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PARLAMENT
RIKTHIMI I TAHIRIT

Ish-ministri i Brendshëm kthehet pas 6 muajsh në Kuvend, takimet me deputetët

Tahiri: Dua drejtësi, s'ka burrë
nëne e bir kurve të më pengojë
"Kush e ka marrë heshtjen time për dorëzim, është gabuar"

BATUTAT
Berisha teksa largohej
ka parë Saimir Tahirin në
sallë dhe i është drejtuar
Ballës me thirrjet: "Ja ku
e keni, ja ku e keni". "Ik
Sali, dil jashtë dhe mos
e prish seancën, se halli
yt është hall tjetër, nuk
keni derman në asnjë
vend. E keni hallin te
drejtësia" - replikoi Balla.
E gjithë kjo ka kaluar me
humor dhe shkëmbim
batutash mes Berishës,
deputeti Eduard Shalsi
dhe disa të tjerëve.

'Lironi vëllezërit tanë', qytetarët e
Kukësit në protestë për 11 të arrestuarit

TAKIMET
Gjatë qëndrimit në sallën e Kuvendit, Tahiri është
parë të përqafohet nga ministrja e Kulturës Mirela
Kumbaro, ajo e arsimit, Lindita Nikolla apo edhe
deputetë të tjerë. Ra në sy se i vetmi deputet nga
opozita, Lefter Koka i LSI-së shkoi dhe e takoi.
Koka e Tahiri kanë shtrënguar duart miqësisht.



Deputeti Saimir Tahiri
u rikthye dje, në Kuv
end, por si deputet i

pavarur. Ai u ul në rreshtat e
fundit të Grupit Parlamen-
tar të PS-së dhe është parë se
shumë deputetë e ministra i
janë afruar për ta takuar.
Sapo ka shkelur në oborrin
e sallës së seancave të Kuv-
endit, Tahiri u pyet nga
gazetarët, por u mundua të
shmangte përgjigjet. Por, në
fund të seancës, pasi pati
edhe një komunikim me ish-
kryeministrin Berisha, Tahi-
ri tha se do të kthehej aty sa
herë të kishte diçka për të
thënë. Ish-ministri i
Brendshëm, i akuzuar për
lidhje me trafikun e drogës
tha se nuk kishte dhe as nuk
donte mbrojtje nga asnjë, por
do të presë deri në fund për
drejtësinë. "As më mbron
njeri dhe as nuk dua të më
mbrojë. Për mua ka vlerë e
vërteta dhe nuk ka vlerë
kush mund të më pengojë në
rrugën time për të bërë
drejtësi. Nuk e besoj që do të
ketë bir nëne e kurve të më
pengojë",-u shpreh Tahiri.
Kjo shprehje u pa si një me-
sazh i koduar për të cilën
Tahiri bëri edhe një status në
'Facebook', në të cilin shkru-
ante se nuk i duhej t'i çonte
mesazh askujt pasi është
njeri i drejtpërdrejtë dhe do
presë drejtësinë me durim.
"Kush e ka marrë heshtjen
time për dorëzim, është
gabuar. Është vetëm respekt
për drejtësinë. Këtë rrugë do
ndjek me durim, as më duhet
t'i çoj mesazh njeriu. Dhe po
të kem, jam nga ata që i bën
drejtpërdrejt. Më intereson
vetëm e vërteta dhe drejtësia,
askush e asgjë tjetër. E nuk
do ndalem!",-u shpreh Tahi-
ri. I pyetur se përse nuk foli
në parlament, edhe pse kish-
te kërkuar fjalën 20 minuta,
Tahiri sqaroi se nuk kishte
kuptim të fliste në mungesë
të opozitës. Prania në parla-
ment e ish-ministrit revoltoi
opozitën, e cila pas thirrjeve
të Berishës për të larguar
Saimir Tahirin bojkotoi se-
ancën. Madje Berisha filmoi
ish- ministrin e Brendshëm
të ulur në sallën e parla-

Darina Tanushi

mentit dhe videon e postoi
live në Facebook. Tahiri me
ironi tha: Për mua ishte ditë e
lumtur që më filmoi Saliu.
Kam motiv të mirëkuptoj nje-
riun që fshehu filmimet 21 ja-
narit në kryeministri dhe më
filmoi mua. Është fat i madh!".

Rreth 1 orë pas këtij qëndri-
mi Saimir Tahiri bëri një sqa-
rim në 'Facebook', ku akuzoi
Sali Berishën dhe mohoi që të
ketë përdorur sot ndonjë me-
sazh të koduar: "Kur gjyqin
moral ta bën djalli...kështu
quhet ajo që dëgjoj çdo ditë

Siç e kishin lajmëruar më herë, qytetarët e Kukësit u
ngritën dje, në protestë, për të kërkuar lirimin e 11 të
arrestuarve pas tubimit të dhunshëm në 31 mars që u
mbajt në Rrugën e Kombit në shenjë kundërshtie për
taksën. Kanë qenë anëtarët e Këshillit Bashkiak të
Kukësit ata që kanë organizuar protestën e sotme, që u
mbajt në sheshin para gjykatës së këtij qyteti. "Lironi
vëllezërit tanë" është një nga thirrjet e protestuesve drej-
tuar autoriteteve, ku tubimit i janë bashkuar banorë të
Kukësit, Hasit dhe Tropojës. 11 të arrestuarit vijojnë të
qëndrojnë në paraburgim, në pritje të vendimit të
Gjykatës së Apelit në Shkodër. Ndërkohë, PD vendosi që
të marrë pjesë në seancën e sotme gjyqësore për 11 pro-
testuesit. Kujtojmë se edhe herën e parë, kur u dha masa
e sigurisë në gjykatën e Tiranës, deputetë të opozitës
ishin në sallën e gjyqit, ndërkohë që seanca u shoqërua
me disa incidente. Protestuesit kërkuan edhe heqjen e
taksës së kalimit në Rrugën e Kombit. Xhevahir Gashi,
babai i njërit prej të arrestuarve, duke kërkuar lirimin e
të birit tha: "Me gra me fëmijë, i madh dhe i vogël, në orët
e vona të mesnatës i nxjerrin me forcë jashtë. Kujtova se
është Serbia dhe hyri brenda, por ishte policia shqiptare.
Kërkesa ime është zero taksa, e dyta të lirohen djemtë
nga qelia se janë të pafajshëm". Protesta u mbyll brenda
afatit të përcaktuar, ndërsa policia e Kukësit kishte men-
duar ta mbante vetë situatën nën kontroll, duke mos
thirrur në ndihmë Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë.

nga goja e kujt ka qeverisur
25 vjet duke vrarë e duke
vjedhur për pushtet. Pas thua-
jse 6 muajsh, shkova në par-
lament. Kush e ka marrë
heshtjen time për dorëzim,
është gabuar. Është vetëm
respekt për drejtësinë".

Nënkryetari i PD reagon pas deklaratës së ish-ministrit

Edi Paloka: Tahiri kërcënoi Ramën,
ai do nxjerrë bëmat e kryeministrit
N/kryetari i PD-së, Edi

Paloka tha dje se me
atë që tha Saimir Tahiri
para Kuvendit, kërcënoi
kryeministrin. Nisur nga
deklarata e ish-ministrit
se "nuk ka bir nëne e bir
k**ve që më ndalon të gjej
drejtësi", Paloka tha,
përmes një statusi në "Fa-
cebook" se ish-ministri Ta-
hiri me deklaratën e sot-
me (djeshme)ka kërcënu-
ar për herë të dytë Ramën
publikisht dhe madje ka
përdorur shprehje të vetë
atij për ta kërcënuar. "Ta-
hiri kërcënon për herë të
dytë Ramën publikisht. Ka
përdorur përsëri një
shprehje të Ramës për ta
kërcënuar: "Nuk ka bir
nëne dhe bir kurve të më
ndalojë…"-kërcënoi sot
Tahiri me të njëjtën shpre-

hje që përgjigjej dikur Rama
për akuzat e korrupsionit që
i bëheshin kur ishte kryetar
bashkie. Paralajmërimi i
parë i Tahirit ndaj Ramës u
bë publikisht në fillimet e
skandalit po me një shpre-
hje të përdorur nga Rama:
"nuk keni parë asgjë ako-

ma", shkroi dje, Paloka. "I
gjendur në të njëjtat rre-
thana, kur arrestimi i tij
është përsëri afër, i
kërkuar me këmbëngulje
jo vetëm nga opozita, por
dhe nga ndërkombëtarët
për shkak të fakteve evi-
dente, Tahiri duket se ka
marrë sinjale edhe që Rama
është gati ta lëshojë për herë
të dytë. Berisha bëri dje një
denoncim që si gjithmonë
rezulton i vërtetë. Në këto
kushte vjen kërcënimi i
dytë i Tahirit për Ramën,
duke i bërë të qartë se jo
vetëm nuk pranon të bëjë
burg për Ramën, por nëse
Rama do e lëshojë, ai do
nxjerrë jo vetëm bëmat e
fundit të shefit të tij, por do
t'i kthehet dhe aferave kor-
ruptive të bashkisë",-u
shpreh Paloka.

Seanca e djeshme parlamentare

Deputeti Saimir Tahiri
dje, në Kuvend



E premte 20 Prill  2018 -  3FAQJA E PARE

Basha takon
Vlahutin, i dorëzon
progres-raportin

Theu vendimin e partisë, deputeti rebel i LSI dha dorëheqjen nga grupi

Opozita braktis Kuvendin për Tahirin,
Basha: Krimi izoloi Shqipërinë

Kryemadhi: Kushti i BE-së, largimi i Ramës
BARDH
SPAHIA
"Shkodra dhe
shkodranët nuk
janë pajtuar as
gjatë diktaturës
më të egër. I gjithë
grupi parlamentar
i PD-së do jetë aty.
Sytë, mendja dhe
zemra e çdo
demokrati kudo ku
ndodhet sot do
jenë në Shkodër.
Le të jemi sa më
shumë nesër në
ora 10 tek Gjykata
e Apelit", tha
deputeti i PD-së.

Ish-kryeministri, thirrje të dalë jashtë

Berisha i bën video Tahirit: Kërcënoi
Ramën, tani është në Kuvend

GJYQI

Ardhja e Saimir Tahir
it në parlament pas
afro 6 muajsh mung-

esë e detyroi dje opozitën që
ta braktisë sallën. Kjo ishte
një tjetër shenjë proteste e
tyre, pas asaj të një jave më
parë, ku hodhën vezë dhe
miell në drejtim të kryemi-
nistrit Edi Rama. Kurse dje
PD-ja dhe LSI u larguan nga
salla e Kuvendit, para se
kryeministri Edi Rama të sh-
konte atje. Ish-kryeministri
Berisha zgjodhi ta filmojë
dhe ta publikojë videon në
faqen e tij në "Facebook", së
bashku me mesazhin që pati
për ish-ministrin e Bren-
dshëm dhe kryeministrin
Rama. Për kreun e PD-së,
Lulzim Basha, ish-ministri
Tahiri në parlament është
pengesë për integrimin. "Kjo
sallë me Saimir Tahirin bren-
da dhe kuksianët në burg
është shprehja më e qartë se
ky parlament i dalë nga shit-
blerja e votës dhe kjo qeveri
dhe ky kryeministër të dalë
nga paratë e drogës dhe të
krimit janë pengesa dhe bar-
riera kryesore për Sh-
qipërinë europiane", dek-
laroi z.Basha. Kryetari i PD
akuzoi qeverisjen si të lidhur
me krimin, megjithatë shtoi
se Shqipërisë duhet t'i hap-
en negociatat, pasi atëherë
do të jetë më shumë e moni-
toruar nga Europa. "KE dha
rekomandimin dhe ne
shpresojmë që Këshilli do të
hapë rrugën, edhe pse qever-
ia jonë ka dështuar, edhe pse
frymëzimi i kryeministrit
vjen nga lindja dhe jo perën-
dimi. PD ka kërkuar me
forcë kudo në Europë hapjen
e negociatave. BE është
shpëtim nga katastrofa
ekonomike dhe sociale që na
pret me këtë qeveri. Sot nuk
është momenti për festë, por
për reflektim për hapat që du-
hen ndërmarrë për hapjen e
negociatave. Shqipëria është
më e izoluar se kurrë më parë,
nuk ka më investime, ndërsa
disa vende po mendojnë që të
rikthejnë vizat", theksoi
z.Basha. Për kryetaren e LSI,
Kryemadhi, kushti i vetëm i
Brukselit është largimi i
Ramës, pasi qeveria është e
zhytur në krim dhe korrup-
sion. Ajo i bëri thirrje qever-
isë që të lirojë 11 protestuesit
e arrestuar në Kukës. "Ju bëj
thirrje të urdhëroni falangat
tuaja në prokurori e gjykata
të lirojnë kuksianët e arres-
tuar padrejtësisht. Po ta lex-
osh me vëmendje raportin,
Brukseli i ka vendosur 7 kush-
te shumë të qarta. Të gjitha
kushtet e BE paketohen në
një fjali. Të largohet Edi Rama,
kjo është shumë e qartë, ta
bëjmë këtë gjë sa më shpejt,
ky është shansi i fundit që
mund t'u japim shqiptarëve jo
vetëm për opozitën, por edhe
për PS-së, se do jetë një çlirim
edhe për deputetët e saj", tha
zj.Kryemadhi. Më pas opozita
u largua nga salla e parla-
mentit. I vetmi që theu rregul-
lat ishte deputeti i LSI-së, Rob-
ert Bitri. Ai qëndroi në sallë

në kundërshtim me vendimin
e marrë unanimisht nga dy
forcat kryesore opozitare. De-
puteti Robert Bitri nuk e ka
herën e parë që del publikisht
kundër LSI-së me veprime e
deklarata. Po ashtu, mësohet
se deputeti Bitri ka dhënë
dorëheqjen nga kryetar i LSI

në Fier. Pas seancës, Bitri dek-
laroi për gazetarët: "Duhet të
qëndroja në Kuvend ditën e
integrimit. Nuk i bashkohem
PS. Qëndrova se kështu e
mendoj unë, është e drejta
ime, kam folur me kryetaren,
nuk i trembem asnjë vendim-
it të grupit të LSI". Mësohet

se Bitri ka depozituar dje
dorëheqjen edhe nga grupi i
LSI, veprim që në një farë
mënyre e justifikonte qën-
drimin e tij në sallë. Bitri nji-
het për rebelimin e tij dhe
mosdakordësinë me vendimet
e të mëdhenjve edhe në raste
të tjera.

Valentina Madani

Ish-Kryeministri Sali
Berisha dhe deputetët e

tjerë të opozitës janë lar-
guar nga salla e Kuvendit
pas fjalimit të krye-
demokratit Lulzim Basha
dhe mbërritjes pas disa
muajsh mungesë në parla-
ment të ish-ministrit të
Brendshëm, Saimir Tahiri.
Teksa opozita po largohej
nga salla e Kuvendit, ish-
kryeministri Sali Berisha
teksa ishte në një video
'live' ka kthyer kamerën
drejt ish- ministrit Saimir
Tahiri. Të dy patën disa
replika me njëri-tjetrin, ku
Tahiri i buzëqeshur ka
thënë vetëm "pse je çmen-
dur kështu o burr", duke
injoruar thirrjet e Ber-
ishës për të nxjerrë jashtë
ish-ministrin. "Nxirreni
jashtë Saimir Tahirin",
është shprehur Berisha,
teksa vijon të përmendë
implikimin e tij në dosjen
"Habilaj". Ndërkohë, në një
deklaratë për mediat jash-
të sallës së Kuvendit, Ber-
isha tha se Rama me qënd-
rimet e tij kërcënon hapjen
e negociatave këtë vit. "Në
një kohë që fut Saimir Ta-
hirin për të kremtuar në

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, takoi dje am-

basadoren e Bashkimit Eu-
ropian në Tiranë, Romana
Vlahutin. Takimi mes tyre
u zhvillua në Kryesinë e Ku-
vendit. Edhe pse nuk ka
ndonjë njoftim zyrtar, më-
sohet se Vlahutin i dorëzojë
Bashës raportin e plotë të
KE-së me rekomandimin
pozitiv të hapjes së negoci-
atave. Kujtojmë se dy ditë
më parë në Tiranë ishte shef-
ja e BE-së për Politikën e
Jashtme, Federica Mogh-
erini. Kjo e fundit u takua
në Rinas me kryedemokra-
tin, për shkak të vizitës së
këtij të fundit në Gjermani.
Presidentit Meta dhe krye-
ministrit Rama, Vlahutin
ua dorëzoi raportin para dy
ditësh, por Basha ndodhej
në një vizitë në Gjermani
dhe për këtë shkak takimi
është zhvilluar ditën e
djeshme. Kryedemokrati
Basha tha dje në Kuvend se
rruga europiane e Sh-
qipërisë është e vetmja
mundësi për të ngritur in-
stitucione të besueshme
dhe demokratike. Sipas tij,
"rruga europiane është e
vetmja mundësi që kemi për
të ndarë politikën nga kri-
mi dhe për të shpëtuar Sh-
qipërinë nga droga".

parlament pas betejës që bëri
dje, e morët vesh takimin me
Gaz Demin dhe mesazhet sh-
konin direkt në takimin me
Mogherinin. Çfarë i thoshte
Saja atij… dhe prandaj doli e
tha 'mua kryegjykatësit nuk
më ka ardhur asgjë nga
prokuroria për Sajen', d.m.th
është i pastër. U çonte me-
sazhe prej rrugaçi parlamen-
tarëve gjermanë në mënyrën
më të pafytyrë, të cilët janë
shtylla të Bundestagut dhe
njerëz me seriozitet dhe
dashamirësi të madhe për
Shqipërinë. Edi Rama pra me
këto shfazime, me këto qën-
drime kërcënon në mënyrë

shumë serioze hapjen e nego-
ciatave këtë vit", theksoi
z.Berisha.
REPLIKAREPLIKAREPLIKAREPLIKAREPLIKATTTTT

Sali Berisha: Sali Berisha: Sali Berisha: Sali Berisha: Sali Berisha: Ja pra, po e
festoni me Habilajt.

Saimir Tahiri:Saimir Tahiri:Saimir Tahiri:Saimir Tahiri:Saimir Tahiri: Sa ke
rrjedhur, po si je çmendur
kështu mo?

Sali Berisha:Sali Berisha:Sali Berisha:Sali Berisha:Sali Berisha: E dini ç'i
bëri Edi Ramës dje apo jo?
Po nuk fole, t'i nxora dosjet,
i tha . Ja ku e keni. Ja ku e
keni dëshminë e pengut të
kryeministrit tuaj. Pyeteni
çfarë i tha Gaz Demit dhe
Dash Pezës ky.

Saimir Tahiri: Saimir Tahiri: Saimir Tahiri: Saimir Tahiri: Saimir Tahiri: O Sali, po
si je çmendur kështu?

Deputetët e PD, sot
në Shkodër: Të

lirohen 11 kuksianët

Grupi parlamentar i
PD-së vendosi dje që

sot të jenë të pranishëm në
Shkodër në mbështetje të
11 qytetarëve nga Kukësi,
që do të dalin para
Gjykatës së Apelit. Pro-
testuesit kërkojnë lirinë
në Apel, pasi Gjykata e Sh-
kallës së Parë i la në burg
11 nga 23 të arrestuarit
për protestën në Rrugën e
Kombit kundër taksës.
Deputeti i qarkut të Shko-
drës, Bardh Spahia, u bën
thirrje shkodranëve për
të marrë pjesë në gjyq, i
cili do të zhvillohet nesër
paradite në Shkodër, tek
Gjykata e Apelit, ndaj 11
personave të arrestuarve
për protestën e Kukësit.
"Shkodra dhe shkodranët
nuk janë pajtuar as gjatë
diktaturës më të egër. I
gjithë grupi parlamentar
i PD-së do jetë aty. Sytë,
mendja dhe zemra e çdo
demokrati kudo ku ndod-
hen nesër do jenë në Sh-
kodër. Le të jemi sa më
shumë nesër në ora 10 tek
Gjykata e Apelit", tha
z.Spahia.

FATMIR MEDIU
"Kemi kërkuar hapjen e
negociatave sepse sa
më afër Europës të
jemi, do ta kuptojmë
krimin e lidhur me
pushtetin dhe
korrupsionin galopant.
5 prioritetet mbeten
përsëri. Kemi nevojë
për gjykatës dhe
prokurorë që të kalojnë
vetingun. Rekomandimi
duhet të ishte marrë më
herët, por u vonua. Nuk
mund të zgjidhen
problemet duke i
drejtuar gishtin opozitës
dhe vendeve skeptike
të BE", tha z.Mediu.Kreu i PD-së, Lulzim Basha

Ish-kryeministri Sali Berisha
dje  në parlament duke
regjistruar ish-ministrin e
Brendshëm, Saimir Tahiri
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Rekomandimi i KE, kryeministri: Ky do të jetë viti i hapjes së negociatave

Deklarata e Tahirit, Rama: Nuk më bën
kush presion në shqip apo gjuhë të huaj
Shpallja "non grata" e Doshit: U surprizova, i keqardhur

VENDIMI
I DASH
I pyetur për
shpalljen "non
grata" nga DASH të
deputetit Tom
Doshi, Rama tha:
"U surprizova dhe
jam shumë i
keqardhur". E
natyrisht edhe për
Adriatik Llallën,
kryeministri
shprehu keqardhje,
por shtoi se nuk ka
më shumë
informacione.

10
12

Bushati: Fjalë kyçe reformat, aktorët
politikë duhet të jenë të bashkuar

Gramoz Ruçi:
Festa mbaroi,

nga ky moment
fillon puna

Mbledhje e Grupit
Parlamentar të PD-sëKryeministri Edi Rama

deklaroi dje, se "ky
do të jetë viti i hapjes

së negociatave të Shqipërisë
me Bashkimin Europian",
edhe nëse qershori nuk do
të jetë muaji kur Këshilli
Evropian do të japë dako-
rdësinë. Këtë deklarim ai e
bëri, gjatë emisionit "Real
Story" të gazetarit Sokol
Balla. Ndërkohë që gjatë di-
tës, në parlament u shpreh
falënderues për të gjithë de-
putetët që kontribuuan
veçanërisht për reformën në
drejtësi që ishte kyçe në këtë
proces. "Nëse deri tani për të
mbyllur një fazë ka mjaftu-
ar që vetingu të nisë dhe si
rezultat i vetingut, 21 perso-
na, deri në momentin që po
flasim, të vetëpërjashtohen,
apo përjashtohen nga
sistemi i drejtësisë, faza e re
kërkon që jo vetëm sistemi
të pastrohet nga të gjithë
gjykatësit e prokurorët e
korruptuar, por të veprojë si
një sistem i pastër ndaj kujt-
do që ka hesape për të larë
me drejtësinë, që do të thotë,
se, nuk do të mjaftojë që këta
gjykatës dhe këta prokurorë
të largohen, do duhet që të
përgjigjen, ashtu sikundër
do duhet të përgjigjen poli-
tikanët, zyrtarët e lartë dhe
pa diskutim të gjithë sh-
kelësit e tjerë të ligjit për-
ballë një drejtësie të çliruar
nga të korruptuarit dhe të
zgjidhur nga zinxhirët e
ndryshkur që po këputen të
kapjes për fyti të drejtësisë
prej politikës",-u shpreh më
tej, Rama. Duke folur për
opozitën, Rama tha se "është
e papranueshme dhe e pa-
falshme në raport me his-
torinë dhe në raport me pop-
ullin shqiptar, që qoftë dhe një
shqiptar i vetëm që ka
mundësinë të komunikojë
me këdoqoftë në çdo nivel në
vendet anëtare të Bashkimit
Europian t'i bashkohet këty-
re individëve dhe këtyre
forcave, duke ushqyer me pro-
pagandën e baltës së
prodhuar në vend për poli-
tikë të brendshme në Shqipëri
ata individë dhe ato forca. Kjo
është ajo që ka ndodhur edhe
në Berlin 48 orë më parë". Ai

Darina Tanushi

kërkoi prej opozitës që të mos
flasë kundër Shqipërisë,
"duke eksportuar nëpër
kryeqytete të vendeve
anëtare, baltën e prodhimit të
përditshëm vendas".
"TAHIRI""TAHIRI""TAHIRI""TAHIRI""TAHIRI"

I pyetur nga gazetari Bal-
la nëse është ndier i kërcënu-
ar dje, me deklaratat e ish-
ministrit Saimir Tahiri në
Kuvend, Rama tha se: "Është
një gjë që mua më bën për të
qeshur që Saimir Tahiri apo
kushdo tjetër më bën mua
presion. Është thjeshtë për të

qeshur". "Unë nuk besoj që ka
në këtë histori lidhje fjala pre-
sion me mua personalisht, me
ne dhe me vetë atë. Unë e njoh
mirë dhe e di mirë se si funk-
sionon, nuk është absolutisht
njeriu që përdor metoda, me
të cilat ata që e komentojnë e
përdorin. Këtë e thotë Saliu.
Saliu ka pasur mesazhe të
koduara. Për mua nuk ishte
mesazh i koduar". "Për bat-
utën që unë të kopjohem nga
ata që janë rritur nën hijen
time, në një farë kuptimi
ndodh shpesh",-tha Rama. "Sa

i përket presioneve, unë e kam
thënë edhe herë tjetër presion
mua në shqip apo gjuhë të
huaj mua nuk më bën dot.
Kësaj qeverie njeri nuk i bën
dot, të paktën sa të jem unë
në krye të saj", tha Rama,
duke kërkuar edhe një herë
nga prokuroria që të sjellë
provat për Tahirin. I pyetur
për shpalljen "non grata"
nga DASH të deputetit Tom
Doshi, Rama tha: "U surpri-
zova dhe jam shumë i
keqardhur". E natyrisht
edhe për Adriatik Llallën.

Ministri për Europën
dhe Punët e Jasht-

me Ditmir Bushati tha dje,
se rekomandimi i marrë
nga Komisioni Evropian
vlen si angazhim për të
gjitha institucionet sh-
qiptare. Në një intervistë
për News 24, Bushati thek-
soi se është e rëndësishme
që të gjithë aktorët poli-
tikë të jenë të bashkuar.
Por, sipas, Bushatit, "siç e
tha dhe dje Mogherini
krahas rekomandimit dhe
gëzimit për këtë rekoman-
dim, fjalët kyçe mbeten
thellimi i mëtejshëm i re-
formave dhe mbajtja e rit-
mit të reformave. Së pari,
është e rëndësishme që të
gjithë aktorët politikë të
jenë sa më të bashkuar për
të korrur fryte të mëte-
jshme në këtë proces". I

Kreu i Kuvendit, Gra-
moz Ruçi deklaroi

dje, në çelje të seancës par-
lamentare se tashmë fes-
ta pas dhënies së reko-
mandimit nga KE mbaroi
dhe puna fillon. Pas falën-
derimeve të tij, edhe për
mbështetjen e partnerëve
evropianë, Ruçi falënderoi
edhe të gjitha qeveritë në
vite që kanë kaluar në
Shqipëri: "ministra, krye-
ministra, veçanërisht ata
që kanë drejtuar Minis-
trinë e Integrimit dhe
Ministrinë e Jashtme, të
cilët kanë dhënë një kon-
tribut të vyer për këtë ditë
të shënuar për të gjithë Sh-
qipërinë". "Pa dyshim, ne
jemi këtu, pavarësisht se
kolegët e opozitës për ar-
sye politiko-elektorale
nuk guxojnë ta pranojnë,
për shkak të meritës së
padiskutueshme të kabi-
netit aktual të qeverisë, me
në krye kryeministrin
Rama dhe ministrin Bus-
hati, si përfaqësues i Min-
istrisë për Europën dhe
Punët e Jashtme",-tha më
tej, Ruçi. "Detyra jonë ësh-
të që festa të mbarojë këtu
dhe nga ky moment të fil-
lojë puna",-tha Ruçi. Ai sh-
toi se raporti do të kthehet
në një program pune për të
gjitha komisionet dhe Ku-
vendin e Shqipërisë.

pyetur se e kujt është meri-
ta për këtë rekomandim,
Bushati tha se "është shpre-
hje e angazhimit të qartë të
institucioneve shqiptare.
Është gabim t'i ndajmë eta-
pat e vendit në integrimin
europian, apo euroatlantik.

Janë teza shumë të vjetra
e arkaike". "Rruga është
shumë e qartë për Sh-
qipërinë dhe jam optimist
që klasa politike të mos
përsërisë gabimet e të sh-
kuarës. Mënyra si e ka lex-
uar PD këtë moment his-
torik nuk më ka lënë një
shije të mirë. Vijimi i sher-
rit sot në Kuvend është një
sinjal për të tensionuar
situatën. Sot për sot situ-
ata në BE nuk është një
mjedis i përshtatshëm",-
tha më tej, Bushati. Min-
istri tha se javën tjetër
bashkë me Ramën do jenë
në Gjermani dhe në ax-
hendë kemi takim edhe me
Merkel. E njëjta gjë do
bëhet edhe me Francën.
"Ne na takon të mbajmë
ritmin e reformave",-tha
Bushati.

Doshi: Nëse
bëhet vetingu

në politikë, nuk
mbetet as gjysma
Kryeministri Edi

Rama në fjalën e tij
në Kuvend ditën e sotme
ka folur për reformën në
drejtësi që sipas tij, ishte
kjo reformë që ndikoi në
rekomandimin e KE. Por,
kjo ka sjellë një reagim të
menjëhershëm nga ana e
deputetit Tom Doshi. Kur
Rama tha se nuk do të
shpëtojnë as politikanët
nga drejtësia e çliruar, ka
ndërhyrë duke folur nga
vendi deputeti Tom Doshi.
"Edhe ti do ta bash vetin-
gun!",-mësohet të ketë
thënë Doshi, ndërsa Rama
vijoi me tej me fjalën e tij.

Por Doshi, pasi mbaroi
seanca në një deklaratë
për mediat, foli edhe
njëherë për vetingun dhe
tha se duhet bërë për poli-
tikanët "Nëse vijon kësh-
tu i bie me kaluar të gjithë
'non grata', të prononco-
het edhe DASH për akuzën
që më ka bërë. Nëse bëhet
vetingu dhe në politikë
nuk mbetet as gjysma në
parlament. Të fillojnë të
hetohen nga shkollimi i
fëmijëve jashtë ku janë të
ardhurat e këtyre politi-
kanëve, vilat, makinat,
jeta e luksit dhe ta shohim
si del",-tha Doshi jashtë
sallës së Kuvendit.

Kryeministri Edi Rama
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TAKIMI
Presidenti Ilir Meta takoi dje një grup të rinjsh nga
trevat shqiptare. Meta shkruan në 'FB' se ndau me ta
ide e mendime për rolin e brezit të ri në proceset
europiane të rajonit tonë. "I inkurajova që me energjinë,
idetë e vizionet e tyre të udhëheqin ndryshimet në
Shqipëri, Kosovë, Luginën e Preshevës, Maqedoni dhe
Malin e Zi", shkruan z.Meta.





Meta dekoron ish-kryeministri italian

D'Alema merr dekoratën "Nënë
Tereza": Nderim për miqësinë tonë

Mbledhja, zbardhet rendi i ditës, të pranishëm edhe kritikët e Bashës

Ndryshimet në statut, PD
mbledh sot Këshillin Kombëtar
Garancitë, rregullore e re për demokratët

RIORGANIZIMI
Nëse riorganizimi në
degë do të mbyllet deri
në muajin qershor, PD
pritet të thërrasë në
muajin shtator sërish
Kuvendin Kombëtar
për të zgjedhur
Këshillin e ri
Kombëtar. Është e
drejtë e Këshillit
Kombëtar të zgjedhë
kryesinë e PD, ku
përfshihen
nënkryetarët e partisë,
sekretarët dhe
anëtarët e kryesisë.

