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LISTA III EMERORE

Tokat e zëna nga ndërtimet 
pa leje, hapet aplikimi

për 3500 pronarët që do
marrin kompensimin

Brenda vitit 2018 do shlyhen dhe borxhet nga kompanitë

Rregullorja e re, që detyron privatët të kompensojnë Rregullorja e re, që detyron privatët të kompensojnë 
të aksidentuarit, hyn në fuqi më 1 korriktë aksidentuarit, hyn në fuqi më 1 korrik

AMF: Pasojat nga 
aksidentet, sigurimet 

duhet të paguajnë 
rrogat e të dëmtuarve 

Personat që humbasin aftësinë për punë për shkak të 
aksidenteve automobilisike do të paguhen me rrogë nga 
kompanitë e sigurimeve. Masa e re është parashikuar në 
ndryshimet ligjore të miratuara nga Këshilli ...

Andonia Dobi: Ndjesitë 
kur mora vesh lajmin e 
shtatzënisë dhe planet 
e mia për të ardhmen

KENGETARJA TYMOS ‘BAR’
PAS PALESTRES

Suplement
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NGJARJA E RENDE

“1 Maj” i përgjakshëm,
tre të rinj humbin
jetën në aksident 

rrugës për në Tiranë

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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‘ME ZEMER TE HAPUR’

U dënua me 24 vjet
burg për vrasje, 

ish-polici: Jam pa
faj. Flet dhe i biri 

AMBASADORI AMERIKAN: CILAT JANE DY ARSYET PSE U VONUA NGRITJA E SPAK-UT

Modeli i fillimit të një biznesi 
si gazetaria informative nuk 

duket se është dhe aq i komplikuar. 
Megjithatë thelbi mbetet tek pyetja 
se cilat janë arsyet ... Vijon në faqen 21

Nga  MONIKA STAFA

“Start-ups” në gazetarinë e së nesërmes, 
një histori e re inovacioni në Shqipëri  

Opinioni
 Ditësi

 

Në kujtim të 
Velide Merja, mjekja
popullore që kuroi

mijëra pacientë

“THESARI SHERUES”
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Nga ORNELA MANJANI

Nga ELSA DODA
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Droga me logon e Ronaldos, Artan Hoxha: Karteli me strukturë në Shqipëri

Kokaina në Spanjë, 2 hasianët ‘kokat’ e trafikut

Në faqen 8

Policia: Jualin Deblini dhe Dritan Gradica të përgatitur ushtarakisht
nave të arrestuar, ku në 
mesin e tyre janë dhe dy 
shqiptarët Julian Deblini 
dhe Dritan Gradica. Sipas 
autoriteteve spanjolle, ata 
kryenin rolin e furnizuesit 
të kokainës nga Kolumbia, 
pra ishin përgjegjësit krye-
sor për ...

Një ditë pas fi nalizimit të 
operacionit ku u godit 

rëndë mafia shqiptare në 
Madrid dhe u sekuestrua 
sasia rekord prej 1 ton 
kokainë dhe 1.5 milionë 
euro, mediat spanjolle kanë 
publikuar emrat e perso-

“Reforma në drejtësi është pikë kryesore e misionit diplomatik në Shqipëri. 
Kandidatët po kalojnë në procesin e vetingut e struktura do ngrihet shumë shpejt”

Nga JORGJI KOTE

Padyshim që takimet e zyrtarëve 
tanë më të lartë dhe të huaj në 

Tiranë dhe në Evropë, fi ll pas Reko-
mandimit të Komisionit Evropian 
për çeljen ... Vijon në faqen 20

Pse deri në qershor 
as «Po», as «Jo»?

Opinioni
 Ditësi
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DREJTESIA
AKUZAT

Demokratët akuzojnë
kryeministrin Edi
Rama se e ka futur në

kolaps reformën në drejtësi
për të marrë pushtetin
përmes bllokimit të ngritjes
së institucioneve përkatëse.
Deputeti i PD-së, Oerd Bylyk-
bashi akuzoi dje se po pam-
undësohet bërja e drejtësisë
dhe mbrojtja e interesit të
qytetarëve të thjeshtë, ndër-
kohë që Edi Rama po bllo-
kon procesin e reformës për
të mbrojtur Saimir Tahirin
apo ministra të tjerë", tha
Bylykbashi. Të enjten Komi-
sioni i Posaçëm i Kualifikim-
it do të japë vendimin nëse
Anëtarja e Gjykatës Kush-
tetuese, Altina Xhoxhaj e
kalon vetingun apo do të sh-
karkohet nga detyra. Por pa-
varësisht se si do të jetë ky
vendim, Gjykata Kushte-
tuese është prej javësh jash-
të funksionit, pasi ka vetëm
4 anëtare me gjithë Xhox-
hajn me mandat të plotë në
një kohë që duhen 6 anëtarë
për të hapur mbledhjen e 5
për të marrë një vendim. Kjo
për opozitën ka një pasoje të
rëndë, qytetarët nuk marrin
drejtësi dhe një shembull
konkret është rasti i pronar-
ëve, të cilët nuk kanë ku të
godasin vendimet e qever-
isë. "Këto janë të drejta tash-
më të krijuara, janë pritsh-
mëri ligjore të konfirmuara
nga ligji dhe vendime të një
qeverie të mëparshme dhe
qeveria vendos t'i shkelë.
Këto janë shkelje kush-
tetuese. Në të shkuarën Gjy-
kata Kushtetuese ka vendo-
sur dhe i ka rrëzuar akte të
tilla qeverisë, po këtë nuk
mund ta bëjë më. Nuk mund
të ankohen më pronarët në
Gjykatën Kushtetuese", tha
z.Bylykbashi dje për "Vision
Plus". Por, Gjykata Kushte-
tuese është vetëm një nga
institucionet e bllokuara.
Gjykata e Lartë është po në
të njëjtën situatë, ndërkohë
që 8 institucione të reja të
krijuara në kuadër të re-
formës në drejtësi ose nuk
funksionojnë, ose janë ngri-
tur pjesërisht, ose në rastin
më të keq askush nuk mund
të thotë se kur do të ngrihen,
edhe pse kane kaluar 20 muaj
nga miratimi i ndryshimeve
kushtetuese. "Nuk nis punën
Këshilli i Emërimeve në
Drejtësi për të zhbllokuar
Gjykatën Kushtetuese apo
inspektorin e lartë të drejtë-
sisë. Gjykata Kushtetuese po
bie e nuk ngrihet dot, nuk po
plotësohet me anëtarë të
tjerë. Gjykata e Lartë po kë-
shtu, nuk po ngrihet SPAK-
u, nuk po zgjidhet Prokurori
i Përgjithshëm. Ne kemi

Deputeti i PD-së: Kryeministri bllokon reformën për Tahirin dhe ministrat e tjerë

PD, Bylykbashi akuza Ramës:
Drejtësia drejt kolapsit

"Pamundësia për qytetarët, nuk marrin drejtësi"

Prokurorin e Përkohshëm që
është pa veting, pse? Sepse
nuk e bëjnë dot", u shpreh
deputeti i PD-së. Bylykbashi
paralajmëron se situata ësh-
të problematike. "Jemi për-
para një kolapsi të sistemit,
që po pamundëson bërjen e
drejtësisë dhe mbrojtjen e in-
teresit të qytetarëve të thjesh-
të dhe kemi Edi Ramën nga
ana tjetër, që po bllokon pro-

cesin për t'u mbrojtur nga ato
që do të dalin nga hetimi dhe
gjykimi përfundimtar i çësh-
tjes 'Tahiri' apo ministrave të
tjerë", tha Bylykbashi. Ar-
kitektura e re kushtetuese e
ka vendosur vetingun si ba-
zament e për këtë arsye, ng-
ritja apo funksionimi i çdo in-
stitucioni përcaktohet nga
shpejtësia e këtij procesi. "Ne
kemi vetingun që në parim

është shumë i mirë, sepse do
të pastrojë gjyqësorin dhe
prokurorinë, i cili është bërë
si moment bllokimi. Atëherë
zgjidhja e vetme është, shpe-
jtësia e madhe duke zbatuar
të gjitha rregullat në bërjen e
vetingut", u shpreh z.Byly-
kbashi. Por sipas PD, vetingu
është moment që kryeminis-
tri Rama po shfrytëzon për të
siguruar kapjen e sistemit të

drejtësisë. "Qëllimi i Ramës
është bllokimi i të gjithë kë-
tyre institucioneve derisa ai
të gjejë personat, të cilët i du-
hen për t'i vendosur aty. Në
fund fare e ka për të konfir-
muar që ai vetë nuk çon para
drejtësisë bashkëpunëtorët e
tij të ngushtë, përfshi Sajmir
Tahirin, që e kërcënon sa herë
i afrohen prangat se do të
flasë", u shpreh deputeti i PD-

së. Paralelisht me shqetë-
simin për kapjen e sistemit,
opozita ka edhe shqetësimin
se qytetarët nuk do të mar-
rin dot drejtësi, pasi për sh-
kak të vetingut do të ketë mu-
ngesa në radhët e gjyqtarëve
e prokurorëve mjaftueshëm,
e çështjet do të shtyhen në
pafundësi, problematikë kjo
që duhet të marrë zgjidhje sa
më parë.

AKUZA
"Jemi përpara një
kolapsi të sistemit që
po pamundëson bërjen
e drejtësisë dhe
mbrojtjen e interesit të
qytetarëve të thjeshtë
dhe kemi Edi Ramën
nga ana tjetër, që po
bllokon procesin nga
ana tjetër për t'u
mbrojtur nga ato që do
të dalin nga hetimi dhe
gjykimi përfundimtar i
çështjes Tahiri apo
ministrave të tjerë",-
tha Bylykbashi.

