar
Bashkisë dhe qeverisë se godinën e
Teatrit Kombëtar nuk do mund ta
rrezikojnë kurrë! Artistët dhe qyteta-
rët janë të vendosur ta mbrojnë atë
deri në fund.

Atëkohë, ata bënë publik faktin se
shkronjat u hoqën "nga punonjës të
Bashkisë, vërtetuar kjo nga foto të
publikuara në faqen tonë në 'Face-
book', por edhe në media. Si përgjigje
ndaj këtij veprimi, Aleanca denoncoi

apo të njihte ndonjë privi-
legj për një peshkopatë a
manastir. Sigjili (ose letra
me sigjil) lëshohej edhe nga
zyrtarët publikë, si
gjykatësit dhe taksam-
bledhësit, dhe përbënte doku-
ment zyrtar që vërtetohej
nëpërmjet vulës së plumbit.
[The Oxford Dictionary of
Byzantium, vol. III, fq. 1893-4].

kuarës dhe nuk mund të
ripërsëriten!"
ÇFARE NDODHI

Në mes të muajit maj, as-
një sigjil i mesit të shekullit
të 17-të nuk u gjend në arkiv.
Atëkohë, DPA tha se puna
në arkiv na tregon se ka
edhe raste kur dokumenti
nuk gjendet në vendin e vet,
por është keqvendosur në

njësinë e ruajtjes, në kuti,
apo në raft. Në raste edhe më
të rralla, janë konstatuar
sipas DPA-së se dokumentet
mungojnë. Në rastin
konkret DPA konstatoi
mungesën e një fragmenti
përbërës të një dokumenti.
Fragmenti që mungonte ish-
te një vulë plumbi e vitit
1640, që ndodhej bash-

heqjen e shkronjave në Prokurorinë e
Përgjithshme. Duke qenë se ky veprim
ndodhte vetëm pak metra larg godinës së
Ministrisë së Brendshme, e cila ruhet me
kamera të shumta, ishte e arsyeshme të
mendonim se personat përgjegjës do të
identifikoheshin shpejtë, e më pas edhe ar-

syet pse e kishin ndër-
marrë këtë veprim".

Në vijim, Aleanca kuj-
ton se gjatë kësaj kohe
qoftë Bashkia Tiranë e
qoftë Ministria e Kul-
turës, institucioni që ka
në pronësi godinën e Te-
atrit Kombëtar, nuk
kanë marrë përsipër
përgjegjësinë për këtë ve-

prim dhe kanë refuzuar të shprehen në
publik sa herë që pyeten për këtë çështje.
Heshtja nga ana e institucioneve vërteton
se nuk ka pasur asnjë urdhër zyrtar që
lejonte heqjen e shkronjave nga fasada e
Teatrit Kombëtar.

Nga ana tjetër, shton Aleanca që prej
më shumë se një viti proteston çdo ditë
mes dy godinave të Teatrove Kombëtarë,
kjo histori tregon edhe njëherë se institu-
cionet e shtetit shqiptar, qoftë edhe ato që
duhet të funksionojnë si të pavarura, janë
tërësisht të kapura nga interesat e qever-
isë. "Veprime të cilat janë shkelje të ligjit
dhe lehtësisht të hetueshme, nuk merren
përsipër nga Prokuroria e Përgjithshme
thjesht e vetëm për të mbrojtur personat
me pushtet politik. Kjo histori, sado e vogël
mund t'i duket dikujt, është treguesi më i
qartë i kolapsit institucional dhe autorita-
rizmit politik që përjeton sot Shqipëria",-
përfundon deklarata.
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Del vepra më e re e shkrimtarit
"Barërat e së keqes"

 Fatmira Nikolli

Po, atdheu është një ndryshore
e vazhduar, është evaziv, atd
he s'është diskret. Është një

probabilitet, një gri me shumë nu-
anca mes zeros dhe njëshit, dy ska-
jet e gjithësisë, të cilat ai i mbush
me hope dhe kur s'e pret. Atdheu
është i rastësishëm, si një gabim i
pamësuar. Mbase, ndaj asnjë linjë
ajrore, ka njëzet vjet, nuk më ka çuar
në atdhe. Në këtë utopi, e cila ngaqë
është e tillë duhet edhe pa kusht e
arsye. Tirana ime sa vjen e bëhet një
TIA, shenjë ndërkombëtare itinera-
ri në kërkimet online për biletë të
favorshme. Nuk është dashuri e pa-
mundur, por dashuri e pakthyer. Një
dështim agjencish udhëtimi. Shpe-
jtësia reaktive nuk të bën punë.
Sepse qenkësh iluzion shpejtësia, në
të vërtetë paskësh vetëm largësi dhe
kohë,  e kohët i kemi të ndryshme.
Shkëlqim Çela "Barërat e së keqes",
Botime Çabej, 2019.

Ky është një përkufizim i atdheut
nga një shkrimtar që prej vitesh je-
ton larg tij dhe prej kësaj distance
kundron me mall e dhembje, çfarë
ka humbur e çfarë ka fituar. Malli
dhe dhembja përpjesëtohen me
dashurinë e irritimin që ndjen se
atdheu, siç thotë ai kjo dashurie e
pakthyer, bart mbi vete edhe
barërat e së keqes, ndërsa ka mbe-
tur vendnumëro në cepin juglindor
të Europës, i pafuqishëm për të dalë
nga 'burgu' i vet.

Shkrimtari vjen me një libër të ri
kur përmes tregimeve shpërfaq atë
që sheh syri i tij mes dy botëve:
kujtesës kolektive për vendlindjen
dhe mandej vetë botën ku jeton.

Vëllimi "Barërat e së keqes" nyjë-
tohet në tri pjesë, nga të cilat e para
"strehohet" kryesisht në kontekst
amerikan, ku edhe rron prej shumë
vitesh autori.

Prej vitesh, ai jeton në SHBA, por
ka qenë prezent për lexuesin me një
sërë librash në prozë e poezi si
"Mëmëdhembje" (përmbledhje me
tregime), "Zgjimi i ushtarit nga vde-
kja fushore" (përmbledhje me
poezi), "Këmbë qeni" (poezi), "Tuneli
i dhëndurëve" (tregime), "Ishulli
Ruzvelt" (novela), "Nga ngjyrë e plu-
hurit dukesh si hëna" (poezi).
Tregimet e këtij autori spikasin jo
vetëm për stilin, por dhe ngjyrimet
emocionale, të cilat janë të lidhura
fort me gjuhën e kujtesës.

"Unë jam statisticien me profe-
sion e te çdo histori ka një të
përgjithshme dhe një të veçantë,
vetë qenia është një përzierje e këty-
re të dyjave. Unë kam zgjedhur që të
veçantën time, atë që më dallon për
së pari, ta kem të qenët shqiptar. Në
qoftë se pjesën e parë të jetës do ta
kisha kaluar në Amerikë dhe të
dytën në Shqipëri, e anasjella e kësaj
që ka ndodhur, me siguri që të
veçantën time do ta kisha të lidhur
me Amerikën", shprehet vetë autori
vite më parë.