Partia Demokratike do
të mbledhë sot Këshil
lin Kombëtar për të

vendosur mbi ndryshimet
statutore. Mbledhja është
parashikuar të nisë nga ora
18:00. Drafti me ndryshime
pritet të jetë gati në Kuven-
din Kombëtar, që do të mba-
het më 28 dhe 29 prill. Në
mbledhjen e sotme të Këshil-
lit do të jenë të pranishëm
edhe kritikët e Z. Basha, si
Topalli, Patozi, Bode Ruli,
Imami, Bregu të cilët pritet të
debatojnë rreth ndryshimeve
që i janë bërë statutit të PD-
së. PD ka ngritur një grup
pune që do të merret me ndry-
shimet statutore, ndërsa bren-
da partisë ka zëra që shpre-
hen se qëllimi i vetëm është
përforcimi i pozitave të krye-
tarit Basha. "Të përjashtuar-
it" kanë paraqitur propoz-
imet e tyre, ndërsa pritet të
diskutohet edhe propozimi i
bërë pak kohë më parë nga
Basha për një kryetar me
mandat 2-vjeçar. Pak ditë më
parë, kreu i PD-së, Lulzim
Basha mblodhi kryesinë e PD-
së për të vendosur mbi ndry-
shimet statusore, që do t'i pro-
pozohen sot pikërisht Këshil-
lit Kombëtar dhe do të mira-
tohen nga Kuvendi Kombëtar
më 28 dhe 29 prill. Përgjatë 5
orëve anëtarësia e kryesisë
diskutoi rekomandimet e
grupit politik të punës për
ndryshimet statutore, të cilat
pritet të jenë ndryshime rrën-
jësore. PD synon afrimin e
vendimmarrjes tek anëtarë-
sia. Konkretisht, propozohet
për përfshirjen e anëtarësisë
në procesin e përzgjedhjes së
kandidatëve për deputetë.
Kandidaturat, pa asnjë kufi-
zim, që plotësojnë kriteret
kalojnë në filtrin e anëtarë-
sisë përpara se institucionet
qendrore, kryesia dhe Këshil-
li Kombëtar të marrin vendi-
min përfundimtar. Ndry-
shimet u japin kompetenca të
qarta organeve qendrore
(kryesi, Këshill Kombëtar
dhe Kuvend Kombëtar) për
vendimmarrje të rëndë-
sishme politike të partisë,

Presidenti Ilir Meta i akordoi dje në një ceremoni të
veçantë, ish-Kryeministrit të Republikës italiane,

Massimo D'Alema, dekoratën "Nënë Tereza". Të pran-
ishëm në këtë ceremoni ishin edhe kryeministri Edi
Rama, ministri për Punët e Jashtme dhe Evropën, Dit-
mir Bushati; deputetë, ish-ministra, përfaqësues të trupit
diplomatik. Në fjalën e mbajtur gjatë ceremonisë, Presi-
denti Meta i shprehu mirënjohjen D'Alema për mbësh-
tetjen e tij të vazhdueshme dhe të jashtëzakonshme në
procesin e integrimit euroatlantik dhe evropian të Sh-
qipërisë. Gjithashtu, Presidenti i Republikës vlerësoi
edhe mbështetjen historike që qeveria e drejtuar nga
D'Alema dha për ndalimin e gjenocidit dhe spastrimit
etnik në Kosovë si edhe ndihmën e jashtëzakonshme
humanitare në mbështetje të një milion qytetarëve të
shpërngulur nga lufta. Presidenti Meta theksoi se Massi-
mo D'Alema ka pasur një rol të rëndësishëm dhe ka dhënë
një kontribut të veçantë në forcimin e miqësisë midis dy
vendeve dhe popujve tanë. Massimo D'Alema e quajti de-
koratën ndaj tij si simbolika e fortë e marrëdhënieve të
mira mes Shqipërisë dhe Italisë. "Ilir Meta është një mik
i madh i Italisë dhe mik i imi personal. Falënderoj thellë-
sisht për nderin e lartë Presidentin Ilir Meta. Integrimi i
plotë i Shqipërisë në BE, objektiv themelor i politikës së
jashtme italiane. Vlerësoj maksimalisht kontributet e
Ilir Metës për demokratizimin e Shqipërisë. Nderimi që
më bëhet, nderim për miqësinë e fortë mes Shqipërisë dhe
Italisë", theksoi z.Massimo D'Alema.

duke përfshirë miratimin e
propozimeve për kandidatu-
ra, për koalicione dhe alean-
ca, për strategjitë dhe pro-
gramet politike dhe elekto-
rale. Vendosja e parimeve dhe
garancive për zgjedhje trans-
parente dhe demokratike në
çdo nivel; parimi i transpar-
encës, garantimi i barazisë së
kandidatëve në garë dhe ga-
rancia mbi kontrollin e pro-
cesit zgjedhor të detajohen
plotësisht në rregulloren e
brendshme të partisë që, du-
het të miratohet nga Këshilli

Kombëtar; forcimin e rolit të
institucionit të kontrollit të
partisë, Komisioni Apelimit/
gjykatës dhe ngritja e tij të
bëhet që në mbledhjen e parë
të Këshillit Kombëtar. Për të
bërë një instrument real që ka
besueshmëri për anëtarësinë
është propozuar që komisio-
ni të jetë në nivel nacional.
Standardet etike të bashkë-
jetesës dhe disiplinës së par-
tisë, futja e konceptit të "dëmit
ndaj partisë", si parim që për-
doret nga CDU gjermane dhe
parashikon rastet kur anëtari

kalon në grup tjetër par-
lamentar; merr pjesë në aktiv-
itete të kundërshtarëve poli-
tikë; mban publikisht qëndrim
kundër politikës së partisë,
publikon informata konfiden-
ciale dhe sensitive; shkel lig-
jet dhe kryen akte të rënda në
kundërshtim me etikën
qytetare. Ndryshe nga çfarë
ishte parashikuar, ekipi drej-
tues i PD-së do të mbetet i pan-
dryshuar deri në kohën kur
të gjithë strukturat në bazën
e PD-së të riorganizohen dhe
kreu i PD-së, Lulzim Basha,
të thërrasë sërish Kuvendin
Kombëtar. Ky është vendimi i
kryesisë së PD-së, ku edhe u
ra dakord që Kuvendi Ko-
mbëtar i PD-së, që do të
mbahet në 28-29 prill, do të
thirret vetëm për të miratu-
ar ndryshimet në statut.
Menjëherë pasi të miratohet
statuti nga Kuvendi Ko-
mbëtar, PD do të nisë proces-
in e zgjedhjeve në parti. Gru-
pi i punës, të cilët kanë punu-
ar për përgatitjen e dokumen-
tin politik e konsiderojnë të
rëndësishëm hartimin i një
rregulloreje të re në radhët e
demokratëve. Rregullorja
është parë si një domosdosh-
mëri në PD, pasi në statutin
e PD, pavarësisht se jepen ga-
ranci dhe krijohen hapë-
sira, sërish ofrojnë vetëm
garanci të përgjithshme.
Statuti i ri i demokratëve do
të japë garanci në nivel pa-
rimesh për të gjitha flukset
apo grupet në radhët e
demokratëve, por zgjidhja
më e vërtetë do të jetë fryma
se si ky statut do të zbatohet.

Marrëveshja e re Basha-Rama?
Nard Ndoka nuk e përjashton

Nard Ndoka, kreu i PDK-së dhe deputet i opozitës,
nuk përjashtoi mundësinë e një marrëveshjeje të

re mes kreut të PD-së, Lulzim Basha dhe kryeministrit
Edi Rama. Por sipas tij, kjo marrëveshje mund të bëhet
vetëm për çështje madhore, siç është qeverisja e vendit.
"Marrëveshja duhet të jetë për gjëra madhore, siç është
qeverisja. Integrimi nuk është në dorën e Ramës e
Bashës, por nga vendimmarrja politike e BE. Opozita
po tregon përgjegjësinë e vet, nëse kemi pasur një ak-
sion të egër deri në mosbindjen civile, afati deri në ven-
dimmarrjen politike të BE-së do ta detyrojë opozitën të
kthehet në politikën e vet institucionale. Pavarësisht
se është e rëndësishme me një mazhorancë të tillë, ku
priten të plasin skandalet nga lufta e brendshme, opozi-
ta do ketë një mision tjetër. Duhet marrëveshje për të
ardhmen politike të vendit, por edhe për qeverisjen e
vendit", tha Ndoka në studion e "Report TV". I pyetur
në lidhje me protestat, kreu i PDK-së shprehet: "Do të
ketë protesta, por jo një agresivitet të asaj natyre që të
bëhet Shqipëria lajm në mediat ndërkombëtare në aspe-
ktin negativ. S'do ketë një datë për një protestë të mad-
he, çka do ta kapitullonte Ramën dhe qeverisjen e tij.
Në këtë sens ka një lloj maturimi", deklaroi z.Ndoka.

Valentina Madani

Faksimile e ndryshimeve
të statutit të PD-së
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Relacioni i draftit që do të diskutohet në komisione, përfitojnë ato që punuan në burgje

Formula e re për pensionet
e ish-të dënuarve politikë

Ndryshimet, një vit punë njihet si dy vjet vjetërsi

Ish-të dënuarit politikë që
kanë punuar në burgje
do të përfitojnë rritje

pensioni. Formula e re ësh-
të parashikuar në ndry-
shimet në ligjin për ish-të
dënuarit politikë, të cilat
kanë mbërritur në Kuvend
dhe do të diskutohen në ko-
misionet parlamentare. Në
relacionin që shoqëron ndry-
shimet ligjore parashikohet
mundësia e garantimit të së
drejtës në fushën e siguri-
meve shoqërore për njohjen
dhe përfitimin e pensionit
për ish-të dënuarit politikë,
të cilët kanë punuar në mini-
era, në nëntokë, gjatë kohës
së vuajtjes së dënimit poli-
tik, në burgjet ku punohej
në miniera, në nëntokë. Pro-
jektligji është hartuar në
përputhje me programin e
Këshillit të Ministrave, duke
mbështetur integrimin e
ish-të përndjekurve politikë
nëpërmjet politikave pub-
like dhe sociale që respek-
tojnë statusin e ish-të përnd-
jekurit. Efektet financiare
të projektligjit përllogariten
përafërsisht në vlerën 4 mil-
ionë lekë për një muaj dhe
do të mbulohen nga buxheti
i Institutit të Sigurimeve
Shoqërore. Objektivi i pro-
jektligjit është rregullimi i
së drejtës për pension
nëpërmjet njohjes së kohës
së vuajtjes së dënimit të ish-
të dënuarve politikë në burg-
jet ku punohej në miniera,
në nëntokë, për efekt pensio-
ni, si punë e kryer në mini-
era, në nëntokë, njohjes së
periudhës sa dyfishi i qën-
drimit në këto burgje dhe
llogaritjen e pagës sa paga e
punës në minierë. Në rela-
cion thuhet se me këtë pro-
jektligj synohet plotësimi i
detyrimit kushtetues dhe
garantimi i së drejtës në
fushën e sigurimeve sho-
qërore, për përfitimin e pen-
sionit për ish-të dënuarit
politikë, të cilët kanë punu-
ar në miniera, në nëntokë
gjatë kohës së vuajtjes së
dënimit politik në ish-burg-
jet, që, përveç funksionimit
si institucion i vuajtjes së
dënimit, kanë funksionuar
si miniera.
VITET E PUNËSVITET E PUNËSVITET E PUNËSVITET E PUNËSVITET E PUNËS

Projektligji garanton
njohjen, për efekt të përfiti-
mit të pensionit, të kohës së
vuajtjes së dënimit të ish-të
dënuarve politikë në burgjet
ku punohej në miniera, në
nëntokë, si punë e kryer në
minierë, në nëntokë. Në

draft parashikohet njohja e
kohës së vuajtjes së dënimit
të ish-të dënuarve politikë
në burgjet ku punohej në
miniera, në nëntokë, për
efekt pensioni, si punë e kry-
er në minierë, në nëntokë.
Periudha njihet sa dyfishi i
periudhës së qëndrimit në
këto burgje. Paga llogaritet
sa paga e punës në minierë.
Vërtetimi për kohën e vua-
jtjes së dënimit në burgjet
ku punohej në miniera, në
nëntokë, lëshohet nga Min-
istria e Brendshme në bash-
këpunim me Ministrinë e

Drejtësisë. Nëpërmjet këtij
projektligji njihet dhe ga-
rantohet e drejta për të për-
fituar pension për 264 ish-të
dënuar politikë, të cilët kanë
punuar në miniera, në nën-
tokë, gjatë kohës së vuajtjes
dënimit në burgjet ku puno-
hej në miniera, në nëntokë.
Nëpërmjet këtij projektligji
parashikohet që koha e vua-
jtjes së dënimit të ish-të
dënuarve politikë në burgjet
ku punohej në miniera, në
nëntokë, njihet për efekt
pensioni si punë e kryer në
miniera, në nëntokë.

Ornela Manjani

KE vlerëson sektorin
bankar: I mirëkapitalizuar

Pagesat dhe vitet e punës
Periudha njihet sa dy

fishi i periudhës së
qëndrimit në këto burgje.
Paga llogaritet sa paga e
punës në minierë. Nga të
dhënat zyrtare të mble-
dhura nga Instituti i In-
tegrimit të Ish-të Përnd-
jekurve Politikë rezulton
se nuk kanë marrë doku-
mentet, vërtetimet për
vendin e punës ku është
kryer dënimi, 264 perso-
na, të cilët kanë vuajtur
dënimin mesatarisht 7.5
vjet, në burgjet ku puno-
hej në miniera, në nën-
tokë. Me ndryshimin e
propozuar, ish-të dënuar-
it politikë që kanë punu-
ar në miniera, në nën-
tokë, gjatë kohës së vua-
jtjes së dënimit politik,

çlirohen nga detyrimi për ta
provuar këtë me anë të vër-
tetimit. Projektligji parash-
ikon njohjen e kohës së vua-
jtjes së dënimit politik në
burgjet ku punohej në mini-
era, në nëntokë si punë e
kryer në miniera, në nën-
tokë. Periudha e vuajtjes së

dënimit, për efekt pensio-
ni, njihet sa dyfishi i peri-
udhës së qëndrimit në këto
burgje dhe paga llogaritet
sa paga e punës në mini-
era. Vërtetimi për kohën e
vuajtjes së dënimit në burg-
jet ku punohej në miniera,
në nëntokë lëshohet nga
Ministria e Brendshme në
bashkëpunim me Minis-
trinë e Drejtësisë. Projek-
tligji ka efekte financiare
për buxhetin e shtetit, pasi
264 ish-të dënuar politikë
në burgjet ku punohej në
miniera, në nëntokë do të
përfitojnë para kohe pen-
sionin si rrjedhojë e njo-
hjes për efekt pensioni të
kohës së vuajtjes së dë-
nimit si punë e kryer në
miniera, në nëntokë.

FORMULA E PENSIONIT
 "Koha e vuajtjes së dënimit të ish-të dënuarve
politikë në burgjet ku punohej në minierë në nëntokë,
për efekt pensioni, të njihet si punë e kryer në
minierë në nëntokë. Periudha njihet sa dyfishi i
periudhës së qëndrimit në këto burgje. Paga llogaritet
sa paga e punës në minierë. Vërtetimi për kohën e
vuajtjes së dënimit në burgjet ku punohej në minierë
në nëntokë lëshohet nga Ministria e Brendshme në
bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë."



Stabiliteti i sektorit
bankar në Shqipëri

është përmirësuar nde-
jshëm. Bankat shqiptare
në përgjithësi janë të
m i r ë k a p i t a l i z u a r a ,
ndërkohë që likuiditeti
vlerësohet gjithashtu
bindshëm mbi nivelet
minimale, thotë Komisio-
ni Europian në progres-
raportin për vendin tonë.
Depozitat, thuhet më tej,
mbeten burimi kryesor i
financimit ndërkohë që
mbulojnë thuajse 2 herë

totalin e huave të bankave.
Edhe niveli i kredive me prob-
leme ka rënë ndjeshëm gjatë
2017-ës, vlerëson Brukseli.
Normat e fitimit të sektorit
janë përmirësuar gjithashtu
gjatë 2017-ës, ndërkohë që re-
zultat financiare flasin për
dyfishim të fitimeve në terma
vjetorë.  Por, Komisioni Euro-

pian nuk ngurron të vërë
theksin te përdorimi ende i
lartë i monedhës europiane
në marrjen e huave. Ndër të
tjera, Komisioni Europian
thekson faktin se, bankat
kanë hapësira dhe mundësi
për të rritur kreditimin duke
mbështetur rimëkëmbjen
ekonomike për rrjedhojë.

Foto ilustruese

Ministri i Financave, takim me ndërtuesit

Ahmetaj: Do të rishikojmë ndarjen e
përgjegjësisë fiskale me pronarin e tokës

Ndarja e përgjegjësisë
fiskale midis ndërtues-

it dhe pronarit të tokës do të
rishikohet. Ministri i Finan-
cave dhe Ekonomisë, Arben
Ahmetaj, në një takim të zh-
villuar me Shoqatën e Ndër-
tuesve siguroi se pas konsul-
timeve, të cilat parashiko-
hen të vijojnë deri në korrik,
do të këtë një formatim të pa-
ketës fiskale, ku do të mer-
ren parasysh edhe kërkesat
e kësaj shoqate. Përfaqësue-
si i Shoqatës së Ndërtuesve
të Shqipërisë, Luigj Aleksi,
e quajti të padrejtë taksën e
truallit, duke kërkuar
mbështetjen e ministrisë për
rishikimin e saj. Aktualisht
ndërtuesit paguajnë taksën
e truallit edhe për pjesën që
u takon pronarëve, e cila
varion nga 30 deri 45%. "Min-
istria e Financave dhe Ekon-
omisë ka filluar një konsul-
tim, ashtu siç edhe referohet
në ligjet fiskale dhe në ligjin
organik të buxhetit, një kon-
sultim për paketën e re
fiskale potenciale, pra nëse
do të kemi dhe vendosëm që
konsultën e parë ta bëjmë
me shoqatën tuaj, edhe për
shkak të një kërkesë të ka-
hershme që ju keni pasur, që
në thelb ka të bëjë me ndar-
jen e përgjegjësisë tatimore
midis ndërtuesit/investitorit
dhe pronarit të tokës. Ka
qenë një diskutim e një debat

i kahershëm, ju keni filluar ta
ngrini si çështje dhe si
shqetësim që në vitin 2008.
Është një porosi e kryeminis-
trit që konsultimi të fillojë me
shoqatat e sipërmarrjes, duke
nisur që nga shoqata juaj, sho-
qata e biznesit të vogël, sho-
qatat e tjera, me dhomat e
tregtisë, një konsultë që do të
vazhdojë dhe përtej korrikut,
në vazhdimësi dhe besoj që në
periudhën korrik-gusht do të
kemi formatimin e parë të poli-
tikës fiskale", - tha Ahmetaj.
Ministri theksoi se përmirë-
simi i klimës së biznesit është
kryefjalë e qeverisë. "Edhe

Progres-Raporti i Komisionit
Europian e theksonte me
forcë që ka një përmirësim të
klimës së biznesit, por ka ako-
ma shumë për të bërë. Në të
njëjtën kohë është edhe detyr-
imi i qeverisë që të vazhdojë
konsultimin me të gjithë, me
qytetarët, me sipërmarrjen e
vogël, sidomos për atë që ne
kemi avancuar e që ka të bëjë
me uljen e pragut të TVSH-së.
Fatmirësisht biznesi i vogël
është në kuptueshmëri të plotë
me atë masë, në aspektin e tra-
jtimit si procedurë, sepse ësh-
të procedurë dhe jo taksë e
re", - tha Ahmetaj.

Luigj Aleksi
"Më së fundi, pas 10 vjetëve, një padrejtësi bërë ndaj
ndërtuesve, që paguanin padrejtësisht taksën e pronarit
të truallit, pra e paguanin firmat ndërtuese, në një kohë
kur fare mirë, atyre mund t'u merret në momentin e
regjistrimit të pasurisë në zyrat e pasurisë së
paluajtshme. Ky hap i ndërmarrë nga ju do të
formalizohet, jemi të bindur që do të formalizohet dhe ne
ndihemi të mbështetur në punën tonë".

EFEKTI
Projektligji është hartuar
në përputhje me
programin e Këshillit të
Ministrave, duke
mbështetur integrimin e
ish-të përndjekurve
politikë nëpërmjet
politikave publike dhe
sociale që respektojnë
statusin e ish-të
përndjekurit. Efektet
financiare të projektligjit
përllogariten
përafërsisht në vlerën 4
milionë lekë për një
muaj dhe do të
mbulohen nga buxheti i
Institutit të Sigurimeve
Shoqërore.
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RAJONI 1RAJONI 1RAJONI 1RAJONI 1RAJONI 1
EMER AEMER AEMER AEMER AEMER ATESI MBIEMERTESI MBIEMERTESI MBIEMERTESI MBIEMERTESI MBIEMER
GJERGJI ALIL HOXHAJ
FLAMUR RAKIP LAMAJ
FERHAT RROKO SHEME
BATJAR ISLAM NAZERAJ
VILSON ELHAM DANAJ
ARANIT ABEDIN TOZAJ
FECOR ASLLAN GREMI
ELVIRA PETREF AGO
NAFIE XHEVIT CANALIAJ
TAHANAS RIZA BRAHIMAJ
LAVER SALI LLANAJ
AMET MALO BINAJ
ZIJA HYSEN SEJFULLA
BUJAR DAJLAN DINGO
VEIS JAUP JAUPI
BINO FERKO MYFTARAJ
MERFA AZBI KOKAJ
NAMIK BEKTASH BEGA
ARTUR AVNI MALASI
AHMET,KRISTINA MALIQ,VASIL LATIFI
ALBERT SULEJMAN PJETRI
MELEQ DINO ITAJ
RAJONI 2RAJONI 2RAJONI 2RAJONI 2RAJONI 2
AGIM SELAM MATAJ
RAJONI 3RAJONI 3RAJONI 3RAJONI 3RAJONI 3
QEMAL BASTRI ZINXHIRIA
LINDITA PETRAQ PLLAKA
PATRIOT QERIM BELLAJ
NIKOLLA MITI KRISTO
RAJONI 4RAJONI 4RAJONI 4RAJONI 4RAJONI 4
KUJTIM HASAN HASANAJ
XHINO FERDINANT COBO
SHABAN FECORR METKAJ
ISMAHIL AVDI LAZAJ
AGUSH ARSHIM JANKA
XHAFER XHEMAL HYSI
FATOS BAKO DEROMEMAJ
ARBEN FETAH DRIZA
MYFIT RUSHIT LIMAJ
SULEJMAN MASK TOZAJ
EDUART KUDRET QEMALI
MEHMET RAMADAN ELEZAJ
BUJAR CAUSH MUCO
HANKO SADIK BEQIRI
RAJONI 5RAJONI 5RAJONI 5RAJONI 5RAJONI 5
MELEQ KUJTIM DEMIRAJ
ZAIM RESHAT BRESHANAJ
PAJTIM HASAN ZEKAJ
FADIL ALI LIKOLLARI
FATBARDHA AVDUL XHAFERI
REFIT XHELAL LLACAJ
AGIM SABRI THUQI
FATMIR SHEFIT GACAJ
GEZIM RASIM BEJKOSALA
QANI,YLLKA RAMADAN,REXHEP
MUCAJ
BEQIR KADRI MUCAJ
FSHATI AKERNI
SAIMIR MURAT ALLA
FSHATI ARMEN
LLAZI PANDELI GOLLOSHI
BLEDAR ROBERT SINAJ
BETRIT BASTRI NUREDINAJ
DILAVER HALIL HODAJ
QEMAL MYQEREM HAXHIRAJ
NEXHAT HAIR NUREDINAJ

MUIM KUJTIM HARIZAJ
MUIM KUJTIM HARIZAJ
FSHAFSHAFSHAFSHAFSHATI BTI BTI BTI BTI BABICEABICEABICEABICEABICE
SKENDER MERSIN SHAKAJ
LIRIM FIQO HANIAJ
GENCI NEKI MALE
ROBERT ZEMAN KAPAJ
BUJAR GJOLEK MERKAJ
FSHATI BABICE E MADHE
OSMEN SHASK KAPAJ
KASIM ABAS QEMALI
ARDJAN ELMAZ SULO
NAMIK ABAS QEMALI
ZINI FEIM MEHMETAJ
FSHATI BESHISHT
KOMUNITETI ORDODOKS
FSHAFSHAFSHAFSHAFSHATI BISHANTI BISHANTI BISHANTI BISHANTI BISHAN
ISUF AHMET ALIAJ
FSHATI CERKOVINE
ISMET QAZIM ISMAILAJ
NIKO TEKI SHEHAJ
FSHATI DHERMI
PETRO THODHORI KUMI
FSHATI DRITHAS
KAJO MAMAN LAMAJ
ERJON SHAQO BRAKAJ
ADRIATIK SHAHIN QATAJ
NEVRUZ HYSENJ MURA
MIKEL SHAHIN QATAJ
ASTRIT MAMAN LAMAJ
ARJAN RAKIP SERJANAJ
SHAQO SEJDI BRAKAJ
FSHATI FITORE
RUSTEM FEJZI HODAJ
FSHATI KALLARAT
ZILIDE TAFIL BOCAJ
FSHATI LLAKATUND
SPIRO MUHARREM BREGAJ
ARTAN HAMZA BREGAJ
ASQERI PULLUMB XHANAJ
ALDO ALUSH HOXHAJ
SHPETIMTAR XHEZMI ZANAJ
XHEMAL TAHIR BUSHI
NJAZI BARJAM BREGAJ
KAJO NAZIF PETANAJ
ILMI GANI BUSHI
BESNIK ISNI TORRAJ
ASTRIT BARJAM BREGAJ
VEXHI ISNI TORRAJ
ALBIN PULLUMB XHANAJ
FSHATI MEKAT
MINELLA VASIL QIRJAJ
KICO PILO NANUSHI
ARQILE JANI DOKO
FERDINANT PASKAL DOKO
ANDREJA THANAS MISHKA
ARTAN ILIA VESHAJ
ANESTI LEONIDHA QIRJAJ
ARBEN SOKRAT BIDA
MANDI,MARIO LLAZI,ILIA VESHAJ
THOMA MIHO KORETA
ARBEN,ALEKSANDRA
PILO,THANAS VESHAJ
BERTI TODI LERA
GJERGJI KOZMA QIRJAJ
EDMOND LONI DOKO
FSHATI MESARAK
ILIR NOVRUS MALAJ

SKENDER MERSIN MALAJ
FSHAFSHAFSHAFSHAFSHATI MIFOLTI MIFOLTI MIFOLTI MIFOLTI MIFOL
PAVLI JORGJI NUSHI
FSHATI NOVOSELE
SOTIR GORI LEPRI
LAVDERIM VELI VELAJ
VERONIKA LLAMBI KATE
ERVIN LAMO BARJAMI
NJESIA ADMINISTRANJESIA ADMINISTRANJESIA ADMINISTRANJESIA ADMINISTRANJESIA ADMINISTRATIVETIVETIVETIVETIVE
ORIKUMORIKUMORIKUMORIKUMORIKUM
FATMIR YZEIR XHELO
PIRO EMIN VELO
MEHMET SINAN PETOSHATI
FSHATI PESHKOPI
ISMAIL BEJKO ZANAJ
BESIM XHEVIT HOXHAJ
GAZMENT SYRJA BORAKAJ
GJOLEK MUSTAFA HOXHAJ
PUSHKIN VELI MUHARREMAJ
ESAT VELI HOXHAJ
LAVDOSH HASAN LICAJ
LAME SHYQYRI BROKAJ
SULO RAMADAN DALIPI
HEKTOR SABRI KAPAJ
XHEVDET KASEM HOXHAJ
MERSIN QEREM HAMZARAJ
DRITAN MUSTAFA AZIZAJ
CERCIS XHEMAL HOXHA
XHEMAL KASEM HOXHAJ
SKENDER ALI ALIAJ
KLEANTH BARJAM HOXHAJ
FSHAFSHAFSHAFSHAFSHATI PORTI PORTI PORTI PORTI POROOOOO
JORGJI PAMINONDA MATA
ALBERT PANDELI MILE
EDUART KOZMA PRIFTI
VANGJEL ZOI LOSHI
ALEKS MITI NASI
FSHATI SKROFOTINE
PASKAL NIKOLLA KACANI
MINELLA MITI KACANI
KRISTAQ ZOJI LLAMBRO
MINA MITI BENA
FSHATI TREVLLAZER
NIKOLIN LULEZIM MYRTAJ
FSHATI XHYHERINE
ALBERT AJAS HASANI
FATMIR NOVRUS AZIZI
ISTREF KAPO GJONAJ
YLVI LEFTER MALAJ
PETRIT NAZO ZEQAJ
PAJTIM LEFTER MALAJ
SOKOL MITAT GJIKAJ
FERDINANT MECAN TAHIRAJ
ASTRIT ILMI BIMO
NDRICIM SHKELQIM CANAJ
PERPARIM GJON HALILAJ
GEZIM MYFIT SAKAJ
LULO PAZIT BEQIRAJ
ALGERT KAMBER METANI
MITAT MAZE GOLAJ
ISA FEIM LAMAJ
LEFTER HYSENE MALAJ
ERVEHE ADEM HITAJ
ALEM QANI CELA
CUMAN FEIM LAMAJ
SOKOL ADHURIM IDRIZAJ
HYSEN LEFTER MALAJ
MALO DERVISH SALAJ

ALUIZNI publikon
listën me 117 pr
onarët që duhet të

paraqiten pranë Drejtorisë së
ALUIZNI-t Vlorë për të
tërhequr lejet e tyre të legali-
zimeve. Më pas, procedurat
për marrjen e tapisë do të
ndiqen nga AULIZNI, i cili
dorëzon dosjen e plotë në
hipotekë. Pas regjistrimit të
lejes së legalizimit, pronari
pajiset me certifikatë pronësie,
të cilën duhet të shkojë në
Zyrën e Regjistrimit të Pasur-
ive për ta tërhequr. Pas ndry-
shimeve të fundit ligjore,
qytetari do të marrë një ko-

pje të lejes së legalizimit për
të vërtetuar mbarimin e pro-
cesin të legalizimit, por e
gjithë procedura vijuese për
regjistrimin në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme do të bëhet nga
Agjencia. Ndërkohë që sipër-
faqja e parcelës për të cilën
miratohet kalimi i së drejtës
së pronësisë nuk mund të jetë
më e madhe se trefishi i sipër-
faqes 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 përmasave
ose konfiguracionit nuk
mund të shfrytëzohen më vete
për ndërtim, i shiten pose-
duesit të ndërtimit pa leje si-

pas vlerës së pronës, të mirat-
uar me vendim të Këshillit të
Ministrave, vetëm nëse ka
shprehur më parë vullnetin,
nëpërmjet një kërkese me sh-
krim. Ndërsa në rastin kur
ndërtimi pa leje disponohet
nga më shumë se një person
fizik ose juridik, regjistrimi i
pjesëve takuese mbi pasuritë
(parcelë dhe objekt) kryhet: në
pjesë të pandara, ideale, sipas
numrit të subjekteve; në pjesë
takuese të ndara, sipas mar-
rëveshjes së nënshkruar
ndërmjet subjekteve lirisht
dhe të depozituar brenda afatit
të vetëdeklarimit. Subjektet
mund të përcaktojnë përveç
pjesës takuese, edhe pjesët fiz-
ike respektive nëse ndërmjet
tyre përputhet vullneti.