Deputetja e Partisë
Demokratike, Jorida

Tabaku deklaroi dje se
raporti i Departamentit
Amerikan të Shtetit konfir-
mon atë çfarë opozita ka ar-
tikuluar për muaj me
radhë, "se ndërtimi është
sponsorizuar kryesisht
dhe veçanërisht nga paratë
e drogës". Sipas saj, "qever-
ia ka mbyllur sytë përballë
pastrimit të parave në fush-
ën e ndërtimit duke lejuar
betonimin e parave të krim-
it të organizuar, që po sipas
raportit, e ka vendin tonë
strehën e tij të preferuar.
Pasi siç edhe raporti i
DASH vëren, ndonëse ka
një ligj për të luftuar
pastrimin e parave ai është
inefektiv". Po kështu rapor-
ti i DASH vendos gishtin

tregues mbi shkaqet e vërte-
ta që kanë sjellë si pasojë
pastrimin e parave. "Sh-
qipëria po gjeneron organiza-
ta të sofistikuara sa i takon
krimit të organizuar duke
përfshirë edhe drogën dhe
trafikimin e saj, kontra-
bandën që favorizohet nga
kontrollet e dobëta në doganë.
Për rrjedhojë në një ekonomi
informale, me para që vijnë
nga jashtë në formën e remi-

tancave e kanë shndërru-
ar Shqipërinë në qendrën
e operimit rajonal të krim-
it të organizuar dhe bazë
të pastrimit të parave.
Raporti është një tjetër
provë e asaj çfarë qeveria
dhe sejmenët e saj fshehin
duke provuar edhe një herë
vërtetësinë e akuzave dhe
kauzës së ngritur nga
opozita",- theksoi deputet-
ja e PD-së.

Pakti detar me Greqinë;
Çfarë negocioi qeveria
"Berisha" në 2009-ën

Në marrëveshjen e shfuqizuar nga Gjykata Kush
tetuese për delimitimin e kufirit detar mes Shqipërisë

dhe Greqisë, ekspertët patën kundërshtuar disa mo-
mente të rëndësishme, ku Shqipëria sipas përllogaritjeve
të tyre humbiste territor 335 kilometra katrorë. Kjo sepse
ishulli Othonoi ishte skaji i territoreve tokësore greke
nga ku janë përllogaritur dhe koordinatat e kufirit zyr-
tar. Nëse palët do të mbështeteshin në parimin e paanë-
sisë ishullit të banuar Othonoi mund t'i jepej një det ter-
ritorial vetëm me 12 milje detare dhe pjesa tjetër do t'i
takonte brigjeve të Karaburunit përballë. Në kundërsh-
tim me Konventën e Detit u konsiderua dhe prirja e Gre-
qisë për t'u futur në ngushticën e Otrantos, pasi asnjë
shtet i tretë nuk ka të drejtë të vendosë vija të drejta
bazore, për të ndërprerë detin shtetëror, hapësirën e afërt
vijimore dhe hapësirën ekskluzive ekonomike të shtetit
tjetër. Top Chanel raporton se pabarazia në matje u kon-
statua pikërisht në mes të kanalit të ngushtë të Korfuz-
it, ku largësia është shumë e vogël dhe janë përdorur dhe
shkëmbinjtë nënujor si pika referuese. Shkëmbi Barke-
ta është konsideruar si pikë skajore duke afruar kufirin
pranë bregdetit shqiptar. Kjo bëri që me marrëveshjen e
2009-ës Shqipëria në kanalin e Korfuzit, të mos merrte
gjysmën e kanalit; në disa pjesë vetëm çerekun e tij. Kjo
pasi si pika referuese u përfshinë dhe shkëmbinj që herë
dalin mbi ujë dhe herë zhdukën, të cilët u barazuan me
ishujt e mëdhenj. Ekspertët patën kontestuar si përl-
logaritej në cenim të territorit shqiptar edhe atë në gji-
rin e Sarandës, pasi matja ka nisur ka nisur nga muri
historik i qytetit dhe jo nga vija ujore që do bashkonte
kepin e Qefalit me Kepin e Mërtesës, ku duhej përcaktu-
ar vija e mesme e baraslarguar. Humbja e përllogaritur
në këtë pikë është 15 km katror. Nga pikëpamja proce-
durale ky pakt i lidhur në 2009-ën dhe rrëzuar në 2010-ën
nga Gjykata Kushtetuese nisi, pa marrë plotfuqinë për
negociim tek presidenti i Republikës.

Gjatë një seance
parlamentare

Valentina Madani

"DASH konfirmoi akuzat e opozitës ndaj qeverisë"

PD, Tabaku: Ndërtimi dhe resortet,
sektorët ku pastrohen paratë

Krimi
"Shqipëria po gjeneron
organizata të sofistikuara sa
i takon krimit të organizuar
duke përfshirë edhe drogën
dhe trafikimin e saj,
kontrabandën që favorizohet
nga kontrollet e dobëta në
doganë",-tha znj. Tabaku.

Gjatë një seance
parlamentare
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Ambasadori amerikan
në Tiranë, z.Donal Lu
shprehet shpresë-

plotë se organet e reja të dala
nga reforma në drejtësi do të
ndëshkojnë politikanë dhe
njerëz me pushtet. Në një
prononcim për "Top Chan-
nel", ai deklaroi dje se KLP
dhe KLG do të ngrihen së
shpejti bashkë me SPAK-un.
Sipas tij, dy shkaqet që vonu-
an ngritjen e institucioneve
si SPAK dhe Byroja Ko-
mbëtare e Hetimit tashmë
janë zgjidhur tashmë. Am-
basadori amerikan u përgjig-
jet pyetjeve se çfarë po e
vonon ngritjen e Këshillit të
Lartë të Gjyqësorit, Këshillit
të Lartë të Prokurorisë,
SPAK dhe Byroja Kombëtare
e Hetimit. "Vonesat kanë
ardhur për dy arsye. E para,
ishte kundërshtimi i ligjit të
vetingut nga opozita. Ata e
humbën këtë sfidë. E dyta,
ishte vonesa në gjetjen e kan-
didatëve të kualifikuar jash-
të sistemit të drejtësisë për
anëtarët e KLGJ-së dhe KLP-
së. Tashmë, të dyja këto çësh-
tje janë zgjidhur. Kandidatët
për këto institucione janë
duke kaluar në procesin e
vetingut. Ata do të jenë funk-
sionalë shumë shpejt", dek-
laroi z.Donald Lu. Asnjë habi
nga ambasadori Lu për ata
që nuk e kanë optimizmin e
tij. "Nuk është për t'u habi-
tur që politikanët vazhdojnë
të kritikojnë dhe të mbjellin
dyshime për këto struktura.
Ata ishin dikur të paprek-
shëm. Tani ata kanë frikë",
shprehet diplomati ameri-
kan. Ambasadori amerikan
e deklaroi reformën në
drejtësi si pikë kryesore të
misionit diplomatik që në
ditën e tij të parë në Shqipëri.
Prej z.Lu kanë ardhur dek-
laratat më të forta për politi-
kanë, gjyqtarë e prokurorë
të korruptuar, për banda dhe
grupe kriminale si dhe për
dekriminalizimin e politikës.
Ambasadori Lu theksoi më
herët se politikanët, policët
dhe prokurorët u zotuan
përpara popullit shqiptar
dhe përpara nesh. "Politi-
kanëve, policëve dhe
prokurorëve: ju u zotuat për-
para popullit shqiptar dhe
përpara nesh. Ne investuam
me burime për t'ju ndihmuar
në luftën kundër krimit të
organizuar dhe korrupsion-
it. Ku janë rezultatet? Popul-
li shqiptar do që t'i jepet fund
pandëshkueshmërisë. Komu-
niteti ndërkombëtar kërkon
rezultate konkrete përpara

Kreu i grupit par
lamentar të LSI, Pet-

rit Vasili përmendi dje se
sipas Departamentit Ame-
rikan të Shtetit, Shqipëria
është kthyer në një lav-
atriçe të pastrimit të para-
ve të drogës, trafikut të qe-
nieve njerëzore si dhe krim-
it të organizuar. Përmes një
postimi në "Facebook", Va-
sili shprehet se ky kryemi-
nistër ka vdekur politik-
isht dhe koha e tij ka
mbaruar. "Amerika foli,
kryeministri e ktheu ven-
din në lavatriçe gjigante të
pastrimit të parave të krim-
it. Departamenti Ameri-
kan i Shtetit foli qartë. Sh-
qipëria është kthyer në një
lavatriçe gjigante të
pastrimit të parave të
drogës, trafikut të qenieve
njerëzore, krimit të organi-
zuar. Kryeministri i zënë
për fyti nga krimi i organi-
zuar e damkosi Shqipërinë

"DASH foli qartë, kryeministri gënjeshtar global"

Vasili: Rama e ktheu vendin në
lavatriçe të pastrimit të parave të krimit

Reforma në drejtësi, Gjonaj: Sfidë,
ngritja e institucioneve të reja

Deri dje gjyqtarët e prokurorët ishin kthyer në një
korporatë, e cila e ishte e pamundur për t'u depërtu-

ar. Ndërsa sot shikojmë gjyqtarë e prokurorë, të cilët
nuk e ndjejnë veten që kalojnë procesin dhe dorëhiqen,
si dhe gjyqtarë e prokurorë, të cilët nuk e kalojnë dot
procesin e vetingut e kjo është pikërisht ajo për të cilën
qytetarët shqiptarë kanë dhënë besimin për reformën
në drejtësi". Me këto fjalë u është drejtuar ministrja e
Drejtësisë, Etilda Gjonaj, studentëve të Fakultetit të
Shkencave Politike-Juridike në Universitetin "Ale-
ksandër Moisiu" të Durrësit. Takimi i organizuar në
formën e një bashkëbisedimi të hapur kishte në qendër
të diskutimit reformën në drejtësi, ecurinë e saj, mbësh-
tetjen që qeveria ka dhënë për këtë reformë si dhe
ndikimin e rezultateve të reformës në marrjen e reko-
mandimit pozitiv për çeljen e negociatave të anëtarësim-
it në BE. Ministrja Gjonaj theksoi se qeveria ka ndër-
marrë të gjithë iniciativën e saj ligjvënëse, ligjbërëse,
por edhe njëkohësisht edhe mbështetjen financiare në
kuadër të zbatimit të reformës në drejtësi. "Për një kohë
jashtëzakonisht të shkurtër janë miratuar një sërë ak-
tesh nënligjore dhe si dhe është siguruar mbështetja fi-
nanciare e infrastrukturore, për t'iu dhënë mundësinë e
ngritjes dhe funksionimit institucioneve të reja, të cilat
janë të lidhura me procesin e vlerësimit kalimtar të
gjyqtarëve dhe prokurorëve", tha Gjonaj.