Pjesa e dytë e librit mbërrin si
"letërsi kujtese" mbi Shqipërinë, a
më imtësisht mbi jetën në Sh-
qipërinë e së shkuarës, thotë Anna
Shkreli nga Çabej. Ajo vëren se ai
është i qartë se tërheqja e lexuesit
te një skutë e kohës do mbetej veçse
një ushtrim nostalgjik, autori
zgjedh që në tablonë e së shkuarës
të skicojë, mu si nervatura ato forca
të përhershme e të pandryshueshme
në shoqërinë dhe politikën sh-
qiptare. Skicon pra të qenësishmen

tonë. Këto "proza nga Shqipëria"
nuk janë thjesht kujtime të autorit,
por situata të cilat çdokush mund
t'i identifikojë si pjesë të kujtesës
kolektive të një populli. Më poshtë
një pjesë nga pjesë nga libri.
KULPRA

Në pyllin që mbulon një pjesë të
shtegut për ecje në parkun sportiv
të kontesë, sot prenë një pemë së
cilës nuk ia dinim emrin. E kishim
parë prej kohësh degradimin e saj.
Nuk ishte pemë e vjetër, ishte pemë
me kulpër. Ka lloj-lloj bimësh që u
ngjiten drurëve më të lartë, janë pa
trung, si hardhitë, por më të holla,
më të të epshme, ka syresh që janë
bërë epidemi, keni dëgjuar për bimën
kudzu? Kjo që shihni nuk është kud-
zu, meqë ra fjala, dhe as kulpër hel-
muese, të cilat po i preke ta bëjnë
trupin plagë… E patëm ndjekur me
sy se si zhvillohej kulpra mbi trupin
e drunjtë. Në fillim iu kacavar në
trung me disa gishta të zgjatur që
synonin për lart. Kishte diçka prej
ballkoneve me dorëzonja, ose prej
mureve me bimë kacavjerrëse ai gjel-
bërim i përhershëm trungu. Më pas
ajo u ngjit deri në degët e para krye-
sore, duke ia veshur me blerim gjithë
pjesët mbajtëse pemës. Aty na u
shfaq dyshimi i parë, ai pushtim nuk
po dukej më aq i pafajshëm e i padëm.
Filluam ta vëzhgonim më me kujdes
ndërsa i shkonim pranë në ecjet e
përditshme. Vumë re që gjethërinë
e pemës kulpra nuk e kishte prekur
ende. Besuam në mirëkuptimin bi-
mor, mirësinë vegjetariane, tekefun-
dit diell ka për të gjithë, thamë, dhe
pema kulprën e kishte ndihmuar
mjaft gjer më tani, i kishte dhënë
mbështetje. Gjethet e kulprës pak
dallonin së largu nga ato të pemës
me blerimin fund e krye.

Më vonë sikur vumë re një lodhje

në krahët e pemës. Harlisja e degëve
të saj kishte një venitje të çuditshme.
Kuptuam. Kulpra e kishte vazhdu-
ar rritjen edhe mbi degët më të holla
tashmë, ato që mbanin gjethërinë,
dhe veç peshës së saj, të cilën lastarët
e njomë e ndjenin më ndryshe nga
trungu, atyre u duhej të mbanin

SHKËLQIM ÇELA
Atdheu, kjo utopi
që duhet pa kushte

edhe hijen e saj. Hija është më e rëndë
se trupi - e kush mund ta dijë këtë
më mirë se një bimë, një pemë dhe
një fantazmë?

Që nga ajo kohë, rrëgjimi dhe
rrënimi i pemës ndodhi shumë shpe-
jt. Punëtorët e parkut erdhën me
merakun se mos pema binte nga era

dhe godiste ndokënd që ecte shteg-
ut, një merak më se i përligjur ky.
Dhe e prenë sot pra, me një sharrë
me zinxhir, e cila e vuajti veprën e
vet me një ankim zanor që ngrihej
herë-herë e më pas shuhej për t'u
ndjerë prapë edhe më fort, si kujë
kësolli. Pema ra në brinjë në anën e
kundërt të shtegut. Shkuam e pamë
nga afër se si pushtimi i kulprës
kishte qenë i plotë, mbulimi
gjithëpërfshirës, hija e saj termina-
le. Gishtërinjtë e saj kishin depër-
tuar kudo, me spërdredhje nga më
të ndërlikuarat, një dëshirë e eths-
hme që prapë nuk mund të quhej
afeksion prej ftohtësisë së llërëve
litar. Disa nga llërët e kulprës ishin
veçanërisht të trasha dhe kishin
lëshuar rrënjëza të holla e të den-
dura mbi dru. Ngjanin si mijëkëm-
bësha të ngordhur, dhe nuk ishim
të sigurt nëse ato qime ishin thjesht
për t'u mbajtur apo hynin nën
lëvore për t'i pirë limfën pemës. Me
kujdes u përpoqa të shkulja një
konop të tillë dhe kur ia arrita ta
shkëpusja nga trungu, ndjeva se si
u përpëlitën kthetrat e vogla të shqy-
era nga përdhuna. Nuk munda ta
kuptoja nëse ato vetëm mbaheshin
apo edhe thithnin jetën tjetër, tek e
cila kishin bujtur. Nuk munda të
mos pikëllohesha, jo aq nga mendi-
mi i vdekjes së drurit, sesa nga fak-
ti që ajo pemë iku pa ditur se
ç'është një përqafim i vërtetë.

Parakrahu im mbi supin e
dashur u rrëqeth një grimë nga një
frikë e re floeme. Ne ndajmë të
njëjtën origjinë me pemët, mendo-
va, dhe pothuaj iu gëzova lëvoreve
të mia të ashpra, zgavrave të
plakjes dhe bosheve me mpirje ull-
injsh xhungorë, ndërsa një frikë
lianash gjarpëronte fshehur nëpër
damarë.

MUHAMET LIKA,
SHUHET PARODISTI I VLORËS

"Një lajm i trishtë, i pabe-
sueshëm, por fatkeqësisht i
vërtetë....Është ndarë nga jeta
në mënyre të beftë Muhamet
Liko, një nga parodistët e fam-
shëm të Vlorës...Ndodhej në Itali
për një kontroll periodik shën-
detësor dhe pas kontrollit një
atak kardiak i ka marrë jetën..."
ka qenë ky njoftimi i dhënë për
lajmin rëndë.

Humori shqiptar dje ishte në
zi. Një prej parodistëve më të
dashur të Vlorës, Muhamet
Lika u nda nga jeta në moshën
65-vjeçare. Mësohet se aktori i
njohur i humorit ka  ndërruar
jetë në Itali, për shkak të atakut
kardiak. Prej disa kohësh ai
vuante nga një sëmundje e zem-
rës. Muhamet Lika numëron
qindra role në skenën e humor-
it me një aktivitet 41- vjeçar në

skenë. Lika mban shumë tituj dhe
çmime për artin që ka transmetu-
ar tek njerëzit, ndërsa së fundmi
është vlerësuar nga Presidenti i
Republikës me titullin "Mjeshtër i
madh". Lika la pas dy fëmijë dhe
gruan e tij. Ndarja nga jeta e Mu-
hamet Likës është një humbje e
madhe për artin dhe kulturën sh-
qiptare.

"I dashur Meti, sot trishtove
Vlorën dhe gjithë Shqipërinë. Fale-
minderit për çdo kontribut, që dhe
për artin e humorit shqiptar. Të
jam mirënjohës, siç të është secili
spektator, që e duartrokiti punën
tënde të sinqertë. U prehsh në paqe
artist...!",-shkroi dje aktori Julian
Deda.