Legalizimet, përfituesit të paraqiten për të tërhequr lejet

ALUIZNI: 117 personat që
kanë gati lejet e legalizimeve
Lista me pronarët në qarkun e Vlorës

Ornela Manjani

PERSONPERSONPERSONPERSONPERSONAAAAAT QË KANË GAT QË KANË GAT QË KANË GAT QË KANË GAT QË KANË GATI LEJET E LEGALIZIMEVETI LEJET E LEGALIZIMEVETI LEJET E LEGALIZIMEVETI LEJET E LEGALIZIMEVETI LEJET E LEGALIZIMEVE

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(Consulting Company)

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

Assignment Title: The Preparation of Detailed Design and Supervision for Integrated
Service Delivery Center Shkoder

Posted: April 19, 2018

Ref. No. AL-8521-CS/CQ/2.05.07

Under the Innovative Good Governance priority, launched in April 2014, the Program "Innovation against
Corruption: Building a Citizen Centric Service Delivery Model in Albania" (ISDA), entails a multilayered
reform that focuses on key administrative central government public services to reduce the time and
burden for citizens and businesses and improve service delivery quality, transparency and efficiency
by using innovative solutions and ICT. Its key pillars are i) the establishment and management of an
integrated nationwide model of service delivery whereby, new/enhanced front office is focused on the
provision of services and relations with the public through separately managed front and back office
functions of various public institutions, integrated with  the one-stop-shop and in-one-place approach
of the Citizen Service Center; (ii) service provision standardization, simplification through business
process re-engineering and digitization, with a focus on online services; iii) citizen feedback and
performance monitoring on service delivery for ongoing improvement.
Project Implementation aims the refurbishment and reconstruction of the selected premise, which is
expected to improve the quality of services for citizens by being closer to the public with the offered
services. The building is positioned in one of the main arteries of the city of Shkodra, has easy access
by the citizens and serves as a convenient environment for the establishment of the Integrated Public
Services Delivery Center

The scope of work consists in preparation of the design and environmental checklist of the following
activities:
Task 1:  Preparation of the Designs for OSS Shkoder
Task 2: Preparation of Bidding Documents and Cost Estimates of the envisaged Works.
Task 3: Supervision of works

The Consultant shall have the following qualifications, experience, skills and competencies:

-The consultant must have at least 7 (seven) years in design and supervision of the similar projects.
-The consultant must have at least two similar contract including the design and the supervision of
works.
The consultant (its staff) should be licensed in design, implementation and supervision works and
in carrying out environmental studies.

Project Manager

Senior Architect / Designer
Licensed architect, with more than 12 years of experience who has a design or technical focus and is
responsible for significant parts of the project and worked in at least in 2 similar projects
 Good command of English language

Architect / Structural Engineer Licensed architect with 8-10 years of experience who shall be
responsible for significant aspects of projects.
 Good command of English language

Civil Engineer (s) consultants with at least 10 years of general experience and worked in at least 2
similar projects and shall focus on design work and on the physical aspects of the design.
  Good command of English language

Mechanical Engineer graduate degree in field related with mechanical installations
 At least 5 years of general experience at the position of mechanical Engineer of design and/or
supervision teams

Electrical Engineer
 electrical Engineer with graduate degree in field related with electrical installations
 At least 5 years of general experience at the position of electrical Engineer of design and/or
supervision teams

Quantity Surveyor
 Quantity Surveyor Engineer, or technician able to check and measure the work quantities
 At least 5 years of general experience at the position of quantity surveyor of design and/or
supervision teams

Environmental Specialist
 Environmental Specialist with graduate degree in environment
 At least 5 years of experience in environmental issues

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

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

The Consultant will be selected in accordance with Consultant Qualification (CQ) Method set out in the
Consultant Guidelines.

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

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

Expressions of interest (Company Profile, CVs, Letter of Interest and documentary evidence for
fulfilling the qualifications) must be delivered in a written form to the address below in person, or by
mail, or by e-mail by May 04, 2018, at 12.00 local time

Project Management Unit
Blvd: Zhan d'Ark,

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

E-mail: roland.larashi@inovacioni.gov.al;
and        fiorentina.jorgji@inovacioni.gov.al
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KRYETARI
“Kërkuam transparencë ku kanë vajtur fondet, por
në momentin kur u dha vendimi ne nuk u njoftuam
dhe nuk u thirrëm në seancë pavarësisht se
kërkesa për hetim ishte kryer nga ana jonë. Duke
parë këtë situate u shqetësuam dhe kërkuam
rihapjen e çështjes duke bërë një ankimim”.



Prokuroria sekuestron dosjet e tenderëve të zhvilluara në Universitetin e Tiranës

Abuzime me tenderët, Dhori Kule:
Më hetoni, kam respektuar ligjin
"Kjo zhurmë nuk duhet të sfumojë problemet e universitetit"

KOSOVE

Protesta në Kukës, Avokati i Popullit:
Ja shkeljet që ka bërë policia dhe prokuroria

Bajram Tirana: Drejtësi për paratë e vjedhura

Protesta e tetraplegjikëve: Të hetohen
abuzimet me fondet, të rihapet çështja

Pas pushimit të heti
meve nga prokuroria

e Tiranës për abuzimet e
fondeve të shoqatës së tet-
raplegjikëve, rreth 20
anëtarë të kësaj shoqate
protestuan ditën e dje-shme
para gjykatës së Tiranës.
Ato akuzuan prokurorinë
se mbylli padrejtësisht
çështjen dhe kërkuan
rihapjen e hetimeve duke
u shprehur se abuzimet
kapin vlera nga 15 deri në
20 milionë lekë. Kryetari i
shoqatës në fjalë, në një
prononcim për "Gazeta
Shqiptare" u shpreh se
anëtarët e shoqatës së tet-
raplegjikëve u solidari-
zuan për ankimin që kanë

bërë në lidhje me padrejtësitë
e kryera ndaj tyre. "Ne bëmë
prezente situatën në minis-
tri, në prokurori dhe në Kon-

trollin e Lartë të Shtetit. Ne
kërkuam transparencë ku
kanë vajtur fondet, por në
momentin kur u dha vendi-

mi ne nuk u njoftuam dhe
nuk u thirrëm në seancë pa-
varësisht se kërkesa për
hetim ishte kryer nga ana
jonë. Duke parë këtë situate
u shqetësuam dhe kërkuam
rihapjen e çështjes duke bërë
një ankimim. Sot prokurori
i çështjes kërkoi një javë afat
që të njihet me dosjen dhe
jemi në pritje të seancës së
radhës",-u shpreh kryetari i
shoqatës Bajram Tirana.

Një akuzë tjetër e tetraple-
gjikëve është se drejtuesit e
shoqatës karrocat e destin-
uara për humanizën dhe
shpërndarje falas tek per-
sonat në nevojë për të lëvi-
zur, i shesin. Sakaq pasi të
shqyrtojë dokumentet dhe

dëgjojë pretendimet e palëve
në proces, gjykata pritet të
thotë fjalën e fundit, nëse
hetimet për abuzimet e fon-
det, do të rihapen nga
prokuroria, apo çështja do
të konsiderohet një kapitull
i mbyllur.                        In.allIn.allIn.allIn.allIn.all

Ditën e djeshme është
bërë sekuestrimi i
tenderëve ndër vite

në Universitetin e Tiranës
nga prokurorët e Krimeve të
Rënda. Këta të fundit kanë
marrë nën hetim rektorin e
këtij institucioni të arsimit
të lartë, Mynyr Koni si dhe
ish-rektorin, tashmë dekan
në Fakultetin e Ekonomi-
kut, Dhori Kule. Deri më tani
dyshohet se dy të sipërpër-
mendurit janë përfshirë në
korrupsion e shpërdorim
detyre e grupi hetimor ka
nisur verifikimet e para për
zbardhjen e çështjes. Pas
kësaj, Kule ka reaguar në
një deklaratë për mediat, ku
ka shprehur gatishmërinë
për t'u përballur me drejtës-
inë. "Absolutisht jam i
hapur të hetohem për kohën
kur kam qenë unë, për të
tjerët para meje, por nuk
është ky problem i Univer-
sitetit të Tiranës. Prokuror-
ia është e mirëpritur në të
gjitha nivelet. I siguroj të
gjithë personat që kam
punuar se më ka udhëhequr
vetëm respektimi i ligjit",
tha dekani i Ekonomikut.
Më tej ky i fundit komentoi
edhe projekt - raportin e
përpiluar nga Ministria e
Arsimit, e cila konstaton
probleme në administrimin
e brendshëm të Universitetit
të Tiranës. "Të befasuar nga
raporti. Kjo zhurmë nuk
duhet të sfumojë problemet
e universitetit"-tha Kule.
Ndërkohë dy ditë më parë,
Rektori i Universitetit të Ti-
ranës, Mynyr Koni, i bëri
thirrje prokurorisë t'i sh-
kojë deri në fund çështjes
dhe të hedhë dritë mbi të
vërtetën. "Bazuar në pub-
likimet në media ditën e
mërkurë datë 18.04.2018,
shpreh mbështetjen perso-
nale dhe institucionale për
hetimet e Prokurorisë së
Krimeve të Rënda. Gjith-
ashtu, i bëj thirrje Proku-
rorisë së Krimeve të Rënda
të ndërmarrin një hetim të
plotë, të shpejtë dhe të thel-
luar. Në mënyrë të përsëri-
tur, i bëj kërkesë organeve
kompetente të drejtësisë të

ndërmarrin një hetim të
plotë mbi të gjithë aktivite-
tin financiar të Univer-
sitetit të Tiranës në 10 vitet
e fundit deri në ditën e sot-
me", deklaroi rektori i Uni-

versitetit të Tiranës, Mynyr
Koni. Ky hetim ndaj dy aka-
demikëve vjen pas një për-
plasjeje publike mes tyre të
shënuar pak muaj më parë
në qarqet universitare.

Sakaq kujtomë se kjo është
hera e dytë që emrat e profe-
sorëve lakohen në institucio-
nin e prokurorisë për Krime
të Rënda. Dy vite më parë, të
dy dhanë shpjegime përpara

prokurorëve, për kërcën-
imin e bërë nga Emiljano
Shullazi, i cili kërkonte
tërheqjen e Mynyr Konit
nga gara për Rektor i Uni-
versitetit të Tiranës

Ina Allkanjari

DHORI KULE
"Absolutisht jam i
hapur të hetohem për
kohën kur kam qenë
unë, për të tjerët
para meje, por nuk
është ky problem i
Universitetit të
Tiranës. Prokuroria
është e mirëpritur në
të gjitha nivelet. I
siguroj të gjithë
personat që kam
punuar se më ka
udhëhequr vetëm
respektimi i ligjit",-
tha dekani i
Ekonomikut.

Vrasja e Majollarit,
arrestohet në Kosovë

autori i dyshuar,
Kastriot Gjuzi

Gati 10 ditë pas vrasjes
e 28-vjeçarit Mario

Majollari pranë banesës
së tij në kryeqytet, policia
ka arrestuar autorin e
dyshuar për ngjarjen e
rëndë. Ditën e djeshme
është arrestuar në Kos-
ovë, shtetasi Kastriot
Gjuzi, i cili ishte shpallur
në kërkim. Mësohet se ai
kaloi në Kosovë me mbi-
emër të ndryshuar, Gega.
"Policia e Kosovës ka
ndaluar në Vermicë një të
dyshuar, pasi u kap me
dokumente të falsi-
fikuara identifikimi. Ni-
sur nga fotot ka ngjash-
mëri me Kastriot Gjuzin,
të shpallurin në kërkim
për vrasjen e Mario Ma-
jollarit. Pritet krahasimi
i shenjave të gishtave për
të bërë identifikimin e
plotë",-thuhet në infor-
macionin paraprak të pol-
icisë. Mario Majollari u
vra më 10 prill, në një
pritë poshtë shtëpisë. Dy-
shimet e para ishin pikër-
isht për hakmarrje, pasi i
ati i 28-vjeçarit, Avni Ma-
jollari vuan dënimin me
burgim të përjetshëm për
dy vrasje në vitin 2001.
Kastriot Gjuzi është vël-
lai i njërit prej viktimave
të vrasjes. Por ende mbe-
tet ende nuk dihet kush
është personi që bash-
këpunoi me Gjuzin në
vrasjen e 28-vjeçarit, pasi
policia është e bindur se
autori nuk ishte vetëm në
momentin e krimit të
rëndë.

Dekani i Fakultetit të
Ekonomikut, Dhori Kule

Avokati i Popullit ditën
e djeshme ka dalë me

një rekomandim në lidhje
me proceduat e ndjekura
nga policia dhe prokuror-
ia për arrestimet e 11 kuk-
sianëve protestues të
"Rrugës së Kombit". Avoka-
ti i Popullit në një material
të zgjeruar ka shkruar se
janë disa shkelje që janë
bërë jo vetëm nga policia,
por edhe nga prokuroria.
Kësisoj, sipas këtij reko-
mandimi policia dhe
prokuroria ka cenuar lir-
imin dhe të drejtat e njeri-
ut. Ndërkohë që ndër të
tjera thuhet se oficerët e
Policisë Gjyqësore dhe or-
gani i akuzës kanë dështu-
ar të evidentojnë në mënyrë

të saktë orën në të cilën per-
sonave u është privuar lir-
ia. "Urdhrat e ndalimit të
nxjerrë nga prokuroria nuk
përmbajnë asnjë arsyetim
në lidhje me shkaqet që
kanë çuar prokurorinë në
zbatimin në rastin konkret
të një masë sigurie me
privim lirie. Nuk janë evi-
dentuar nga ana e
prokurorisë dhe/ose poli-
cisë veprimet konkrete të
bëra midis tyre për të doku-
mentuar orën në të cilën i
është kërkuar policisë zba-
timi i këtyre urdhrave të
ndalimit; Nuk rezulton as-
një dokumentim në lidhje

me grupet e ngarkuara nga
ana e policisë për të ekzeku-
tuar urdhrat e ndalimit dhe
ose personin përgjegjës (ve-
primet janë kryer me ur-
dhra verbale); Oficerët e
Policisë Gjyqësore dhe/ose
organi i akuzës kanë dësh-
tuar të evidentojnë në
mënyrë të saktë orën në të
cilën personave u është priv-
uar liria; Regjistrat e sho-
qërimit dhe/ose ndalimit në
Komisariatet 1, 2, 3, si dhe
në Drejtorinë Vendore të
Policisë Tiranë, janë plotë-
suar me vonesë dhe jo në
mënyrë të saktë, duke u
bërë shkak për mostrajtim

në kohë e në përputhje me
ligjin e të ndaluarve;
Prokuroria ka cenuar të
drejtat e të ndaluarve
duke llogaritur si kohë
ndalimi orën e ekzekutim-
it të urdhrave të ndalimit
datë 01.04.2018, ndërmjet
10.20-12.00, kohë e cila nuk
pasqyron realitetin e vep-
rimeve të kryera në këtë
rast. Pra, për 23 personat e
ndaluar, koha (ora) dhe
vendi i ekzekutimit të ndal-
imit të tyre, janë të pasak-
ta dhe nuk janë pasqyruar
siç ka ndodhur në të
vërtetë",-thuhet në reko-
mandim.
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Shqetësimit të punon
jësve të policisë për
problematikat e proces-

it të vetingut, që lidhen krye-
sisht me kohën e pamjaf-
tueshme të ofruar për plotë-
simin dhe dorëzimin e doku-
menteve dhe formularit si
dhe kostot e larta financiare,
i ka dal në krah sindikata e
policisë. Ditën e djeshme kreu
i sindikatës i ka dërguar një
letër ministrit të Brendshëm,
Fatmir Xhafaj dhe drejtorit të
Përgjithshëm të Policisë së
Shtetit Ardi Veliu ku kërkon
shtyrjen e afatit 30 ditor për
plotësimin e dokumentacion-
it. Në një intervistë eksk-
luzive për 'Gazeta Shqiptare',
kreu i sindikatës së punon-
jësve të Policisë së Shtetit,
Sadetin Fishta shprehet se
shkak i kërkesës është koha
e lënë në dispozicion, e cila
është e pamjaftueshme për të
siguruar dokumentacionin e
nevojshëm, të plotë për të
plotësuar 11 kërkesat e dek-
larimit të pasurisë dhe për t'i
bashkangjitur e hedhur ato
në deklaratën në faqen 15 të
formularit të pasurisë. Gjith-
ashtu, ai thekson se, nëse
këto dokumente nuk siguro-
hen dhe nuk përmbushet for-
mulari në përputhje me ligjin,
këto punonjës rrezikojnë të
përjashtohen dhe të humbin
pagën kalimtare dhe pensio-
nin suplementar. Ky fakt ka
ngritur shqetësim për punon-
jësit e policisë, të cilët sipas
Fishtës, kanë dorëzuar
kërkesë për largimin nga
forcat e policisë. "Nga infor-
macioni që kam deri në këto
momente, vetëm nga Tirana
kanë bërë kërkesën për t'u lar-
guar rreth 60 punonjës policie.
Por nuk është i qartë fakti
nëse kjo kërkesë është depozi-
tuar, sepse këto persona kanë
probleme apo sepse nuk për-
ballojnë dot ngarkesën që jep
përmbushja e tri formu-
larëve që është rreth 40 faqe
dhe duhen pak a shumë 11
dokumente ku përfshihen
dhe deklarimet e familjarëve
të tyre",-shprehet kreu i
sindikatës, Sadetin Fishta.

Ju i keni dërguar një letërJu i keni dërguar një letërJu i keni dërguar një letërJu i keni dërguar një letërJu i keni dërguar një letër
ministrit të Brendshëm dheministrit të Brendshëm dheministrit të Brendshëm dheministrit të Brendshëm dheministrit të Brendshëm dhe
drejtorit të Policisë së Sh-drejtorit të Policisë së Sh-drejtorit të Policisë së Sh-drejtorit të Policisë së Sh-drejtorit të Policisë së Sh-
tetit, ku konsiston kërkesatetit, ku konsiston kërkesatetit, ku konsiston kërkesatetit, ku konsiston kërkesatetit, ku konsiston kërkesa
juaj?juaj?juaj?juaj?juaj?

Nëse do t'i referohemi ligjit
të vetingut, në përgjithësi
është i domosdoshëm dhe
shumë i mirë, sepse do të bëjë
një herë e mirë pastrimin e
policisë nga radhët e krimit,
nga punonjës të policisë të
cilët janë të inkriminuar. Por
po ta shikojmë ligjin me de-
taje ka edhe elemente të
tjera, të cilat kanë nevojë të
rishikoheshin. Siç është ras-
ti i afatit 30 ditor, ku 11
punonjës policie duhet të
dorëzojnë formularin e dek-
larimit të pasurisë. Për
punonjësit e policisë kjo ësh-
të një masë shtrënguese.
Është e pamundur që një
punonjës që është në mar-
rëdhënie pune brenda 30
ditësh të sigurojë të gjithë
dokumentat dhe informacio-
net që i duhen për të plotë-
suar formularin e deklarim-
it të pasurisë. Ne iu drejtuam
ministrit që të ndërhyjë dhe

kjo pjesë të rregullohet me
qëllim që t'i jepet mundësi
punonjësve që ta realizojnë
këtë detyrim ligjor.

Pse ky afat kohor nukPse ky afat kohor nukPse ky afat kohor nukPse ky afat kohor nukPse ky afat kohor nuk
është i mjaftueshëm përështë i mjaftueshëm përështë i mjaftueshëm përështë i mjaftueshëm përështë i mjaftueshëm për
punonjësit e policisë, përpunonjësit e policisë, përpunonjësit e policisë, përpunonjësit e policisë, përpunonjësit e policisë, për
plotësimin dhe dorëzimin eplotësimin dhe dorëzimin eplotësimin dhe dorëzimin eplotësimin dhe dorëzimin eplotësimin dhe dorëzimin e
dokumentedokumentedokumentedokumentedokumentevvvvve dhe fe dhe fe dhe fe dhe fe dhe fororororormu-mu-mu-mu-mu-
larit?larit?larit?larit?larit?

Punonjësit e policisë duhet
të sigurojnë dokumentacion-
in e nevojshëm, të plotë për të
plotësuar 11 kërkesat e dek-
larimit të pasurisë dhe për t'i
bashkangjitur e hedhur ato
në deklaratën në faqen 15 të
formularit të pasurisë. Ne
kemi kërkuar shtyrje për ko-
hën e mjaftueshme, sepse
janë shumë banka në të cilat
është derdhur pagesa, plus
rrethe ku mund të kenë lëvi-
zur punonjësit ku duhet të
marrin dokumentet për-
katëse, njëkohësisht duhet të
marrin të dhëna nga institu-
cione të tjera si shpenzimet e
fëmijëve për shkollim brenda
apo jashtë vendit. Prandaj
është e nevojshme të shtyhet
afati për të kuptuar pozitën e

gjithsecilit.
Çfarë ndodh nëse njëÇfarë ndodh nëse njëÇfarë ndodh nëse njëÇfarë ndodh nëse njëÇfarë ndodh nëse një

punonjës policie nuk arrit tëpunonjës policie nuk arrit tëpunonjës policie nuk arrit tëpunonjës policie nuk arrit tëpunonjës policie nuk arrit të
marrë dhe të dorëzojë nëmarrë dhe të dorëzojë nëmarrë dhe të dorëzojë nëmarrë dhe të dorëzojë nëmarrë dhe të dorëzojë në
kohë të gjithë dokumenta-kohë të gjithë dokumenta-kohë të gjithë dokumenta-kohë të gjithë dokumenta-kohë të gjithë dokumenta-
cionin përkatës?cionin përkatës?cionin përkatës?cionin përkatës?cionin përkatës?

Nëse këto dokumente nuk
sigurohen dhe nuk përm-
bushet formulari në për-
puthje me ligjin, këto punon-
jës përjashtohen dhe rrez-
ikojnë të humbin pagën kal-
imtare dhe pensionin suple-
mentar. Sepse, nëse në dek-
laratën që ka dorëzuar puno-
njësi ka mangësi konsidero-
het si fshehje e të dhënave dhe
n.q.s. konsiderohet e tillë nga
komisioni i vetingut pavarë-
sisht se mungesa e dokumen-
tacionit mund të ketë ardhur
nga pamundësia për ta mar-
rë atë dokument, automatik-
isht në bazë të ligjit ai përjas-
htohet dhe, në qoftë se kjo gjë
ndodh nuk fiton pagën kal-
imtare dhe pensionin. Pra,
humbet të gjithë karrierën që
ka punuar në polici për të
marr përfitimet pas viteve të
punës. Duke u nisur nga ky
fakt punonjësit e policisë ndi-

hen tepër të pasigurt.
Si ka qenë reagimi iSi ka qenë reagimi iSi ka qenë reagimi iSi ka qenë reagimi iSi ka qenë reagimi i

punonjësve të policisëpunonjësve të policisëpunonjësve të policisëpunonjësve të policisëpunonjësve të policisë
lidhur me këtë fakt?lidhur me këtë fakt?lidhur me këtë fakt?lidhur me këtë fakt?lidhur me këtë fakt?

Brenda këtij afati, punon-
jësve u jepet e drejta e dërgim-
it të një kërkese për largim
nga forcat e policisë. Nga in-
formacioni që kam deri në
këto momente vetëm nga Ti-
rana kanë bërë kërkesën për
t'u larguar rreth 60 punon-
jës policie. Por nuk është i
qartë fakti nëse kjo kërkesë
është depozituar, sepse këto
persona kanë probleme apo
sepse nuk përballojnë dot
ngar-kesën që jep përmbush-
ja e tri formularëve që është
rreth 40 faqe dhe duhen pak
a shumë 11 dokumente ku
përfshihen dhe deklarimet e
familjarëve të tyre. Për këtë
arsye, kërkojmë të ndihmo-
hen qoftë edhe me një muaj
shtesë për t'i dhënë mundës-
inë që të bëhet një dallim mi-
dis punonjësve, të cilët kanë
dhënë një kontribut për po-
licinë dhe janë të devotshëm
dhe atyre të inkriminuarve.

Çfarë pasojash mund tëÇfarë pasojash mund tëÇfarë pasojash mund tëÇfarë pasojash mund tëÇfarë pasojash mund të

"Nëse s'përmbushet formulari, rrezikojnë pagën kalimtare e pensionin suplementar"

Vetingu, kreu i sindikatës së policëve:
Afati 30-ditor i aplikimit, i pamjaftueshëm
Sadetin Fishta: 60 punonjës policie nga Tirana kanë bërë kërkesë për t'u larguar

Ina Allkanjari

ketë mos shtyrja e këtijketë mos shtyrja e këtijketë mos shtyrja e këtijketë mos shtyrja e këtijketë mos shtyrja e këtij
afati?afati?afati?afati?afati?

Parashikohet që një
numër i madh punonjësish,
të cilët nuk do mund t'i përm-
bushin në kohë këto deklar-
ime, në pamundësi për t'i dorë-
zuar, pasi, nëse i dorëzojnë me
defekte, ato marrin përjash-
tim dhe humbasin të ardhu-
rat e sipërpërmendura, do
bëjnë kërkesën që të largohen
nga policia. Pra, mund të lar-
gohet edhe një punonjës, i cili
mund të jetë i pastër dhe i de-
votshëm për vazhdimin e
karrierës. Pothuajse të gjithë
punonjësit e policisë kanë
ankesë në lidhje me afatin 30
ditorë, i cili konsiderohet i
pamjaftueshëm.

Në një nga pikat eNë një nga pikat eNë një nga pikat eNë një nga pikat eNë një nga pikat e
kërkesës drejtuar ministritkërkesës drejtuar ministritkërkesës drejtuar ministritkërkesës drejtuar ministritkërkesës drejtuar ministrit
të Brendshëm thuhet setë Brendshëm thuhet setë Brendshëm thuhet setë Brendshëm thuhet setë Brendshëm thuhet se
shpenzimet për këto doku-shpenzimet për këto doku-shpenzimet për këto doku-shpenzimet për këto doku-shpenzimet për këto doku-
mente janë shumë të lartamente janë shumë të lartamente janë shumë të lartamente janë shumë të lartamente janë shumë të larta
për policët familjarë. Si epër policët familjarë. Si epër policët familjarë. Si epër policët familjarë. Si epër policët familjarë. Si e
mendoni ju zgjidhjen më tëmendoni ju zgjidhjen më tëmendoni ju zgjidhjen më tëmendoni ju zgjidhjen më tëmendoni ju zgjidhjen më të
mirë për këtë situatë?mirë për këtë situatë?mirë për këtë situatë?mirë për këtë situatë?mirë për këtë situatë?

Për sa i përket pagesave që
duhet të kryejnë punonjësit
për marrjen e këtyre doku-
menteve, me një llogari që
kryem një punonjës duhet të
paguajë 3000 lekë të reja
vetëm në lidhje me informa-
cionet që i duhet të marrë nga
banka për veten e tij, pa përf-
shirë familjarët. Ne kemi një
kërkesë të vetme, që nuk du-
het të ishin angazhuar
punonjësit e policisë për të
marrë këto vërtetime, por të
plotësonin deklaratën pa sig-
uruar të gjithë dokumentet
që kërkohen dhe komisioni të
merrej me verifikimin e mëte-
jshëm. Pra, kostoja nuk ësh-
të zero, për sigurimin e doku-
mentacionit të nevojshëm.

 

INSTITUTE OF STATISTICS OF ALBANIA
TENDER NOTIFICATION

Institute of Statistics of Albania intends to award a contract for Bid 2: “Training centre equipment, AC and
fire protection” in Tirana, Albania, with financial assistance from Sweden, represented by the Swedish
International Development Cooperation Agency (Sida) under the project: Direct funding for procurement
of IT-equipment and establishing a training centre, with  Sida contribution nr: 55020289.
The tender dossier is available at www.instat.gov.al: from April 16, 2018.
The deadline for submission of tenders is: May 02, 2018, time 15:00 hrs, at Institute of Statistics of
Albania, Blv. “Zhan D’Ark”, No. 3, Tirana, Albania.
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the www.instat.gov.al.
Tenderers may request clarification on any of the documents of the Tender up to the date of submission
of offers.

INSTITUTI I STATISTIKAVE
NJOFTIM TENDERI

Në kuadër të projektit: “Financim direkt për prokurimin e pajisjeve të IT-së dhe ngritjen e qendrës së
trajnimit, “Sida contribution nr: 55020289””, financuar nga qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia
Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të
zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: Bid 2: “Pajisje për Qendrën e trajnimit, AC and sistem
mbrojtje nga zjarri”.
Dokumentat e tenderit mund ti gjeni në adresën: www.instat.gov.al, nga data 16.04.2018.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është: 02.05.2018, ora 15:00, në adresën: Instituti i Statistikave, Blv.
“Zhan D’Ark”, Nr. 3, Tiranë.
Informacionet shtesë ose sqarime/pyetje, do të publikohen në: www.instat.gov.al.
Kërkesa për sqarime mund të dorëzohen pranë Autoritetit Kontraktor, deri në ditën e fundit për dorëzimin
e ofertave.

 

INSTITUTE OF STATISTICS OF ALBANIA
TENDER NOTIFICATION

Institute of Statistics of Albania intends to award a contract for Bid 4: “PC for training centre” in Tirana,
Albania, with financial assistance from Sweden, represented by the Swedish International Develop-
ment Cooperation Agency (Sida) under the project: Direct funding for procurement of IT-equipment and
establishing a training center,  with  Sida contribution nr: 55020289.
The tender dossier is available at www.instat.gov.al: from April 16, 2018.
The deadline for submission of tenders is: May 02, 2018, time 14:00 hrs, at Institute of Statistics of
Albania, Blv. “Zhan D’Ark”, No. 3, Tirana, Albania.
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the www.instat.gov.al.
Tenderers may request clarification on any of the documents of the Tender up to the date of submission
of offers.

INSTITUTI I STATISTIKAVE
NJOFTIM TENDERI

Në kuadër të projektit: “Financim direkt për prokurimin e pajisjeve të IT-së dhe ngritjen e qendrës së
trajnimit, “Sida contribution nr: 55020289””, financuar nga qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia
Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do
të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: Bid 4: “Kompiutera për qendrën e trajnimit”.
Dokumentat e tenderit mund ti gjeni në adresën: www.instat.gov.al, nga data 16.04.2018.
Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është: 02.05.2018, ora 14:00, në adresën: Instituti i Statistikave, Blv.
“Zhan D’Ark”, Nr. 3, Tiranë.
Informacionet shtesë ose sqarime/pyetje, do të publikohen në: www.instat.gov.al.

Kërkesa për sqarime mund të dorëzohen pranë Autoritetit Kontraktor, deri në ditën e fundit për dorëzimin
e ofertave.