Opozita kthehet sot në Kuvend,
mblidhet komisioni "Tahiri"

Komisioni për ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Ta
hiri pritet të mblidhet sot dhe cilin pritet të marrin

pjesë edhe deputetët e opozitës. Kuvendi publikoi ax-
hendën e komisioneve parlamentare, ku vërehet edhe
përfshirja në të edhe ajo e mbledhjes së komisionit heti-
mor për çështjen "Tahiri". "Komisioni hetimor 'Për të
kontrolluar veprimet dhe mosveprimet e organeve sh-
tetërore në parandalimin dhe goditjen e fenomenit të
kultivimit dhe trafikut të lëndëve narkotike, përfshirë
çështjen për të cilën prokuroria po heton, z.Saimir Ta-
hiri, ish-ministër i Brendshëm', ora 12:30. Miratim i
listës së ekspertëve të jashtëm, të cilët do të asistojnë
në komisionin hetimor. Njohje e anëtarëve të komisionit
me shkresat e ardhura në sekretarinë e komisionit.
Njohje e anëtarëve të komisionit me shkresat që janë
kërkuar nga mazhoranca për t'iu drejtuar institucion-
eve përkatëse. Vijueshmërinë e punës së komisionit
hetimor lidhur me njohjen e informacionit të klas-
ifikuar", thuhet në njoftim. Kujtojmë se deputetët e
opozitës kanë bojkotuar punimet e komisioneve par-
lamentare që pas arrestimit të protestuesve të Kukësit.

Ambasadori amerikan: SPAK do ngrihet së shpejti, dy arsyet pse u vonua

SPAK, Lu: Politikanët kanë frikë.
Dikur ishin të paprekshëm

"Kandidatët po kalojnë në procesin e vetingut"
Valentina Madani

vendimeve të rëndësishme
këtë pranverë.", u shpreh
z.Donald Lu. Ambasadori u
mor fillimisht me dekrimi-
nalizimin, duke bërë thirrje
për ndalimin e kandidimit në
zgjedhjet vendore të 2015-ës
të kandidatëve me prece-
dentë kriminalë, mision që
nuk u arrit plotësisht në ato
zgjedhje. "Udhëheqësit e par-
tive duhet të bëjnë gjithash-
tu më shumë për të larguar
politikanët e korruptuar dhe
me lidhje kriminale nga
radhët e tyre dhe të mos i ven-
dosin fare emrat e tyre në
fletën e votimit", u shpreh ai

më 26 janar 2016. Por, 'kali' i
tij i betejës ishte reforma në
drejtësi, ku deklaratat
kundër gjyqësorit të korrup-
tuar kanë qenë vërtet të for-
ta. "Shumë gjyqtarë kanë orë
më të shtrenjta se automjeti
i tij". "Nëse ulni kokën dhe
shihni kyçin e dorës e mbani
një orë që kushton më shumë
se makina ime, ka të ngjarë
të jeni një gjyqtar i korrup-
tuar", tha ambasadori i
SHBA më 4 dhjetor 2015. Më
pas, në kuadër të reformës në
drejtësi, kur u njoftua pro-
jekti për Byronë Kombëtare
të Hetimit sipas modelit

amerikan të FBI-së, ambasa-
dori këshilloi historinë e Al
Kapones, për të kuptuar mi-
sionin e kësaj strukture të re.
"Al Kapone drejtoi në Çika-
go grupin e organizuar krim-
inal me të cilin kontrollonte
persona strategjikë në poli-
ci, në sistemin e drejtësisë
dhe në qeverisjen e qytetit.
Një shembull i njohur i këtij
fenomeni është rasti i trafi-
kantit të dënuar Emiljano
Shullazi, që për shumë vite u
akuzua për vrasje, trafik,
gjobëvënie, por vetëm së fund-
mi u arrestua", shprehej më
23 mars 2016, Donald Lu.

DEKLARATA
Asnjë habi nga
ambasadori Lu për
ata që nuk e kanë
optimizmin e tij. "Nuk
është për t'u habitur
që politikanët
vazhdojnë të kritikojnë
dhe të mbjellin
dyshime për këto
struktura. Ata ishin
dikur të paprekshëm.
Tani kanë frikë",
shprehet diplomati
amerikan.

si vendi ku krimi ka kapur
pushtetin politik të qeverisë
dhe ekonominë e vendit", tha
z.Vasili. Ai akuzoi se ky
kryeministër, që ekonominë
kombëtare e shkatërron në
emër të pastrimit të parave të
zeza të krimit ka vdekur poli-
tikisht. DASH thotë: 'Ndërti-
mi, veçanërisht në zonat breg-
detare, projektet e biznesit dhe
kumari janë metodat më pop-
ullore të pastrimit të parave

në Shqipëri'. Sipas Departa-
mentit të Shtetit, institucio-
net shqiptare janë inefektive
në luftën kundër pastrimit
të parave. Si rezultat, paratë
e pista në vend pastrohen le-
htësisht. Koha e këtij
kryeministri ka mbaruar. Ky
është thjesht një gënjështar
global, që është i sinqertë
vetëm me kriminelët. Sh-
qiptarët janë pa drejtim",
shprehet z.Vasili.

AKUZA
"Sipas DASH, institucionet
shqiptare janë inefektive në
luftën kundër pastrimit të
parave. Si rezultat, paratë e
pista në vend pastrohen
lehtësisht. Koha e këtij
kryeministri ka mbaruar. Ky
është një gënjeshtar global, i
sinqertë vetëm me kriminelët.
Shqiptarët janë pa drejtim",
tha z.Vasili.
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DITA E PUNES
REAGIMET

Kryeministri Edi Rama
u bëri thirrje të gji-
thë atyre qytetarëve

që kërkojnë një punë, ta gje-
jnë atë në privat dhe jo vetëm
në shtet. Rama vizitoi dje
panairin e organizuar nga
Ministria e Punës, në she-
shin "Skënderbej", ku morën
pjesë kompani dhe biznese të
njohura në vend. Duke u
ndalur në stendat e tij,
kryeministri foli me përfaqë-
sues të bizneseve të ndry-
shme punëkërkuese për ec-
urinë e tij. Ata u shprehën
të interesuar për të zgjeru-
ar stafet e tyre me punonjës
të rinj, profesionistë. "Kemi
nevojë për mbi 50 punonjës,
menaxherë, shitës. Pagat,
minimalja 300, pastaj vazh-
don, varet nga eksperienca.
Kryesorët e kanë mbi 50
mijë të reja", u shpreh për-
faqësuesi i një prej firmave
më të njohura të industrisë
së përpunimit të mishit në
vend. Kryeministri Edi
Rama e vlerësoi panairin si
një mundësi për të qenë më
pranë njerëzve me informa-
cionin e duhur përsa u
takon mundësive për punë-
sim. Kryeministri tha se sit-
uata e punësimit është në
përmirësim të vazhdueshëm
dhe çelja e vendeve të punës
është reale. "Këto panaire që
ne organizojmë dhe vazh-
dojmë të organizojmë në të
gjitha qendrat e bashkive të
Shqipërisë janë një mënyrë
për të shkuar më pranë
njerëzve dhe për të dhënë sa
më shumë informacion të
drejtpërdrejtë, në mungesë
të kanaleve të informacion-
it që merren me papunësinë
dhe nuk merren me punë-
simin dhe që njerëzit kon-
taktojnë drejtpërdrejtë me
punëdhënësit e ndryshëm.
Kemi një situatë që është në
përmirësim të vazhdue-
shëm. Ka një rritje të vetë-
dijes, siç mund ta konstato-
ni edhe nga të gjitha kontak-
tet këtu me punëdhënësit,
për domosdoshmërinë e
formimit profesional", tha
Rama. "Ne kemi një inve-
stim serioz këtë vit, duke fi-
nancuar kurset e formim-
it profesional për ata që da-
lin nga ndihma ekonomike,
apo ata që kanë nevojë për
një formim profesional, me

Dita Ndërkombëtare e Punës, 60 biznese ofrojnë punësim në panairin e hapur nga qeveria

Rama: Puna nuk gjendet vetëm në
shtet, drejtohuni në sektorin privat
"Pagat do rriten, por duhet të rritet më parë ekonomia"

Darina Tanushi

një pagë që është më e lartë
sesa mesatarja e ndihmës
ekonomike. Faktikisht, në
të gjitha ndërmarrjet e Sh-
qipërisë ka vende pune. E
rëndësishme është që të kup-
tohet se puna nuk vjen në
shtëpi, puna nuk është
vetëm punë shteti dhe se për

ne është e domosdoshme që
të ndajmë njëherë e mirë
këtë vijë, dmth., të funksion-
ojmë si një forcë e madhe
lëvizëse, që shtyn drejt punë-
simit real në sektorin pri-
vat", nënvizoi Rama. "Natyr-
isht që kur vjen puna tek
pagat, pagat duhet të rriten,

por që pagat të rriten, duhet
të rritet ekonomia dhe që
ekonomia të rritet duhet të
punojmë shumë fort të
gjithë së bashku. Ndërkohë
që këtu në këtë panair
mund ta shikoni që ka jo
vetëm paga të ulëta, por
edhe paga mesatare, edhe

paga të larta. Ka banka që
kërkojnë punonjës, ka ko-
mpani të mëdha që kër-
kojnë menaxherë, që do të
thotë që jemi në një situatë
ku çelja e vendeve të punës
është reale, rritja e mundë-
sive për punë është reale,
por duhet të luftojmë të

gjithë së bashku me një
psikologji të rëndë, të
trashëguar se 'më mirë një
punë shteti, ose pastaj më
mirë në kafe me lekët e
mamit e babit, ose në 'Face-
book' duke i thënë kryemi-
nistrit na gjej punë!", tha
më tej kryeministri.

Sekretari i Përgjiths
hëm i Partisë Social-

iste, njëherësh dhe kry-
etar i grupit parlamentar,
Taulant Balla deklaroi se
në vitin 2019, PS do të hyjë
në zgjedhje në një aleancë
vetëm me qytetarët e za-
konshëm. Në një bash-
këbisedim me gazetarë,
tri ditë pas mbledhjes së
Asamblesë Kombëtare,
Balla sqaroi se prej ditës
së djeshme ka filluar pro-
cesi i llogaridhënies për-
para qytetarëve, i cili do
të shtrihet në të 321
njësitë administrative, në
të 61 bashkitë dhe në të 12
qarqet e vendit. "Ne fil-
lojmë prej sot një llog-
aridhënie publike në të
gjitha nivelet, që do të
thotë nga kryeministri
tek drejtuesit politikë të

TRITAN SHEHU
Deputeti i PD-së, Tritan
Shehu ka reaguar
përmes një komenti në
rrjetet sociale lidhur me
gjendjen e minatorëve.
"Meqenëse sot është 1
Maji: Ish-minatorët e
Memaliajt, Tepelenës, të
qarkut të Gjirokastrës
vazhdojnë të jetojnë në
varfëri të thellë. Asnjë
risi për statusin e
minatorit nga kjo qeveri,
që rrëzoi në Kuvend çdo
mundësi për
implementimin e kësaj
të drejtë legjitime", tha
Shehu.