Ndërsa këngëtarja Aurela Gaçe
që i kishte uruar më herët përvje-
torët e lindjes shkruante dje
"Ohhh  dhimbje. Ngushëllimet më

të sinqerta për figurën e këtij guri
të çmuar të humorit shqiptar.
Meti, u prehsh në paqe!".

 Por si u krijua një prej grupeve
më të dashura të humorit shqiptar,
katër parodistët e Vlorës?

Mane Lumani, Afrim Agalliu,
Agron Hamo dhe Muhamet Lika

janë emrat që përbënin katërshen e
famshme të quajtur Parodistët e
Vlorës.  Para pak kohësh aktorët
Afrim Agalliu, Agron Hamo dhe
Muhamet Lika ishin të ftuar te "Ru-
dina" ku rrëfyen se si u bënë bash-
kë.

"Është një histori e hershme, unë
me Afrimin kemi filluar fillimisht
me estradat amatore. Ne patëm fa-
tin e madh që na ftuan aktorë të
mëdhenj dhe bëmë "gol", na pritën
mirë. Në '78 ka filluar edhe Mane
Lumani dhe Muhamet Lika. Parod-
inë ne e kemi të trashëguar, ka qenë
një grup para nesh që e kanë lëvru-
ar këtë gjini. Parodia do edhe vokal
dhe ne të katërt kemi patur vesh
dhe zë", tha Hamo.
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"Varrezat greke" dhe kriteret
e antropologjisë mjekoligjore

Analiza e   Ditës

*Prof. dr. Bardhyl Çipi,

*Dr. shk. Admir Sinamati

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

... i personave të rënë në luftë i
bën shumë të ndjeshëm njerëzit që
i vizitojnë monumentet dhe
varrezat përkujtimore ku prehen
mbetjet e tyre mortore.

Sot në të gjithë botën ka shumë
memoriale dhe varreza të tilla, që i
bëjnë të njohur të rënët në luftë.
Nga ana tjetër, mosrespektimi i të
vrarëve në beteja ushtarake kri-
jon ndjenja dëshpërimi në popujt
e vendeve të ndryshme.

Kohët e fundit në Shqipëri janë
duke u kryer zhvarrimet e kufo-
mave të pazbuluara deri tani të
ushtarëve grekë, të vrarë në luftën
italo-greke të viteve 1940-1941.

Kryerja e këtyre veprimeve ësh-
të mbështetur në një marrëveshje
midis qeverive të Greqisë dhe Sh-
qipërisë, e shoqëruar me krijimin
e një komisioni të përbashkët, të
pasuar me këqyrjet identifikuese
nga disa mjekë specialistë grekë si
dhe mjekë ligjorë të Institutit të
Mjekësisë Ligjore të Tiranës, për
çdo rast të ekzaminuar të tyre.

Zbulimi i varreve të panjohura
dhe identifikimi i mbetjeve të ush-
tarëve grekë të vrarë në Shqipëri,
në luftën italo-greke të viteve 1940-
1941 përbën padyshim një çështje
që i takon shkencës së osteologjisë
antropologjike mjekoligjore, ku
duhen respektuar gjithashtu një
sërë parimesh etike, që jepen me
hollësi në literaturën bashkëko-
hore përkatëse.

Cilat janë këto aspekte etike
dhe a janë marrë ato në konsider-
atë në këto identifikime mbetjesh
kockore që drejtohen nga ana e
mjekëve ligjorë grekë, apo të spe-
cialistëve të tjerë të huaj të caktu-
ar prej tyre?

Siç dihet, etika në përgjithësi
shqyrton rregullat e sjelljes, që në
rastin e osteologjisë
antropologjike mjekoligjore du-
hen respektuar në këto ekzamin-
ime të mbetjeve skeletike.

Kështu, sipas saj, ekspertët e
osteologjisë humane forensike
duhet të udhëhiqen më shumë në
të dhënat shkencore, duke shman-
gur spekulimet, supersticionet,
interesat politike apo ekonomike,
që përpiqen t'i shtrembërojnë re-
zultatet e punës së tyre.

Nga ana tjetër, doktori osteolog
mjekoligjor, duhet t'i shmanget
kapërcimit të njohurive të tij, të
pasuar me dhënien e rezultateve
të gabuara. Pra, ai, këto vlerësime
në lidhje me përcaktimin e
origjinës humane të eshtrave,
moshës, seksit, shtatit, racës, iden-
tifikimit individual duhet t'i krye-
jë brenda kufijve të këtyre njohu-
rive në mbështetje të disiplinës që
përfaqëson. Gjithashtu, ai duhet të
vërë në dukje kufizimet dhe pasak-
tësitë e metodave që ka përdorur.

Në të kundërtën, ai mund të arrijë
në konkluzione të pasakta.

Në literaturë përmendet konf-
likti në Azinë Juglindore, i sho-
qëruar me vdekjen e qindra-mijëra
njerëzve, midis të cilëve bënin pjesë
edhe shumë ushtarakë amerikanë.
Nga këta, viktimat që nuk u kthy-
en ose nuk u arritën të gjenden, u
konsideruan si persona të humbur
në veprime ushtarake, ose "miss-
ing in action" (MIA).

Në vitin 1972, një helikopter
amerikan AC-130 u rrëzua në Laos
dhe 13 ushtarakët amerikanë që
udhëtonin me të, u shpallën si per-
sona të humbur në veprime usht-
arake. Dhjetë vite më vonë, nga
gërmimi i vendit ku kishte
ndodhur përplasja e helikopterit
pas rrëzimit, u zbuluan 50000 copa
kockash, ku më e madhja prej tyre
ishte 13 cm e gjatë dhe shumica ish-
te me madhësi rreth 1 cm.

Pas ekzaminimit osteologjik
mjekoligjor, i mbështetur vetëm në
përshkrimin anatomik të esh-
trave, u shpall identifikimi pozitiv
i mbetjeve skeletike të 13 vikti-
mave, të cilat iu dërguan familjeve
për varrimin e tyre.

Por, të afërmit e viktimave i
kundërshtuan rezultatet e këtij
identifikimi. Për këtë arsye, u krye
një ekzaminim i ri nga një ekip
tjetër specialistësh, i cili vërtetoi
se konkluzionet e ekspertimit të
parë në lidhje me moshën, seksin
dhe racën e viktimave kishin qenë
të gabuara, sepse ishin kryer duke
kapërcyer kufijtë e kompetencave
të tyre.

Pra, mungesa e njohurive,
pasaktësia e metodave të përdoru-
ra mund të shpjerë në shkelje të
parimit të paanshmërisë, i cili du-
het ta karakterizojë specialistin
osteolog mjekoligjor.

Përveç kësaj, këta specialistë
duhet të jenë të pavarur në punën
e tyre, dmth., nuk duhet t'u përka-
sin palëve të çështjeve që mund të

jenë në konflikt midis tyre.
Në ekzaminimet e fundit për

identifikimin e mbetjeve të ush-
tarëve grekë të rënë në luftën ita-
lo-greke të viteve 1940-1941 ka mjaft
dyshime që këto parime etike të
mos jenë respektuar siç duhet.