Kreu i sindikatës, Sadetin Fishta Faksimile e letrës së sindikatës së policisë
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Korçë, vidhet edhe një tjetër automjet dhe dy banesa brenda një nate

Grabitësit marrin 1000 euro dhe i
vënë zjarrin "Audi"-t të emigrantit
Lindita Duro: Kapni autorët, ose do t'i gjej
vetë e do t'i djeg siç dogjën makinën e djalit

SHKURT

Bashkiakët: Presim financim për instalimin e impiantit

Sezoni i ri turistik, liqeni i Shkodrës
i tejndotur nga shkarkimi i ujërave të zeza

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË

Makina e një emi
granti në Korçë
është grabitur dhe

më pas është shkrumbuar
nga zjarri. Mësohet se per-
sona ende të paidentifikuar,
pasi kanë marrë shumën
prej 1000 erosh në automje-
tin tip "Audi" në pronësi të
26-vjeçarit Denis Duro, e
kanë mbushur atë me kash-
të dhe i kanë vënë zjarrin.
Burime zyrtare nga Drejto-
ria e Policisë së këtij qarku
bënë me dije se ngjarja ka
ndodhur në orët e para të
mëngjesit të djeshëm në fs-
hatin Belorta, vetëm pak ki-
lometra larg qytetit juglin-
dor. Sipas bluve, rreth orës
02:00 është përfshirë nga
flakët makina e të riut, emi-
grant në Greqi. Mësohet se
automjeti me targë IBI 4224
ishte parkuar në afërsi të
banesës së familjes Duro.
Pas sinjalizimit të marrë,
policia ka shkuar shpejt në
vendngjarje dhe ka nisur
hetimet. "Nga të dhënat e
para si edhe ekspertiza e
kryer në vendngjarje, dysho-
het se zjarrvënia mund të
ketë qenë e qëllimshme. Po
punohet për identifikimin e
kapjen e autorëve si edhe
përcaktimin e shkaqeve të
rënies së zjarrit", thuhej në
njoftimin zyrtar të policisë.
Ndërkaq, burime pranë
grupit hetimor pohuan se
fillimisht autorët kanë
hapur njërën nga dyert e
"Audi"-t me mjete të forta
dhe kanë marrë një sasi prej
1 mijë eurosh, një pasaportë
greke të pronarit të mjetit si
dhe një aparat celular. Më
pas për të zhdukur gjurmët,
autorët e kanë djegur au-
tomjetin dhe janë larguar
me shpejtësi nga vendngjar-
ja. Ndërkaq, në lidhje me
këtë ngjarjeje kanë reaguar
familjarët e 26-vjeçarit, i cili
kishte pak ditë që ishte kthy-
er nga Greqia. Ata pohuan
se janë ngritur nga gjumi
pasi kanë dëgjuar zhurmë
teksa digjej makina. Nëna e
të riut, Lindita Duro dek-
laroi për "Gazeta Shqiptare"
se djali dhe familja e saj nuk
kanë probleme me askënd.
Ajo u shpreh se autorët
kishin vjedhur brenda në
makinë 1000 euro, pasa-
portën greke të djalit të saj
dhe një telefon. "Kërkoj të
zbardhet sa më shpejt ngjar-
ja, në të kundërt do i gjej
vetë autorët dhe do i djeg siç
me dogjën makinën e tim
biri", tha Lindita Duro. Më-
sohet se gjatë orëve të natës
të së mërkurës në fshatin Be-
lorta kanë ndo-dhur 4
vjedhje, ku përveç makinës
që iu flaka, u vodh një mjet
tjetër, ndërsa u bastisën dy
banesa.

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Në prag të se-
zonit të ri turistik, liqeni i
Shkodrës vijon të ndotet
nga ujërat e zeza. Me dh-
jetëra subjekte që oper-
ojnë pranë pikës turistike
të Shirokës (pjesë e qytetit
të verior) derdhin ujërat e
zeza në liqen. Edhe pse një
problematikë që vijon prej
vitesh, ende nuk është gje-
tur një zgjidhje përfun-
dimtare. Fatbardh Kuçi,
përgjegjës i shërbimeve
publike në Bashkinë Sh-
kodër është shprehur se
pritet që të bëhet një finan-
cim për vendosjen e një im-
pianti për trajtimin e
ujërave të zeza në këtë liq-
en. "Jemi në pritje të in-
vestimit për instalimin e
impiantit për trajtimin e
ujërave të zeza për ta vi-
juar investimin, ashtu siç
ka bërë Mali i Zi me pjesën
e vet të liqenit", tha ai. Në
fakt, ky investim pritet
prej vitesh në Shkodër që
të realizohet ose nga qever-
ia, BE ose ndonjë orga-
nizëm tjetër i huaj për sh-
kak të vlerës së madhe që
ka. E ndërsa në Shkodër,
ashtu si në të gjithë ven-
din, institucionet ndër të
cilat edhe vetë Bashkia
Shkodër kanë zbritur në
terren për pastrimin e
brigjeve të zonave turis-

Protesta e emigrantit, banorët
e Xhafzotajt bllokojnë
rrugën Durrës-Shijak

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS - Ashtu siç ishte
paralajmëruar dy ditë më
parë, me iniciativë të një emi-
granti shqiptar, dhjetëra ban-
orë dje u hodhën në protestë
dhe bllokuan për afro gjysmë
ore rrugën Shijak-Durrës,
cila është krejtësisht e am-
ortizuar. Banorët e Xhafzo-
tajt u shprehën se ky aks
rrugor është ndërtuar
shumë vite më parë, ndërko-
hë që rikonstruksionin e saj
nuk e merr askush përsipër.
Të mërkurën, 33-vjeçari Ges-
ti Sinjoni, emigrant prej 20
vitesh në Itali protestoi në
një formë të pazakontë për
amortizimin e rrugës Durrës-
Shijak. Babai i dy fëmijëve, i
kthyer pak ditë më parë nga
vendi fqinj protestoi individ-
ualisht duke bllokuar rrugën
për disa minuta me vazo
lulesh dhe kosha plehrash.
Ai tha se protesta e tij ka
marrë shkas nga amortizimi
i tejskajshëm i këtij segmen-
ti rrugor, i cili është i gjithi
me gropa. Për pasojë, për disa
minuta trafiku në këtë rrugë
u bllokua, ndërsa policia ka
ndërhyrë për ta larguar. Em-
igranti 33-vjeçar u ka kërkuar
poli-cëve ta lejojnë të protest-
ojë në këtë formë, sepse sipas
tij, në këtë rrugë nuk është
investuar prej dy dekadash.

Kanabis drejt Greqisë,
bie në pranga

29-vjeçari nga Tirana
KKKKKORÇË -ORÇË -ORÇË -ORÇË -ORÇË - Policia e Korçës ka
arrestuar dje një 29-vjeçar,
pasi i është gjetur dhe se-
kuestruar një sasi prej 4.7
kg kanabis sativa. Bëhet
fjalë për shtetasin Dritan
Tuda, banues në fshatin
Vrap të Tiranës. Sipas blu-
ve, i riu u kap nga shër-
bimet e Stacionit të Policisë
Kufitare Shtikë, në kufi mbi
fshatin Starje-Ersekë, pasi
ishte duke transportuar
drejt Greqisë sasinë e lën-
dës narkotike. Materialet
në ngarkim të tij i kaluan
për hetime të mëtejshme
Prokurorisë të Rrethit Gjy-
qësor Korçë.

tike, në liqen vijon çdo ditë
derdhja e ujërave të zeza.
Kryeinspektori i Inspek-
toratit të Mjedisit, Edmond
Tërthorja deklaroi dje se
ujërat e zeza bashkë me
mbetjet që hidhen në liqen
apo lumenjtë që ka Shkodra
përfundojnë në grykëder-
dhjen e Bunës në Velipojë
duke ndotur atje një tjetër
pikë të rëndësishme turis-
tike jo vetëm për Shkodrën,
por edhe në rang kombëtar.

"Gjendja në brigje, në liqen
dhe lumenj është alarmante
jo vetëm për shkak të der-
dhjes së ujërave të zeza në
liqen, por edhe për shkak të
mbetjeve në sasi të kon-
siderueshme. Një ndikim
kanë pasur edhe përmbytjet
duke bërë që problematika e
mbetjeve të dalë edhe më
shumë në pah. Të gjitha
këto përfundojnë në grykë-
derdhjen e Bunës në Veli-
pojë, duke krijuar edhe atje

një ndotje masive". Përgjatë
Shirokës është ndërtuar
shëtitorja, e cila shërben për
ecje sportive, vrapime apo
edhe thjeshtë shëtitje për
shkodranët, por edhe tur-
istët e huaj dhe pushues nga
qytete të tjera. Pamja pan-
oramike që të ofron Shiroka
sfumohet kur përgjatë liqen-
it derdhen ujërat e zeza ose
edhe hidhen mbeturina. Kjo
prish imazhin gjithë asaj
bukurie natyrore.      se.ni. se.ni. se.ni. se.ni. se.ni.

PLANI I RI
Liqeni i Shkodrës dhe zona
e Shirokës pritet që të
përfshihen në një plan të ri
infrastrukturor të ngjashëm
me Lungomaren në Vlorë,
që do të zbatohet nga Fondi
Shqiptar i Zhvillimit. Qeveria e
ka premtuar një financim të
tillë që disiplinon totalisht atë
zonë, ndërsa projekti teknik
është në fazën përfundimtare.
Tashmë pritet për t'u parë se
kur do të nisë zbatimi i tij.

Makina e djegur e
emigrantit Denis Duro

Liqeni i Shkodrës i ndotur

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURIA NR. 2/963-ND+1-43 , E LLOJIT ‘APARTAMENT’ , VOLUMI 55 , FAQJE
73, ZONA KADASTRALE 8513 , ME SIPËRFAQJE 67,81 M2 , NË ADRESËN :
RRUGA “K. KËRTUSHA” , SHKALLA 1 , KATI 7 , DURRËS , NË PRONËSI TË
SHTETASVE : Z. LUTFI GJYZELI DHE ZNJ. ENKELEJDA GJYZELI”.

ÇMIMI  2.000.000 LEKË . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 18.05.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

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

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010” SHPALLJE  ANKANDI

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

Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al
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Ngjarja në mars të 2017-ës, ja si plagosën rëndë në banesë Ludmidha dhe Edmond Xhaferraj

Tentoi të vriste prindërit e ish-gruas, prokuroria
kërkon ekstradimin e 36-vjeçarit nga Amerika
Lulzim Sinaj nga Patosi rrezikon dënim me
20 vjet heqje lirie, ose burgim të përjetshëm

AKUZAT
Nga hetimet njëvjeçare të
Prokurorisë për Krime të Rënda
e më pas Prokurorisë së Fierit
është arritur të konkludohet se
Lulëzim Sinaj qëlloi për të vrarë
prindërit e ish-gruas, Ludmidha
dhe Edmond Xhaferraj. Mësohet
se ai i qëlloi disa herë me
pistoletë. Sipas hetuesve të
çështjes, 36-vjeçari akuzohet
për veprat penale "Vrasje në
rrethana të tjera cilësuese"
kundër dy ose më shumë
personave, e mbetur në
tentativë dhe "Prodhim e
mbajtje pa leje të armëve

Burri denoncon në
polici: Më ndihmoni
se më rreh gruaja

FIER FIER FIER FIER FIER - Rastet e dhunës në
familje janë të shumta,
por në të shumtën e ras-
teve, dhunuesit janë bur-
ra. Përjashtim nga rastet
e tjera bën një ngjarje e
ndodhur në Fier, ku një 29-
vjeçare me iniciale A.G. ka
dhunuar burrin e saj 8 vjet
më të madh. Burime nga
policia lokale bënë me dije
se 37-vjeçari me iniciale
A.N. ka shkuar në polici ku
pasi ka denoncuar ngjar-
jen, ka kërkuar urdhër
mbrojtje nga gruaja. "Më
datë 17.04.2018, u plotë-
sua kërkesë-padia për
lëshimin e urdhrit të
mbrojtjes për shtetasin
A.N., vjeç 37, banuese në
Fier, pasi ish-bash-
këshortja, A.G, vjeç 29, ka
ushtruar dhunë fizike e
psiko-logjike ndaj tij.
Ligji nr. 9669, datë
18.12.2006, "Për masa ndaj
dhunës ne marrëdhëniet
familjare", - thuhet në
njoftimin e policisë.

Dhunoi bashkëjetuesen
në sy të fëmijëve,

prangoset 37-vjeçari
VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Një 37-vjeçar ka
rënë në prangat e policisë
së Vlorës, pasi akuzohet
se ka dhunuar bashkë-
jetuesen e tij. I arrestuari
është Lano Selimaj nga
fshati Shushicë i këtij rre-
thi. Sipas bluve, Selimaj u
kap në flagrancë, pasi në
banesë, për motive të dobë-
ta e në gjendje të rënduar
psikike, si dhe në prani të
fëmijëve, ka ushtruar
dhunë fizike ndaj bashkë-
jetueses së tij 34-vjeçare,
V.B. Materialet hetimore
në ngarkim të 37-vjeçarit
i kaluan për hetime të
mëtejshme Prokurorisë
pranë Gjykatës së Sh-
kallës Parë Vlorë për ve-
prën penale "Dhuna në
familje". Pritet që togat e
zeza të qytetit bregdetar
të vendosin masën e sig-
urisë ndaj Lano Selimajt.

"Shteti të marrë masa e të kujdeset për nipin e mbesën"

E akuzuan se dhunonte fëmijët e motrës në koma,
pasi u mori paratë, daja: T'i hiqet kujdestaria vëllait

PROCESI NË SHBA
Lulëzim Sinaj ishte martuar në Boston të SHBA-ve
me vajzën e çiftit Xhaferaj, Negisa Xheferajn. Por,
pas mosmarrëveshjeve mes tyre, ata janë ndarë
para dy vitesh. Vajza e të dëmtuarve e kishte
denoncuar Lulëzimin për keqtrajtim dhe ndaj tij
kishte nisur një proces në SHBA. Ndërkohë, sipas
deklaruesve, i akuzuari Lulëzim Sinaj ishte lidhur
me një vajzë nga Memaliaj.


PROVAT
Pas plagosjes së bashkëshortëve Ludmidha dhe
Edmond Xhaferraj, autori i krimit ka ikur me
shpejtësi duke humbur çdo gjurmë. Ka qenë një
banor i qytetit të Ballshit, ai që ka dorëzuar në
polici pistoletën me silenciator, një dorezë plastike,
dy çorape të zeza, dy papuçe ngjyrë blu, një leckë
e disa qese që janë gjetur nga një fëmijë në një
degë peme poshtë pallatit.
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Prokuroria e Fierit
kërkon ekstradimin
nga SHBA-të të një 36-

vjeçari për t'u gjykuar në Sh-
qipëri, pasi dyshohet se një vit
më parë ka tentuar të vrasë
prindërit e ish-gruas. Bëhet
fjalë për të pandehurin Lulë-
zim Sinaj nga Patosi, i cili
akuzohet për veprat penale
"Vrasje në rrethana të tjera
cilësuese" kundër dy ose më
shumë personave, e mbetur
në tentativë dhe "Prodhim e
mbajtje pa leje të armëve luft-
arake". Mësohet se pas ng-
jarjes së ndodhur mbrëmjen
e 12 marsit të vitit që shkoi
në qytetin e Ballshit, ai arriti
të largohej në vendin përtej
Atlantikut. Nga hetimet
njëvjeçare të Prokurorisë për
Krime të Rënda e më pas
Prokurorisë së Fierit, është
arritur të konkludohet se
Lulëzim Sinaj qëlloi për të
vrarë prindërit e ish-bash-
këshortes, Ludmidha dhe
Edmond Xhaferraj. Mësohet
se ai i qëlloi disa herë me pis-
toletë.
NGJARJANGJARJANGJARJANGJARJANGJARJA

Më datë 12 mars 2017,
rreth orës 20:00, në lagjen "28
Nëntori" të qytetit të
Ballshit, Lulëzim Sinaj, aku-
zohet se ka trokitur në
derën e ish-vjehrrit të tij.
Nga deklarimet e të dëmtu-
arve është mësuar se kur
Edmond Xhaferraj ka hapur
derën, është përballur me
një person veshur me të
zeza, me fytyrë të mbuluar, i
cili mbante në dorë një armë
të mbuluar me qeskë, të cilës
i shihej vetëm tyta. Ai i kish-
te thënë të dëmtuarit të fu-
tej brenda dhe të ulej. Sipas
deklaruesve, personi që
mbante pistoletën në dorë
kishte sytë dhe zërin e Lulë-
zim Sinajt, ish-bashkëshor-
tit të vajzës së tyre. Të pla-
gosurit kanë deklaruar para
hetuesve se personi i arma-
tosur që kishte hyrë në
banesën e tyre kishte hequr
për një moment kapuçin e
më pas e kishte rivënë, duke
u thënë se do t'i vriste të
gjithë. Më pas, Ludmidha i
është afruar agresorit dhe
ka tentuar ta nxjerrë nga
banesa. Sinaj kishte bërë
disa hapa prapa dhe kur
ndodheshin në shkallët e
pallatit, Edmond Xhaferaj i
ka thënë Lulëzimit se çfarë
kishte ndërmend të bënte, ta
realizonte mbi të. Në këtë
moment ai ka tërhequr këm-
bëzën, por nuk i ka sh-
krepur. Më pas ai ka shtënë
dy herë të tjera ndaj Lud-
midhës dhe tri herë ndaj
Edmondit duke i plagosur të
dy rëndë. Pas kësaj, autori
ka ikur me shpejtësi duke
humbur çdo gjurmë. Ka qenë
një banor i qytetit të
Ballshit, ai që ka dorëzuar
në polici pistoletën me silen-
ciator, një dorezë plastike, dy
çorape të zeza, dy papuçe
ngjyrë blu, një leckë e disa
qese që janë gjetur nga një
fëmijë në një degë peme posh-
të pallatit. Lulëzim Sinaj ish-
te martuar në Boston të
SHBA-ve me vajzën e tyre,

Negisa Xheferajn. Por, pas
mosmarrëveshjeve mes
tyre, ata janë ndarë para dy
vitesh. Vajza e të dëmtuarve
e kishte denoncuar Lulëz-
imin për keqtrajtim dhe
ndaj tij kishte nisur një
proces në SHBA. Ndërkohë,
sipas deklaruesve, i aku-
zuari Lulëzim Sinaj ishte

lidhur me një vajzë nga Me-
maliaj. Nga hetimet ka rezu-
ltuar se Lulëzim Sinaj kish-
te mbërritur në Shqipëri më
datë 7 mars, ka kryer krimin
e tij pesë ditë më vonë dhe
është rikthyer sërish drejt
Amerikës, ku më pas është
arrestuar dhe po vuan dën-
imin për dhunën e ushtruar

ndaj ish-bashkëshortes së
tij. Për udhëtimin e Lulëzim-
it drejt Shqipërisë ka qenë në
dijeni edhe ish-bashkëshort-
ja, Negisa, e cila i ka porosi-
tur prindërit që të mos e
prisnin në shtëpi. Por, pavar-
ësisht kësaj, Lulëzimi ka re-
alizuar planin e tij të hak-
marrjes, që fatmirësisht nuk

mori dot jetën e dy prindërve
të ish-bashkëshortes së tij.
Pritet që pas ekstradimit në
Shqipëri, ai të gjykohet për
veprën penale vrasje në rre-
thana të tjera cilësuese e
mbetur në tentativë, që
parashikon dënimin e jo më
pak se 20 viteve heqje lirie
ose burgim të përjetshëm.

Ervis Kuçi

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Historia e Otori-
nos dhe Aishes, motër e
vëlla nga Korça, të cilët
tashmë kanë mbetur në
mëshirë të fatit, është traj-
tuar sërish dje në emision-
in "Me zemër të hapur" në
"Neës 24". Pasi i braktisi ba-
bai, nëna e dy fëmijëve (dja-
li 11 vjeç dhe vajza 12 vjeç)
pësoi aksident të rëndë dhe
që prej 6 vitesh ndodhet në
koma. Ajo ishte vendosur
për një jetë më të mirë në
Vicenca të Italisë. Por, para
7 vitesh fëmijët ishin të
vegjël dhe ajo e kishte të
pamundur të punonte dhe
t'i rriste ata. Në këto rre-
thana u detyrua të vinte në
qytetin e saj të lindjes, Ko-
rçë dhe t'i linte fëmijët tek
vëllai i madh, për një peri-
udhë kohe dhe më pas do i
rimerrte në Itali. Por, në
atë kohë ajo pësoi aksi-
dent dhe prej 6 vitesh ndod-
het në gjendje kome në një
spital të Italisë. Edhe pse
shpresat janë të pakta për
të mbijetuar, fëmijët luten

çdo ditë për nënën e tyre.
Ndonëse për fëmijët, daja që
po kujdesej për ta mori një
shumë të madhe parash, ai
filloi t'i dhunonte. Në emisio-
nin e së hënës "Me zemër të
hapur", daja i vogël i fëm-

ijëve, i cili nuk ka mundësi
t'i mbajë fëmijët tha se: "Le-
kët i bëri motra e Italisë dhe
vëllai im binjak që ka kujde-
starinë. Fëmijët që pas aksi-
dentit nuk kanë ikur më në
Itali. Ata kanë jetuar me
dajën që nga viti 2011 deri
para 7 muajsh. Pastaj mi solli
mua, më tha mbaji për 2
muaj e shumta. Do të të nis
unë lekë tha e do t'i mbash.
Mirë i thashë, por dy muaj.
Realisht unë nuk i mbaja
dot më shumë. Se janë 5 fëm-
ijë, 3 të mitë e 2 të motrës.
Unë kam marrë 29 mijë euro
dhe 29 mijë nëna ime. Ka për-
fituar Rebeke Çollaku,
motra ime dhe vëllai im bin-
jak 40 mijë euro", tha daja.
Ai tregoi se fëmijët kanë
para të tjera të mbyllura në

bankë, të cilat do t'i marrin
kur të mbushin moshën
madhore. Vëllai Voltisi bën
apel që shteti t'i heqë kujde-
starinë vëllait të tij, Eltisit
dhe të vendoset një e ardhme
e sigurt për fëmijët e motrës
së tij. Por në emisionin e
djeshëm, Eltisi pranon se ka
marrë para nga fëmijët, por
thotë se është kujdesur për
motrën e tij, duke shkuar
vazhdimisht në Itali dhe i ka
shpenzuar. Ai thotë se motra
e tij në Itali ndodhet në gjend-
je të rëndë dhe shanset për të
mbijetuar nuk janë të
mëdha. "Unë kam qenë në Ita-
li nga nëntori, për disa muaj.
I dhashë para vëllait që t'i
çonte në shkollë, por nuk i
kanë çuar. Është përgjegjësia
e tij", u shpreh ai.

Prokuroria e Fierit
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Kanë nisur gjyqet e
para ndaj mijëra ush
tarakëve në lirim, të

cilët detyrohen t’i kthejnë
mbrapsht shtetit paratë e
fituara nga vendimet e
formës së prerë të marra
kohë më parë. Nëpërmjet një
vendimi unifikues, Gjykata e
Lartë synon të rrëzojë ven-
dimet që kanë shpallur fitues
të proceseve gjyqësore usht-
arakët e si pasojë këta të fun-
dit duhet të dorëzojnë 2-37
milionë lekë të vjetra. Në një
intervistë për “Gazeta Sh-
qiptare” presidenti i Shoqatës
Kombëtare të Ushtarakëve në
Rezervë të Shqipërisë, Thoma
Konduri tregon se Instituti i
Sigurimeve Shoqërore ka ni-
sur të thërrasë nëpër seanca
ushtarakët, e sipas tij, ky ësh-
të një sulm që qeveria po bën
ndaj kësaj kategorie. Më tej,
Konduri shton se kërkojnë që
të zbutet diferenca e pension-
it që merr një i liruar para
2014-ës me ushtarakët e liru-
ar pas 2015-ës.

Disa kohë më parë Gjyka-Disa kohë më parë Gjyka-Disa kohë më parë Gjyka-Disa kohë më parë Gjyka-Disa kohë më parë Gjyka-
ta Kta Kta Kta Kta Kushtetuese rushtetuese rushtetuese rushtetuese rushtetuese rrëzoirëzoirëzoirëzoirëzoi
kërkesën e ushtarakëve nëkërkesën e ushtarakëve nëkërkesën e ushtarakëve nëkërkesën e ushtarakëve nëkërkesën e ushtarakëve në
lirim për shfuqizimin e ven-lirim për shfuqizimin e ven-lirim për shfuqizimin e ven-lirim për shfuqizimin e ven-lirim për shfuqizimin e ven-
dimit unifikues tëdimit unifikues tëdimit unifikues tëdimit unifikues tëdimit unifikues të
Kolegjeve të Gjykatës sëKolegjeve të Gjykatës sëKolegjeve të Gjykatës sëKolegjeve të Gjykatës sëKolegjeve të Gjykatës së
Lartë. Cili është mendimiLartë. Cili është mendimiLartë. Cili është mendimiLartë. Cili është mendimiLartë. Cili është mendimi
juaj në lidhje me këtë ven-juaj në lidhje me këtë ven-juaj në lidhje me këtë ven-juaj në lidhje me këtë ven-juaj në lidhje me këtë ven-
dim?dim?dim?dim?dim?

Në esencë Gjykata Kush-
tetuese ka mbështetur
Gjykatën e Lartë, me argu-
mentin se ankimimi që bëmë
ne si shoqatë (në bash-
këpunim me shoqatën e Poli-
cisë dhe Aleancën Kombëtare
të Ushtarakëve të Shqipërisë)
u rrëzua. E kjo jo për faktet
që ne rreshtonim si shkelje të
Gjykatës së Lartë, por për
anën procedurale, pasi ne nuk
kaluam nga rruga që kërkon
Gjykata e Lartë për të arri-
tur te Kushtetuesja. Ky ishte
argumenti i tyre që rrëzoi
kërkesën tonë. Dhe ky ven-
dim është në dëm të ushtar-
akëve dhe në mbështetje të
shkeljeve të rënda që ka bërë
Gjykata e Lartë. E vetmja
zgjidhje është që ushtarakët
të vazhdojnë gjyqet edhe jas-
htë Shqipërisë, në rast se
qeveria nuk merr masa të
tjera.

Pse po e kundërshtojnëPse po e kundërshtojnëPse po e kundërshtojnëPse po e kundërshtojnëPse po e kundërshtojnë
kaq fort ushtarakët këtëkaq fort ushtarakët këtëkaq fort ushtarakët këtëkaq fort ushtarakët këtëkaq fort ushtarakët këtë
vendim?vendim?vendim?vendim?vendim?

Në bazë të vendimit
unifikues ushtarakët detyro-
hen të kthejnë mbrapsht
paratë. Janë mbi 1 mijë usht-
arakë që kanë fituar gjyqet
me vendime të formës së pre-
rë në favor të kësaj kategorie
dhe gjykatat administrative
kanë hapur procese gjyqë-
sore. Me daljen e vendimit
unifikues të Gjykatës së
Lartë, Instituti i Sigurimeve
Shoqërore, si pjesë e qeverisë,
është hedhur në sulm kundër
ushtarakëve që kanë fituar të
drejtat, kanë fituar paratë e

mund edhe t’i kenë harxhuar.
Tani rithirren në gjyq për të
dorëzuar paratë që kanë mar-
rë me të drejtë.

A kanë filluar gjyqet përA kanë filluar gjyqet përA kanë filluar gjyqet përA kanë filluar gjyqet përA kanë filluar gjyqet për
rikthimin e pararikthimin e pararikthimin e pararikthimin e pararikthimin e paravvvvve nge nge nge nge nga anaa anaa anaa anaa ana
e ushtarakëve?e ushtarakëve?e ushtarakëve?e ushtarakëve?e ushtarakëve?

Gjykatat e ApelGjykatat e ApelGjykatat e ApelGjykatat e ApelGjykatat e Apelit, deri më
tani kanë zhvilluar shumë se-
anca me kolegët tanë e argu-
menti i kësaj gjykate është:
Unë kam një vendim
unifikues dhe do e zbatoj atë.
Kështu nuk merren fare para-
sysh vendimet e formës së
prerë të marra më parë, duke
shkelur në mënyrë flagrante
praktikën juridike të zhvillu-
ar deri më sot. Një gjykatë
nuk mund të hedhë poshtë
vendimet e një gjykate tjetër
pa argumentim. Ushtarakët
janë rithirrur nga Instituti i
Sigurimeve Shoqërore e tani
janë nëpër gjyqe. Qeveria ësh-
të në sulm kundër ushtar-
akëve që kanë marrë paratë.

Sa është masa e paraSa është masa e paraSa është masa e paraSa është masa e paraSa është masa e paravvvvve qëe qëe qëe qëe që
duhet të kthejë mbrapsht kjoduhet të kthejë mbrapsht kjoduhet të kthejë mbrapsht kjoduhet të kthejë mbrapsht kjoduhet të kthejë mbrapsht kjo
kategori?kategori?kategori?kategori?kategori?

Bëhet fjalë që ushtarakët
të kthejnë mbrapsht shuma
që variojnë nga 2 deri në 37
milionë, pasi të tilla janë dhe
shkeljet e ISSH-së që kanë
bërë para me ushtarakët.
Këta të fundit i kanë marrë
paratë me të drejtë me ven-
dim gjykate, jo nga arka e
shtetit. Ushtarakët tashmë
nuk dinë më si t’i kthejnë
këto para, edhe të vdesin do
të vazhdojnë të ngelen debi-
torë. Ky është absurditet, e
sot, po prevalon vendimi i
Gjykatës së Lartë edhe mbi
vetë ligjin, pavarësisht se nuk
ka asnjë justifikim. Edhe pse
vendimi unifikues ka dalë në
tetor të 2016-ës, gjykatat po
kundërshtojnë edhe ven-
dimet e formës së prerë që

janë marrë para këtij viti.
Sipas jush, si mund t’iSipas jush, si mund t’iSipas jush, si mund t’iSipas jush, si mund t’iSipas jush, si mund t’i

jepet zgjidhje kësaj situate?jepet zgjidhje kësaj situate?jepet zgjidhje kësaj situate?jepet zgjidhje kësaj situate?jepet zgjidhje kësaj situate?
Së pari, qeveria duhet të

detyrojë Institutin e Siguri-
meve Shoqërore që të ndalë
ankimet në gjykata për këto
vendime që lidhen me ushtar-
akët dhe të anulojë proceset
gjyqësore që janë hapur deri
më tani. Kjo është zgjidhja më
e drejtë. Një mënyrë tjetër ësh-
të që gjykatat t’i “thërrasë”
logjikës juridike dhe të mos
prevalojë vendimi i Gjykatës
së Lartë mbi ligjin. Ka pasur
raste kur kjo Gjykatë e Lartë
ka marrë vendime pro ushtar-
akëve më parë, e sot del kundër
vendimeve të saj, pra po
kundërshton vetveten. Një
zgjidhje e tretë është që usht-
arakët të vazhdojnë gjyqet në
Strasburg e për këtë nuk kanë
ndonjë shpenzim, përveç tari-
fave postare 5 apo 7 mijë lekë të
vjetra. Ne si shoqatë jemi të
gatshëm të ndihmojmë me
këshilla juridike dhe praktikat
e deritanishme në lidhje me do-
kumentacionin që iu duhet
kolegëve për t’u ankuar në
Strasburg.

Cilat janë pakënaqësitë eCilat janë pakënaqësitë eCilat janë pakënaqësitë eCilat janë pakënaqësitë eCilat janë pakënaqësitë e
ushtarakëve lidhur me pen-ushtarakëve lidhur me pen-ushtarakëve lidhur me pen-ushtarakëve lidhur me pen-ushtarakëve lidhur me pen-
sionet?sionet?sionet?sionet?sionet?

Deri në dhjetor të 2014-ës
ligji vendoste një tavan për pen-
sionet, në bazë të së cilit një
ushtarak i liruar nuk mund të
merrte më shumë se dy pen-
sione bazë. Një pension bazë
është 12500 lekë të reja; edhe
pse pensioni sipas llogaritjeve
mund të shkonte më tepër, nuk
kishe të drejtë të shpërble-
heshe më shumë se 25000 lekë
të reja. Ndërkohë, për të gjithë
të liruarit pas janarit të vitit
2015-të, ky ligj nuk zbatohej
më. Ne kërkojmë që të zbutet
diferenca e pensionit që merr

një i liruar para 2014-ës me ush-
tarakët e liruar pas 2015-ës.
Gjithashtu, kërkojmë shfuqi-
zimin total të aktit normative
numër 5 që konsiston në uljen
e vlerës së pensioneve, nga 1800
lekë në vetëm 12000 lekë të reja.
Kjo mund të rregullohet vetëm
nëpërmjet indeksimit të difer-
encuar. Bëhet fjalë për difer-
enca para dhe pas 2015-ës, që
variojnë me 60, 70 e deri në 150
mijë lekë të vjetra, diferencë
mes masave të pensionit.