LARGIMET
Koordinatorja e
Platformës së
Bashkëqeverisjes,
"shqipëriaqeduam.al",
Elisa Bërziu tha dje: "Në
vetëm këta muaj në
reflektim të rasteve të
paraqitura në platforme
tek ALUIZNI dhe hipote-
kat janë marrë një sërë
masash ndëshkuese: 81
zyrtarë të shkarkuar dhe
që do të ndiqen penalisht
dhe 45 punonjës që ka-
në marrë paralajmërim
për përjashtim nga puna
dhe vërejtje", tha Bërziu,
në ERTV.

qarqeve, ministrat e kabi-
netit, zv.ministrat e më pas
kryetarët e bashkive dhe
drejtuesit e të gjitha shërbi-
meve publike kalojnë
përmes një dhënie llogarie
përpara qytetarëve në komu-
nitetet e tyre. Në të 321
njësitë administrative të
vendit, në të 61 bashkitë, në
12 qarqe qytetarët janë të
ftuar që të marrin pjesë në
këtë analizë. Ne e konsid-
erojmë të nevojshme të ko-
munikojmë me ata gjithçka
që kemi bërë në këto 6-7 muaj
të parë të mandatit tonë të
dytë", tha Balla. Gjithashtu,

Balla deklaroi se koha kur
qeveritë japin llogari para
popullit, vetëm një herë në 4
vjet, ka marrë fund me 25
qershorin e vitit të kaluar
dhe se është meritë e qever-
isë që Shqipëria mori reko-
mandimin pozitiv, pa asnjë
kusht për hapjen e negoci-
atave.

"Ne kemi një ekip të sh-
këlqyer qeverisës. Arsyeja e
këtij vlerësimi ka të bëjë
pikësëpari, që është kjo
qeveri që po qeveris vendin
që mundësoi që Shqipëria të
marrë rekomandimin pozi-
tiv, pa asnjë kusht për

hapjen e negociatave.
Është ky vlerësim që tre-
gon se Shqipëria me këtë
qeveri, me këtë kabinet
dhe me kryeministrin Edi
Rama është në drejtimin
e duhur", tha Balla. I py-
etur në lidhje me një ri-
kandidim të mundshëm
të atyre kryetarëve të
bashkive që kanë tri
mandate që drejtojnë,
Balla e la të hapur
mundësinë. "Të gjithë
kanë të drejtë të garojnë,
por do të jetë PS dhe
strukturat e saj, ajo që do
vlerësojë se kush do të
ketë nderin të përfaqësojë
kombëtaren e PS-së në
zgjedhjet e 2019", tha Bal-
la duke u bazuar në ligjin
e 2014-ës, që sqaron se
prej atij viti fillon
numërimi i mandateve.

ERION VELIAJ
Projekti i nisur së fundmi
nga Bashkia e Tiranës për
kthimin e shkollave në
qendër komunitare pas
orarit të mësimit ka
mundësuar hapjen edhe
të rreth 120 vende të reja
pune në kryeqytet. Erion
Veliaj informoi se "në
bashkëpunim me
Ministrinë e Arsimit
hapëm 62 palestra, do të
thotë që do kemi edhe 62
sanitarë dhe 60
administratorë tani që
janë hapur deri vonë në
darkë për kurset sportive".

Rikandidimi i Dakos dhe Sejdinit, kreu i Grupit të PS: E vendosin strukturat

Balla: Kemi një ekip të shkëlqyer qeverisës,
në 2019 aleancë me qytetarët e zakonshëm

Kryeministri Edi Rama
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Organizata Botërore e Punës: 63.5% e grave, punë informale

Studimi, plot 61% e të punësuarve
 në Shqipëri punojnë në të zezë

Kreu i KSSH: Qeveria po dështon në luftën ndaj informalitetit. Më shumë siguri në punë

Minatorët në protestë: Stop nëpërkëmbjes së punëtorëve
Kol Nikollaj: Do të ushtrojmë presion deri në miratimin e statusit

Shqipëria rezulton si
vendi me përqindjen

më të lartë në Europë për
punësimin informal, për-
katësisht me 61 %. Këto të
dhëna vijnë nga raporti
më i fundit i kryer nga Or-
ganizata Botërore e
Punës, ILO, e cila ka bërë
me dije se një ndër çësht-
jet më tepër shqetësuese
në këtë fushë është punë-
simi në të zezë. Në studim
theksohet më tej se më
shumë se 61 për qind e pop-
ullsisë së punësuar në
botë, punojnë në mënyrë
joformale. Ndërkaq pjesa
e punësimit joformal në
nënrajonin në zhvillim
(36.8 për qind) është dy herë
më e lartë se në rajonin e
zhvilluar (15.6 për qind).
Pjesa e punësimit joformal
në Shqipëri (61.0 për qind)
dhe Armeni (52.1 për qind)
janë ndër më të lartat në
rajon dhe për të cilën anko-
het më shumë se gjysma e
popullsisë së punësuar. Sa
i përket të dhënave të Sh-
qipërisë, gra në punë infor-
male janë 63.5 %, prej të
cilave 36.4 % konsiderohet
ato shtëpiake, ndërsa dy
vendet e tjera të rajonit të
studiuara, Bosnja e Her-

cegovina dhe Serbia, e kanë
përqindjen dukshëm më të
ulët, përkatësisht 30.1 % dhe
22.1 %. Raporti i ILO thek-
son se një kalim në ekonom-

inë formale është kusht për
të realizuar punë të denjë për
të gjithë. Ndërkohë në
Evropë dhe Azinë Qendrore,
një e katërta (25.1 për qind)

e popullsisë së punësuar
angazhohet në punë infor-
male dhe pjesa tjetër në
20.9 për qind, duke përjas-
htuar bujqësinë. Evropa
Jugore dhe Perëndimore
janë nën mesataren rajo-
nale që zënë 14.3 për qind.
Në Evropën Lindore (31.5
për qind) dhe në Azinë
Qendrore dhe Perëndi-
more (43.4 për qind). Sipas
raportit niveli i arsimit
është një faktor kyç që
ndikon në nivelin e infor-
malitetit. Globalisht, kur
niveli i arsimit rritet, nive-
li i informalitetit zvogëlo-
het, thotë raporti. Njerëzit
që kanë përfunduar ar-
simin e mesëm dhe të lartë
kanë më pak gjasa që të
jenë në punësim joformal,
në krahasim me punëtorët
që nuk kanë arsim ose
kanë përfunduar arsimin
fillor.

Në ditën ndërkombë-
tare të punëtorëve,
minatorët zgjodhën

të protestonin për të drejtat
e tyre, sigurinë në punë,
rritjen e pagave e pensioneve
si dhe miratimin e statusit të
minatorit. Ata zhvilluan një
marshim ditën e djeshme
pranë "Ushtarit të Panjo-
hur" në kryeqytet, ku me pan-
karta në duar kërkuan më
shumë dinjitet e kushte në
punë. Në një intervistë për
"Gazeta Shqiptare", kreu i
Konfederatës së Sindikatave
të Shqipërisë, Kol Nikolloj
tregon se pagat në vendin
tonë janë më të ulëtat në ra-
jon e bën me dije se brenda 6
vitesh paga minimale është
rritur vetëm një herë me
10%. Më tej ai shton se
sindikatat do të ushtrojnë
gjithë presionin e duhur pozi-
tiv, në mënyrë që statusi i
minatorit të miratohet sa më
shpejt të jetë e mundur.

Cili ishte shkaku i zhvil-Cili ishte shkaku i zhvil-Cili ishte shkaku i zhvil-Cili ishte shkaku i zhvil-Cili ishte shkaku i zhvil-
limit të protestës së dje-limit të protestës së dje-limit të protestës së dje-limit të protestës së dje-limit të protestës së dje-
shme?shme?shme?shme?shme?

Protesta jonë në 1 Maj ka
si burim kërkesën për
shpresë më të mirë, për jetë
dinjitoze me orientim social
dhe me integrim europian.
Ne protestuam dhe artiku-
luam të gjitha kërkesat dhe

ankesat tona për më shumë
liri dhe të drejta sindikale,
për kontraktim kolektiv
real dhe jo formal, për një
vëmendje të shtuar të sh-
tetit ndaj sindikatave dhe
shqetësimeve të tyre. Ne pro-
testuam për siguri e shëndet
në punë, për punësimin e të
rinjve, të grave dhe të të
gjithë njerëzve në nevojë për
rritjen e mirëqenies së pen-
sionistëve, rritjen e pagës
minimale dhe për shpalljen
zyrtare të minimumit jetik
zyrtar. Nisur nga pabarazia
e krijuar ndërmjet shtre-
save të varfra dhe të pasura,
protesta është zgjidhja më e
mirë për ta ngushtuar këtë

hendek dhe për të luftuar
dhe eliminuar varfërinë, e
cila po merr përmasa të frik-
shme me shtrirje si në thellë-
si, ashtu edhe në gjerësi.
Protestat dhe zgjimi i
ndërgjegjes shoqërore është
shpresë për punësimin.
Vetëm punësimi do të bëjë
realitet ëndrrën dhe sfidën
tonë për mirëqenie sociale e
integrim shoqëror të së
gjithë shoqërisë sonë.

Cilat  janë disa ngaCilat  janë disa ngaCilat  janë disa ngaCilat  janë disa ngaCilat  janë disa nga
kërkesat e minatorëve ndajkërkesat e minatorëve ndajkërkesat e minatorëve ndajkërkesat e minatorëve ndajkërkesat e minatorëve ndaj
shtetit shqiptar?shtetit shqiptar?shtetit shqiptar?shtetit shqiptar?shtetit shqiptar?