 Kështu, kryerja e tyre nën
drejtimin e specialistëve grekë, që
kanë interes që të identifikojnë sa
më shpejt dhe sa më shumë bash-
këkombës të tyre të vrarë në këtë
luftë, mund të ketë ndikuar që të
mos jetë zbatuar parimi i paansh-
mërisë.

Ky dyshim shtohet edhe më
shumë nga fakti që në këto këqyr-
je janë përfshirë edhe eshtrat e fs-
hatit Kosinë të rrethit të Përmetit.

Këto eshtra të ekzaminuara
shumë vite më parë nga dy prej
ekspertëve mjekoligjorë më me
përvojë të vendit tonë, për të cilat
pretendohej se ishin të ushtarëve
grekë të vrarë në luftën italo-greke
1940-1941, ato rezultuan se u përkis-
nin kryesisht grave dhe fëmijëve
shqiptarë. Pra, një skandal  i
vërtetë.

Specialistët grekë, tani ka
shumë mundësi të jenë ndikuar
më shumë sesa duhet nga intere-
sat politike në lidhje me preten-
dimet greke ndaj vendit tonë, gjë
që mund të ketë çuar në kapër-
cimin e kompetencave shkencore
të tyre, mosrespektimit të parimit
të paanshmërisë dhe për këto ar-
sye nuk përjashtohet mundësia që
këto të jenë shoqëruar me identi-
fikime të gabuara të këtyre ras-
teve.

Edhe për analizën e ADN-së që
është deklaruar se është përdorur
nga pala greke gjatë këtyre
ekzaminimeve, shpesh jepen opin-
ione nga disa prej specialistëve më
të shquar të antropologjisë mjeko-
ligjore, sipas të cilave jo rrallë kjo
metodë u jep familjarëve të vikti-
mave shpresa të pabazuara, gjë që
bën të shmanget përdorimi i meto-

dave të tjera shkencore të identi-
fikimit.

Përveç kësaj, metoda e ADN-së
mund të shoqërohet me gabime të
shumta laboratorike nga kon-
taminimet e shumta eventuale,
përdorimit të standardeve joade-
kuate, ngatërrimit të mostrave.
Për këtë arsye, në këto rrethana
do të jetë e detyrueshme të për-
doren edhe metodat tradicionale
identifikuese.

Në praktikën tonë të gjatë
shumëvjeçare të antropologjisë
mjekoligjore, ne kemi këqyrur me
dhjetëra raste të çështjeve krimi-
nale, identifikime të viktimave të
regjimit komunist, raste civile të
transferimit të varrezave, përf-
shirë edhe raste të identifikimit të
mbetjeve të dëshmorëve të Luftës
Nacionalçlirimtare, apo edhe të
disa ushtarakëve italianë të vrarë
në luftën italo-greke 1940-1941, të
ndeshur rastësisht gjatë aktivi-
tetit tonë. Për secilin nga këto ek-
spertime të panumërta
antropologjike mjekoligjore, ne
kemi punuar një kohë shumë të
gjatë me javë dhe me muaj, duke
kryer këqyrje dhe matje
antropologjike të panumërta për
përcaktimet e shumta që bëhen në
këto raste, duke përfshirë edhe
dëmtimet e kockave për së gjalli ose
pas vdekjes etj.

Ndërsa për veprimet që po kry-
hen tani për mbetjet e ushtarëve
grekë të vrarë në luftën italo-greke
të viteve 1940-1941, ne nuk kemi
asnjë dijeni nëse janë kryer ose jo
këto ekzaminime të hollësishme
antropologjike, dyshim ky që sh-
tohet edhe nga nxitimi i palës greke
për një varrim sa më të shpejtë të
këtyre mbetjeve në tokën Sh-
qiptare.

Pra, vihet re një mungesë trans-
parence nga ana e palës greke në
veprimet e saj, gjë që ka penguar
një "peer review" (vlerësim i punës
nga një ose më shumë specialistë

të tjerë me kompetenca të ngjas-
hme me ato të atij që e ka kryer
këtë punë) (21,25), duke penguar
kështu vendosjen e një standardi
publik për këto ekzaminime.

Përveç kësaj, kjo marrëveshje
midis Shqipërisë dhe Greqisë nuk
është e rregullt, sepse këto zh-
varrime që po kryhen i përkasin
luftës italo-greke të viteve 1940-
1941. Ushtarët grekë janë vrarë në
përleshje apo në beteja me ush-
tarët italianë. Prandaj në këtë
marrëveshje ka qenë e
detyrueshme edhe përfshirja e
palës italiane.

Ne mendojmë se për këto raste
duhet të kryhet një riekzaminim i
ri nga specialistë të pavarur, të cak-
tuar nga një organizëm ndërko-
mbëtar, që merret me këto prob-
leme, siç ka vepruar psh. ICRC (In-
ternational Committee of  Red
Cross), që u përfshi si ndërmjetës
neutral midis palëve luftuese, në
konfliktin midis Izraelit dhe
Hezbollah në korrik 2008 (22).

 *     *      *
Një problem tjetër ka të bëjë me

atë, se ku duhet të ndërtohen vend-
varrimet e ushtarëve grekë të
vrarë në luftën italo-greke 1940-
1941.

Për këtë ekziston edhe një
legjislacion i pasur ndërkombëtar,
ku vendin kryesor e zënë konven-
tat e Gjenevës (GC) dhe protokol-
let shtesë të tyre (Protocol addi-
tional to the Geneva Convention
of  12 August 1949).

Sipas tyre, vendet në konflikt
duhet të përpiqen të lehtësojnë
kthimin e mbetjeve të të vrarëve
me kërkesën e palës që i përket ose
të të afërmve të viktimave.

Në fakt, gjatë përgatitjes së
draftit të GC1 dhe GC2 u kërkua
nga disa delegacione që mundësia
e transferimit të trupave në ven-
det e tyre të mos përmendej, sepse
ata donin që luftëtarët e tyre të
varroseshin në teatrin e luftës ku
ata kishin rënë. Disa të tjerë
kërkuan madje që të gjendej një
shkak thelbësor që i vdekuri të
varrosej në vendin ku ishte vrarë.
Për të vendosur një balancë midis
këtyre pikëpamjeve të kundërta,
kjo çështje u la fakultative.

Por, në GC III dhe GC IV për-
mendet vetëm varianti i kthimit të
eshtrave në vendin e tyre (13,21,22).

Kështu psh., këto dy vitet e fun-
dit në SHBA po kthehen mbetjet e
ushtarëve nga Koreja e Veriut, të
vrarë në luftën e Koresë në vitin
1950, apo mbetjet e ushtarëve
amerikanë të panjohur, të vrarë në
Francë në Luftën e Dytë Botërore.

Pra, tendenca e përgjithshme
sot, në bazë të këtij legjislacioni
është që këto mbetje mortore të
transferohen në vendin e origjinës
së tyre.

Për këtë arsye, marrëveshja
ndërshtetërore Shqipëri-
Greqi, që i jep të drejtë
shtetit grek të ndërtojë
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Opinioni juaj rreth dikujt është i sak-
të, por kjo nuk do të thotë që ju du-
het të shprehni opinionet tuaja për
botën në përgjithësi. Mbajeni këtë
mendim për veten tuaj nëse nuk doni
të përfshiheni në mosmarrëveshje.