A keni kërkuar njëA keni kërkuar njëA keni kërkuar njëA keni kërkuar njëA keni kërkuar një
zgjidhje në lidhje me këtëzgjidhje në lidhje me këtëzgjidhje në lidhje me këtëzgjidhje në lidhje me këtëzgjidhje në lidhje me këtë
problem?problem?problem?problem?problem?

Ne e kemi kërkuar zbutjen

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

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

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:

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

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GJYKATA KUSHTETUESE
            KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT

Presidenti i SHKURSH: Diferencime të mëdha në pensionet para dhe pas 2015-ës

Nisin gjyqet për mijëra ushtarakë,
duhet të kthejnë paratë mbrapsht
Konduri: Duhet të dorëzojnë 2-37 milionë lekë të vjetra

KREU SHOQATES
INTERVISTA



Voltiza Duro

e diferencës në shumë instan-
ca e ISSH-ja na ka thënë që
nuk mund të realizohet, pra
diferenca do të hapet e ata
janë të përgjegjshëm për këtë
gjë që duan t’i bëjnë shtresave
të ndryshme.

Sa zbatohet statusi i ush-Sa zbatohet statusi i ush-Sa zbatohet statusi i ush-Sa zbatohet statusi i ush-Sa zbatohet statusi i ush-
tarakut në vendin tonë?tarakut në vendin tonë?tarakut në vendin tonë?tarakut në vendin tonë?tarakut në vendin tonë?

Ne jemi lodhur duke folur
për zbatimin e statusit të
ushtarakut, por mesa duket
qeveria dhe institucionet për-
katëse nuk duan të zbatohet
statusi. Kjo për faktin sepse
statusi ka mbi 18 nene që iu
japin të drejta apo detyra,
ushtarakëve që kanë ndër-

prerë karrierën, e në këto vite
nuk ka asnjë VKM apo udhë-
zim që të hapi rrugën e zba-
timit të neneve përkatëse.
Vetëm për nenin 35 janë bërë
7 ligje që kanë kundërshtuar
njëri-tjetrin dhe 4 vendime të
Gjykatës Kushtetuese si dhe
një vendim unifikues i
Gjykatës së Lartë. Si mund të
zbatohen kur qeveria nuk
nxjerr vendim për këto nene e
kur ministria nuk nxjerr udhë-
zime, e për këtë nuk po mban
asnjë përgjegjësi as administra-
tive, as morale, dhe as ligjore.
Nuk zbatohen ligjet, sëmund-
je që ka filluar që në 1991-in.

Presidenti i Shoqatës Kombëtare të
Ushtarakëve në Rezervë të Shqipërisë,
Thoma Konduri
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Të gjithë ata persona që
kanë fituar të drejtën
e udhëtimit drejt Sh-

teteve të Bashkuara me vizë
turistike, duhet të bëjnë
kujdes që të kthehen në Sh-
qipëri pa kaluar afati i për-
caktuar. Ambasada ameri-
kane ka theksuar ditën e
djeshme në faqen e saj zyr-
tare se është mirë që qyteta-
rët të kthehen sërish në ven-
din e origjinës. "Kudo që t'ju
çojë viza juaj turistike, sig-
urohuni që të ktheheni në
Shqipëri në fund të udhëtim-
it tuaj!", - thuhet në njoftim.
Më tej ekspertët e ambasa-
dës bëjnë me dije se ligji ak-
tual i emigracionit në SHBA
vendos një barrierë të lartë
për të gjitha aplikantët e
vizave. "Si zyrtarë të Qever-
isë së Shteteve të Bashkuara
dhe si oficerë konsullorë, au-
toriteti ynë vendimmarrës
mbi vizat, si për lëshimet,
edhe për refuzimet, është tërë-
sisht i lidhur me ligjin e Sh-
teteve të Bashkuara mbi em-
igracionin, më saktësisht
Akti i Imigracionit dhe Nën-
shtetësisë", - theksojnë spe-
cialistët. Gjithashtu, këta të
fundit bëjnë me dije se sipas
Aktit të Imigracionit dhe
Nënshtetësisë (AIN), duhet
të konsiderohet çdo aplikant
vizash joimigruese si një per-
son që synon imigracionin
në Shtetet e Bashkuara, pra
si një imigrant të mund-
shëm, përveç rastit kur ata
provojnë që nuk janë të tillë.
Ky lloj verifikimi është një
pengesë ligjore tepër strikte,
që duhet tejkaluar nga per-
sonat që aplikojnë për vizë
turistike. Ambasada këshi-
llon që çdo person duhet të
dëshmojë që ai ose ajo i plotë-
son kërkesat për kualifikim
për kategorinë e vizës dhe të
ketë lidhje të forta me një rez-
idencë jashtë Shteteve të
Bashkuara. "Për shkak se
secili person ka rrethanat e
tij unike, ne nuk vijmë dot
në të njëjtin konkluzion për
çdo individ. Neve na duhet të
shqyrtojmë çdo çështje për
vizë individualisht. E thënë
ndryshe, këshilla ime në
përgjithësi për aplikantët (në
të gjithë botën, jo vetëm në
Shqipëri), të cilët janë refu-
zuar nën Seksionin 212b të
AIN, është që të kuptojnë se
refuzimi nuk është një
paragjykim, apo kritikë, ndaj
jush personalisht", - nënvi-
zojnë ekspertët. Ndërkohë,
oficeri konsullor nuk po
paragjykon zgjedhjen e apli-
kantëve në jetë apo situatën
e tyre jashtë Shteteve të
Bashkuara. Ata thjesht
bëjnë një vlerësim të lidhjeve
të individit jashtë Shteteve të
Bashkuara, si dhe nëse ai i
përmbush ose jo kriteret për
kualifikim të përcaktuara
tek AIN, të cilat janë shumë
strikte. Në faqen zyrtare të
ambasadës më tej bëhet me
dije se refuzimet në Seksion-
in 214b të AIN nuk janë të
përhershme, pasi lidhjet e ap-
likantëve jashtë Shteteve të

Bashkuara, si dhe kriteret e
tjera për kualifikim për vizat
joimigruese ndryshojnë
përgjatë kohës, pasi edhe
vetë jetët evoluojnë.
KUR MUND TËKUR MUND TËKUR MUND TËKUR MUND TËKUR MUND TË
RIAPLIKONI?RIAPLIKONI?RIAPLIKONI?RIAPLIKONI?RIAPLIKONI?

Është e dobishme që apli-
kantët të mbajnë mend që
nëse iu është refuzuar viza
bazuar në lidhje jo të forta
jashtë Shteteve të Bash-
kuara, do ishte më e udhës
që të presin derisa situata të
ndryshojë përpara se të ap-
likojë përsëri për vizë, ose t'i
evidentojë sa më qartë këto
lidhje dhe fakte tek formu-
lari i aplikimit DS-160.
RINORINORINORINORINOVIMI I VIMI I VIMI I VIMI I VIMI I VIZËSVIZËSVIZËSVIZËSVIZËS
TURISTIKETURISTIKETURISTIKETURISTIKETURISTIKE

Në faqen zyrtare të am-
basadës, gjithashtu thekso-

het edhe procedura që duhet
ndjekur për rinovimin e
vizës. Në të gjitha ato raste
kur viza ka skaduar në më
pak se një vit nga data e ap-
likimit, apo kur kandidati
po aplikon për të njëjtën kat-
egori vize nga po e njëjta
konsullatë, i lind e drejta të
bëjë një kërkesë për rinovim
vize. Kjo e fundit mund të
kryhet edhe në rastet kur
personi nuk ka qenë i dënu-
ar më parë si dhe i përgjigjet
saktë pyetjeve te llogaria e
tij në adresën online https:/
/ais.usvisa-info.com/en-al/
niv. Në fund të regjistrimit,
kjo faqe udhëzon aplikantët
nëse kualifikohen për
rinovim vize me postë, apo
nëse ju duhet të caktojnë një
datë interviste. "Nëse ju

shfaqet kalendari i taki-
meve, kjo do të thotë që ju
duhet të caktoni takimin
tuaj për t'u paraqitur per-
sonalisht", - thekson ambas-
ada. Vizat joemigruese drejt
SHBA-ve, kategorizohen në
viza biznesi, turistike dhe
ato për trajtime mjekësore.
Këto lloje vizash jepen për
personat që dëshirojnë të
hyjnë në Shtetet e Bash-
kuara përkohësisht për bi-
znes (B1), duke përfshirë
pjesëmarrjen në takime ose
konferenca profesionale; për
kënaqësi, duke përfshirë
pushime ose vizita familjare
ose trajtim mjekësor (B2)
ose një kombinim i të dyja
qëllimeve (B1/B2) deri në
gjashtë muaj. Individët që
udhëtojnë në mes të dy sh-

teteve të huaja që duhet të
bëjnë një lidhje në Shtetet e
Bashkuara si pjesë e atij
udhëtimi.
KRITERETKRITERETKRITERETKRITERETKRITERET

Në përgjithësi, një sh-
tetas i një shteti të huaj që
kërkon të hyjë në SHBA du-
het së pari, të marrë një vizë
të SHBA-ve, e cila vendoset
në pasaportën e udhëtarit.
Disa udhëtarë ndërko-
mbëtarë mund të kualifiko-
hen për të hyrë në Shtetet e
Bashkuara pa vizë nëse
plotësojnë kërkesat e pro-
gramit të Mosnevojitjes së
Vizave për të hyrë në SHBA.
Programi i udhëtimit pa
vizë (VWP) lejon që
udhëtarët, me një pasaportë
të vlefshme elektronike, të
hyjnë në Shtetet e Bash-
kuara pa vizë për deri në 90
ditë për arsye biznesi ose
turizmi. Të gjithë atyre që
udhëtojnë për në Shtetet e
Bashkuara për arsye tjetër,
përveç biznesit ose kënaqë-
sisë, u duhet vizë. Udhëtarët
që kualifikohen për pro-
gramin e Mosnevojitjes së
Vizës për të hyrë në SHBA
duhet të marrin autorizim
për të hyrë në Shtetet e Bash-
kuara duke përdorur
Sistemin Elektronik për Au-
torizimin e Udhëtimit
(ESTA). Udhëtarët, aplikimi
ESTA i të cilëve është refu-
zuar dhe përsëri duan të
udhëtojnë për të Shtetet e
Bashkuara, duhet të plotë-
sojnë një aplikim për vizë
joimigruese. Disa udhëtarë
që janë qytetarë të një shteti
partner të programit të
udhëtimit pa viza mund të
mos arrijnë ende të udhë-
tojnë për në Shtetet e Bash-
kuara në kuadër të këtij pro-
grami.
APLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMIAPLIKIMI

Nëse duhet të aplikoni për
një vizë që të udhëtoni në
SHBA-ve, procesi përfshin

disa hapa si: përcaktoni
llojin e vizës që ju duhet për
të udhëtuar në Shtetet e
Bashkuara; plotësoni for-
mularin e aplikimit DS-160
në internet ku secili ap-
likues duhet ta plotësojë
këtë formular përpara se të
përdorë shërbimet në këtë
faqe interneti. Gjithashtu,
duhet të krijoni një llogari
përdoruesi; të vendosni
numrin e konfirmimit DS-
160 për secilin aplikues që
aplikon për një vizë. Plotë-
soni procesin e kthimit të
dokumenteve nga korrieri,
paguani tarifën(at) e ap-
likimit për vizë joimigruese
(MRV), caktoni një takim në
Seksionin Konsullor si dhe
ndiqni takimin në Seksion-
in Konsullor. "Informacioni
i printuar në një vizë të
lëshuar nga SHBA-të duhet
të jetë i njëjtë me informa-
cionin në pasaportën e ap-
likuesit. Nëse zbuloni një
gabim (gabim shtypi, gabim
në datën e lindjes, gabim në
datën e skadimit, etj.) në
vizën tuaj amerikane, apli-
kanti ose një përfaqësues i
autorizuar mund të dër-
gojnë një email në adresën:
TiranaUSConsulate@state.gov.
VIZA EVIZA EVIZA EVIZA EVIZA E
REFUZUARREFUZUARREFUZUARREFUZUARREFUZUAR

Nëse një aplikuesi i është
refuzuar viza, zyrtari kon-
sullor do t'i japë aplikuesit
një letër në të cilën do të
shpjegohet pse i është refu-
zuar viza. Nëse letra e refuz-
imit ka të shënuar 214(b), do
të shpjegojë në përgjithësi se
aplikimi nuk kualifikohet
për një vizë në ndjekje të
ligjeve të imigracionit të
SHBA-ve. Nëse aplikuesi
zgjedh të aplikojë sërish, ai
duhet të paraqesë një ap-
likim të ri, të paguajë një
pagesë të re për vizën dhe
duhet të japë informacion se
si kanë ndryshuar rretha-
nat që nga aplikimi i më-
parshëm për vizë. Nëse letra
e refuzimit ka të shënuar
221(g), në përgjithësi do të
përfshijë veprime shtesë që
duhet të kryejë aplikuesi për
të vazhduar me aplikimin e
tyre për vizë. Letra do të ketë
edhe udhëzime se si të kry-
hen hapat shtesë të
kërkuar. Aplikuesit nuk do
t'i duhet ta paguajë përsëri
tarifën e aplikimit për vizë.
Në disa raste aplikimet
kërkojnë shqyrtim të mëte-
jshëm administrativ, që
mund ta vonojë gjykimin
për vizë. Në rast se shqyrti-
mi administrativ kërkohet,
letra po ashtu do të ketë të
shënuar 221(g) dhe do të
jepen udhëzime shtesë.

Hapat që duhet të ndiqni për të aplikuar, si duhet të veproni kur kërkesa refuzohet

Vizat turistike në SHBA, ja
ku duhet të keni kujdes

Ambasada: Ligje tepër strikte për emigracionin

Voltiza Duro

HAPAT PËR TË APLIKUAR PËR VIZË TURISTIKE NË SHBA

LIGJI
"Si zyrtarë të
Qeverisë së
Shteteve të
Bashkuara dhe si
oficerë
konsullorë,
autoriteti ynë
vendimmarrës
mbi vizat, si për
lëshimet, edhe
për refuzimet,
është tërësisht i
lidhur me ligjin e
Shteteve të
Bashkuara mbi
emigracionin, më
saktësisht Akti i
Imigracionit dhe
Nënshtetësisë"

Përcaktoni llojin e vizës që ju duhet për të udhëtuar në Shtetet e
Bashkuara. Informacioni rreh llojeve të vizave mund të gjendet në https://
travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-
categories.html.
Plotësoni formularin e aplikimit DS-160 në internet. DS-160 është një
formular i qeverisë së SHBA-ve në internet dhe mund të plotësohet në https://
ceac.state.gov/CEAC. Secili aplikues duhet ta plotësojë këtë formular përpara
se të përdorë shërbimet në këtë faqe interneti.
Kthehuni në këtë faqe interneti dhe plotësoni hapat e mëtejshëm të
aplikimit për të caktuar një takim në Seksionin Konsullor:
Krijoni një llogari përdoruesi.
Vendosni numrin e konfirmimit DS-160 për secilin aplikues që aplikon për një vizë.
Plotësoni procesin e kthimit të dokumenteve nga korrieri.
Paguani tarifën(at) e aplikimit për vizë joimigruese (MRV).
Caktoni një takim në Seksionin Konsullor.
Ndiqni takimin në Seksionin Konsullor.
Pas intervistës suaj, ndiqni udhëzimet specifike të dhëna nga seksioni
konsullor ose kontrolloni këtë faqe interneti për statusin e vizës dhe
informacione për dërgimin.

Ambasada amerikane
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EmriEmriEmriEmriEmri MbiemriMbiemriMbiemriMbiemriMbiemri
Llazar Çuko
Kujtim Saliaj
Bajrush Rakipi
Barjam Sulkaj
Islam Hametaj
Shegë Murati
Ëngjëllushe Haskaj
Fatmira Çapuni
Vilson Bare
Petraq Krastafillaku
Violeta Laçka
Vlash Laçka
Llukan Gjika
Neim Xhindoli
Yzedin Demaj
Xhevdet Islamaj
Petro Berhanaj
Selam Llapri
Pëllumb Hazizaj
Fatmir Aliaj
Ymer Koxhaj
Zano Shahini
Andon Vasili
Valentina Kumaraku
Violeta Dalipi
Xhemil Zeka
Fitim Fetahu
Xhelal Tahiri
Petrit Frashëri
Andon Naka
Spiro Gjikondi
Bani Marku
Mane Ahmetaj
Gjergji Foto
Fatmir Shehu
Muharrem Manaj
Abdulla Xhemo
Gëzim Kurti
Laver Jançe
Bashkim Myzeqari
Dhimitraq Halilaj
Petraq Druga
Adelina Shkëmbi
Kujtim Hatija
Violeta Dhima
Agim Frakulli
Rami Qëndraj
Mitat Elmazaj
Ago Bocaj
BukurosheLuari
Gëzim Dervishaj
Vasfi Shaholli
Ismet Ismailaj
Mynyr Beqiraj
Tajar Zeka
Perllat Gjonaj

Shefqet Stefanaj
Kosta Seferaj
Llano Isufaj
Tahir Biraku
Ismail Ismailaj
Koçi Stefani
Sokrat Idrizaj
Vasillaq Prifti
Polikron Vasili
Lumturi Islamaj
Adem Demiri
Zoi Gorica
Artion Mitre
Liçi Dashi
Vangjush Kokonozi
Fëllëza Ymeraj
Antoneta Koka
Gëzim Shehati
Zegjine Shushari
Jorgo Bërzeshta
Sokrat Ballabani
Fatushe Kashari
Seit Seitaj
Xhevit Mukaj
Elida Mzotaj
Sotiraq Puka
Kozma Kumati
Lutfi Hasani
Llambi Dhamo
Ilia Kureta
Laze Basha
Ramadan Haskaj
Enver Isufi
Todi Kaçorri
Shqiponja Meçaj
Anastasia Pjetri
Lipi Gorica
Flamur Hima
Llambi Gega
Mereme Hysi
Sokrat Shyti
Rushan Mistrovica
Vangjel Mita
Hamo Këlliçi
Sali Mançe
Rrapush Llangozi
Shefqet Paja
Harun Mara
Marianthi Çullaj
Leo Kumaraku
Lulzim Pajo
Nasibi Saliaj
Violeta Prifti
Artur Laze
Muharrem Velaj
Sotiraq Zhamo
Bexhet Demo

Vasillaq Nano
Neim Pajo
Thoma Prifti
Brahim Yzeiraj
Pranvera Hyseni
Mitat Haxhiraj
Kaso Tozaj
Piro Ruçaj
Sulejmen Rapushaj
Anastas Xhani
Bexhet Musaraj
Vangjel Golloshi
Haxhi Mina
Refat Ferataj
Asqeri Çela
Vangjel Llupa
Bashkim Skura
Petraq Gjergji
Merjo Shehu
Nuri Senja
Enver Ago
Stefan Qyra
Viron Bishka
Liljana Çela
Natasha Dani
Novrus Belba
Jashar Hasani
Tahir Hoxha
Agim Greku
Paskal Katro
Agron Dhimolea
Petraq Kristo
Mazar Mehmeti
Bajram Ibro
Sotir Daka
Thoma Cerra
Qemal Roshniku
Nikollaq Naka
Baftjar Dyle
Fejzi Veis
Petrit Bënja
Elisabeta Thomollari
Kristaq Ceca
Hasko Haskaj
Kujtim Kuçi
Jashar Murataj
Natasha Zyka
Josif Beqiraj
Kozma Mjeshtri
Lefter Muhaj
Viktor Manaj
Meni Naka
Demir Dushku
Miltiadh Velo
Dhimitër Prifti
Agron Xheferaj
Afërdita Mesiti

Vangjel Shyti
Mesut Kurti
Nestur Çipa
Selman Haskaj
Xhafer Sadikllari
Petro Dani
Marie Dalla
Sokrat Mema
Tajar Lamaj
Jorgaq Zejno
Drita Haxhiaj
Shahin Guri
Izet Delibashi
Murat Murati
Thanas Gjata
Nuri Shehaj
Lule Paja
Ibrahim Hysi
BukurosheHazizaj
Abedin Lamaj
Mustafa Belba
Amdi Naksi
Hamza Bedinaj
Ramis Kuka
Fatmir Lamçaj
Reshat Grëmbi
Luan Fejziaj
Haxhi Këlliçi
Leonora Xhangolli
Shaqe Sulkaj
Jolanda Milja
Ilia Vasili
Çaush Kumanaku
Myftar Linfaj
Liri Vasili
Liri Prifti
Naxhi Agalliu
Rexhep Tozaj
Mihal Golemi
Lefteri Gaqi
Shako Caushaj
Adile Elezi
Fatmire Çakaj
Lutfi Qezi
Shyqyri Brahaj
Sulltane Çuni
Kalie Prifti
Pajtim Mataj
Naun Daka
Fatmir Luari Rrënja
Qemal Caushaj
Enver Abazi
Muhamet Nebiraj
Ervehe Xhelo
Rezar Pollozhani
Vezire Filaj
Petraq Bako

Merko Sulaj
Margalina Bako
Naun Priftaj
Todi Çupa
Hetem Binaj
Kastriot Muçaj
Tahir Çuni
Kujtim Çraga
Edmond Çuberi
Fotaq Lula
Gëzim Gurasi
Fatos Nika
Qerime Lamaj
Sami Filaj
Spiro Prifti
Thoma Bakullari
Pasho Basha
Maksim Dhimitri
Stavri Mici
Elca Mici
Safet Shahaj
Petrit Pelanaj
Edmond Spiro
Ismet Hoxhallari
Ariste Allabaku
Vangjel Laskaj
Thoma Mistrovica
Shaje Taho
Jani Masati
Bashkim Memaj
Hekuran Aliaj
Perllat Isufi
Sotir Toska
Katerina Jaçe
Dallandyshe Dervishi
Hatixhe Toska
Faredin Muçaj
Fluturesh Begaj
Salushe Kamberaj
Vangjel Pelari
Muhamet Beluli
Xhemal Ademi
Drago Mara
Resmije Fejzullau
Adem Duraj
Piro Zhezha
Lamtumir Metaj
Shahin Bendaj
Elmas Sulo
Pëllumb Shanaj
Kristaq Çami
Vasilika Karandrea
Leonora Bejko
Dhora Kuka
Hatem Ziraj
Foto Stamarko
Piro Minga

Ramazan Paja
Bashkim Duro
Todi Ndoni
Fatbardha Velçani
Adrijan Velçani
Flamur Kurti
Sotir Sallo
Marko Suku
Faik Luzi
Vangjel Qose
Drita Buzi
Hurma Baxhia
Lirim Çuçi
Marjana Gjiknuri
Muharrem Skënderi
Ramadan Përhati
Barjam Meçaj
Vllasi Janopullo
Agim Koçi
Zoto Leckaj
Haki Malaj
Dhimo Prifti
Rahman Buzi
Vangjeli Dhima
Kristofor Jano
Fanie Pelanaj
Esma Kundja
Drita Nallbani
Isa Xhindoli
Drini Mezini
Niko Kokollaqis
Irakli Guri
Mimoza Korita
Thoma Marku
Thomaq Kërënxhi
Urani Peto
Violeta Blushi
Lefter Canaj
Qani Kanxha
Veli Brisku
Pelivan Llanaj
Sadri Thaçi
Mihal Ferro
Xhevdet Çela
Bardhosh Kalemaj
Hill Mëhilli
Gjençi Mellonashi
Neki Koçi
Viktor Hoxha
Izet Kasaj
Tefta Buzi
Stavro Nakuçi
Qazim Llanaj
Muharrem Meçaj
Idajet Hoxhaj
Margarita Foto
Kujtim Sulaj

"STATUSI I NAFTETARIT"
LISTA

Ministria e Infras
trukturës dhe En
ergjisë bën të ditur

se po vazhdon me intensitet
shqyrtimin e aplikimeve në
funksion të dëshmive të sta-
tusit të naftëtarit. Nga ko-
misioni i dhënies së dësh-
misë zyrtare identifikuese të
punonjësve të industrisë së
naftës dhe të gazit janë
shqyrtuar dhe miratuar
tanimë rreth 1 mijë ap-
likime. Më poshtë gjeni
listën e personave që u ësh-
të miratuar nga komisioni,
lëshimi i këtij dokumenti
ndërsa po vazhdon shqyrti-
mi i aplikimeve të tjera.
LIGJILIGJILIGJILIGJILIGJI

Ligji i ri nr. 8/2017 "Për
statusin e punonjësve të in-
dustrisë së naftës dhe të
gazit" i miratuar në
02.02.2017 nga Kuvendi i Re-
publikës së Shqipërisë ka
për qëllim të përcaktojë sta-
tusin e punonjësve të indus-
trisë së naftës e të gazit dhe
më specifikisht adreson

pozitën juridike, ekonomi-
ko-financiare dhe shoqërore,
të drejtat dhe detyrimet që
lidhen me këta punonjës, si
edhe garancitë ligjore për-
katëse për zbatimin e tyre.
Një vëmendje të posaçme,
legjislatori u ka kushtuar
pagës së punonjësve që gë-
zojnë statusin. Ligji përcak-
ton se paga e përftuar nga
këta punonjës nuk mund të
jetë më e ulët se 150% e pagës

minimale të aplikueshme në
shkallë vendi. Ligji përcak-
ton gjithashtu kritere për
trajtim financiar të posa-
çëm, të rezervuar për këtë
kategori punonjësish në
rast papunësie apo shkë-
putje të marrëdhënies së
punësimit. Në rastin e pap-
unësisë, dispozitat ligjore
parashikojnë që personat që
gëzojnë statusin e naftëtarit
dhe që kanë vjetërsi punësi-

mi në këto sektorë, përkatë-
sisht burrat mbi 20 vjet dhe
gratë mbi 15 vjet, të cilët janë
të papunë në momentin e
hyrjes në fuqi të ligjit, kanë
të drejtën, ndër të tjera, të
një përfitimi financiar jo më
të vogël se 80% e pagës min-
imale të zbatueshme në Sh-
qipëri. Punonjësit që pas
hyrjes në fuqi të ligjit dalin
të papunë si rezultat i ris-
trukturimit të ndërmarrjes

apo për shkaqe që nuk lid-
hen me ta, së bashku me për-
parësinë për punësim të
ardhshëm, përfitojnë nga
punëdhënësi një shpërblim
financiar në masë dhe ko-
hëzgjatje sipas përcaktimeve
të kontratës kolektive të
punës, por në çdo rast, shpër-
blimi nuk mund të jetë më
pak se 80% e pagës minimale
dhe do të jepet për një peri-
udhë për jo më pak se 3 vjet.

Në ligj thuhet se për person-
at që marrin statusin, page-
sa e kontributit shtesë të sig-
urimeve shoqërore është në
masën 5% të pagës bruto, kjo
e ndarë në 3% në ngarkim të
punëdhënësit, ndërsa pjesa e
mbetur prej 2% do të pagu-
het nga punonjësi. Trajtimi
mjekësor preferencial është
përfitimi tjetër i akorduar
punonjësve të industrisë së
naftës dhe gazit. Sipas për-
caktimeve të ligjit, përfitues-
it e statusit të punonjësve të
naftës/gazit do t'u nënshtro-
hen kontrolleve mjekësore
falas dy herë në vit në insti-
tucionet shtetërore apo pri-
vate në Shqipëri. Ministria
përgjegjëse për shëndetësinë
ndërton ose detyron sho-
qëritë që operojnë në indus-
trinë e naftës dhe gazit të
ndërtojnë qendra mjekë-
sore të pajisura me aparatu-
ra mjekësore dhe mjekë spe-
cialistë që trajtojnë prob-
lematikën shëndetësore, të
shkaktuar nga puna në këtë
industri.