Punonjësit e nëntokës
gjatë 25 viteve janë keqtraj-
tuar. Me këta punonjës ësh-
të abuzuar me pagesën min-

imale të sigurimeve sho-
qërore e shëndetësore. Si re-
zultat i këtij veprimi abu-
zues, ata dalin në pension
me vlerë minimale, ndërsa
punonjësit që punojnë aktu-
alisht janë më të mbrojtur,
pasi është ulur mosha e dal-
jes në pension në 55 vjeç dhe
për ta paguhet 5% më shumë
siguracion suplementar, që
pensioni i pleqërisë së tyre
të jetë me dinjitoz dhe më i
pranueshëm.

Si paraqiten kushtet eSi paraqiten kushtet eSi paraqiten kushtet eSi paraqiten kushtet eSi paraqiten kushtet e
punës për punonjësit  epunës për punonjësit  epunës për punonjësit  epunës për punonjësit  epunës për punonjësit  e
nëntokës?nëntokës?nëntokës?nëntokës?nëntokës?

Kushtet e punës e të sig-
urisë në punë janë relative.
Në biznese serioze dhe që

kanë numër të madh punon-
jësish e organizim sindikal
janë të pranueshme. Ndërsa
në disa miniera private të
vogla apo që janë të shpërn-
dara në zona të thella rurale
situata është mjaft shqetë-
suese. Pikërisht këtu janë
edhe aksidentet e shumta.

A janë të kënaqshme pa-A janë të kënaqshme pa-A janë të kënaqshme pa-A janë të kënaqshme pa-A janë të kënaqshme pa-
gat e punonjësve të këtijgat e punonjësve të këtijgat e punonjësve të këtijgat e punonjësve të këtijgat e punonjësve të këtij
sektori?sektori?sektori?sektori?sektori?

Pagat në vendin tonë janë
më të ulëtat në rajon, ku për
6 vite paga minimale është
rritur vetëm një herë me
10%. Pavarësisht detyrimit
ligjor që çdo vit duhet rritur
me ligj dhe duhet indeksuar
në përputhje me rritjen
ekonomike dhe normën e
inflacionit. Ne jemi vendi i
vetëm ku rritja ekonomike
nuk përkthehet në rritje
punësimi. Informaliteti
tashmë e ka prishur ekuili-
brin e mesa duket, qeveria
po dështon në luftën ndaj in-
formalitetit. Akoma po
punohet me bilance të rreme

dhe kemi një evazion fiskal
të frikshëm. Nga studimet e
KSSH-së, konkludojmë se 32
deri 40% e ekonomisë është
akoma informale sipas ra-
joneve. Informalieti më i
madh është në sektorin e
bujqësisë, agro-përpunimit,
turizmit e tregtisë.

Pse nuk është miratuarPse nuk është miratuarPse nuk është miratuarPse nuk është miratuarPse nuk është miratuar
ende statusi i minatorit?ende statusi i minatorit?ende statusi i minatorit?ende statusi i minatorit?ende statusi i minatorit?

Në lidhje me statusin e
minatorit, KSSH po punon
prej 4 vitesh. Tashmë drafti
përfundimtar është miratu-
ar nga komisioni i posaçëm
dhe është në sirtarët e qever-
isë. Ne prisnim që të mirato-
hej në parlament në prag të
1 majit, por diçka e tillë nuk
ndodhi. Tashmë ne jemi të
përgatitur dhe do të ush-
trojmë gjithë presionin e
duhur pozitiv që edhe kjo
veprimtari e jona të përfun-
dojë me sukses, ashtu si dhe
statusi i naftëtarëve i cili
pavarësisht miratimit, ako-
ma vazhdojnë burokracitë
shtetërore në zbatim të tij.

Voltiza Duro KËRKESAT E MINATORËVE

Miratim i statusit të minatorit.
Rritje e pensioneve të këtyre punonjësve.
Luftë ndaj informalitetit në punë.
Siguri dhe kushte më të mira pune.
Rritje e pagës minimale.

Studimi i bërë nga  Organizata Botërore e Punës

Kreu i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë,
Kol Nikolloj, gjatë protestës së djeshme
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Këshilli i Ministrave
rishpërndan numrin
e punonjësve në

njësitë e qeverisjes qendrore.
Vendimi prek të gjitha min-
istritë dhe numri total i per-
sonave që do të duhet të
"dorëzojnë çelësat" e zyrës
është 182 punonjës. Ndërko-
hë po aq persona, 182 veta do
të punësohen në Agjencinë
Kombëtare të Shoqërisë së
Informacionit, duke e çuar
numrin e përgjithshëm të
punonjësve të këtij institu-
cioni në 335. Vendimi është
botuar në Fletoren Zyrtare
dhe hyn në fuqi sot.
LARGIMETLARGIMETLARGIMETLARGIMETLARGIMET

Sipas vendimit, numrin
më të madh të largimeve nga
puna do ta ketë Ministria e
Financave dhe Ekonomisë,
ku reduktohet me 92 veta,
duke e çuar numrin e
përgjithshëm të punonjësve
të këtij institucioni në 5 726.
Më pas vjen Ministria e
Brendshme, ku për vitin 2018
numri i punonjësve redukto-
het me 10 veta, duke e çuar
numrin e përgjithshëm të
punonjësve të këtij institu-
cioni në 14 146. Do të shkur-
tohen përkatësit nga shtatë
vende pune në Ministrinë e
Bujqësisë dhe Zhvillimit Ru-
ral, duke e çuar numrin e
përgjithshëm të punonjësve
të këtij institucioni në 1 997
dhe Ministrinë e Drejtësisë,
ku pas largimit të 7 punon-
jësve, numri i përgjithshëm i
këtij institucioni zbret në 5
681. Këshilli i Ministrave ven-
dosi që numri i punonjësve
të sistemit të Ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale, për vitin 2018, reduk-
tohet me 27 veta, duke e çuar
numrin e përgjithshëm të
punonjësve të këtij institu-
cioni në 4262. Në vendimin e
qeverisë të miratuar dje më-
sohet se numri i punonjësve
të sistemit të Ministrisë së
Infrastrukturës dhe En-
ergjisë për vitin 2018 reduk-
tohet me 4 veta, duke e çuar
numrin e përgjithshëm të
punonjësve të këtij institu-
cioni në 970. Ndërkohë, num-
ri i punonjësve të sistemit të
Ministrisë së Mbrojtjes për
vitin 2018 reduktohet me 2
veta, duke e çuar numrin e
përgjithshëm të punonjësve
të këtij institucioni në 8 971.
Numri i punonjësve të siste-
mit të Ministrisë së Turizmit
dhe Mjedisit për vitin 2018
reduktohet me 2 veta, duke e
çuar numrin e përgjithshëm
të punonjësve të këtij insti-
tucioni në 1035. Edhe në
Agjencinë e Prokurimit Pub-
lik për vitin 2018 reduktohen
4 veta, duke e çuar numrin e
përgjithshëm të punonjësve
të këtij institucioni në 25.
Ndërkohë nga Agjencia e Zh-
villimit të Territorit për vitin
2018 reduktohen 2 veta, duke
e çuar numrin e përgjiths-
hëm të punonjësve të këtij in-
stitucioni në 43. Nga Drejto-
ria e Sigurimit të Informa-
cionit të Klasifikuar për vitin
2018 reduktohet 1 vetë, ndër-
sa numri i punonjësve të
ADISA-s për vitin 2018 reduk-
tohet me 5 veta, duke e çuar
numrin e përgjithshëm të

punonjësve të këtij institu-
cioni në 155 punonjës. Num-
ri i punonjësve të Autoritetit
Shtetëror për Informacionin
Gjeohapësinor për vitin 2018
reduktohet me 3 veta, duke e
çuar numrin e përgjithshëm
të punonjësve të këtij institu-
cioni në 46 dhe numri i punon-
jësve të Inspektoratit Qen-

dror për vitin 2018 redukto-
het me 4 veta, duke e çuar
numrin e përgjithshëm të
punonjësve të këtij institucio-
ni në 21. Edhe në Departamen-
tin e Administratës Publike
për vitin 2018 reduktohen 5
veta, duke e çuar numrin e
përgjithshëm të punonjësve
të këtij institucioni në 55.

PUNONJËSIT QË IKIN

1. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Brendshme për vitin 2018 reduktohet me 10 veta.
2. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural reduktohet me 7 veta.
3. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Drejtësisë reduktohet me 7 veta.
4. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë reduktohet me 92 veta.
5. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë reduktohet me 4 veta.
6. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Mbrojtjes reduktohet me 2 veta.
7. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit reduktohet me 2 veta.
8. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Kulturës reduktohet me 7 veta.
9. Numri i punonjësve të sistemit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale reduktohet me 27 veta.
10. Numri i punonjësve të Agjencisë së Prokurimit Publik reduktohet me 4 veta.
11. Numri i punonjësve të Agjencisë së Zhvillimit të Territorit reduktohet me 2 veta.
12. Numri i punonjësve të Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar reduktohet me 1 vetë.
13. Numri i punonjësve të ADISA-s reduktohet me 5 veta.
14. Numri i punonjësve të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor reduktohet me 3 veta.
15. Numri i punonjësve të Inspektoratit Qendror reduktohet me 4 veta.
16. Numri i punonjësve të Departamentit të Administratës Publike reduktohet me 5 veta.

Bëhet rishpërndarja punonjësve në njësitë e qeverisjes qendrore për vitin 2018

Largimet nga administrata, hyn në
fuqi vendimi, ikin nga puna 182 veta
Ministritë dhe drejtoritë që preken, ja ku hapen vende të reja

Ornela Manjani

Kontrollet në pikat e karburanteve

ISHTI gjobit 24 subjekte,
33.3 mln lekë për 3-mujorin
Rreth 33.3 milionë lekë është vlera e gjobave ndaj sub

jekteve të tregtimit me shumicë dhe pakicë të kar-
buranteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion
dhe instalimeve elektrike, të vendosura nga Inspekto-
rati Shtetëror Teknik dhe Industrial për 3 muajt e parë
të vitit. Sipas të dhënave zyrtare nga ky dikaster, për 3-
mujorin u vendosën në total 24 masa administrative,
ndërsa vlera e tyre varion nga 50 mijë deri në 2 milionë
lekë sipas shkeljeve të konstatuara.  Numri më i madh i
tyre u vendos në muajin  mars, ndërkohë që janari dhe
shkurti shënoi pak penalizime,
duke qenë se u ndëshkuan
vetëm 9 subjekte. Shkaqet për
vendosjen e gjobave janë të
ndryshme sipas subjekteve,
duke filluar që nga mungesa e
kushteve teknike, tregtimi i
karburantit jashtë normave të
lejuara, mbushje e bombolave
për përdorim familjar në
kundërshtim me ligjin apo
shmangie e treguesve të përm-
bajtjes së squfurit dhe flakërim-
it. Ndërkaq, penalizimeve nuk i
ka shpëtuar as Operatori i Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike, ku rezulton se është gjobitur njësia elektrike
në Kukës, nënstacioni i Bajram Currit dhe Agjencia Ele-
ktrike Tropojë. Shkak për këto masa është bërë mosres-
pektimi i rregullores së sigurimit dhe shfrytëzimit teknik
për impiantet, pajisjet dhe instalimet, çka në të tria ras-
tet është pasuar me aksident të rëndë. Përgjatë vitit 2017,
Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial gjobiti në
total 183 subjekte, ndërkohë që referuar viteve të kalu-
ara, kontrollet intensifikohen gjatë muajve të verës për
shkak të rrezikut të shtuar nga temperaturat e larta.