DEMI

Kjo mund të jetë një kohë shumë e mirë
për t'u larguar nga turmat dhe të men-
doni për gjërat tuaja personale. Disa
njerëz nuk po përpiqen t'ju manipulojnë,
por me siguri po përpiqen t'ju pengojnë
të shihni gjërat, siç janë në realitet.
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Nëse jeni në një lidhje, përpiquni ta
shijoni marrëdhënien tuaj duke e bërë
atë më interesante. Nëse nuk i shtoni
më shumë ngjyra këtij raporti, gjasat
janë që gjithçka të bëhet e mërzit-
shme.

Më shumë se çdo gjë tjetër, ju duhet të
qëndroni me njerëzit që ju bëjnë më të
lumtur. Kaloni kohën me njerëzit që gjith-
monë ju mbështesin. Ndani konkluzio-
net e tua më të fundit me ta dhe do të
merrni disa vlerësime të shkëlqyera.

Kjo do të duket si një ditë e gjatë dhe e
ngadaltë, por është, gjithashtu, një ditë
që ju ofron mjaft kohë për të eksperimen-
tuar. Ju duhet të krijoni rrugën tuaj në jetë,
prandaj pse të mos filloni tani? Në fund të
fundit, nuk po bëheni më të rinj!

Kjo është një ditë për ta shfrytëzuar
ashtu siç do të dëshironit. Nisni një tra-
jnim ose ndonjë kurs nga i cili do të për-
fitonit në të ardhmen. Sa i përket aspek-
tit profesional, gjasat janë të merrni një
rritje në detyrë.

Vizioni juaj emocional është perfekt
sot. Më në fund do të shihni gjërat në
një mënyrë të qartë dhe të ndershme.
Ju jeni duke hyrë në një fazë të fortë
vetëmohuese që do ta mbajë zemrën
të ngrohtë edhe në momente delikate.

Keni nevojë për një nxitje të brendshme
në mënyrë që nisni një investim, i cili
mund të rezultojë i suksesshëm nëse
tregoni pjekuri. Në çështjet e dashu-
risë mund të merrni disa informacione
që mund t'ju vënë në siklet.

Ekziston një energji e hapur që vjen nga
thellësia brenda jush sot dhe do të krijojë
kushte të përsosura për krijimin e ndonjë
raporti. Energjia juaj pozitive është ngjitëse
dhe do të ndihmojë shumë njerëz të shohin
anën e ndritshme të gjërave.

Nëse jeni shumë posesiv në një
lidhje, ka ardhur momenti që të tre-
goni më shumë kujdes, sepse mund
të rrezikoni raportin tuaj. Në aspek-
tin profesional, pengesat do të jenë
të shumta sot.

Problemet e vjetra mund të jenë të ndër-
likuara. Nga njëra anë, ju duhet të mëso-
ni se si ta harroni të kaluarën dhe të ecni
përpara. Por nga ana tjetër, nëse nuk
mësoni nga ato që kanë ndodhur, jeni të
dënuar për të përsëritur gabimet.

Ka ardhur momenti që të mendoni më
shumë rreth disa punëve që i keni lënë
pas dore. Mos humbisni më shumë
kohë sepse gjasat janë që të dështoni
nëse nuk tregoni vullnet dhe angazhim
në kohën e duhur.

Kakofonia e ndërkombëtarëve,
kujt i duhet besuar?

Opinioni i   Ditës

varreza kolektive në
tokën shqiptare është në
kundërshtim me legjisla-

cionin ndërkombëtar përkatës;
nga ana tjetër edhe në dëm të sov-
ranitetit dhe dinjitetit të vendit
tonë.

Siç u përmend më lart, gjatë
përpilimit të Konventës së
Gjenevës, ndërtimi i varrezave të
ushtarëve të një vendi tjetër, në
vendin ku ishin vrarë, kërkohej të
kishte një arsye thelbësore, që në
rastin e ushtarëve grekë të luftës
1940-1941, për palën greke kjo ar-
sye mund të ishte pikërisht ajo që
këto varreza të shërbenin në të
ardhmen si pika mbështetjeje të
pretendimeve greke ndaj pjesës
jugore të Shqipërisë, i ashtuquaj-
turi "Vorio Epir".

Kjo u vërtetua edhe nga ngjar-
ja e varrezave greke në fshatin Bu-

larat të Shqipërisë, para një viti,
ku ekstremistët grekë arritën të
kryejnë një mësymje të armatosur
kundër policisë shqiptare, duke
pasur si pretekst "nderimet për
ushtarët e rënë".

Përveç kësaj, në këtë mar-
rëveshje  ndërshtetërore nuk ësh-
të zbatuar një nga parimet krye-
sore të marrëdhënieve midis
vendeve sovrane: reciprociteti, si-
pas të cilit në këtë rast, edhe në
tokën greke, sidomos në pjesën
veriore të saj, të ndërtohen varre-
za të ushtarëve shqiptarë të vrarë
në po atë luftë, apo në mungesë të
tyre, të popullsisë çame të masak-
ruar dhe vrarë nga grekët në atë
periudhë kohore gjatë spastrimit
etnik nga trojet e tyre.

Prandaj, duhet që sa më shpejt
marrëveshja midis shteteve tona
për këto varreza të shfuqizohet

nga ana e shtetit tonë, sikurse
ndodhi në Estoni, ku në bazë të një
vendimi qeveritar u prishën
varrezat e ushtarëve rusë të rënë
atje në luftë kundër Gjermanisë
naziste, sepse për popullin eston-
ez, çlirimi i vendit të tyre prej fash-
izmit nga ushtarët sovjetikë kon-
siderohej si fillim i një pushtimi të
ri.

Vetëm në këtë mënyrë do bëhet
e mundur që mbetjet kockore të
këtyre varrezave greke, pas një
ekzaminimi të ri nga një ekip i
paanshëm, duke u zbatuar me
përpikmëri parimet etike të os-
teologjisë antropologjike mjeko-
ligjore, sipas së cilës: "Eshtrat kon-
siderohen shpesh si dëshmitarët
tonë të fundit dhe më të mirë, që
nuk gënjejnë dhe nuk harrojnë
kurrë (bones are often our last and
best witnesses, they never lie, and

they never forget), të dërgohen për
t'u varrosur me nderimet dhe res-
pektin përkatës në vendin e tyre,
në Greqi.