"Statusi i naftëtarit", aplikimet e shqyrtuara dhe të miratuara nga komisioni

Aplikimet, përfitojnë
një mijë persona

Naftëtarët, 1-40% shtesë në masën e pensionit që marrin aktualisht

Ornela Manjani
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Rushan Liço
Kamber Shametaj
Valentina Shehaj
Mihallaq Xheka
Remzi Canaj
Tahir Çako
Tomorr Xhindi
Nexhmije Sadushi
Pëllumb Sadushi
Donika Koçi
Lili Goga
Rrok Pjetrushaj
Sami Shehaj
Tiftiri Rrokaj
Fejzi Isufi
Kundret Ramaj
Petref Aliaj
Qemal Malaj
Besim Velçani
Marianthi Bakiu
Astrit Çako
Nail Haruni
Bardhul Ribaj
Irakli Qose
Vido Basha
Tajar Behaj
Nexhip Mina
Novruz Goxhaj
Tafil Bendaj
Pajtim Troka
Jonus Çepele
Luftar Kuçova
Levende Dautaj
Skënder Deliaj
Hate Caushaj
Veli Hasanaj
Flora Strori
Dhimitër Peço
Vasillaq Shana
Bilbil Asllanaj
Ylli Bregasi
Vangjel Kallogjeri
Sabajdin Seitaj
Sulejmën Sulejmënaj
Baftjar Kasëmaj
Neshat Dika
Petro Çërra
Lirije Bushi
Vangjel Ziu
Gani Beluli
Nadire Hadëraj
Andon Gjoni
Laver Hysa
Hekuran Çimo
Gazmir Çomo
Adem Hyseni
Myslym Zotaj
Ahmet Sejdini
Violeta Demaj
Fatos Peto
Gjinovefa Përroj
Tefta Gurasi
Seit Balla
Luftar Caushaj
Zagoll Agalliu
Saba Pashaj
Lindita Hazizi
Sheme Marra
Sabri Lika
Sofije Kumaraku
Uani Bardhi
Arqilini Sefa
Skënder Avdulaj
LuanOsmënaj
Dhimitër Dhamo
Petraq Sava
Loni Nano
Tetem Hodaj
Lena Dervishaj
Agim Shehu
Shyqyri Bego
Dilaver Goxhaj
Bashkim Lamaj
Zyhdi Kokomani
Gëzim Memushaj
Spiro Masati
Vullnet Xhango
Agush Hadaj
Lavdie Shanaj
Spiro Çobo
Perparim Hajnaj
Vlashi Nakuçi
Sotir Prendi
Suzana Lala
Todi Goga
Musa Kosova
Hazis Tafa
Ramis Behari
Rapush Fisheku
Thanas Djamandi
Nuredin Roko
Natasha Fili
Liri Dhame
Teli Bushi
Hasan Shehaj
Viron Dhima
Kleanthi Dapi
Bashkim Marra

Engjëll Kureta
Enver Bregu
Petrit Matarangasi
Raqi Tashi
Elvira Jani
Resmije Shehu
Olimbi Kurrizo
Jani Kurrizo
Viktor Mita
Tajar Hysi
Tatjana Mita
Liljana Tashi
Dervish Sinanaj
Sotiraq Kule
Fëllëzë Muço
Dhimitër Dashi
Shpëtim Muço
Nikollaq Bishka
Agron Çuadari
Petrit Metushi
Qemal Rrokaj
Jemin Duçka
Nikollaq Golloshi
Idajet Hoxhaj
Mina Puleri
Lazi Toli
Dhimitraq Dushi
Sosë Dushi
Margarit Prifti
Ylli Ceka
Vasil Gjata
Manol Kabici
Perikli Çulla
Andrea Çano
Abedin Dajkaj
Fatbardha Xhaferaj
Njazi Musa
Marjeta Nakuçi
Rrapo Çelaj
Simon Mihali
Vangjel Buda
Pëllumb Lezo
Vangjel Çurri
Gjergji Serjani
Dhoksie Tabaku
Qerim Haxhiu
Llambi Dimo
Andrea Prifti
Luiza Mëngjesi
Hysnie Shehaj
Fatmir Selami
Fatbardha Dino
Bukuri Dino
Estref Qerimaj
Evgjeni Manaj
Bujar Lanaj
Jazo Hodaj
Dilaver Muharremi
Luljeta Vangjeli
Qani Baraj
Gjolek Isufaj
Astrit Sulaj
Besene Karemani
Agim Lamaj
Sefedin Manaj
Hysen Lamaj
Vasilika Manaj
Resho Omeri
Gani Dushkaj
Durim Shehaj
Myqerem Nazëraj
Jonuz Cani
Muharem Jahaj
Xhevdet Haxhiaj
Mehmet Krasi
Ervehe Krasi
Vera Petro
Shpëtim Roshi
Astrit Aliaj
Agim Varfi
Albert Mustafaraj
Fatmir Basha
Drita Ahmeti
Marjeta Fetau
Kastriot Avdulaj
Fadil Lamaj
Agim Nazëraj
Mystehak Levanaj
Hekuran Skënderaj
Migjen Skënderaj
Liljana Skënderaj
Bilbil Nure
Bashkim Habilaj
Leonidha Loshi
Kujtim Sulçe
Veledin Beraj
Asqeri Zyka
Skënder Hoxha
Agron Lamaj
Skënder Agaj
Adriatik Duro
Lutfi Hajdëraj
Xhevi Vrioni
Guri Nazëraj
Perrie Shehaj
Agim Zotaj
Hazbi Ymeraj
Mane Jaupaj

Muharrem Muhametaj
Nderim Pashaj
Ylli Rizaj
Burhan Ymeraj
Muharem Sulaj
Petraq Shyti
Fatime Ziso
Mehdine Shehaj
Mimoza Silaj
Agron Kuqari
Mefail Xhafaj
Behare Hodaj
Xhezmi Muçaj
Faslli Fejzullai
Astrit Veizaj
Shqiponja Bendo
Hasan Shehaj
Sybi Shehaj
Gramoz Shehaj
Fiqirete Ahmeti
Zhaneta Merkaj
Fatmir Malasi
Mikail Kondakçiu
Lirim Mataj
Vasil Prifti
Natasha Lamaj
Bukuri Jazaj
Shanë Filaj
Natasha Karafilaj
Rexho Sali
Bardhyl Alushaj
Xhevdet Shehaj
Kujtim Filaj
Sazan Metaj
Vasilika Kalemi
Arben Varfaj
Hair Lezaj
Neim Ymeraj
Elsa Muskaj
Nezir Muçaj
Hajdër Muhametaj
Leonard Avdulaj
Mikail Bualli
Dhurata Bualli
Hyrije Paja
Bashkim Mukaj
Vjollca Kalivaçi
Ylli Lapshi
Festim Berberaj
Qani Avdaj
Xhezmi Rakipaj
Yzedin Fejzaj
Engjell Zotaj
Agim Gjoka
Besnik Muskaj
Myqerem Rushitaj
Kujtim Resulaj
Genci Myftaraj
Ilmi Pashaj
Skënder Lamaj
Sokrat Sinaj
Kadri Bendaj
Resmije Bendaj
Dallandyshe Malaj
Mystehak Sinaj
Esat Taullaj
Gramos Hodaj
Tatjana Ceka
Heroina Fejzaj
Lipi Cauli
Haredin Nuhaj
Alit Kuçuku
Agim Sadikaj
Brahim Hoxhaj
Agur Likaj
Fatbardha Yzeiraj
Astrit Hazizaj
Novrus Pashaj
Luan Metaj
Drita Zotaj
Edmond Hazizaj
Idaet Isufaj
Durim Skënderaj
Shaban Muçaj
Edmond Plepi
Adrian Hoxha
Naim Dervishaj
Bujar Mukaj
Ylli Selami
Asqeri Skënderaj
Qemal Malasi
Flamur Mahmutaj
Ylli Jahaj
Andelina Myrtellari
Luan Aliaj
Luto Pelanaj
Mynyr Sinanaj
Astrit Muhametaj
Zenel Xhafa
Fasllli Hoxhaj
Selim Bocaj
AgurBrahushaj
Nadile Pajaj
Pllumb Bektashi
Mystehak Çakaj
Fetah Arapi
Bedri Sakaj
Barjam Osmënaj

Sami Resuli
Shyqyri Çelaj
Agim Koçiaj
Flamur Begaj
Qani Malaj
Dashuri Hazizaj
Mehmet Hyska
Pëllumb Pashaj
Ylli Xhafaj
Petrit Beqaj
Shkelqim Çaushaj
Shkëlqim Yzeiraj
Muharem Lamaj
Flora Sadikaj
Marjeta Mitri
Asaf Yzeiraj
Agur Jahaj
Xhemil Sinaj
Yzedin Sadikaj
Mitat Rizaj
Silva Selami
Gëzim Kapaj
Kujtim Memaj
Selime Memaj
Bajram Çela
Tefta Çela
Minushe Beqiraj
Pavli Gapo
Hasan Xhafaj
Shpresa Baho
Hatixhe Barjami
Petrit Sulaj
Bilbil Nazëraj
Sami Xhaferaj
Ahmet Bendaj
Albert Shehaj
Elida Bare
Donika Vila
Zaçe Muçi
Behar Luto
Fatmir Malaj
Idai Beraj
Gjinovefa Prifti
Hasan Selimaj
Sotiraq Papa
Elida Muhaj
Jolanda Bakiu
Raimonda Tego
Xhevdet Isufaj
Nazmi Lamaj
Hysni Agalliu
Petrit Hasanbashaj
Kujtim Filaj
Vitmon Asllanaj
Luljeta Sinanrrapaj
Erikseni Sulaj
Arqile Pipa
Arjan Kapaj
Baftjar Lamaj
Merita Shorro
Dallandyshe Shehu
Abedin Baboçi
Novrus Lamaj
Rapi Serjani
Petrit Muhametaj
Dilaver Hoxhaj
Fuat Radovicka
Përparim Jonuzaj
Flamur Çelaj
Hajdër Hoxhaj
Isa Merkaj
Lindita Kumaraku
Ferko Saliaj
Afërdita Ballabani
Ardjan Isufaj
Zhuljeta Thanasi
Islam Elmazaj
Mitat Duraj
Shqiponja Jonuzaj
Gëzim Zeneli
Bedri Shehaj
Kastriot Silaj
Feti Alushaj
Pëllumb Asimetaj
Mitat Pashaj
Ramadan Hasanaj
Luiza Omari
Arqile Bushi
Perparim Peçuli
Novrus Barjamaj
Avni Dervishi
Aleksandër Selimaj
Astrit Velaj
Ilirjan Ago
Tajar Muskaj
Selami Muçka
Bedri Shateri
Agim Veliaj
Vask Yzeiraj
Liri Shpata
Agim Mustafaj
Fadil Saliu
Fadil Zotaj
Natasha Zotaj
Jeta Veliaj
Aristidh Gjermeni
Kristaq Naka
Adivije Zotaj

Anila Xhemalaj
Beqar Mamaj
Feruze Filaj
Sami Gremi
Vasillaq Dashi
Tefik Zylalaj
Elvira Omari
Eleni Hila
Dano Kapaj
Fari Shehaj
Avdulla Pirizi
Barie Çaushaj
Petraq Kitani
Miranda Gjata
Bexhet Sinanaj
Fatmir Imeralilaj
Abedin Lamaj
Floresha Veliaj
Fadil Saliaj
Burbuqe Saliaj
Agim Rapushaj
Fiqirete Ferzaj
Bedri Malaj
Veledin Beqiraj
Isuf Hazizaj
Pjeter Leka
Bedri Ferzaj
Ylli Baraj
Tefta Baraj
Eduart Haxhiaj
Stoli Xhemalaj
Arqile Gjata
Adem Lamaj
Kimete Mersini
Fëllëzë Xhaferaj
Andrea Shytermeja
Luan Muskaj
Lindita Shehaj
Aben Shehaj
Ferdinant Jaupaj
Elvira Hamitaj
Margarita Fejzullau
Kasëm Osmëni
Lulzime Sulka
Astrit Hanaj
Lindita Sakaj
Arta Rizaj
Zyrako Matohitaj
Namik Malaj
Kastriot Hazizaj
Syrja Duraj
Rronjë Malasi
Skënder Çela
Flamur Lezaj
Nikollaq Divija
Pëllumb Shehaj
Vladimir Shehaj
Mimoza Nazëraj
Mimoza Xhaferaj
Baftjar Sulaj
Islam Begaj
Arben Saliaj
Bylyre Muskaj
Lefteri Koçiaj
Kujtim Mehmetaj
Eqerem Saliu
Bujar Ymeraj
Dule Çelaj
Fatmir Fetahu
Lefter Alliaj
Destan Elmazaj
Gjergji Gjikondi
Fatmir Dauti
Babaçe Muskaj
Teuta Brahushaj
Miranda Konomi
Ngale Muçko
Syrja Hajdinaj
Arben Mazreku
Rrapo Ymeraj
Hysen Bundo
Kajmak Fejzulla
Spiro Kozma
Vjollca Bare
Novrus Malo
Hajri Jonuzaj
Luljeta Bregu
Filip Strakosha
Kostandin Rista
Kasjani Strakosha
Andonika Çuadari
Dhurata Qemal
Dallandyshe Bejdaj
Hatixhe Taraj
Pembe Feka
Xhelal Muçaj
Ahmet Ahmeti
Meribane Ibro
Luixh Sinjari
Andrea Kumaraku
Syrja Beshaj
Fatbardha Myftari
Ervehe Canaj
Xhavair Kapllani
Irakli Lengu
Jorgji Hanxhari
Viron Cane
Myrteza Satko

Tomor Myselaj
Pëllumb Sado
Çerçis Shahin
Jolanda Hetem
Aferdita Ajdinaj
Margarita Fetau
Deko Prifti
Sabri Shehaj
Buqe Asllanaj
Resmije Brahimaj
Hair Heqimaj
Aleksandër Mici
Tatjana Mici
Yzedin Arapi
Ajet Çelaj
Xhevaire Çelaj
Fatos Xhufi
Munir Xhaferi
Vladimir Kila
Faslli Kapllanaj
Nadire Beqiraj
Shyqyri Aliaj
Nazif Kapaj
Fuat Velaj
Hazis Lame
Lumturi Goxhaj
VasilMistrovica
Skender Canaj
Shpëtim Hazizaj
Kastriot Salaj
Adem Brahimaj
Artan Spahillari
Nimet Sinanaj
Irfan Shanaj
Taqfur Kurti
Përparim Breshanaj
Lulo Ferhataj
Hamet Ametaj
Hysni Demo
Fatmir Balo
Muhamet Shanaj
Majlinda Velçani
Suzana Gjylbegu
Leonora Resulaj
Babaçe Muskaj
Sadik Hazizi
Fatmira Osmeni
Haxhi Jasini
Halim Dariu
Sofika Xheka
Hazbi Kapllanaj
Loni Pogaçe
Luan Jaho
Bejo Hajno
Bujar Boriçi
Vasillaq Koshovari
Bashkim Manaj
Tefari Mullaj
Vasillaq Ngresi
Artur Mahmutaj
Ferrik Rizaj
Burbuqe Panda
Izet Beqiraj
Suzana Divija
Apostol Korçari
Kujtim Nebiaj
Zini Dauti
Arshim Kumanaku
Festim Hoxha
Ludovik Shllaku
Baki Çepele
Llazar Loçi
Ramiz Rrapaj
Lefteri Liko
Pandeli Prifti
Shkëlqim Dalipi
Lumturi Sula
Shqiponja Dalipi
Nexhmije Meçaj
Haxhire Kalari
Frosina Vasili
Fadri Kadilli
Petraq Rista
Dalip Arapaj
Rustem Ngraçani
Shefqet Kamberaj
Sotir Guxo
Sazan Hazizaj
BukurosheSulejmani
Kujtim Hoxha
Mondi Sima
Luan Musaj
Ylli Hazizaj
Afërdita Hazizaj
Kostandin Sako
Edmond Halili
Natasha Dama
Zeneko Xhanari
Arsino Bani
Thoma Bani
Naun Zoga
Edmond Nikolla
Idris Lalaj
Novruz Limaj
Nani Nani
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DOKUMENTET

Pronarëve që u është
zënë tona nga ndër
timet pa leje, dhe nuk

kanë marrë ende kompen-
simin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18.9 miliardë le-
kësh. Këto para do t'i përfi-
tojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendin. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3'500 sub-
jekte përfitues nuk janë
paraqitur fare në ATP për të
aplikuar me qëllim përfiti-
min e shpërblimit të mirat-
uar për ta në VKM-të për-
katëse. Duke qenë se ky
proces nuk është i kushtë-
zuar dhe i limituar në kohë,
ATP fton të gjithë këta sub-
jekte përfitues që të para-
qiten pranë sporteleve të saj
për të aplikuar me qëllim
përfitimin e kompensimit të
miratuar. APT, në varësi të
të ardhurave të arkëtuara
deri më sot për këtë proces
nga ALUIZNI dhe fondeve të

vëna në dispozicion nga bux-
heti i shtetit, sipas përllog-
aritjeve përkatëse shpërn-
dan aktualisht 70% të vlerës
së miratuar në VKM për sub-
jektet përfituese"-thuhet në
njoftimin e Agjencisë së Tra-
jtimit të Pronave, të cilit i
bashkëlidhet edhe lista me
3500 pronarët. Pronarëve,
toka e të cilëve është zënë
nga ndërtimet informale, u
është njohur e drejta e ko-
mpensimit me vendim të
Këshillit të Ministrave ku
është përcaktuar edhe shu-
ma për secilin, por për të

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

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfitues është e
thjeshtë. Bazuar në VKM
nr.383 datë 19.05.2010 "Për
përcaktimin e procedurave
të shpërndarjes së fondit të
kompensimit në vlerë për
pronarët e pasurive të palu-
ajtshme, pronë private që
preken nga ndërtimet infor-
male", i ndryshuar, subjektet
përfitues mund të paraqesin
kërkesë individuale apo të
përbashkët, për pjesën

takuese në pronën që ko-
mpensohet. Nëse kërkesa
paraqitet nga një pjesë e
bashkëpronarëve, ajo sho-
qërohet nga prokura e
posaçme e nënshkruar prej
tyre, ku si tagër i nevojshëm
të jetë edhe e drejta për të
tërhequr vlerën financiare,
në emër të tyre. Në rastin e
kërkesave individuale të se-
cilit bashkëpronar apo të një
pjese të tyre, për çdo aplikim
të kryer, paguhet tarifë shër-
bimi, pavarësisht se i përket
të njëjtës pasuri të paluajt-
shme.

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

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

Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)

Emri Atësia Mbiemri
Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)Emri Atësia Mbiemri

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

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

3. Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjitha subjektet që
përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e
drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të tyre;

4. Vërtetimin e lëshuar nga banka e nivelit të dytë për hapjen e
llogarisë bankare në emër dhe për llogari të subjektit përfitues,
ku përcaktohet edhe numri i llogarisë bankare ku do të
transferohet vlera financiare e përfituar;

5. Mandatpagesën, që vërteton pagimin e tarifës së shërbimit;
6. Dokument identifikimi.

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)

8527 1426/1 721.5 12,764 9,209,226.00       

8527 1426/2 473.4 12,764 6,042,477.60       

YMER SALI MULLAJONUZI 8527 1426/4 1094.4 12,764 13,968,921.60      

ILIR KALACI 8190 8/334 83.0 33,755         2,801,665.00 

ZYBER BELBA 8190 8/988 198.0 33,755         6,683,490.00 

SABRI MAHMUT HOXHA 3993 1138 501.0 490 245,490.00          

3550 56/2/1 300.0 457 137,100.00          

3550 56/5 350.0 457 159,950.00          

BAKUSHE OSMAN ISUFI 3550 56/4 225.0 457 102,825.00          

GJOK DOD DEDA

GJOVALIN DOD DEDA

FRAN DOD DEDA

LENE DOD DEDA

DIELLE DOD DEDA

GJELINE DOD DEDA

MARE DOD DEDA

PRENE DOD DEDA

SARAFIN ZENEL GJELAJ 8170 3/428 86.40 32,878 2,840,659.20       

HAXHI KADRI DERHEMI

JASAN KADRI DERHEMI

MASAR KADRI DERHEMI

NAILE KADRI DERHEMI

QAMILE DERHEMI

QAZIM KADRI DERHEMI

RIFAT KADRI DERHEMI

SANIJE KADRI DERHEMI

MAKBULE ABDULLA DERHEMI

ARDIAN ABDULLA MUÇA 3321 28/9 285.20 2,560 730,112.00          

ENGJELLUSH EMIN AGOLLI 8170 3/284 52.80 32,878 1,735,958.40       

KADRI ISMAIL BUSHATI 8170 3/283 62.00 32,878 2,038,436.00       

8340

8632 4.6

20.801/1565

3/245

627,286.40          

39,320.82            

30,158

8,511

VAKUFI XHAMIA DYLGJERHYSEN

VAKUFI SHEH JAKUPIT

BANKA EMPORIKI

BANKA EMPORIKI

ARDIAN DERHEMI

BEDRIJE DERHEMI

BESNIKE DERHEMI

HYRIJE DERHEMI

IGLIMONDA DERHEMI

LIRIJE DERHEMI

NAZMI DERHEMI

NURIJE DERHEMI

OSMAN DERHEMI

QANIJE DERHEMI

RIDJAN DERHEMI

SEMIHA DERHEMI

ISMAIL XHURA 8120 5/816 253.00 29,106 7,363,818.00       

8170 436.00 32,8787/306 14,334,808.00      

ARDIAN SHYQYRI DERHEMI

BEDRIJE ABDULLA DERHEMI

BESNIKE SHYQYRI DERHEMI

HYRIJE ABDULLA DERHEMI

IGLIMONA SHYQYRI DERHEMI

NAZMI SHYQYRI DERHEMI

NURIJE ABDULLA DERHEMI

QAMILE ABDULLA DERHEMI

RIDJAN SHYQYRI DERHEMI

SEMIHA ABDULLA DERHEMI

LIRIJE DERHEMI

OSMAN DERHEMI

LUMTURI MYSLYM IBRAHIMI

NINFA SABRI CELNIKAJ 

ARJAN SABRI CELNIKAJ 

PAQIZE IBRAHIMI

ELVIS LUAN IBRAHIMI

SOFIANA LUAN IBRAHIMI    
(PASHAKO)

QANIE SELMAN MULLAI 

LORENC GEZIM MULLAI 

REZARTA GASHI 

YLMERITA QAZIM IBRAHIMI

ENTELA SKENDER IBRAHIMI

NEVILA SKENDER IBRAHIMI

LIRIE RAMADAN IBRAHIMI

MIRELA QEMAL GJOSHI 

ETLEVA QEMAL MUÇOLLARI

GERTA QEMAL IBRAHIMI

DEVI QEMAL IBRAHIMI

RAMADAN JACE 8230 4/327 42.70 23,703 1,012,118.10       

LILJANA KAJAMA

POLIKSENI NASI SHEHU

THANAS KAJAMA

TITI KAJAMA

FATIME SHYQYRI BROCA

HATLIJE SHYQYRI BROCA

HYSEN SHYQYRI BROCA

MYHRIJE SHYQYRI BROCA

903.00

328.00

195.00

1,391,376.00       

7/332

2,227,830.00       66.00

4,242

32,878 6,411,210.00       

33,7558190 5/174

32,878 29,688,834.00      8170 5/57

440/2772679

8170

BAKUSHE ABDULLA BODINAKU      

BEDRIJE ABDULLA  LIÇI            

HYRIJE ABDULLA DUKA                  

NURIJE ABDULLA MEZINI                

QAMILE ABDULLA LAÇI                 

SEMIHA ABDULLA HUQI                   

29,1068120 8/470 5,739,703.20       197.20
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NERMIN KUÇI

XHEVDET KUÇI

MEHDI ISA BERBERI

IXHLALE ISA BERBERI(UJKANI)

RESHAT ISA BERBERI

BARDHOK RROK PLANAJ 1495 322/18 48.9 1,936.0 94,670.40            

8593 4/249 10.0 15,000.0 150,450.00          

RITA LEKAJ (PALI PLAN8593 11/579 20.0 15,000.0 300,000.00          

Theodor Lashova

Ollga Lashova

Mihajl Lashova

NEXHMIJE REXHEP MANDIA

ZYHDI REXHEP ANAMALI

XHEVAT REXHEP ANAMALI

DRITA RIZA ANAMALI

ELVIS SHEUKI ANAMALI

SHPRESA FADIL RROJI

KUDRET FADIL ZAGANJORI

AHMET FADIL ANAMALI

VALDET FADIL ZHABJAKU

LUMNIJE MUHAMET DIBRA

SABAHET MUHAMET SHABANI

SAIDE MUHAMET LOHJA

ZAMIR SAMI HALLUNI

AGRON SAMI HALLUNI

HAMDI SAMI HALLUNI

NIKOLLA BEROVIÇ 8591 2/1013 197.5 24,000.0 4,740,000.00       

IBRAHIM MEHMET CACA

ZEJNEPE MEHMET CACA(ZADEJA)

MUHEDIN MEHMET CACA

BUJAR XHAVID CACA

ALBERT XHAVID CACA

IBRAHIM MEHMET CACA

ZEJNEPE MEHMET CACA(ZADEJA)

MUHEDIN MEHMET CACA

BUJAR XHAVID CACA

ALBERT XHAVID CACA

8621

8621

 PROVINCA FRANÇESKANE  SHQIPTARE

8594

1495

8594

1495

67,840.00            

245,920.00          

24,000.00            

598,224.00          

252,000.00          

584,284.80          

9/73

301.8

4.9 24,000.04/687

287/31

287/33

5/355

5/354

16.8

309.0

12.8

1,936.0

1,936.0

46.4

15,000.0

5,300.0

5,300.0

HYSEN   ISA MYSHKETA

 BETIM     ISA MYSHKETA

 LIRIJE    ISA DAKOLI

ADILE   ISA DERVISHI

DHURATA  ISA SARACI

ALUSH ZERE 8605 45/229 29.4 12,000.0 352,800.00          

MALIQ KALUMÇI 3140 405/4 579.0 2,143.0 1,240,797.00       

NEVRUZE RUSHAN KOÇI

HYQMET SERVET KOÇI

TEFIK SERVET KOÇI

MUSA SERVET KOÇI

2167

8512 3,468,000.00       

197,348.20          72/72

26/83 144.5

193.1 1,022.0

24,000.0

GJYLE RAMADAN HASANBELLIU

XHEZMI NOVRUZ XHEMALAJ

AGIM NOVRUZ XHEMALAJ

LAVDOSH NOVRUZ XHEMALAJ

IDAJETE RAMADAN KURTI

ENVER RAMADAN HOXHA

MYZEJEN RAMADAN HOXHA

HYSNIJE RAMADAN HASANTARI

BAHIR RAMADAN HOXHA

FETA NEIM DERVISHI

FATO NEIM DERVISHI

FELLEZA NEIM MUKA

PETRIT NEIM DERVISHI

DITURI NEIM QOLE

REFIKA RIZA HOXHA

MUHARREM RIZA HOXHA

LUAN RIZA HOXHA

MIRA RIZA JANINA

LUBJANA RIZA BUSHATI

MIMOZA RIZA ISUFI

ELTON RIZA HOXHA

SELFO RIZA HOXHA

FATMIRA MYNYR HOXHA

QERIME HOXHA

MYRTEZA HOXHA

NEVREZE HOXHA

ARJANIT XHABIJA

ALI XHEMIL HOXHA

FATIME XHEMIL QYRKU

MUHAMET XHEMIL HOXHA

8501 55,180.00            15/365 17.8 3,100.0

BESNIK MANCELLARI 8160 6/194 166.4 71,546.0 11,905,254.40      

MARINA JAKE LAZRI 8593 13/120 300.00 8208 2,462,400.00       

ESAT BRAHIM BUSHATI

MINIRE BRAHIM BUSHATI

MUSA BRAHIM BUSHATI

ZYHNIJE BRAHIM BUSHATI

GJYLYZE BRAHIM BUSHATI

4,419,982.00       8594 9/21 491.00 9002

NEXHMIJE ANAMALI

ZYHDI ANAMALI

DRITA ANAMALI

DIANA ANAMALI

ELVIS ANAMALI

VJOLLCA BAZE(ANAMALI)

MELEQE ANAMALI

ARJOLA ANAMALI

ARMELA ANAMALI

ARJETA ANAMALI

SHPRESA ANAMALI

KUDRETE ANAMALI

VALDETE ANAMALI

AHMET ANAMALI

ALI HAXHIJA

EMINA HAXHIJA

AHMET HAXHIJA

ISUF HAXHIJA

ALBANA ZENELI

ANILA MESI

FATIME ÇEKIÇI

ARTAN FAIK DRENI 8592 6/55 500.00 10849 5,424,500.00       

RIZA BUSHATI 8/295

8594

8594

8594 4,696,613.46       

183,280.72          

9002

40,734,950.20      

1/214

9/180

20.36 9002

4,525.10

521.73

9002

FERIDE HOXHA

AGIM HOXHA

TEUTA HOXHA

FATIME HOXHA

HYDAJETE HOXHA

VALDETE HOXHA

ZYRA HOXHA

NAFIJE HOXHA

ZIJA HOXHA

BISERE HOXHA

SABAHETE HOXHA

REFIK HOXHA

DASHURIE HOXHA

PRANVERA HOXHA

VJOLLCA HOXHA

IRFAN HOXHA 8592 6/654 145.00 10849 1,573,105.00       

MUHO HASHIM BETJA 8592 6/314 4.03 10849 43,721.47            

RROK LUKE GJERGJI

MARGITE AGOSTIN GJERGJI

SADETE SADIK VLLADNA

DRITA OSMAN VLLADNA

XHEVDET BEC VLLADNA

NURIJE BEC VLLADNA

ELJAZ BEC VLLADNA

NAZIRE BEC VLLADNA

RIFAT BEC VLLADNA

HAVUSHA BEC VLLADNA

BELKIZE BEC VLLADNA

SADETE SADIK VLLADNA

DRITA OSMAN VLLADNA

XHEVDET BEC VLLADNA

NURIJE BEC VLLADNA

ELJAZ BEC VLLADNA

NAZIRE BEC VLLADNA

RIFAT BEC VLLADNA

HAVUSHA BEC VLLADNA

BELKIZE BEC VLLADNA

8592

8592 5/431

128,458.54          8594

8592

3,254,700.00       

2,845,692.70       

3,580,170.00       

7/519

5/429

6/148 330.00

14.27

262.30

10849

10849

300.00

9002

10849

SADETE SADIK VLLADNA

DRITA OSMAN VLLADNA

XHEVDET BEC VLLADNA

NURIJE BEC VLLADNA

ELJAZ BEC VLLADNA

NAZIRE BEC VLLADNA

RIFAT BEC VLLADNA

HAVUSHA BEC VLLADNA

BELKIZE BEC VLLADNA

BABUSH DELIA 8603 25/24-T 79.30 9555 757,711.50          

NAKIJE ILIA

ADIL BABAMETO

KRESHNIK VUTHI

FATMIRA GJATA

LULEZIM BEQIRI

EDMOND BEQIRI

QAMIL FERHATAJ

HABIBE FERHATAJ

SALIHE FERHATAJ

MYZEJEN FERHATAJ

ENVER FERHATAJ

VIRJON FERHATAJ

MYSADETE FERHATAJ

GJERAQINE FERHATAJ

MIRANDA FERHATAJ

BUJAR FERHATAJ

ERMAL FERHATAJ

SINAN FERHATAJ

8603

8602

8592

8602

483.00

954,712.00          

425,197.50          

3,204,810.00       

4,914,042.00       10174

5/568

12/304

22/92-T

18/74 315.00 10174

44.50 9555

88.00 10849

(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)
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20 prill 1924/ Çfarë ndodhi 94
vjet më parë në Tiranë dhe dy
ditët në spital, në luftë për jetën

ATENTATI

Avni Rustemit do t’i
tretej emri si shumë

protagonistëve politikë të
tjerë të kohës, sikur të mos i
qenë bashkëngjitur dy
vrasje: ajo kur në 13 qershor
1920 shtiu në mes të Parisit
kundër Esat Pashë Toptan-
it, duke ia marrë jetën dhe
asaj që i ndodhi atij vetë në
20 prill 1924, ku e qëlluan dhe
dha shpirt pas dy ditësh.

Kjo e fundit hyri në his-
tori sepse kulmoi njërën prej
periudhave më përvëluese të
jetës së vendit, ajo 56- ditore,
e cila nisi në 23 shkurt 1924
(me atentatin kundër Ah-
met Zogut në shkallët e par-
lamentit), kaloi vetëtimthi
në 6 prill në një tronditje
edhe më të thellë (me vrasjen
në Mamurras të dy
udhëtarëve amerikanë), për
të mbërritur në shpërthimin
e tretë, më dramatikun deri
atëherë: atë të 20-22 prillit.

Prej këtij, si të qe planet i
goditur prej një meteori,
ndryshoi kahja e historisë
së Shqipërisë. Ndodhi i quaj-
turi Revolucion i Qershorit.

I gjithë ky cikël i tri sh-
kulmimeve të rendit publik
dhe shoqëror qe aq shumë i
shpejtë dhe i harmonizuar
me çështje të kufijve sh-
tetërorë sa shkaktoi dy-
shime të mëdha mos gjithç-
ka ishte shkaktuar në
mënyrë të komanduar prej
Beogradit. Ethet e arsyeti-
meve dhe të hamendjeve, të
mbështetura në fjalënaja,
por ndonjëherë edhe prej
provash të shkruara, nuk
fajësonin luftën e
brendshme për pushtet, por
armikun tradicional serb.

Këtë 20 prill 2018 vrasja e
Avniut nuk ka ndonjë përv-
jetor, madje edhe kur kanë
ndodhur jubile ajo as më
parë nuk është përkujtuar
posaçërisht. Këtë fat e ka
pasur edhe 23 qershori, at-
entati i tij i bujshëm në Par-
is, por sidoqoftë kjo ngjarje
gjatë periudhës së “diktat-
urës së proletariatit” u pro-
movua dukshëm me libra,
pjesë teatrore dhe filma.

Po ia rikujtojmë vrasjen
e Avni Rustemit këtë herë
lexuesit jo vetëm sepse kemi
gjetur burime të reja infor-
macioni, por nga që ky mod-
el ushtrimi i politikës ka vi-
juar edhe pas viteve
nëntëdhjetë. Madje herë pas

here ngjan po aq agresiv jo
vetëm në fjalorin e kacaf-
ytjes politike, por edhe me
nxjerrjen e njerëzve në
shesh.
REVREVREVREVREVOLOLOLOLOLVERI I PVERI I PVERI I PVERI I PVERI I PARËARËARËARËARË

Kur në hyrje të hotelit
“Continental”, me një re-
volver “Smith&Wesson” qël-
loi mbi Esat Pashën, falë
edhe procesit të gjatë gjyqë-
sor në Paris, i cili përfundoi
me lirimin e tij, pra pafajës-
inë penale, ajo vrasje shkak-
toi në Shqipëri entuziazëm
tek shumica e popullit dhe e
klasës politike. Sot prej disa
historishkruesve ka një pr-
irje këmbëngulëse që atë ve-
prim ta konsiderojnë akt ter-
rorist. Po të ishte mirëfilli i
tillë nuk do të kishte asnjë
konsensus. Ndërkohë, pat-
jetër është një gjest i
paligjshëm dhe i pakëshil-
lueshëm të përsëritet, i
dënueshëm penalisht po
ashtu. Sepse asnjë individ

apo grup, parti politike po
ashtu, nuk kanë asnjë të
drejtë të bëjë thirrje publike
e ca më keq të kryejë mar-
rjen e jetës së një personi,
madje edhe kur ai ka bërë
veprime tradhtimi të intere-
save kombëtare. “Do t’ia
bëjmë si Avni Rustemit”, e
shqiptuar sot në përpjekje
për ta përditësuar dhe bërë
veprues këtë model, pse të
mos përbëjë vepër penale
edhe kur vetëm shqiptohet.