Të dhënat fiskale për tremujorin e parë

Buxheti me suficit, më pak
kompensim pronarësh

Qeveria mbyll tremu
jorin e parë të vitit

me buxhet në suficit. Si-
pas treguesve fiskalë të
publikuar nga Ministria
e Financave, suficiti bux-
hetor u thellua në 5.2 mil-
iardë lekë në fund të mar-
sit, nga 3.2 miliardë që
kishte qenë një muaj më
parë. Njëlloj si një vit më
parë, buxheti po shënon
një tepricë të të ardhurave
kundrejt shpenzimeve,
ndonëse suficiti është në
rënie të lehtë krahasuar
me tremujorin e parë 2017.
Ndërkohë, ecuria e realiz-
imit të investimeve në
tremujorin e parë është
mjaft e ngadaltë. Shpenz-
imet kapitale ishin vetëm
10.3 miliardë lekë, nga 86
miliardë lekë që është
vlera e planifikuar vje-
tore në buxhet. Mossh-
përndarja e njëtrajtshme
e investimeve gjatë vitit
ngelet një problem i bux-
hetit, siç është nënvizuar
në mënyrë të përsëritur
nga Banka e Shqipërisë.
Gjithashtu, një ndikim në
mbajtjen e suficitit buxhe-
tor ka dhënë edhe ulja e
ndjeshme e shpenzimeve

për kompensimin e ish-pr-
onarëve. Një vit më parë,
qeveria kishte shpenzuar
mbi dy miliardë lekë që në
tremujorin e parë të vitit,
ndërsa këtë vit shpenzimet
në këtë zë janë vetëm 300
milionë lekë. Ndonëse këtë
vit parashikohet një rritje e
lehtë në fondin e kompen-
simit të pronarëve, ecuria
është më e ngadaltë. Ndërko-
hë, zëri i shpenzimeve kor-

rente në tërësi është rritur
me rreth 6% krahasuar me
vitin e kaluar, sidomos për
shkak të rritjes së shpenzi-
meve për pushtetin vendor
dhe shpenzimeve të person-
elit. Këtë vit, buxheti
parashikon një deficit prej
37 miliardë lekësh, që pritet
të shpenzohet më tej gjatë
vitit, çka do të përkthehet
në një kontribut më të lartë
të sektorit publik në
ekonomi.
TË TË TË TË TË ARDHURAARDHURAARDHURAARDHURAARDHURATTTTT

Të ardhurat totale në
buxhet për tremujorin e
parë të vitit arritën vlerën
e 105 miliardë lekëve, me një
ritëm normal rritjeje prej
rreth 3.7% krahasuar me
një vit më parë. Më shumë
para në buxhet ka sjellë
Tatimi mbi Vlerën e Shtu-
ar, ai mbi të ardhurat per-
sonale dhe akcizat, ndërsa
në rënie të ndjeshme për
tremujorin janë të ardhu-
rat nga tatim-fitimi.

Foto ilustruese

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ankandet zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3,
Rruga «Avni Rustemi», nr.31 .k,1. Korçë. Kontakt  Cel.0674044666, e-
mail. simaartan@yahoo.com
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Dëmshpërblimet/ Brenda vitit 2018 kompanitë do të shlyejnë edhe 7 mln euro të prapambetura

Dëmet nga aksidentet, sigurimet do
paguajnë rrogat e të dëmtuarve

Rregullorja e re për aksidentet rrugore hyn në fuqi në 1 korrik

Ministria e Transportit: Ja destinacionet me avion çarter

Sezoni turistik, 10 linja të reja ajroreNë prag të sezonit tur
istik, Autoriteti i Avi-

acionit Civil ka miratuar
kërkesat për 10 destina-
cione të reja, ndërsa për 3
të tjera ka 2-fishuar kapac-
itetin. Sipas Ministrisë së
Infrastrukturës dhe En-
ergjisë, këto linja do të
funksionojnë gjatë peri-
udhës së sezonit veror,
duke filluar prej muajit maj
e deri në shtator apo tetor.
Referuar linjave të reja,
prej datës 11 maj do të ni-
sin fluturimet Helsinki-Ti-
ranë, që do të ofrohen deri
në datën 28 shtator.
Ndërkohë, nga data 2 qer-
shor - 18 gusht do të ketë
fluturime për destinacion-
in Kopenhagen-Tiranë.
Linja të reja do të ketë edhe
për destinacione si Moska,

Stokholmi, Oslo apo Varsha-
va dhe Praga. Gjithashtu,
fluturime do të ketë edhe
drejt Tel Avivit apo drejt
aeroportit të Lutonit në An-
gli. Sipas Ministrisë së In-
frastrukturës, miratimi i
këtyre linjave pritet të sjellë
një ndikim të kon-
siderueshëm në numrin e
turistëve në vendin tonë. Si-
pas të dhënave nga Instituti
i Statistikave, për tre muajt
e parë të vitit rreth 561 mijë
pasagjerë përdorën trans-
portin ndërkombëtar ajror
për të hyrë ose dalë nga Sh-
qipëria. Numri i pasagjerëve
është në rritje me 10.4% në
krahasim me të njëjtën peri-

udhë të një viti më parë, duke
shënuar rritje për të shtatin
vit me radhë. Sipas statis-
tikave zyrtare, në 3-mujorin
e parë të vitit 2013 numri i
pasagjerëve arriti në rreth
358 mijë, çka do të thotë se në
raport me këtë vit, transpor-
tin ajror e përdorën rreth 200
mijë pasagjerë më tepër. Rrit-

ja e numrit të pasagjerëve
është edhe një prej arsyeve
që qeveria shqiptare të nisë
negociatat me një konsorci-
um turk për ndërtimin e një
aeroporti në zonën e
Akërnisë në Vlorë dhe të
rrisë përpjekjen për vënin
në funksion të Aeroportit të
Kukësit.

DESTINACIONET E REJA ÇARTER

Personat që humbasin
aftësinë për punë për
shkak të aksidenteve

automobilisike do të pagu-
hen me rrogë nga kompan-
itë e sigurimeve. Masa e re
është parashikuar në ndry-
shimet ligjore të miratuara
nga Këshilli i Ministrave, të
cilat hyjnë në fuqi nga 1 kor-
riku i këtij viti. Ndërkohë,
Autoriteti i Mbikëqyrjes Fi-
nancave ka urdhëruar në
fillim të vitit kompanitë e
sigurimeve të shlyejnë të
gjitha detyrimet e prapam-
betura për dëmet në aksi-
dente, të cilat arrijnë në
vlerën 7 milionë euro.
NDRNDRNDRNDRNDRYYYYYSHIMETSHIMETSHIMETSHIMETSHIMET

Kompanitë e sigurimit do
të marrin përsipër shlyerjen
e pagës të personave që hum-
basin aftësinë për punë për
shkak të aksidenteve rru-
gore. Këshilli i Ministrave
ka miratuar disa ndryshime
në rregulloren për trajtimin
e personave që mbeten të
dëmtuar në aksidente rru-
gore. Në nenin 30 të kësaj
rregulloreje shtohen pikat 9
dhe 10, që përcaktojnë se
dëmi moral dhe ekzistencial
nga dëmtime të tjera konsi-
derohet dëmi i ardhur nga
humbja e përkohshme e af-
tësisë për punë. Humbja e
përkohshme e aftësisë për
punë përcaktohet nga ra-
portet mjekësore për një pe-
riudhë deri 6 muaj, ndërko-
hë që vlera e dëmit moral
dhe ekzistencial që përfiton
personi i dëmtuar, do të llog-
aritet në përpjesëtim të
drejtë me periudhën e hum-
bjes së aftësisë për punë. Si-
pas legjislacionit në fuqi,
dëmin moral dhe dëmin
ekzistencial nga vdekja,
paaftësia e pjesshme e
përhershme apo paaftësia

totale e përhershme e përfi-
tojnë personi i dëmtuar ose
familjarët e tij.
DËMET EDËMET EDËMET EDËMET EDËMET E
PRAPPRAPPRAPPRAPPRAPAMBETURAAMBETURAAMBETURAAMBETURAAMBETURA

Sipas vlerësimeve, masa e
Fondit të Kompensimit për
detyrimet e mbartura dhe që
do të lindin për vitin 2018
vlerësohet rreth 1.8 miliardë
lekë, e ndarë: 1.25 miliardë
lekë për ngjarjet nga viti 2001
deri 31.12.2013, ku përfshihen
detyrime të papaguara, që
janë në proces trajtimi apo

proces gjyqësor pa vendim të
formës së prerë, 418 milionë
lekë për ngjarjet nga viti 2014
deri në 31.12.2017, ku përfshi-
hen detyrime të papaguara,
që janë në proces trajtimi apo
proces gjyqësor pa vendim të
formës së prerë dhe jo më
pak se 150 milionë lekë për
ngjarjet që mund të ndodhin
gjatë vitit 2018. Bordi i AMF-
së urdhëron Byronë Sh-
qiptare të Sigurimit që të nd-
jekë procedurën e shlyerjes
së menjëhershme të detyri-

meve të papaguara të prak-
tikave të dëmeve objekt i
Fondit të Kompensimit, për
të cilat ka përfunduar proce-
si i trajtimit (përmbarimore,
me vendim gjykate të formës
së prerë dhe të miratuara,
por të papaguara) në vlerën
totale 923 354 758 lekë për
ngjarjet e sigurimit nga data
01.01.2001 deri në 31.12.2017.
BORXHI I RIBORXHI I RIBORXHI I RIBORXHI I RIBORXHI I RI

Njëkohësisht, për të mos
krijuar borxh të ri, bordi i
AMF-së vendosi krijimin e

Ornela Manjani

PAGESAT

 1.25 miliardë lekë për ngjarjet nga viti 2001

deri 31.12.2013 ku përfshihen detyrime të

papaguara, që janë në proces trajtimi apo proces

gjyqësor pa vendim të formës së prerë.