Kështu, duke u kryer një
vlerësim human sa më i drejtë i
mbetjeve të ushtarëve grekë, të
rënë në luftën e viteve 1940-1941, do
të respektohen njëkohësisht edhe
ndjenjat e të afërmve dhe popullit
grek ndaj tyre, gjë që padyshim do
të ndikonte pozitivisht në mar-
rëdhëniet e vendit tonë me Greqinë.
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Fakulteti i Mjekësisë, Univer-Fakulteti i Mjekësisë, Univer-Fakulteti i Mjekësisë, Univer-Fakulteti i Mjekësisë, Univer-Fakulteti i Mjekësisë, Univer-
siteti i Mjekësor i Tiranëssiteti i Mjekësor i Tiranëssiteti i Mjekësor i Tiranëssiteti i Mjekësor i Tiranëssiteti i Mjekësor i Tiranës

**Ekspert mjekoligjor pranë**Ekspert mjekoligjor pranë**Ekspert mjekoligjor pranë**Ekspert mjekoligjor pranë**Ekspert mjekoligjor pranë
Institutit të Mjekësisë Ligjore Ti-Institutit të Mjekësisë Ligjore Ti-Institutit të Mjekësisë Ligjore Ti-Institutit të Mjekësisë Ligjore Ti-Institutit të Mjekësisë Ligjore Ti-
ranë, pedagog i Mjekësisë Ligjoreranë, pedagog i Mjekësisë Ligjoreranë, pedagog i Mjekësisë Ligjoreranë, pedagog i Mjekësisë Ligjoreranë, pedagog i Mjekësisë Ligjore
dhe Bioetikës Mjekësore pranëdhe Bioetikës Mjekësore pranëdhe Bioetikës Mjekësore pranëdhe Bioetikës Mjekësore pranëdhe Bioetikës Mjekësore pranë
Universitetit Mjekësor të Ti-Universitetit Mjekësor të Ti-Universitetit Mjekësor të Ti-Universitetit Mjekësor të Ti-Universitetit Mjekësor të Ti-
ranësranësranësranësranës

Nga Andi Bushati

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

...Palët politike të bindura se e
kanë humbur krejtësisht legjitim-
itetin brenda vendit po përpiqen të
luftojnë me njëra-tjetrën përmes
mesazheve që vijnë nga Brukseli
apo Berlini, Parisi apo Haga.

Sapo njëri krah përmend zyr-
tarët e BE-së, tjetri pompon de-
putetët e Bundestagut, sapo i pari
përdor ndonjë politikan qejfli në
moshë të thyer, i dyti i kundër-
përgjigjet me ndonjë pensioniste,
që vetëm në Tiranë i kushtohet
vëmendje.

Në këtë kakofoni, një kon-
sumues i zakonshëm i politikës e
ka të vështirë të kuptojë se kujt
prej atyre, që për një kohë të gjatë
i kemi konsideruar si "arbitra të
paanshëm", duhet t'i besojë.

A është real progres-raporti i
komisionit që i shkon për shtat
qeverisë "Rama", apo mos vallë ësh-
të më i saktë qëndrimi i shumicës
parlamentare gjermane, që preten-
don se Shqipëria nuk ka plotësuar
asnjë nga kushtet që iu vunë një
vit më parë?

A duhen përtypur symbyllurazi
deklaratat e Mogherinit, që e shet
reformën në drejtësi si një histori
suksesi, apo duhet lexuar me vë-
mendje qëndrimi i Bundestagut
për gjykata jofunksionale.

A të flemë të qetë se morëm edhe
njëherë reagim pozitiv për hapjen
e negociatave, apo të besojmë ato
që thonë njerëzit e afërt të presi-
dentit francez Macron, se ai nuk
do të lejojë as këtë vit ndezjen e
dritës jeshile për Shqipërinë?

Përpara se të vendosim rend në
këtë kullë të vërtetë Babiloni, ësh-
të mirë të shpjegojmë disa gjëra të
thjeshta. Vendimi i Brukselit që u
propozon vendeve anëtare një re-
komandim pozitiv për Shqipërinë
nuk ishte një surprizë. Kjo "Po" e
shitur në qershorin e shkuar për

më shumë sesa ishte, na qe dhuru-
ar që vjet. Dhe me përjashtim të
ndonjë katastrofe, Komisioni Eu-
ropian nuk i tërheq mbrapsht re-
komandimet e veta. Shembulli më
i prekshëm për këtë është ai i fqin-
jit tonë lindor, Maqedonisë, që
megjithëse lëngoi gjatë nën
regjimin despotik të Nikola
Gruevskit, Brukseli, pasi ia dha,
nuk ia tërhoqi më pas viston për
hapjen e negociatave.

Por, në shumë raste, ndryshe
gjykojnë burokratët e Brukselit
dhe krejt ndryshe vendet e fu-
qishme anëtare që procesojnë edhe
infot që u vijnë nga shërbimet
sekrete, policitë lokale dhe skani-
mi që ata i bëjnë vetë qeverisjes së
Tiranës.

Është pikërisht kjo anë tjetër e
medaljes, që e ka shtyrë partinë e

Anxhela Merkelit të trishtohet për
moshetimin e politikanëve të im-
plikuar në blerjen e votave dhe në
abuzime financiare.

Është pikërisht kjo që e yshti,
trashëgimtarin e partisë, sot
opozitare, të Nikola Sarkozisë të
fliste për pamundësinë e përparim-
it të një vendi të korruptuar drejt
BE-së.

Është pikërisht kjo, që i dety-
roi deputetët holandezë të votonin
masivisht rikthimin e vizave nga
frika e eksportimit të kriminali-
tetit shqiptar në vendin e tyre.

Dhe fatkeqësisht, për aktin fi-
nal të hapjes së negociatave nuk
vendosin as Frederika Mogheri-
ni dhe as Hanes Han, por vendet
anëtare të BE-së, disa prej
anëtarëve themelues të së cilës
kanë shprehur rezerva therëse

për qeverinë e Tiranës.
Për të gjithë ata që e njohin pro-

cesin, janë këta të fundit që duhen
dëgjuar dhe argumentet e tyre që
duhen mbajtur vath në vesh.

Ndërsa për të tjerët, të përhum-
burit me vetëdije në kakofoninë e
qëndrimeve ndërkombëtare që
bëjnë rikoshet në Tiranë, ka vetëm
një mundësi për t'u kthjelluar.

Ata duhet të bëjnë durim. Ata
duhet të presin edhe tre javë.

Në 18 qershor, vendimi për
hapjen ose jo të negociatave me
Shqipërinë do të merret nga
krerët e vendeve anëtare. Dhe
vetëm atëherë do të kuptohet për-
fundimisht se cilat nga argumen-
tet që gëlojnë sot në treg duhej be-
suar: ato për histori suksesi, apo
ato për një ngelje të përsëritur në
klasë.
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Durrsakët thyen Laçin në sfidën direkte, kurbinasit bëjnë "tifo" për Kukësin në finalen e Kupës

Tirana mbijeton, Teuta
kap Europa League

Bardheblutë mposhtën Flamurtarin 3-0
Tirana ka arritur të

mbyllë me fitore se
zonin 2018-2019,

duke mundur me rezulta-
tin e pastër 3-0 skuadrën e
Flamurtarit. Bardheblutë
kanë arritur të sigurojnë
në këtë mënyrë qëndrimin
në Kategorinë Superiore,
ku kanë mjaftuar dy gola
të Dokës dhe goli i shënu-
ar nga Hasani në pjesën e
dytë. Kjo fitore e ka ngjitur
Tiranën me një vend në
klasifikim, me pikë të bara-
barta me Luftëtarin, duke
u renditur e shtata,
ndërkohë që pas ka lënë
Luftëtarin. Në Kategorinë
e Parë ka rënë Kastrioti, që
nuk ia ka dalë ndaj Kukësit
dhe gjithçka u vendos
vetëm në javën e fundit,
me Tiranën që tashmë e
sheh veten 5 pikë para
Luftëtarit dhe pret e qetë
finalen e Kupës ndaj
Kukësit, në 2 qershor në
"Elbasan Arena". Luftëtari
dhe Partizani kanë bara-
zuar 1-1 në ndeshjen e jav-
ës së fundit të kampi-
onatit. Partizanin kampion
e ka shpëtuar nga humbja

Jeton Selimi

një eurogol i Erald Çinarit
në minutën e tretë shtesë,
pasi Hanti kishte shënuar

për Luftëtarin pas 9
minutash lojë. Trajneri
Skënder Gega u dha

mundësinë të luanin
shumë lojtarëve të rinj,
pasi rezultati nuk kishte
shumë interes për të ku-
qtë, të cilin e kishin fituar
titullin prej disa javësh.
Paraqitja e tyre ishte rela-
tivisht e mirë në këtë
ndeshje. Partizani e mbyl-
li kampionatin me 70 pikë,
kurse Luftëtari me 47 pikë,
në vend të tetë.