Duke mos qenë model për
t’u ndjekur gjithsesi Avni
Rustemi përfitoi dhe gëzoi
prestigj të madh publik.
Afro një shekull që ka kalu-
ar nga atentati vdekjepru-
rës në Paris nuk i ka pakë-
suar provat se Esat Pashë
Toptani ka qenë e mbetet në
historinë tonë një politikan
shumë i papastër. Nuk e le-
htësojnë atë ndotje, as inter-
pretimet konspirative se në
atë vrasje ai qe sponsori-

zuar prej një politikani të
njohur të Shqipërisë së
Mesme, madje me një tufë
paresh të një hallke legale
të shtetit tonë të kohës.
Gjithashtu nuk mban më
pak përgjegjësi të nëmur
historike Esat Pasha sepse
lëvrin hamendja dhe fanta-
zia që vrasja e tij qenka për-
gatitur nën mbështetjen e
shefit të policisë së Parisit.

Libri më i fundit i kujti-
meve të botuara, ai i firmë-
tarit të Deklaratës së Pavar-
ësisë Hajredin Cakrani,
thotë: “Më vonë kur ne
ishim të zënë me luftën më
Vlorë, ja mbërriti haberi që
Pashanë e kishin vrarë.
Atë mësuesin libohovit,
Avni Rustemnë e mbaja
mend se e ishim pjekur
kaqë hërë më shkollë të
Muradies, po nga që ish i ri
dhe ai si puna e Luftës së
Vlorës, dukej sikur erdh’
nga qielli! Vetëm një Zot i
madh mund të n’a i hiqte
Esat Pashnë që e bën ha-
tanë atças ku s’e pret e që
kurë kishte e s’mbahej
mënd që n’a ishte bërë rrap
e nukë ç’kulej”.

Në një fragment tjetër
Cakrani shkruan: “Avni Li-
bohova më vonë u fut më
parllamentë dhe që më
fillim të tërë i bëhin të
njëjtën pyetje: -O po qysh e
vrave Esat Pashnë? E ai i
këthente xhevap me qesën-
di, duket: -Jo or jo, kush ju
tha juve se e vrava unë, që i
bënte të qeshin të tërë”.

Ndërkohë Hajredin Cak-
rani, mjaft i sinqertë në ato
që shkruan (është njëri prej
prurësve më të mëdhenj të
informacionit për zhvilli-
met në tridhjetë motet e
parë të shekullit të shkuar),
nxjerr në pah edhe këtë
hollësi tjetër të atmosferës
së kohës: “Po me të ardhur
Bektash Beu (vëllai i tij-
shënimi ynë) më llafosi se
gjysmit bëjin sikur nuk
bindeshin që e hoqmë këtë
ferrë të keqe të madhe ndër
këmbë që kish zënë udhën.
Pa të tjerët, si e ka shqipë-
tari po bëjin plane si e qysh
po mprehin dhëmbët për
ndonjë copë nga ky i këpu-
tur vënd, që e quajim nash-
ti shtet, pa dhe ato karriget
që kapërdisen më Tiranë, që
e quajëm pushtet!”

Ishte e vërtetë që kjo
luftë për pushtet nuk e pati
kursyer jo vetëm plaçkitjen
e votës, por edhe vrasjen
politike. Ahmet Zogu me

mbështetësit e tij qenë në
rresht të parë në këtë
“zanat”, por nuk qëndronin
më pas edhe të tjerët, rivalët.
Atëherë qenë përballë njëri-
tjetrit popullorët (konserva-
torë), të cilët ishin në qever-
isje dhe demokratët (liberalë),
të ndodhur në opozitë. Zogu
qe me të parët, Rustemi me të
dytët. Ndjekësve të shoqatës
së tij me të rinj “Bashkimi”
ua përsëriste direktivën se u
duhej të stërviteshin në për-
dorimin e armëve.
REVREVREVREVREVOLOLOLOLOLVERI I DVERI I DVERI I DVERI I DVERI I DYTËYTËYTËYTËYTË

Në pasdreken e njëzetë e
tre shkurtit 1924, ditë pa asn-
jë re në qiell, për në godinën e
Asamblesë e morën rrugën
shumë deputetë. Në sallë gru-
pet parlamentare u vendosën
sipas rregullit të paracaktu-
ar për shkak të kahut politik
që kishin: në të majtë liber-
alët dhe popullorët në të
djathtë.

Disa dëshmi që i shpëtuan
censurës së gjysmëshekullit
të para nëntëdhjetës dhe
kanë mbërritur deri tani,
thonë se tek grumbulli i de-
putetëve opozitarë kishte një

heshtje të çuditshme, një si
ankth pritjeje. Ata zakon-
isht qenë të potershëm.

Mes zhurmërimës së
përgjithshme e në pritje të
vinin anëtarët e qeverisë
dhe vetë kryeministri Ah-
met Zogu, e pas kësaj sean-
ca parlamentare të niste, u
dëgjuan tri krisma të shur-
dhëta. Disa nga asam-
bleistët nxorën koburet,
ndërsa patën vrapuar pranë
më të shumtëve të tyre, për
t’i marrë në mbrojtje, tru-
projat personale.

Dy minuta më vonë kana-
tat e derës së sallës u hapën
vrulltazi dhe në të u shfaq
trupi shtatlartë i Ahmet
Zogut. Qe shumë i zbehtë në
fytyrë dhe mbi njërin krah e
kofshë i dukeshin njolla
gjaku. Përpiqej të ecte sikur
nuk kishte marrë plagë, por
këmbët nuk e mbanin mirë.
Një çast u kthye nga salloni
i jashtëm i parlamentit, nx-
ori revolverin dhe me të
shpejtë e zbrazi dy herë.

U duk qartë se nuk shën-
joi kërkënd. Pastaj u kthye
nga salla dhe mes një hesh-

AVNI RUSTEMI
Vrasja e Esat Pashës, akt terrorist?

Hipotezat, kush e sponsorizoi atentatin

“Lëvrin hamendja dhe fantazia që vrasja
e tij qenka përgatitur me mbështetjen e
shefit të policisë së Parisit”

Nga Ylli Polovina

Avni Rustemi

Avni Rustemi në gjyqin pas vrasjes së Esat PasheToptanit
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tjeje që ra si plumb, mundi
të shkojë deri në presidium.
U ul në vendin ku rrinin sek-
retarët. Prej plagës së kof-
shës në dysheme filluan t’i
binin pika gjaku.

U kuptua menjëherë çfarë
kishte ngjarë. Ahmet Zogu
pas një çasti shqiptoi: “Mos
u shqetësoni! Këto janë
gjëra që ndodhin shpesh e
kudo, edhe në shtetet më
demokratike të Perëndimit.
Unë jam mirë. Unë u lutem
miqve të mi ta peshojnë ras-
tin me gjakftohtësi dhe
pastaj të veprojnë”.

Kështu u kapërcye rrez-
iku i përplasjes me armë në
mes të parlamentit. Ai, e cili
e pati qëlluar, Beqir Valteri
pas pak u kap.

Në “Kujtimet e një firmë-
tari” Hajredin Cakrani e
pasqyron kështu këtë mo-
ment: “Si e qysh e bënë e dinë
ata vetë, po s’kishin filluarë
mirë nga puntë aty nga fun-
di i shkurtit, kur erdh’ për
në parlament Amet Beu si
kryeministër, këta që i kish-
in marrë dorën me të vrarë,
vunë një njeri që u habimë
të tërë! Ishte një djalë që u
tha se e kishte çuar përjash-
ta të mësojë vetë Amet Beu
a familja e tij dhe ky t’a
vrasë? Shkurt, matjani qël-
loi matjanë me kobure kur

hyn më parlament dhe Amet
Beu që e muarr’ plumbat më
këmbë e më krahë j’u vërsul,
si nxorri koburen e tij! Po
tjatri j’a hodhi duke u futur
më halenë aty prapa dhe ro-
jet që u shkoi nënë hundë s’e
dojin veten e po e qëllojin,
po dhe ai ja këthente nga
brënda me plumba dhe me
këngë. Amet Beu vetë ishte
po ai që po loste këtë radhë
me vdekjen, hyri më sallë, si
i lidhi plagëtë u ul dhe u foli
këtyrej të tërëve, se bëjnë
vaki edhe të tilla gjëra!”

Shkruan Hajredin Cak-
rani: “...kur pasdarke fap një
tufë nga këta demokratë dhe
jo për atë që ngjau po copë: -
Ajo që ngjau, dëfton se pop-
ulli nuk të do dhe ajo dorë e
popullit, nuk të fal! - Unë e di
kush dorë është ajo, ndaj
mos e ngatërroni popullin e
shkretë, ja kish këthyer
Amet Beu. Kur j’a pret libo-
hoviti, Avni Rustemë se, ajo
dorë duhet t’a dish mirë se
nuk gabon, ndaj hiq dorë se
mileti nuk të do dhe pikë!

Më në siklet se mund të
jetë vënë Amet Beu nukë
bëhet dotë hesap! Dhe kush,
ai që kishte vrarë ata që i
kishin shkelur më kallo kol-
lajë fare! Nashti duhej të bëjë
atë punë me dorë të botës.
Ndaj që aty them unë atijë i

ka hipur një mëndje, nga që
i kishte zët këta shqipëtartë
që i prenë udhnë. Dhe po sh-
qiptarçe do t’i ç’katërrojë e
do t’i ç’dukë, të mos i mbinë
më nëpër këmbë! Për këtë gjë
duket, i kanë dhënë mëndje
të tjera për për t’a bërë më
vonë”.

Ndërkaq, pas këtij aten-
tati Zogu dha dorëheqjen
dhe frenat ia dha krushkut
të tij, Shefqet bej Verlacit.

Dy javë më pas, në 8 mars,
drejtuesi i Legatës Sh-
qiptare në kryeqytetin
jugosllav, me gradë diploma-
tike dhe rang zyrtar min-
istër, Ali Riza Kolonja, i nisi
Tiranës informacionin e tij
të plotë mujor. Mes shumë
faqeve qenë edhe këto radhë:
“Qeveri e Belgradit, në
lidhje me demarshet e saj të
mëparshme, bëri përsëri
tashti përçapje të reja pranë
Konferencës së Ambasa-
dorëve për të dhënë pa
vonim një vendim mbi pikat
e kontestuara të kufirit sh-
qiptaro-jugosllav në Ver-
mosh dhe Sh. Naum, që kur
të arijë më 1 maj komisioni
kufinor në Shqipëri të mos
presë më kot, po të fillojë nga
puna tue zbatuar në vent
vendimin relatif të Konfer-
encës”. Pak më tej: “U shk-
rua edhe këtu me një gazetë
për oportunitetin e mbylljes
së kufirit në liqen të Ohrit
dhe ndalim eksportimi
drithi në drejtim të Po-
gradecit, porse këto vende
qenkeshin sheshuar gjoja
çeta bullgare të rregulluara.
Botimet në gazetën e kë-

tushme “Politika” të letrave
të korrespodentit të saj z.
Mill Jeliç, kur ishte në Tiranë
janë gjetur shumë të pëlqy-
era nga tërë populli këtu, se
ato çkoqin mjaft mirë jeta e
sotme politike dhe sociale në
Shqipëri. Shqiptarët të
ndodhur këtu për punë prej
krahinës së Gorës-Lumë,
lihen të punojnë dhe au-
toritetet e këtushme u kanë
dhënë leje banimi të gjatë në
Jugosllavi. Pasaportat dhe
certifikatat e dhëna nga lega-
ta jonë deri tani nuk janë
refuzuar nga policia serbe
dhe çdo demarsh i kësaj
legate në favor të shtetasve
shqiptarë është pritur mjaft
mirë gjer tashti. Formimi i
qeverisë së re shqiptare posa
nuk ju komunikua kësaj
legate drejt prej asaj minis-
trie, duhet me hollësi të na
vijë, duke deklaruar se dhe
kabineti i Ahmet Zogut ash-
tu dhe ky i tanishëm ka për
program forcimin e rela-
cioneve të sinqerta me
Jugosllavinë”.
REVREVREVREVREVOLOLOLOLOLVERI I VERI I VERI I VERI I VERI I TRETËTRETËTRETËTRETËTRETË

Në 2 prill (1924) Ali Riza
Kolonja e informonte min-
istrin e tij në Tiranë, Iljaz
Vrioni se “S’është çudi dhe,

që kjo gjendje e sotme
precaire e Shqipërisë të
gjykohet tepër e pëlqyeshme
pa dhe të favorizohet e të
ushqehet prej shteteve fqin-
je me mënyra jo lehtë të kup-
tueshme. Kurse dihet që
vetëm me vazhdimin e situ-
atës së tillë e të kaosit në
Shqipëri munt të ekzistojnë
shpresat për apetitet agre-
sive të tyre”.

(Vrasja e dy amerikanëve
ndodhi pas katër ditësh, në
6 prill, ora 4 e pasdites. Qe e
diel. Në informacionin e Min-
istrit Fuqiplotë të Shqipërisë
në kryeqytetin jugosllav,
drejtuar Iljaz Vrionit, ndod-
hen edhe këto radhë: “Shty-
pi i Belgradit botoj vetëm si
informatë vrasjen e dy
amerikanëve në qarkun e
Krujës, pa ndonjë komentar
të dukur, tue e quajtur si një
çështje ajdutërie).

Pas dy javësh, sërish e
diel, 20 prill. Ora 16.30.

Duke kapërcyer një çast
rrugën për të takuar depu-
tetin e opozitës, Hoxhë
Kadrinë, kur qenë jo më
shumë se pesë metra larg
njëri-tjetrit u dëgjua një
krismë e thatë arme. Pastaj
një tjetër, shumë e shpejtë.
Avni Rustemi ra përdhe.

Në spital jetoi edhe atë
natë, edhe të nesërmen 21
prill, por pastaj u mbërthye
nga një temperaturë e lartë.
Kishte nisur një hemorragji
pulmonare. Në mesditën e 22
prillit erdhi në prag të ko-
mës dhe dha shpirt në orën
14.30. Qe e martë.

Shkruan firmëtari i Pa-
varësisë, Hajredin Cakrani:
“Kështu si kish kaluarë
ndonjë muaj Avni Rustemë
e qëlluanë me kobure më
brinjë dhe e plagosnë. Se
ç’ndënji nja dy ditë ashtu
dhe vdiq pastaj”.

Më tej: “Po këjo që ngjau
erdhi si me porosi për këta
që u zjente gjaku. Si dha
shpyrt libohoviti e bënë në
jetë t’a varrosin më Vlorë me
të gjitha tertipet”. Më pas
Hajredin Cakrani informon
se turma e funeralësve u nis
nga Tirana “për Vlorë me

vapor, që s’mbante më
shumë se tri-katër sahat.
Kështu bënë e muarën arqen
e libohovitit e hipnë në ma-
qinë mes miletit mizëri, që
bën vaki të ketë qenë aty
dhe ai që e vrau, nga sej-
menëtë e Osmën Balit. Se ai
që vret thonë s’e zë gjumi dhe
e ha lloia për vikthimënë e
tija dhe nuk gjen paqe! Këta
njers sikur të mundin,
thonë, venë sahat e minut
më atë vënd që ka bërë ha-
tanë! Kështu e çuan më Dur-
rës libohovitnë e që andej më
Vlorë”,

Pas disa ditësh, në
mëngjesin e 30 prillit, nga
Legata e Shqipërisë në
kryeqytetin e Jugosllavisë
Ali Kolonja i nisi ministrit
të Jashtëm një informacion
të hollësishëm për gjendjen
në vendin ku ishte akredi-
tuar. Mes të tjerash shkru-
ante se “Relacionet e qever-
isë së Belgradit me atë të
Shqipërisë kanë qenë këta
muaj si të ftohta. Mos incer-
iteja u çfaq për së pari së
këtejmi me ndërrimin e kab-
inetit shqiptar dhe qeverija
jugosllave, e cila edhe ashtu
që më parë nuk kishte
treguar miqësinë e duhur
kundrejt Shqipërisë, tashti
duket sikur zuri t’a pakë-
sojë edhe më tepër normali-
tetin e përparshmë që po
thua ekzistonte midis të dy
shteteve; kjo provohet nga
çdo lloj pengimi...që pro-
vokon. Gjer kur dhe sa
mund të zgjerohen këto rel-
acione dhe në çfarë forme
tjetër mund të shfaqen nuk
është e lehtë të japësh një
përgjigje, mvaren nga shumë
faktorë, q’i përkasin situ-
atës së jashtme të Jugosllav-
isë, rregullimit të vijës kufi-
nore dhe më tepër mbase prej
situatës së brendshme të
Shqipërisë, konsolidim i së
cilës munt të influencojë
shumë favorablë për jashtë”.

Në një fragment tjetër të
raportit informativ nga
Beogradi, Ali Kolonja shk-
ruan: “Sa për atentatin e
Avni Rustemit shtypi i kë-
tushëm e atribuoj vetëm një
zakoni shqiptar i të marrit
të gjakut nga ana e familjes
së Esat Toptani”.

Por një thjesht gjakmar-
rje nuk mund të ndezë një
turbullirë të madhe sociale
dhe aq më tepër një “revolu-
cion”, siç vetë Ahmet Zogu
ia vuri ngjarjes për t’iu le-
htësuar krahasimi me atë që
kish shkaktuar në Rusi
Vladimir Iliç Lenini ose Ul-
janovi, siç ia thotë emrin
firmëtari i Pavarësisë Hajre-
din Cakrani.

Sidoqoftë ndryshimi
kataklizmik i kahjes nor-
male (me evolucion), i Sh-
qipërisë, pati ndodhur. I qua-
jturi revolucion me në krye
Nolin justifikoi diktaturën
e parë me Zogun. Pastaj ven-
dit tonë të munduar më së
shumti prej të vetëve, në 7
prill 1939 i ngjau kataklizma
e dytë. Pushtimi fashist ita-
lo-gjerman ose diktatura e
dytë, i hapi shteg të tretës, më
të rëndës të parë ndonjëherë.

Çfarë nuk të sjell një re-
volver!

20 prill. Ora 16.30.
Duke kapërcyer një çast rrugën për
të takuar deputetin e opozitës,
Hoxhë Kadrinë, kur qenë jo më
shumë se pesë metra larg njëri-
tjetrit u dëgjua një krismë e thatë
arme. Pastaj një tjetër, shumë e
shpejtë. Avni Rustemi ra përdhe.

Ahmet Zogu

Fan Noli
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Kush po na e bën
“ferr” Shqipërinë?

Opinioni i   Ditës

Nga Xhevat MUSTAFA

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

... Kjo nuk mund të shpjegohet
si meritë ekskluzive e lidershipit
aktual të PS-së apo “Rilindjes”. Në
mënyrë figurative mund të cilëso-
het edhe një prodhim “Made in
Albania” e “Made in Katovica”, pse
jo, edhe “Made in Soros”. Paradok-
salisht kjo ndodh edhe në këto vite
kur e majta klasike apo historike,
përgjithësisht ka pësuar humbje
të rënda në betejat zgjedhore, si
p.sh. në SHBA, Britaninë e Madhe,
Francë, Gjermani, Holandë, Dani-
markë, Norvegji, Itali, Zvicër, Aus-
tri, Luksemburg, Spanjë, Portuga-
li, Poloni, Hungari, Bullgari, Çeki,
Kroaci, ...Një hartë, mediat, rrjetet
sociale... ndihmojnë të konstatohet
se tifozllëku ndaj të majtës vazh-
don të jetë më i lartë në gjithnjë e
më pak vende, në Shqipëri, Serbi,
Rusi, Kinë, Korenë e Veriut, Kubë,
Venezuelë....

Falë partishmërisë gjenetike
apo të trashëguar, angazhimit ak-
tiv të kontingjenteve partiake,
ushtarake, policore, të ish-sig-
urimit, etj... PS-ja vazhdon të ketë
mbështetje masive edhe jashtë ven-
dit, në diasporë dhe emigracion.
Kuptohet se mbështetja për të ma-
jtën nga rreth 765 mijë votues nga
2.876.591 banorë më 1 janar 2017
ose afro 25% e popullsisë, pa llog-
aritur sa është në të vërtetë për-
qindja e votave të vjedhura e të
blera, krahas trashëgimisë, ideal-
izmit apo nostalgjisë, diktohet jo
pak edhe nga pragmatizmi apo in-
teresat jetike, profesionale, të kar-
rierës, përfitimeve...Ndërsa për ata
që kanë ikur herët apo më vonë si
emigrantë dhe janë integruar në
vendet ku janë vendosur mund të
përjashtohen interesat e ngushta
individuale e familjare. Kështu që
për kontingjentin e të majtëve në
këtë komunitet mbeten përcaktues
trashëgimia, idealizmi, nostalgjia,
pra lidhjet shumëformëshe me të
shkuarën komuniste...

Shumica e këtyre i fshehin këto
si me gjethe fiku duke u kapur tek
alergjia apo urrejtja patologjike që
kanë ndaj të djathtës tradicionale
apo historike në përgjithësi si dhe
PD-së dhe Sali Berishës, në mënyrë
të veçantë. Sidomos në kohë
zgjedhjesh dëgjon jo pak të majtë
që shprehen, pa ua vënë në dis-
kutim sinqeritetin: “E shikojmë, e
kuptojmë dhe e pranojmë se “Ril-
indja” dhe Edi Rama nuk po
qeverisin mirë dhe na kanë zhgën-
jyer, por përsëri për PS-në do të
votojmë, sepse nuk na hyjnë kur-
rë në zemër PD-ja dhe Sali
Berisha...Sa të jetë gjallë Saliu ne
do të votojmë vetëm të majtën”.
Por, nëse do të bëhet thellë dhe ob-
jektivisht analiza nuk është e vësh-
tirë të arrihet, të paktën në dy për-
fundime. I pari, kështu ata vik-
timizojnë gjatë edhe vetveten,
sepse nuk lejojnë rrotacionin poli-
tik, nga i cili mund të vinte një
qeverisje e re, qoftë edhe 10% më e
mirë se ekzistuesja. I dyti, në qoftë
se do ta analizojnë me ftohtësi ro-
lin dhe veprimtarinë e Sali Ber-
ishës mund të dalë se ai, me ato që

Në të vërtetë Shqipëria jonë “e bekuar” dhe “e mallkuar”
ka ndryshuar ndjeshëm. Por, ishin të gjitha resurset dhe
mundësitë për të ndryshuar shumë më tepër e për shumë

më mirë, për t’iu afruar më shumë Zvicrës, Suedisë,
Danimarkës... se sa Italisë, Kolumbisë, Meksikës...

ka bërë dhe nuk ka bërë gjatë 27
vjetëve, jo padashje e nga munge-
sa e përvojës, por për skenarin e
Katovicës, i ka shërbyer më shumë
të majtës se sa të djathtës.

Mbështetja vullnetare e qever-
isë, edhe kur nuk ka të drejtë e po
gabon, u vu re edhe disa ditë më
parë, në kundërvënien e qindra
qytetarëve të Kukësit për taksën
në Rrugën e Kombit. Nga brenda
dhe jashtë vendit nuk qenë të pak-
të zërat që u kapën fort tek djegia
e disa barakave për vjeljen e një
takse arbitrare, antihumane, an-
tisociale dhe i përmbytën kuksian-
ët me akuzat për “dhunë të patol-
erueshme e të dënueshme, për van-
dalizma...”. Këta “avoketër vullne-
tarë” të qeverisë “harruan” se edhe
vendimi qeveritar shpreh pastër e
qartë arrogancë, autoritarizëm,
prepotencë, pashpirtësi njerëzore
dhe sociale, dhunë psikologjike,
financiare, fizike... Mjafton të llog-
aritet se, për të pasuruar edhe më
shumë ortakët dhe vetveten, do t’u
merreshin 10 euro në ditë qyteta-
rëve kuksianë, më të varfrit në
vend, me rreth 50 - 60 euro apo dol-
larë në muaj mbështetje sociale,
me rreth 100-150 euro apo dollarë
në muaj pensione, me rreth 200-300
dollarë apo euro paga mesatare,
me të cilat, më së shumti, mbije-
tojnë familje me 4-6 anëtarë.

“Harruan”, gjithashtu, se
protesta me dhunë ka organizuar
jo rrallë edhe PS-ja, duke u dhënë
të drejtë kundërshtarëve të tyre të
mendojnë se për socialistët dhe ti-
fozët e tyre “dhuna dhe revolucio-
ni janë e drejtë, liri, traditë dhe
ekskluzivitet vetëm i të majtës, kur
është në opozitë”. Edhe qeveria,
edhe avoketërit e saj “harruan”
edhe përvojën e një vendi fqinj, të
Maqedonisë, ku taksa për au-
tostradë është rreth 50 denarë apo

rreth 1 euro. “Harruan” edhe fak-
tin se në vendet ku vilen taksa për
udhëtime nëpër autostrada, kra-
has tyre, janë në gjendje shumë të
mirë dhe jo të pakta rrugët dytë-
sore apo alternative, që numëro-
hen me gishtërinjtë e njërës dorë
tek ne dhe janë në gjendje të
mjerueshme. Këto vërtetë mund të
jenë pak më të gjata e jo aq komode,
por gjithsesi janë të leverdisshme
financiarisht...”Harruan” edhe se
jo shumë larg nesh, gjeografikisht
dhe në kohë, demonstrata dhe
protesta të dhunshme ka pasur
edhe në kryeqytetet e demokracisë
botërore, në Athinë, Romë, Paris,
Bruksel...

Shpreh më shumë se partish-
mëri, pragmatizëm apo njëansh-
mëri, t‘u kërkosh mbi 2 milionë sh-
qiptarëve, që nuk kanë votuar fare
apo kanë votuar kundër Edi Ramës
më 25 qershor 2017 dhe që kanë 1001
vërejtje dhe kritika ndaj tij, që t’i
durojnë të gjitha veprimet e tij an-
tisociale dhe arbitrare. Në të
kundërt, ata që nuk e duan dhe nuk
e mbështesin, nënkuptohet se
mbeten të jenë antidemokratë, an-
tiintegrim, antishqiptarë?!!! Apo
flaken nga partia si Ben Blushi dhe
Mimoza Hamizi, pa u merakos fare
se janë intelektualë elitarë dhe me
kontribute të ndjeshme për PS-në.
Por, mund t’u vihen edhe prangat,
si djemve të Kukësit.

Sipas logjikës së korit të rilin-
dasve në vend dhe në diasporë, të
hapur, të fshehtë apo të mbuluar me
qethe fiku, mund të nënkuptohet
edhe thirrja apo mesazhi: duajeni,
durojeni dhe mbajeni sa më gjatë
mbi kokë Edi Ramën me shokë e
shoqe, me gjithë zullumet që po
bëjnë, vetëm që të mos rikthehen
në pushtet PD-ja dhe Sali Berisha! !
Mund të nënkuptohet edhe thirrja:”
lërini sa më gjatë në pushtet “rilin-

dasit”, sepse ata i do miliarderi So-
ros, presidenti Erdogan, disa komu-
nisto-socialistë në Bruksel e
Strasburg...Apo sepse i do Ornela
Vorpsi dhe disa adhurues të tjerë
të tij shqiptarë nëpër botë. Për rec-
iprocitet apo provokim edhe të
djathtëve u lind e drejta t‘u
kërkojnë të pamundurën dhe qe-
sharaken këtij kori dhe të gjithë të
majtëve: Duajeni Sali Berishën dhe
Lulzim Bashën, sepse i duam ne
dhe, sepse Edi Ramën nuk e duam
ne, nuk e do edhe Donald Trump...!

Do t’i ftoja tifozët e “Rilindjes”
dhe personalisht të Edi Ramës, që
jetojnë jashtë, të vijnë të jetojnë të
paktën 1 muaj në Shqipëri, duke iu
uruar sinqerisht të mos kenë fatin
e keq të shtrohen qoftë edhe një ditë
në spitale, ku me shumë gjasa
mund të lemerisen. Me siguri, shu-
mica e tyre do të shikojnë dhe kup-
tojnë se sa janë shtuar korrupsio-
ni, kriminaliteti, të papunët, të fal-
imentuarit, të varfrit, lypsët, rrëmi-
hësit e përditshëm nëpër kazanët
e plehrave, të depresuarit, të divor-
cuarit, të droguarit, të çmendurit,
të pashpresët, të vetëvrarët, njerëz-
it që flasim me vete rrugëve,
hajdutët e xhepave, të shtëpive,
prostitutat...

Do të gjejnë plot të gatshëm për
të ikur ku të mundin nëpër botë,
të bindur se Shqipëria e sotme për
nga mjerimi i ngjan jo pak asaj të
viteve 1989 -1992...Natyrisht do të
shikojnë dhe kuptojnë lehtë e shpe-
jt edhe se disa ortakë të qeverive
janë pasuruar marramendshëm,
edhe më shpejt e më lehte se Trum-
pi dhe Sorosi. Kur të vijnë, do të
bënin mirë të mos shikonin vetëm
sheshet, fasadat, betonet, kullat,
sheshin “Skënderbej”, Parkun e
Liqenit, pedonalet në qytetet breg-
detare, por të shkojnë përtej tyre,
në lagjet e periferisë, në qytetet e

vegjël, në zonat e thella, ku
mbretëron mjerimi.

Gjithashtu, do t’u sugjeroja apo
këshilloja që të mos shikojnë
vetëm ekspozitat e Ornela
Vorpsëve në hollin e kryeminis-
trisë, e shndërruar disa herë në
galeri për ekspozita pikturash
ekstravagantë...në kohë krize e
mjerimi apo „kolere”, por realite-
tin e përditshëm, ekspozitën gji-
gande e të pakufi të varfërisë! Në
qoftë se do ta shikojnë realitetin
me sytë e tyre dhe jo të Edi Ramës
dhe Lulzim Bashës, nuk do ta kenë
të vështirë për të kuptuar se klasa
politika dhe qeverisëse në Shqipëri
ka punuar shumë më tepër për vet-
en, familjet, ortakët se sa për Sh-
qipëri dhe shqiptarë. Kjo do t’i ndi-
hmojë edhe për të kuptuar se cilit
skenar i kanë shërbyer shumica e
tyre, duke bërë masiv tek shumica
e shqiptarëve opinionin dhe dek-
larimin se “këtu nuk jetohet”, se
“ky vend është i mallkuar e nuk
bëhet”, se “këtu nuk krijohet sh-
tet i vërtetë”... Së fundmi, kjo do t‘i
ndihmojë edhe të kuptojnë se Sh-
qipëria po qelb botën jo nga “kaza-
ni mediatik”, por nga “haleja” poli-
tike dhe qeverisëse”.

Ishte e pritshme që Shqipëria do
të katandisej në këtë ditë, për deri
sa në kohë krize na u vetëzgjodh
si kryeministër një piktor dhe ish-
basketbollist, dhe si ministër i Fi-
nancave ai gjeti me qiri dhe emëroi
një mësues anglishteje. Sipas viz-
ionit, skenarit apo interesave të
Edi Ramës grupi parlamentar i PS-
së, sidomos në mandatin e parë, u
mbush me burgaxhinj e të
inkriminuar me shumë emra dhe
pseudonime dhe qeveritë e “Ril-
indjes” u mbushën me partiake
dhe partiakë të bindur dhe jo me
personalitete me karrierë dhe për-
vojë të pasur, çka nuk e gjen në
asnjë vend tjetër të Evropës. Ata
që jetojnë në Amerikë duhet ta dinë
se mosha mesatare e qeverisë së
Presidentit Trump, që po tregohet
e suksesshme, sidomos në fushën
e ekonomisë, është afro 20 vjet më
e lartë se e qeverive Rama 1 dhe 2.