 418 milionë lekë për ngjarjet nga viti 2014 deri

në 31.12.2017, ku përfshihen detyrime të

papaguara, që janë në proces trajtimi apo proces

gjyqësor pa vendim të formës së prerë dhe jo më

pak se 150 milionë lekë për ngjarjet që mund të

ndodhin gjatë vitit 2018.

Fondit të Kompensimit për
vitin 2018, minimalisht në
masën 895 203 094 lekë, i
ndarë: 745 203 094 lekë për
shlyerjen e detyrimeve për

ngjarjet nga 1 janar 2001
deri në 31 dhjetor 2017 (që
janë në proces trajtimi apo
procese gjyqësore, pa ven-
dim të formës së prerë) dhe
jo më pak se 150 milionë
lekë për ngjarjet që mund
të ndodhin gjatë vitit 2018.
Vendimi bën të mundur që
çdo qytetar që gjatë vitit
2018 fiton një vendim të
formës së prerë nga
gjykatat ose i miratohet
nga shoqëritë e sigurimit,
do të paguhet brenda vitit
2018. Autoriteti, ashtu si në
shumë vendime të marra
gjatë vitit 2017, do të vazh-
dojë të fokusohet tek
mbrojtja e interesave të kon-
sumatorëve dhe e konsid-
eron shlyerjen e detyrimeve
të Fondit të Kompensimit si
një ndër prioritetet krye-
sore të veprimtarisë së tij
gjatë vitit 2018, edhe pse
këto detyrime kanë filluar
të mbarten prej vitit 2001.

Foto ilustruese

 Helsinki-Tiranë. Fluturim në periudhën 11 maj-28 shtator.

 Kopenhagen-Tiranë. Fluturim në periudhën 2 qershor-18 gusht.

 Budapest-Tiranë.

Moskë-Tiranë. Fluturim në periudhën 19 qershor-11 shtator.

 Stokholm/Oslo/Goteborg. Fluturim në periudhën 12 maj-2 tetor.

 Goteborg-Tiranë. Fluturim në periudhën 6 qershor-3 tetor.

 Gdsansk/Poznan/Warsaw/Prague/Katowice/

LondonGatwick. Periudha e fluturimit nga qershor deri

në shtator.

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me  PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

Dt. 04.05.2018 ora 16:00
Përfundon Ankandi i Tretë për pasurinë:
- Pasuria “Apartament”  me sip. 72 m2, me adresë  Rr. “1 Maji”
Korçë.  Me çmim 16 330 Euro
 Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE
“KREON”, me
adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës, Kontakt
Cel 0682096575

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

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

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

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

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

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

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURIA NR. 2/963-ND+1-43 , E LLOJIT ‘APARTAMENT’ , VOLUMI 55 , FAQJE
73, ZONA KADASTRALE 8513 , ME SIPËRFAQJE 67,81 M2 , NË ADRESËN :
RRUGA “K. KËRTUSHA” , SHKALLA 1 , KATI 7 , DURRËS , NË PRONËSI TË
SHTETASVE : Z. LUTFI GJYZELI DHE ZNJ. ENKELEJDA GJYZELI”.
ÇMIMI  2.000.000 LEKË . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 18.05.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .
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DEKLARIMI I PASURISË
Punonjësi, i cili i nënshtrohet vlerësimit, deklaron:
a) të ardhurat personale dhe ato të personave të lidhur,
sipas certifikatës familjare, nga çfarëdo lloj aktiviteti
b) shpenzimet e vitit të fundit për qira banese, ujë, drita,
telefon dhe internet, si dhe të gjitha ato pagesa peri-
odike për kontratat e furnizimit apo pajtimit në emër të tij
apo të personave të lidhur
c) udhëtimet private personale apo të personave të lidhur
jashtë shtetit gjatë tre viteve të fundit, duke specifikuar
shtetin, vendin e qëndrimit, kohëzgjatjen dhe, me përafër-
si, shpenzimet e përballuara
ç) arsimin e fëmijëve, madhorë apo të mitur, në momen-
tin e deklarimit, apo të personave të lidhur, duke dek-
laruar fillimin, llojin e institucionit arsimor, emrin e insti-
tucionit, pagesat vjetore, si dhe kohëzgjatjen e studi-
meve
d) sendet e paluajtshme të fituara, tjetërsuara, posedu-
ara apo përdorura
dh) sendet e luajtshme apo sendet me vlerë mbi 300
000 lekë, përfshirë, por pa u kufizuar, mjetet motorike të
fituara, tjetërsuara, poseduara apo përdorura
e) investimet apo mjete të tjera financiare që prodhojnë
të ardhura, përfshirë, por pa u kufizuar, aksionet apo
kuotat e shoqërive tregtare, titujt e kredisë, licenca, pat-
enta apo të drejta të tjera
 ë) llogaritë bankare, brenda dhe jashtë vendit, duke
specifikuar numrat, vendndodhjen, datën e krijimit dhe
gjendjen aktuale
f) detyrimet financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë
g) të gjitha marrëdhëniet juridike, që kanë vlerë ekonomi-
ko-pasurore
gj) burimet e krijimit të këtyre pasurive

Shqetësimit të
punonjësve të poli
cisë për problema-

tikat e procesit të
vetingut, që lidhen krye-
sisht me kohën e pamjaf-
tueshme të ofruar për
plotësimin formularit,
sindikata e policisë bën
me dije se rreth 500
punonjës kanë dhënë
dorëheqjen. Sipas
sindikatës një javë përpara
përfundimit të afatit të
dorëzimit të 3 formularëve
të vetingut në polici, ai i
deklarimit të pasurisë,
formimit profesional dhe
pastërtisë së figurës, rreth
60 % e punonjësve të poli-
cisë në rang vendi e kanë
bërë dorëzimin. Për sa i për-
ket punonjësve të cilët
kanë paraqitur dorëheqjen
bëhet me dije se ata janë
mbi 45 vjeç dhe këtë
zgjedhje e kanë bërë për të
përfituar pensionin suple-
mentar. Këtyre punonjësve
iu miratohet lirimi nga
detyra brenda 30 ditësh
dhe për 2 vite ata përfitojnë
pagën vijuese. Nëse kanë
mbi 15 vite punë ata përfi-

tojnë edhe pensionin suple-
mentar. Pranë çdo drejtorie
policie dhe komisariati është
ngritur një grup prej 3 per-
sonash nga zyra e personelit
që marrin në dorëzim formu-
larët e plotësuar. Ata prano-
hen vetëm nëse janë të plotë-
suar elektronikisht dhe të
printuar. Çdo formular du-
het të jetë i firmosur nga
punonjësi i policisë. Nëse for-
mularët shoqërohen me do-
kumente ata duhet të listo-
hen në një inventar ku të sh-
kruhet numri i faqeve dhe

lloji i dokumentit. Në insti-
tucionet policore është bërë
sqarimi që formularët janë
deklarativë dhe nuk kanë
nevojë për dokumente shtesë
për të shmangur kështu pe-
nalizimin e policëve që nuk
po mundet të pajisen me do-
kumentacionet e nevojshme
për të plotësuar formularin
e deklarimit të pasurisë.
Konkretisht në formularët e
vetëdeklarimit, punonjësve
të policisë iu duhet të dek-
larojnë të ardhurat nga pa-
gat e tyre, të pjesëtarëve të

Sindikata: Efektivët e tërhequr mosha mbi 45 vjeç

Vetingu, 60 % e punonjësve të policisë dorëzojnë
formularët, 500 të tjerë japin dorëheqjen

tjerë të familjes, të ardhurat
nga burime të tjera të dek-
laruara, apo edhe nga ato që

i janë jashtë skemës së de-
klarimit tatimor, deri në
1.5 milionë lekë të reja.

SPSPSPSPSPANJËANJËANJËANJËANJË

Një ditë pas finaliz
imit të operacionit
ku u godit rëndë

mafia shqiptare në Madrid
dhe u sekuestrua sasia re-
kord prej 1 ton kokainë
dhe 1.5 milionë euro, me-
diat spanjolle kanë pub-
likuar emrat e personave
të arrestuar, ku në mesin
e tyre janë dhe dy sh-
qiptarët Julian Deblini
dhe Dritan Gradica. Sipas
autoriteteve spanjolle ,
ata kryenin rolin e furni-
zuesit  të  kokainës nga
Kolumbia,  pra ishin
përgjegjësit kryesor për
ngarkesën që vinte nga
Kolumbia.  Ndërkohë të
arrestuarit e tjerë janë dy
spanjollët :  Ruben Paz
Ciprian Munoz, Ruben del
Castillo de la Torre si dhe
kolumbiani Lelio Nevardo
Ávila Santana. Sakaq poli-
cia  ka bërë të  ditur se
anëtarët e bandës kishin
trajnim ushtarak dhe ish-
in të përgatitur për çdo
situatë. “Ishte e qartë se
disa nga anëtarët e aku-
zuar të kësaj strukture të
trafikimit të drogës kish-
in trajnime ushtarake dhe
ishin të prirur për dhunë”,
ka deklaruar zyra e
Prokurorit të Përgjiths-
hëm. Ndërkaq, në lidhje
me këtë ngjarje, gazetari
investigativ Artan Hoxha,
i ftuar në rubrikën “Opin-
ion” në News24, ka dek-
laruar se ekziston frika se
karteli i rrezikshëm ko-
lumbian ka krijuar një
strukturë në Shqipëri ku
kryesisht të lidhurit me
kolumbianët janë veriorët
dhe, sipas tij, nuk përjas-
htohet  mundësia që
Julian Deblini dhe Dritan
Gradica nga Hasi të kenë
qenë pjesëmarrës në
Luftën e  Kosovës,  pasi
janë të përgatitur ushtar-
akisht. Sipas Hoxhës, dys-
hohet se kjo kokainë ësh-
të e klanit të Gjirit, klan i
cil i  dyshohet  se  kishte
dërguar dhe drogën në
Maminas (600  kg ko-
kainë). Po ashtu ai dek-
laroi  se  të  arrestuarit
janë sërish nga Veriu i
Shqipërisë. “Shqiptarët
nuk janë më të parëndë-
sishëm në tregun e narko-
tikëve në kontinentin
amerikan. Nuk jemi orga-
nizata kriminale tipike si
ato italianet,  por janë
shpërndarë shumë duke
krijuar aktivitet brenda e
jashtë territorit. Karteli
kolumbian po përpiqet të
krijojë rrugë në të gjithë
vendet,  origjina e  sh-
qiptarëve që po marrin