Kukësi nuk bën shaka!
Mposht Kastriotin me
përmbysje me rezultatin 3-
1 dhe "saldohet" në vendin
e dytë në tabelën e ren-
ditjes. Kuksianët ishin në
disavantazh, pasi krutanët
që shpresonin ende te mbi-
jetesa shënuan në pjesën e
parë me Ymerajn. Më pas,
në pjesën e dytë, Rexhinal-
do, Shkurtaj e sërish Rex-
hinaldo shënuan dhe i

dhanë 3 pikët Kukësit e që
e mbyll në vendin e dytë,
ndërsa krutanët e mbyllin
në vend të 9-të, duke rënë
në Kategorinë e Parë pas
një sezoni në Superiore.

Teuta nuk ka falur ndaj
një rivali direkt në betejën
për Europën, duke mposh-
tur kurbinasit falë golave
të shënuara në shtesë nga
Sherif Kallaku fillimisht e
pas 1 minute nga guineasi
Sekou Kamara. Durrsakët
e mbyllin kështu në vend
të tretë këtë sezon në Su-
periore që kanë pasur jo
pak herë edhe lëkundje, me
plot 57 pikë të grumbullu-
ara,  ndërsa Laçi,  një
skuadër potenciale në Su-
periore,  ka rrëshqitur
duke përfunduar në ven-
din e 6-të e tashmë me 49
pikë.

PRESIDENTI I FIFA-s

Infantino uron Partizanin
për titullin kampionPartizani ka marrë gjatë

këtyre javëve shumë
urime për titullin kampion
dhe tashmë të kuqve u ka
mbërritur një urim edhe nga
numri 1 i futbollit botëror,
Xhani Infantino. Presidenti
i FIFA-s ka dërguar urimin e
tij në FSHF, e cila ka pub-
likuar mesazhin e urimit që
u dërgohet zakonisht skuad-
rave fituese në shtete të
ndryshme në përfundimin e

kampionatit. "U gëzova
shumë kur mësova që KF
'Partizani' u kurorëzua kam-
pion i Shqipërisë për sezo-
nin 2018-2019. Më jep
kënaqësi të madhe t'i uroj
për titullin e parë kampion
që nga viti 1993 dhe të 16-tin
në histori. Ky është pady-
shim rezultati i përpjekjeve

dhe punës së palodhshme,
dhe të gjithë ata që janë përf-
shirë mund të jenë krenarë
për këtë arritje të madhe. Do
ju isha mirënjohës nëse ju
do t'u përçonit urimet
lojtarëve, trajnerit, adminis-
tratës, stafit teknik dhe
mjekësor, ashtu si edhe ti-
fozëve. I nxis ata të vazh-

dojnë të punojnë me ven-
dosmëri dhe motivim. Në
emër të komunitetit
ndërkombëtar të futbollit,
gjej rastin të falënderoj KF
'Partizanin' dhe federatën
tuaj që ndihmoni në
shpërndarjen e mesazhit
pozitiv të futbollit dhe
mbroni praktikimin e kësaj
loje të bukur, që na bash-
kon të gjithëve", shkruhej
në mesazhin e Infantinos.

SUPERLIGA
JAVA E FUNDIT

GRUPI A
Luftëtari - Partizani 1-1
Kukësi - Kastrioti 3-1
Teuta - Laçi 2-0
Tirana - Flamurtari 3-0
Kamza - Skënderbeu 0-3

RRRRRenditja Përfundimtarenditja Përfundimtarenditja Përfundimtarenditja Përfundimtarenditja Përfundimtareeeee

Skuadra N P
Partizani 36 70
Kukësi 36 59
Teuta 36 57
Flamurtari 36 54
Skënderbeu 36 52
Laçi 36 49
Tirana 36 47
Luftëtari 36 47
Kastrioti 36 42
Kamza 36 17

MBROJTËSI KUQEZI

Hysaj: Me Napolin e kam
mbyllur, Panuçi ishte diktator

TELASHE PËR FRANCEZIN

Grizman nuk është më
prioritet i BarcelonësElseid Hysaj kritikoi ash

për ish-trajnerin e Sh-
qipërisë, Kristian Panuçi,
ku në një intervistë për "Su-
persport" flet edhe për të
ardhmen e tij te Napoli.
FILLESAT

"Kur shkova në Itali për
herë të parë, shkova nga
deti, dhe në një skuadër në
bregdet. Mendoj se neve si
familje, deti na ka dhënë
fat".
PROBLEMET NË
KOMBËTARE

"Faj kishte trajneri, por
edhe ne, pasi nuk po luanim
mirë. Kishim probleme
edhe me formacionin.
Panuçi nuk kishte besim te
ne sa ka Edi Reja. Tani du-
het të tregojmë vlerat tona.
Unë flas me futbollistët dhe
e di ku është problemi. Nuk

dua që të vijë dikush e të na
prishë ambientin".
REJA DHE PANUÇI

"Reja është i qetë dhe i kup-
tueshëm. Të gjithë jemi të
buzëqeshur, sepse nuk duhet
të jesh diktator. E dimë kur
duhet të jemi profesionistë
dhe kur jo. Formacioni ndry-
shoi dhe kishim probleme në
ekip. Nuk pati lumturi, që
dukej edhe nga letra e Lenjan-
it. Sapo iku ai, gjërat kanë ndry-
shuar".
REZULTATET

"Nuk po kuptoheshim në
fushë dhe këtë duhej ta kup-
tonte Panuçi. Po nuk i bëmë
gjërat mirë ne në fushë, duhet
ndërhyrje. Kemi kualitete dhe
tani shkojmë për pikë në Is-
landë".

NAPOLI
"Ançeloti është një trajner

shumë i mirë, nga ata persona
që të rrinë në zemër. Ka lojën
e vet dhe ndoshta unë nuk
përshtatem shumë aty. Nëse
gjërat nuk ecin mirë, do të sho-
him çfarë do të bëjmë. Po pres
skuadrën e duhur, në momen-
tin e duhur. Tani po mendoj
për Kombëtaren dhe do të
shoh më pas. Jam gati për një
aventurë të re. Dua një shtet
të ri dhe njerëz të rinj. Koha
ime te Napoli ka mbaruar".
SARRI

"Sarri është si babai im. E
urova për fitoren me Çelsin,
sepse e meriton të fitojë diçka
në futboll. E ka nisur nga zero,
ka arritur finale, por nuk ka
fituar".