Mund t’u kujtoj të gjithëve edhe
se Kancelarja gjermane Angela
Merkel e mbajti për shumë vjet
Wolfgang Schäublen si ministër të
Financave, edhe duke lëvizur me
karrige, sepse ai ishte një nga spe-
cialistët më të mirë në botë në fush-
ën e financave...dhe jo thjeshtë si
një militant partiak...Prandaj, për
deri sa tallemi dhe bëjmë eksperi-
mente fatale me vetveten, duke
bërë kryeministra doktorë e pik-
torë apo çuna 30-vjeçarë, Shqipëria
do të katandiset kështu si është,
për t’i qarë hallin dhe për t‘iu lar-
guar një ditë e me parë, me çdo
rrugë dhe faturë. Së fundmi, për të
shmangur pesimizmin apo skepti-
cizmin, deri në lemeri nga jeta apo
realiteti në Shqipërinë e sotme, dëshi-
roj të theksoj se nuk është as e vërtetë
dhe as e drejtë përralla që përhapin
kafeneve, rrugëve dhe trotuareve
disa “komisarë” të vjetër e të rinj se
“dikur ishim më mirë”. Në të vërtetë
Shqipëria jonë “e bekuar” dhe “e
mallkuar” ka ndryshuar ndjeshëm.

Por, ishin të gjitha resurset dhe
mundësitë për të ndryshuar shumë
më tepër e për shumë më mirë, për
t’iu afruar më shumë Zvicrës, Sue-
disë, Danimarkës... se sa Italisë,
Kolumbisë, Meksikës... Kuptohet, në
qoftë se nuk do të ekzistonte
“Katovica”...si skenar dhe jo si
qytet... Ndoshta kjo ka ndodhur
edhe për kënaqësinë e fqinjëve, të
Sorosit, etj. se dhjetëra milionat e
dollarëve, të investuar prej tyre, kanë
dhënë frytet e planifikuara, duke e
bërë Shqipërinë siç është, e jo siç du-
hej të ishte.
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Tri mësime nga
rishfaqja e Tahirit

Do të keni kri j imtari të shkëlqyeshme
në punë. Origjinaliteti i bashkëngjitet çdo
nisme. Nën drejtimin e juaj, edhe gjëja
më e parëndësishme ka personalitet. Me
kolegët formoni një ekip të ngushtë, që
beson në bashkëpunim dhe që përballet
me sfidat.

DEMI

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

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

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

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

Do të keni momente magjike në punë, ku
çdo gjë ecën në përsosmëri, të frymëzuar
nga një fllad gjeniu krijues dhe të mbësh-
tetur nga shija e juaj estetike. Është dita
ideale për ata që merren me modën, buku-
rinë dhe mirëqenien, por edhe për ata që
punojnë për marrëdhëniet me publikun.

Në çift do të jeni të lumtur dhe të kënaqur,
si në përralla. Rregulli i juaj është të bal-
lafaqoheni për çdo gjë, por pa e ngritur
zërin, me dashamirësi dhe diplomaci. Do
të vendosni të ndërmerrni një udhëtim
minutën e fundit, për të festuar një përvje-
tor dashurie ashtu siç duhet.

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

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

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

Nëse jeni të dashuruar, do të shkoni
pak përtej arsyes. Do të bëni sjell je të
çuditshme, do të bëni deklarata drama-
tike, do të jepni ëmbëlsi të pakufishme
për personin që ju tërheq. Sot do të jeni
në humor të mirë dhe do të keni fat në
veprimtaritë që ndërmerrni.

Hëna e zel lshme do të jetë duke ju
mbikëqyrur, ndërsa Venusi ju rekomandon
blerjen e sendeve të shtrenjta, duke ju bin-
dur se prestigji dhe suksesi ecin krah për
krah. Në punë do të jeni energjikë nga dy-
shja Diell-Pluton.

Ndjenjat në çift janë të forta, por përsëri nuk është e
mjaftueshme. Nëse partneri përpiqet për t’ju fusë në
“kurth” duke folur ju për të ardhmen, ju bëni menjëherë
një hap prapa. Do të keni kontakte të shpejta dhe
fitimprurëse. Nëse i keni mbyllur punët e javës, vazh-
doni përpara me veprimtari të tjera.

Opinioni i   Ditës

Nga Andi Bushati

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

... e dramës që po luhet kohët e
fundit.

Ndoshta qe një rastësi, por ish-
krahu i djathtë i kryeministrit,
njeriu tek i cili Rama kishte pasur
më shumë besim dhe tani ka dy-
shimin se mund të jetë “një vemje
e padenjë për racën njerëzore”,-u
shfaq në Kuvend ditën kur aty po
celebrohej rekomandimi i Bruk-
selit për hapjen e negociatave.
Shumë burime diplomatike nga
kancelaritë e rëndësishme, i kanë
shpënë sinjal Edi Ramës se Këshil-
li i Ministrave të BE nuk mund ta
miratojë këtë rekomandim, nëse
shumica në pushtet vazhdon ta
ruajë imunitetin për ish-ministrin
e Brendshëm. Ndaj koincidencë
apo jo, rishfaqja e njeriut të “poli-
cisë që deshëm”, në këtë seancë të
shënuar, ishte simboli më i mirë
për të treguar se sa të lidhura fort
janë rruga europiane e Shqipërisë
dhe ndëshkimi i atyre që jemi më-
suar t’i quajmë peshq të mëdhenj.

Mësimi i dytëMësimi i dytëMësimi i dytëMësimi i dytëMësimi i dytë ka të bëjë më
mënyrën se si u soll kryeministri
Berisha me këtë prezencë të parala-
jmëruar. Pasi kishte botuar në Fa-
cebook lajmin se ish-krahu i tij i
djathtë po e kërcënonte Edi
Ramën, “lideri historik” xhiroi një
film të vërtetë në seancën e sotme.
Ai u çua nga salla, shkoi tek vendi
i Tahirit dhe filloi t’i përmendë
Habilajt, duke u kujdesur që më
parë të ndizte kamerën e telefonit
dhe ta transmetonte live sherrin e
paramenduar.

Situata u bë sa groteske, aq
edhe komike. Paramendoni se në
ç’vend të qytetëruar mund të
ndodhë, që një ish-kryeministër të
sillet si një velinë Instagrami dhe
të filmojë veten në zënkën që e ka
inskenuar më parë? Imagjinoni se
ç’efekt mund të ketë tek publiku i
thjeshtë ky lloj të konceptuarit të
politikës si spektakël?

Në ato çaste u duk se më e rëndë-
sishme se ajo që do të thoshte, për
Berishën vlente show që ai do të
bënte. Se më shumë sesa mesazhi,

ai ishte i interesuar t’u tregonte
njerëzve, se qe vetë i pari që shkoi
t’i thyente hundët, sy më sy, mikut
të Habilajve.

Kjo prirje për ta shouizuar poli-
tikën, për ta shfaqur atë urgjen-
tisht në rrjetet sociale, për t’u
fokusuar më tepër tek shtrirja e
audiencës, sesa tek thellimi mbi
problemin, ngre një pyetje: A mos
edhe opozita është prekur nga vi-
rusi ramist i perceptimit të poli-
tikës si spektakël?

Dhe kur këtë e bën Sali Ber-
isha, dilema bëhet edhe më e
mprehtë: Mos ndoshta PD-së më
shumë i intereson të shfaqet
sikur lufton Tahirin, sesa të arr-
ijë qëllime dhe objektiva
konkrete?

Mësimi i tretëMësimi i tretëMësimi i tretëMësimi i tretëMësimi i tretë gjendet në atë
që shumëkush e etiketoi si

kërcënimin e drejtpërdrejtë të
Tahirit për kryeministrin.
Megjithëse ish-ministri e mohoi
më pas këtë interpretim, huazi-
mi i shprehjes së Ramës “S’ka bir
nëne dhe bir kurve të më pengojë
mua të flas”, ruan gjithë ambigu-
itetin e një gjuhe të dyfishtë. Dhe
ai forcon hipotezën se Rama po e
mbron ish-krahun e tij të djathtë
nga frika se ai disponon materi-
ale komprometuese për atë vetë.

Përndryshe nuk ka arsye
tjetër se si të shpjegohet këmbën-
gulja në ruajtjen e imunitetit,
duke përdhosur vetë reformën në
drejtësi dhe pavarësinë e këtij
pushteti. Përndryshe nuk ka ar-
sye tjetër që do ta detyronte
kryeministrin edhe në sy të Mogh-
erinit, të përdridhej duke thënë se
prokuroria nuk i kishte servirur

fakte të tjera.
Për të gjithë ata që e mbajnë

mend, Tahiri lëshoi njëherë
kërcënimin se qe i gatshëm të
fliste, kur dha intervistën në
“Opinion” në prag të arrestimit. Ai
e përsëriti edhe njëherë atë që
shumëkush e perceptoi si shan-
tazh, tani, kur po përflitet një kush-
tëzim ndërkombëtar që e lidh imu-
nitetin e tij me hapjen e ardhshme
të negociatave.

Prandaj, shfaqja e paralajmëru-
ar e ish- ministrit të Brendshëm
në parlament qe një rast i mirë për
të na dëshmuar se sa i lidhur ësh-
të fati i tij me të ardhmen europi-
ane dhe se si kjo çështje, që shpesh
opozita i jep trajtat e spektaklit,
po përjetohet si një makth nga Edi
Rama.

Lapsi
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Krutanët dhe kryeqytetasit e kanë siguruar superioren, tashmë presin vetëm sfidën për titullin

Nika: Tirana është Reali,
Kastrioti është Atletiko

Trajneri shkodran u hedh dorashkën e sfidës bardhebluve
Një arritje fantastike

për Kastriotin gjatë
këtij sezoni në Kate-

gorinë e Parë, teksa është
ngjitur zyrtarisht me Ti-
ranën në elitën e futbollit sh-
qiptar. Shumë punë dhe pak
diskutime në media, kjo ish-
te formula e suksesit për tra-
jnerin e Kastriotit, Samuel
Nikaj. Në një intervistë për
"Vip Sport", Nikaj për të
treguar situatën e këtij edi-
cioni mes Kastriotit dhe Ti-
ranës, ka ndërtuar një
paralelizëm në futbollin euro-
pian mes Realit dhe Atletiko
Madridit.

Kastrioti ka festuarKastrioti ka festuarKastrioti ka festuarKastrioti ka festuarKastrioti ka festuar
ngjitjen në elitën e futbollitngjitjen në elitën e futbollitngjitjen në elitën e futbollitngjitjen në elitën e futbollitngjitjen në elitën e futbollit
shqiptarshqiptarshqiptarshqiptarshqiptar. Cila. Cila. Cila. Cila. Cilat janë emocio-t janë emocio-t janë emocio-t janë emocio-t janë emocio-
net e para për këtë arritjenet e para për këtë arritjenet e para për këtë arritjenet e para për këtë arritjenet e para për këtë arritje
dhe sa e keni besuar nëdhe sa e keni besuar nëdhe sa e keni besuar nëdhe sa e keni besuar nëdhe sa e keni besuar në
fillimin e kampionatit, se dofillimin e kampionatit, se dofillimin e kampionatit, se dofillimin e kampionatit, se dofillimin e kampionatit, se do
të ishit ju kryesuesit etë ishit ju kryesuesit etë ishit ju kryesuesit etë ishit ju kryesuesit etë ishit ju kryesuesit e
Grupit A?Grupit A?Grupit A?Grupit A?Grupit A?

Sigurisht që fillimisht
jemi shumë të emocionuar
pasi kemi arritur një objek-
tiv madhor. Që në ditën e parë
të punës kam besuar te
lojtarët, pasi kisha lojtarë me
eksperiencë dhe këtë sukses
mund të them se e kisha
parashikuar edhe më parë.
Në fund, kemi arritur të
kurorëzohemi me shumë
meritë në vendin e parë.

Ekipi i Kastriotit e kaEkipi i Kastriotit e kaEkipi i Kastriotit e kaEkipi i Kastriotit e kaEkipi i Kastriotit e ka
dominuar thuajse gjatëdominuar thuajse gjatëdominuar thuajse gjatëdominuar thuajse gjatëdominuar thuajse gjatë
gjithë sezonit grupin e veri-gjithë sezonit grupin e veri-gjithë sezonit grupin e veri-gjithë sezonit grupin e veri-gjithë sezonit grupin e veri-
ut. A ka pasur ndonjë mo-ut. A ka pasur ndonjë mo-ut. A ka pasur ndonjë mo-ut. A ka pasur ndonjë mo-ut. A ka pasur ndonjë mo-
ment gjatë këtij sezoni, kurment gjatë këtij sezoni, kurment gjatë këtij sezoni, kurment gjatë këtij sezoni, kurment gjatë këtij sezoni, kur
keni menduar se ishit dukekeni menduar se ishit dukekeni menduar se ishit dukekeni menduar se ishit dukekeni menduar se ishit duke
e rrezikuar ngjitjen në Su-e rrezikuar ngjitjen në Su-e rrezikuar ngjitjen në Su-e rrezikuar ngjitjen në Su-e rrezikuar ngjitjen në Su-
periore?periore?periore?periore?periore?

Kemi udhëhequr që në jav-
ën e parë grupin tonë dhe në
asnjë moment nuk e kemi dis-
kutuar ngjitjen në Superiore.
Megjithatë duhet të përmend
këtu 3 ndeshje kyçe të kampi-
onatit, në të cilat ia kemi dalë
në të tria. Fillimisht takimin
në Kavajë që e kemi fituar me
rezultatin 0-1, atë në Lezhë të
mbyllur me rezultatin 0-2 dhe
në Dibër ku ia kemi dalë me
shifrat 0-1. Këto ishin ndesh-
jet e qetësisë për ne.

Faktikisht në ShqipëriFaktikisht në ShqipëriFaktikisht në ShqipëriFaktikisht në ShqipëriFaktikisht në Shqipëri
nuk kanë munguar rastetnuk kanë munguar rastetnuk kanë munguar rastetnuk kanë munguar rastetnuk kanë munguar rastet

kur trajneri është larguarkur trajneri është larguarkur trajneri është larguarkur trajneri është larguarkur trajneri është larguar
papapapapavvvvvarësisht rarësisht rarësisht rarësisht rarësisht reeeeezultazultazultazultazultatetetetetevvvvve tëe tëe tëe tëe të
arararararritura. Mund ta kritura. Mund ta kritura. Mund ta kritura. Mund ta kritura. Mund ta konfironfironfironfironfirmo-mo-mo-mo-mo-
ni faktin se do të vazhdonini faktin se do të vazhdonini faktin se do të vazhdonini faktin se do të vazhdonini faktin se do të vazhdoni
në drejtimin e Kastriotitnë drejtimin e Kastriotitnë drejtimin e Kastriotitnë drejtimin e Kastriotitnë drejtimin e Kastriotit
edhe në sezonin e ardhs-edhe në sezonin e ardhs-edhe në sezonin e ardhs-edhe në sezonin e ardhs-edhe në sezonin e ardhs-
hëm?hëm?hëm?hëm?hëm?

Largimet e trajnerëve ndo-
dhin në futboll, por e rëndë-
sishme për ne është që të
mbahemi mend për mirë në
klubet ku ne punojmë. Për
momentin është ende herët
për të konfirmuar largimin
apo qëndrimin tim, por per-
sonalisht jam i kënaqur me
bashkëpunimin tim me drej-
tuesit dhe lojtarët.

Meqë jemi në këtë temë,Meqë jemi në këtë temë,Meqë jemi në këtë temë,Meqë jemi në këtë temë,Meqë jemi në këtë temë,
sa të vështirë e shihni jusa të vështirë e shihni jusa të vështirë e shihni jusa të vështirë e shihni jusa të vështirë e shihni ju
punën e një trajneri në Sh-punën e një trajneri në Sh-punën e një trajneri në Sh-punën e një trajneri në Sh-punën e një trajneri në Sh-
qipëri? Cila është problem-qipëri? Cila është problem-qipëri? Cila është problem-qipëri? Cila është problem-qipëri? Cila është problem-
atika kryesore që hasni mëatika kryesore që hasni mëatika kryesore që hasni mëatika kryesore që hasni mëatika kryesore që hasni më
shpesh?shpesh?shpesh?shpesh?shpesh?

Puna e trajneri është
shumë e vështirë pasi duhet
të kënaqësh drejtuesit,
lojtarët dhe tifozët. Ne duhet
t'i fitojmë takimet, por edhe
të dhurojmë spektakël, pasi
ka raste që drejtuesit nuk
kënaqen vetëm me rezultate.
Futbolli shihet në këndvësh-
trime të ndryshme dhe për të
flasin të gjithë, pa dallime.

A jeni të përgatitur përA jeni të përgatitur përA jeni të përgatitur përA jeni të përgatitur përA jeni të përgatitur për
Superioren? Duke diturSuperioren? Duke diturSuperioren? Duke diturSuperioren? Duke diturSuperioren? Duke ditur
faktin se këtë vit rrezikojnëfaktin se këtë vit rrezikojnëfaktin se këtë vit rrezikojnëfaktin se këtë vit rrezikojnëfaktin se këtë vit rrezikojnë
rënien dy ekipet e sapo ngji-rënien dy ekipet e sapo ngji-rënien dy ekipet e sapo ngji-rënien dy ekipet e sapo ngji-rënien dy ekipet e sapo ngji-
tura, ku e sheh veten Kas-tura, ku e sheh veten Kas-tura, ku e sheh veten Kas-tura, ku e sheh veten Kas-tura, ku e sheh veten Kas-
trioti në sezonin e ardhs-trioti në sezonin e ardhs-trioti në sezonin e ardhs-trioti në sezonin e ardhs-trioti në sezonin e ardhs-
hëm?hëm?hëm?hëm?hëm?

Për momentin unë nuk
mendoj për Superioren, janë
drejtuesit e klubit që duhet të
mendojnë për të. Sa i përket
ekipeve që ngjiten nga Katego-
ria e Parë në elitën e futbollit
shqiptar, nuk është kusht që
të rrëzohen sërish. Nëse klubi
ka menaxhim të mirë, atëherë
mund t'ia dalësh. Shembull në

këtë rast është Luftëtari që ka
bërë gjithçka në mënyrën e du-
hur gjatë këtyre 2 viteve.

Vëmendja gjatë gjithëVëmendja gjatë gjithëVëmendja gjatë gjithëVëmendja gjatë gjithëVëmendja gjatë gjithë
kësaj kohe ishte te Tirana,kësaj kohe ishte te Tirana,kësaj kohe ishte te Tirana,kësaj kohe ishte te Tirana,kësaj kohe ishte te Tirana,

por faktikisht edhe pse mepor faktikisht edhe pse mepor faktikisht edhe pse mepor faktikisht edhe pse mepor faktikisht edhe pse me
një buxhet modest, Kastri-një buxhet modest, Kastri-një buxhet modest, Kastri-një buxhet modest, Kastri-një buxhet modest, Kastri-
oti ka pasur më pak luhatjeoti ka pasur më pak luhatjeoti ka pasur më pak luhatjeoti ka pasur më pak luhatjeoti ka pasur më pak luhatje
në Kategorinë e Parë. Si enë Kategorinë e Parë. Si enë Kategorinë e Parë. Si enë Kategorinë e Parë. Si enë Kategorinë e Parë. Si e
komentoni vëmendjen e pa-komentoni vëmendjen e pa-komentoni vëmendjen e pa-komentoni vëmendjen e pa-komentoni vëmendjen e pa-

kët për punën tuaj, edhe psekët për punën tuaj, edhe psekët për punën tuaj, edhe psekët për punën tuaj, edhe psekët për punën tuaj, edhe pse
arritja është më e madhe?arritja është më e madhe?arritja është më e madhe?arritja është më e madhe?arritja është më e madhe?

Nëse mund të hiqja një
paralelizëm, të gjithë flasin
për rezultatet e Realit të
Madridit, por dëgjojmë
shumë pak për ekipin tjetër
të këtij qyteti, atë të Atleti-
kos. Këta të fundit me 1/3-ën
e buxhetit të Realit kanë ar-
ritur të fitojnë tituj dhe ta ri-
valizojnë atë në finalet e
"Champions League".

Gjatë këtij sezoni në Su-Gjatë këtij sezoni në Su-Gjatë këtij sezoni në Su-Gjatë këtij sezoni në Su-Gjatë këtij sezoni në Su-
periore, arbitrat ishin kryef-periore, arbitrat ishin kryef-periore, arbitrat ishin kryef-periore, arbitrat ishin kryef-periore, arbitrat ishin kryef-
jala e vetme e kampionatit.jala e vetme e kampionatit.jala e vetme e kampionatit.jala e vetme e kampionatit.jala e vetme e kampionatit.
I trembeni gjykimit nëI trembeni gjykimit nëI trembeni gjykimit nëI trembeni gjykimit nëI trembeni gjykimit në
elitën e futbollit shqiptar?elitën e futbollit shqiptar?elitën e futbollit shqiptar?elitën e futbollit shqiptar?elitën e futbollit shqiptar?

Faktikisht, unë kam një
rregull që ia kam vendosur
vetvetes, nuk flas kurrë për
gjykimin. Futbolli është një
lojë gabimesh dhe nëse këtu
gabojnë presidentët, tra-

Sfida e të hënës ndaj
Skënderbeut do të ketë

një shije të veçantë për Par-
tizanin. Të kuqtë luajnë për
fitore, jo vetëm për çështje
klasifikimi duke mbrojtur
vendin e tretë që çon në Eu-
ropë, por edhe për prestigj.
Skuadra kryeqytetase kër-
kon të mbyllë këtë sezon sa
më mirë të jetë e mundur dhe
ndonëse pa një trofe, dëshi-
ron të tregojë se është e bara-
bartë me çdo kundërshtar
me të cilin është ndeshur. Por
në sezonin aktual, të kuqtë
nuk kanë arritur të mundin
në Superiore vetëm një ekip,
pikërisht Skënderbeun, i cili
ka qenë rivali i tyre kryesor
në këto vite të fundit. Ko-

Partizani kundër Skënderbeut
për fitoren e parë

rçarët kanë një bilanc shumë
pozitiv me të kuqtë në këtë
edicion, pasi e kanë mundur
dy herë në Korçë ndërsa
kanë mbyllur në barazim pa
gola duelin e fazës së dytë në

"Selman Stërmasi". Largimi
të pamposhtur nga kryeqy-
teti për të konfirmuar hegje-
moninë e plotë të përballjeve
direkte në këtë sezon, është
kthyer në objektiv edhe për

ata, një arsye më shumë
pse trajneri Daja nuk rrez-
ikoi disa futbollistë që nuk
ishin në gjendjen më të
mirë fizike në ndeshjen e
Kupës. Ndaj dueli mes dy
skuadrave pritet të jetë
shumë interesant dhe i
luftuar, edhe pse në Korçë
janë të ndërgjegjshëm se
sido që të shkojnë gjërat,
ata do ta mbyllin sezonin
duke ngritur të paktën një
trofe, ndërsa në Tiranë, ky
do të jetë thjesht viti i
radhës ku edicioni mbyllet
pa suksese të tilla.

SUPERLIGA RENDITJA

jnerët, futbollistët, nuk mund
të përjashtojmë gabimet e ar-
bitrave.

Vllaznia është duke vua-Vllaznia është duke vua-Vllaznia është duke vua-Vllaznia është duke vua-Vllaznia është duke vua-
jtur edhe këtë sezon, teksajtur edhe këtë sezon, teksajtur edhe këtë sezon, teksajtur edhe këtë sezon, teksajtur edhe këtë sezon, teksa
rrezikon seriozisht rënienrrezikon seriozisht rënienrrezikon seriozisht rënienrrezikon seriozisht rënienrrezikon seriozisht rënien
nga Kategoria. Çfarë nuk sh-nga Kategoria. Çfarë nuk sh-nga Kategoria. Çfarë nuk sh-nga Kategoria. Çfarë nuk sh-nga Kategoria. Çfarë nuk sh-
kon realisht në këtë ekipkon realisht në këtë ekipkon realisht në këtë ekipkon realisht në këtë ekipkon realisht në këtë ekip
dhe sa ka ndikuar presiden-dhe sa ka ndikuar presiden-dhe sa ka ndikuar presiden-dhe sa ka ndikuar presiden-dhe sa ka ndikuar presiden-
ti i munguar i ekipit në këtoti i munguar i ekipit në këtoti i munguar i ekipit në këtoti i munguar i ekipit në këtoti i munguar i ekipit në këto
rezultate, në një kohë kurrezultate, në një kohë kurrezultate, në një kohë kurrezultate, në një kohë kurrezultate, në një kohë kur
aktorët kryesor janë futbol-aktorët kryesor janë futbol-aktorët kryesor janë futbol-aktorët kryesor janë futbol-aktorët kryesor janë futbol-
listët?listët?listët?listët?listët?

"Peshku qelbet nga koka",
kjo shprehje e përshkruan
situatën e Vllaznisë. Ata kanë
marrë lojtarë shumë të mirë
dhe trajnerin kampion, por
sërish nuk po arrijnë të gje-
jnë rezultate. Nëse harxhon
900 milion lek në vit dhe
lufton për mbijetesë, atëherë
kjo tregon se drejtuesit e lartë
janë të paaftë

VLERËSIM NGA UEFA

Valon Berisha shpallet
ylli i gjysmëfinales

Në mesjavën e ardhshme futbolli europian do të rik
thehet të luajë gjysmëfinalet e "Champions League"

dhe "Europa League". Përveç takimeve që do të dhurojnë
spektakël dhe emocione për vetë emrat e klubeve gji-
gante që do të përballen me njëra-tjetrën, këtu përmen-
dim faktin se një prej gjysmëfinaleve në "Europa League"
do të jetë ajo mes Arsenalit dhe Atletiko Madridit, një
tjetër ndeshje që do të ketë interes për tifozët shqiptarë
do të jetë edhe takimi mes Marsejës dhe Salzburgut. Ar-
syeja është e thjeshtë, për ekipin austriak luan mesfush-
ori shqiptar që kërkohet nga ekipet e njohura në Eu-
ropë, Valon Berisha. Për të përgatitur ambientin sport-
iv për këto takime, UEFA ka publikuar disa informa-
cione paraprake që tifozët duhet të dinë për këto takime.
Kështu, për takimin mes Marsejës dhe Salzburgut,
UEFA është shprehur në uebin e saj se ylli i skuadrës
austriake është Valon Berisha.

Djali i Bogdanit, fat për
Napolin e Hysajt

Djali i Erion Bogdanit ka qenë fatsjellësi i Napolit
për takimin kundër Udinezes, ku skuadra e Elseid

Hysajt mori një fitore që ngushtoi në 4 pikë diferencën
nga Juventusi kryesues. Për këtë është i bindur vetë
ish-sulmuesi i kombëtares sh-
qiptare, i cili është intervistuar në
fund të ndeshjes nga gazetarët e
"Sky Sports" të cilët deshën të di-
nin se pse "Er-Bomber" ishte në
stadium për këtë duel të kampi-
onatit italian. "Erdha këtu me ft-
esë të babait të Hysajt, i cili më tha
që të vija të shihja një ndeshje.
Pastaj edhe djali im dëshironte të
bënte foto me futbollistët e Na-
polit. U solli fat. Bëri me të gjithë, ishin shumë të
sjellshëm",-tha Bogdani për televizionin italian,
gazetarët e të cilit deshën që të kishin një foto kujtim
me "fatsjellësin" e Napolit.

Skuadra N P

Skënderbeu 29 60

Kukësi 29 54

Partizani 29 45

Luftëtari 29 44

Laçi 29 42

Flamurtari 29 40

Kamza 29 34

Teuta 29 33

Vllaznia 29 33

Lushnja 29 10

TË SHTUNËN

Kamza - Lushnja 16:00

Vllaznia - Luftëtari 16:00

TË DIELËN

Laçi - Kukësi 16:00

Flamurtari - Teuta 19:00

TË HËNËN

Partizani-Skënderbeu 19:00



E premte 20 Prill 2018  - 23ZBAVITJE

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

AAAA A
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
FJ

AL
EK

RY
QI

 (1
)

FJ
AL

EK
RY

QI
 (2

)

PË
RG

JI
GJ

ET
 E

 F
JA

LË
KR

YQ
EV

E 
TË

 N
UM

RI
T 

TË
 K

AL
UA

R

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

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

– Për sa i përket martesës ose beqarisë,
vendos vetë, o njeri, por ta dish mirë
se ke për t’u penduar.

– Martohu, patjetër. Por të ra gruaja e
mirë, do të jesh i lumtur; po të ra e
keqe, do të bëhesh filozof.

- Marrëzia: të bësh të njëjtën gjë përsëri dhe përsëri
dhe të presësh rezultate të ndryshme.

- Vendose dorën mbi furrë për një minutë dhe të
duket si një orë. Ulu pranë një vajze të bukur për
një orë dhe të duket si një minutë. Ky është
relativitet.

- Njerëzit mërziten nga
fëmijëria, nxitojnë të rriten, më
pas shpresojnë të kthehen të
vegjël (fëmijë) përsëri.

- Mendimet pa përmbajtje janë
bosh, intuitat pa koncepte
janë të verbra. Immanuel
Kant Filozof (1724-1804)

- Kur jam i lumtur, shoh
lumturinë edhe tek të tjerët.
Kur jam i mërzitur, vë re që
sytë e njerëzve janë të
trishtuar. Kur jam i lodhur, e
shoh botën sa të mërzitshme
aq edhe jo tërheqëse.
(Steve Chander)

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

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

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

VERTIKAL
2. Ishin grekët në trojë
3. Ishin palate të beut
4. Goodëin, ndihmësi i Nero Wolfe
5. Pak sinqeritet
6. Personazhet e Charles Schulz.
7. Kompozoi Mefistofele
8. Në radhë të parë.
9. Qytet zviceran

10. Në krye të kryesisë
11. Ughi violinist
13. Carlos që qe pilot i Formula 1
15. Ekstreme në muzg
18. Inicialet e Steinbeck
22. Gruda, "Njeriu me top"
23. Eshtë X ajo e sulmit
24. Paradhoma e parajasës
28. Eshtë edhe ai i luftës
29. Janë edhe ato të cirkut
31. Mbarojnë fare
32. Inicialet e Reed, aktor
34. Të parët në sondazh
36. Eshtë taksa
38. Një mund të jetë emërore
39. Një pjesë e marrëzisë
41. Gjysmë mimoze
42. Hundë kur s'jam unë
43. Skuadër greke
44. Lemper, këngëtare gjermane
46. Fundi i një akti

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

VERTIKAL
1. Novarro që qe aktor.
3. Kusturica regjisor.
4. Eshtë e jashtëzakonshme.
6. Inicialet e Kazan.
7. Ishte qyteti i 100 portave.
8. Pinci i Dy herë mat.
9. Janë të mirat që prodhohen.

10. Eshtë ai që gënjen për t'u bërë i njohur.
11. Një markë celulari.
12. Ushtrohej nga filibustierët.
16. Një përsiatje.
17. Agjenci Informative Tiranë.
21. Një brejtës pylli.
23. Një Gjon që qe aktor i yni.
25. Titulli i Byron.
27. Në radhë të parë.
31. Emri i Amundsen.
36. Moore aktore.
39. Pishtarë pa pishë.
41. Gjysmë vatani.
43. Rruga e Molnar.
45. Një fazë gjumi.
47. Inicialet e Redford.
48. Në krye të notarëve.
49. Inicialet e Reitman.
51. Unë dhe ti.

F E R M A N I T J N A
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