Antuan Grizman duket
se i ka bërë keq llog-

aritë e tij për të ardhmen.
Sulmuesi francez i Atleti-
ko Madrid deklaroi se ky
kishte qenë viti i tij i fun-
dit në radhët e
madrilenëve dhe se do të
niste një aventurë të re.
Por me sa duket, ekipi ku
ai dëshironte të shkonte,
Barcelona, nuk e ka si pri-
oritet për momentin. Klau-
zola e tij e largimit zbret
nga 200 milionë euro në
120 milionë më datë 1 qer-
shor, por katalanasit për
momentin as që kanë ndër
mend ta paguajnë një
shifër të tillë. Barcelona e
ndiqte me shumë interes
atë një vit më parë, por ai
refuzoi ofertën e tyre dhe
vetëm në fund të këtij se-

zoni iu ofrua vetë fituesve të
La Liga. Sipas burimeve bren-
da klubit, tashmë nuk ekzis-
ton e njëjta dëshirë për të pa-
sur Grizman në radhët e Bar-
celonës. Vlera e tij është më e
lartë se 100 milionë eurot që
ishte gati të paguante Barce-
lona një vit më parë, ashtu si
edhe rroga prej 17 milionë eu-
rosh në vit që kërkon lojtari.

Sikur të mos mjaftonte kjo,
lojtarët e Barcelonës nuk e
duan në skuadër, pasi i injor-
oi një vit më parë dhe prefer-
ojnë që klubi të gjejë një
zgjidhje tjetër. Edhe nëse ata
do të pranonin lojtarin në gji-
rin e tyre, ai është kthyer në
të padëshiruar për tifozerinë
për të njëjtën arsye, pasi kur
vendosi të refuzonte ofertën
e Barcelonës e bëri nëpërm-
jet një dokumentari. Ndaj
gjithçka është në vend-
numëro sa i përket këtij trans-
ferimi, duke i detyruar
menaxherët e futbollistit të
fillojnë të kërkojnë zgjidhje të
tjera jashtë Spanjës, pasi
kanë nisur kontaktet me disa
klube angleze.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

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

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
3. Një pune... paguhet.
6. Para Zeppelin në grupin e famshëm.
8. Vincenzo, bomber te Roma.
12. Kufijtë e pritjes.
13. Një Arthur i Edgar Allan Poe.
16. Demek s'ka kufij.
18. Qe filozofi i shkollës eleatike.
19. Nino, kompozitor i famshëm italian.
21. Eshtë ai që ka ngrityr krye.
23. Finlanda e... finlandezëve.
25. Mbledh baskët separatistë.
26. Inicialet e Prost.
28. Shkroi Cockteil party.
29. Titulli i Alex ferguson.
30. Stile pa kufij.
32. Ishin greket që nuk vinin kurrë.
35. Unë dhe ti.

HORIZONTAL
1. Steiger aktor.
4. Mbetet në fund.
6. Ustinov i kinemasë.
11. Janë në modë.
12. Nuk e shqyen Danielin.
15. Një as i Milan.
16. Çobani aktore e jona.
18. I dyti në kapitull.
19. Dy asa në dorë.
21. Qe njeriu i parë që u dënua padrejtësisht.
23. Croft e Angelina Jolie.
24. Një që mbahet për mondan.
25. Para De Janeiro-s.
27. Gjysmë tandem.
29. Kap ndryshe.
30. Gjysmë tatimi.
31. Union Stutendor Operativ.
33. Wallach aktor.
35. Pak spiunazh.

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

36. Hoxha që qe arbitër.
38. Eshtë provë zjarri.
39. Majtas në fund.
41. Agjenci Ajrore Tiranë.
42. Eshtë partia e Ariel Sharon.
43. Një mund të jetë çiklistik.
45. Të parat në sondazh.
46. E famshme ajo e psherëtimave.
47. Qendër ditore.
48. Një Baba përrallor.
49. Mund të jetë proteste.
50. Në fund të fundit.
VERTIKAL
1. Camille, indulgjenti që krijoi Vieux Cordelier.
2. Në krye të solistëve.
3. Janë poetë si Ungaretti.
4. Ylli më i shndritshëm i Demit.
5. Janë kopjet si delja Dolly.

7. Një pjesë e dimensioneve.
8. Fillojnë muzikën.
9. Parafjala e prejardhjes.
10. Fernando, bomber i Liverpool.
11. Bisha aktore.
12. Ishin ushtarë të Kserksit.
14. Partia Demokratike.
15. Cepat e një ylli.
17. Ylli i baletit.
20. Pak amoralitet.
22. Mbushin enë pa fund në ferrin dantesk.
24. Italia në Internet.
27. Përhapet me frikë.
31. Mund të jetë françeskan.
33. Dehin pa kufij.
34. Eshtë lënda për... rafte.
37. Gjysmë sahati.
39. Tatum që qe pianist.
40. Lloj papagalli.
42. Një pikë vaji.
44. Artikull spanjol.
45. Në krye të socialistëve.

- Nëse keni fatin në anën
tuaj, mund të mbijetoni pa
mendjen.

- Të gjitha familjet e lumtura
janë të njëjta. Të gjitha të
palumturat - në mënyra të
veçanta.

- Kur dikush me përvojë
takohet me dikë me para,
së shpejti ai me përvojë do
të ketë paratë, dhe ai që
kishte paratë do të ketë
përvojë.

ZBAVITJE

- I bëni dhuratë një gruaje një milion
trëndafila të kuq, dhe ajo do të thotë se
do të donte vetëm një, por të bardhë.
- Dhuratat e vogla ruajnë miqësinë. Të
mëdhajat, dashurinë.

- Njerëzit përçmojnë atë që s'e
kuptojnë.
- Nuk ka rëndësi nëse humbni apo
fitoni. Ajo që ka rëndësi është nëse unë
fitoj apo humbas.

37. Ishin hipokritët e Jezu Krishtit.
38. Ai dhe ajo.

40. Një Madame e Maupassant.
41. Kështu thirrej Ernesto Gue-
vara.
42. Fund ditari.
43. Pije piratesh.
45. Kush e thotë refuzon.
46. Të parat në sondazh.
47. Një makinë franceze.
48. Fillojnë stafetën.
49. Nisin nga fillimi.
50. Qan te Turandot.
51. Fundi i një samurai.
52. Umberto qe shkroi Lavjerësi i
Foucault.
53. Dalë në krye.
VERTIKAL
1. Ajo e tretë u quajt Moska.
2. Në hyrje të odës.
3. Me mea për të penduarin.
4. Para... Gay në aeroplanin që
hodhi bombën atomike në Hi-
roshima.
5. Jepet për hartim.
7. Lindi edhe Cerberin.
8. Mbyllin pora.
9. Gjysma e ekipit.

10. N jë inkursion me mig.
12. Fillojnë lehtë.
13. Eshtë tretës me zorrë.
14. Pak tematike.
17. Qe mbreti jetëgjatë i Pilos.
20. Eshte ndalim me pranga.
22. Shkroi Këngëtarja tullace.
23. Eshtë pikë vaji.
26. Ndajnë shtetet.
28. Kush nuk ka... s'është njoftuar.
32. Poetja e Lesbos.
34. Kështu shprehet komisari Rex.
36. Fillojnë panikun.
38. Një liqen i kripur.
39. Inva soprano.
43. Inicialet e Altman
44. Një fjalë për sipër.
46. Të parat në stadium.
47. Fillojnë turnin.
48. Në hyrje të sokakut.
49. Fillojnë nazet
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