Droga me logon e Ronaldos. Gazetari Artan Hoxha: Karteli kolumbian me strukturë në Shqipëri

1 ton kokainë në Spanjë, 2 hasianët ‘kokat’ e trafikut
Policia: Julian Deblini dhe Dritan Gradica, të përgatitur ushtarakisht

ELSA DODA

pjesë në këto grupe janë
nga veriu, Tropoja, Has,
Kosovë.”, u shpreh Hoxha.
Ndërkohë kujtojmë se
krerët e mafies shqiptare
kishin krijuar në Spanjë
pikën hyrëse për ko-
kainën që më pas mbush-

te Europën. Droga trans-
portohej  në valixhe të
mëdha të zeza përmes flu-
turimeve direkte nga Ko-
lumbia në Spanjë duke u
shtirur si një kompani që
ofronte transport. Gjatë
operacionit ,  agjentët  e

1.5
MLN EURO
Gjatë operacionit
të ndërmarrë dy
ditë më parë,
përveç sasisë së
madhe të
kokainës, policia
spanjolle
sekuestroi dhe
shumën
1,550,000 euro
cash që
trafikantët mbanin
në një valixhe.
Sipas autoriteteve
të këtij vendi,
shuma në fjalë
ishte për pagesën
e transportit të
drogës nga
Kolumbia në
Madrid.

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

GREQI
Policia greke ka arrestuar mesnatën e së martës një 40 vjeçar shqiptar në
Kalpaki, Janinë pas një urdhër arresti të lëshuar nga autoritetet italiane. Shqiptari
akuzohej si personi i transportit të një sasie kanabisi prej 566 kg, nga Shqipëria
në Itali, vepër kjo e kryer në vitin 2012. 40 vjeçari shqiptar, emri i të cilit nuk
bëhet i ditur ishte shpallur në kërkim prej kohësh. Mësohet se shqiptari i ndaluar
nga policia greke, nuk ka as dokumente ligjore për qëndrimin e tij në Greqi



policisë spanjolle zbuluan
dhe sekuestruan 790 pako
me kokainë, disa autom-
jete shumë kubikëshe, tele-
fona dhe karta identiteti
false, si dhe municione.
Mafiozët shqiptarë që u
goditën dy ditë më parë në

Madrid përdornin kode. I
tillë mund të konsiderohet
edhe mbishkrimi CR7 mbi
pakot  e  sekuestruara.
Mbishkrimi është logoja e
futbollistit të njohur Cris-

tiano Ronaldo. Ndërkohë,
policia spanjolle vijon he-
timet për të zbuluar lidh-
jet e tjera të bandës me
trafikantë të tjerë në ven-
det e ndryshme të Europës.

Operacioni i policis spanjolle
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MOSKOPETENCA
Gjykata e Sarandës dje pranoi kërkesën e
prokurorisë për lënien në qeli të mësuesit
Neshat Tepelena, i cili akuzohet për veprën
penale "Kryerje e veprave të turpshme me të
mitur". Ndërkaq, gjykata ka shpallur
moskompetencë për gjykimin, pasi ka
argumentuar se nuk ka seksion për të mitur.



Policia: Automjeti tip "Lançia" ra nga ura për shkak të shpejtësisë së lartë

Makina del nga rruga dhe bie
në kanal, humbin jetën 3 të rinj
Viktimat Juli Margjini, Simon Kaza e Bert Marku
po udhëtonin për në Tiranë për të festuar 1 Majin

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Sasi të mëdha
të vajit të djegur janë
derdhur nga persona
ende të paidentifikuar në
akuariumin e portit,
duke shkaktuar ndotje
të madhe mjedisore. De-
noncimi është bërë nga
organizata e menaxhim-
peshkimit në Durrës, e
cila e konsideron portin
më të ri "pa zot". Qemal
Beu, kreu i kësaj organi-
zate deklaroi se prej tre
muajsh, kryeministri
Edi Rama në takim me
peshkatarët e ka dorë-
zuar këtë investim që sh-
koi rreth 16 milionë
euro, por vetëm me gojë,
sepse dorëzimi nuk ësh-
të bërë nga Ministria e
Bujqësisë, e cila është e
dhe ministria e varësisë
direkte. Sasitë e mëdha
të vajit të djegur të nxjer-
ra nga motorët dhe de-
pozitat e anijeve që qën-
drojnë aty.

BANORËT
Pas aksidentit tragjik, banorë të zonës deklaruan se ky është aksidenti i tretë
me vdekje në këtë vend. Sipas tyre. vetëm një vit më parë dy familje, në tentativë
për të larguar një gropë, kanë përfunduar me makinë në kanal, ku për pasojë ka
mbetur i vdekur shtetasi Lekë Kola. Ndërkohë, pesë vite më parë, një tjetër
aksident tragjik është shënuar në po të njëjtin vend. Në këtë aksident kanë
humbur jetën dy persona nga Mamurrasi. Shkak për këto ngjarje tragjike është
bërë rruga jashtë standardeve, pa anësore dhe me gropa.



VIKTIMAT

1.Juli Margjini 22 vjeç,

banues në Tiranë.

2 .Simon Kaza  20 vjeç,

banues në fshatin Adriatik

të Kurbinit Kurbin.

3. Bert Marku, 17 vjeç,

banues në fshatin Adriatik

të Kurbinit.

Rrëzohet nga biçikleta,
vdes në spital 74-vjeçari

Avokati: Arrestimi i klientit tim, i paligjshëm

Gjykata e lë në burg, mësuesi që ngacmoi
nxënësen 11-vjeçare: Po më merrni 'në qafë'

SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË - Gjykata e Sh-
kallës së Parë e Sarandës ka
dhënë dje masën e sigurisë
"Arrest me burg" për më-
suesin Neshat Tepelena, i
cili u denoncua për ngac-
mimin e një nxënëseje 11-
vjeçareje në shkollën "Ali
Hajdini", në fshatin Kalasë
të Delvinës. Togat e zeza të
qytetit bregdetar e vlerësu-
an të ligjshëm arrestimin e
58-vjeçarit, ndaj vendosën
lënien e tij në qeli. Ndërkaq,
gjatë fjalës së tij në seancën
gjyqësore, i pandehuri Tepe-
lena ka thënë se është i pafa-
jshëm dhe se po e marrin në
qafë me këtë vendim. "Ar-
restimi është i paligjshëm.
Nuk ka prova që faktojnë
abuzimin", u shpreh avoka-
ti i tij. Ndërkaq, prokurori i
çështjes, Elidon Hysenaj e

s'ka ngritur ndaj tij akuzën
"Kryerja e veprave të turp-
shme me të mitur".
NGJARJANGJARJANGJARJANGJARJANGJARJA

Rreth dy muaj më parë, 11-
vjeçarja me inicialet A.H., ka

qenë duke pastruar klasën
bashkë me një shoqen e saj
në oborr, kur aty shfaqet
mësuesi. Ky i fundit i kërkon
vajzës që të ngjitet lart në
klasë. E mitura ka shkuar

tek mësuesi, ndërsa ai e kish-
te puthur në faqe. Fill pas
këtij episodi, vajza e trauma-
tizuar ka shkuar në shtëpi
dhe i ka treguar nënës së saj,
ndërsa nga frika nuk pra-
nonte të shkonte në shkollë.
Prindërit duke u bazuar tek
dëshmia e vajzës, denoncuan
mësuesin. Neshat Tepelena,
i martuar dhe me fëmijë ësh-
të paraqitur në komisariatin
e Delvinës dhe ka dhënë dësh-
minë e tij, ndërkohë që poli-
ca ka nisur hetimet rreth
rastit në fjalë. Ndërkohë,

përgjegjësi i zyrës arsimore
në Delvinë, Pëllumb Qerimi
tha se nuk kishin dijeni dhe
informacione rreth sjelljes
së mësuesit. "Nuk ishim në
dijeni, s'kemi pasur infor-
macione. Më herët mësuesi
nuk ka pasur probleme me

etikën. Do të vihet në lëvizje
komisioni i disiplinës. Do të
ballafaqoj faktet me
prindërit e vajzës. Drejtoria
e shkollës nuk e pranon
këtë skandal. Drejtoresha
nuk kishte dijeni për këtë
rast", pohoi Qerimi.       ararararar.su.su.su.su.su

KURBINKURBINKURBINKURBINKURBIN

Tre të rinj kanë hum
bur jetën në një aksi
dent automobilistik të

ndodhur në Kurbin. Juli
Margjini 22 vjeç, Simon
Kaza 20 vjeç dhe Bert Marku
17 vjeç ishin nisur për të fes-
tuar 1 Majin në Tiranë siç
bëhet tradicionalisht në Sh-
qipëri, por kanë përfunduar
të vdekur në një kanal anës
rrugës. Ngjarja e rëndë ka
ndodhur pasditen e djeshme
në fshatin Adriatik të këtij
rrethi. Burime zyrtare nga
policia lokale bënë me dije se
rreth orës 14:30 janë sinjali-
zuar për aksidentin. Men-
jëherë pas marrjes së infor-
macionit, blutë kanë shkuar
në vendngjarje ku kanë kon-
statuar se automjeti tip
"Lançia" me targë AA 389
MO, me të cilin po udhëto-
nin tre të rinjtë drejt kryeqy-
tetit kishte dalë nga rruga,
duke u përmbysur në kanal.
Pas kryerjes së veprimeve
paraprake hetimore,
hetuesit e çështjes thanë se
aksidenti ka ndodhur për
shkak të shpejtësisë së lartë.
Mësohet se Juli Margjini,
banues në Kombinat, Ti-
ranë, ka humbur kontrollin
e mjetit. Kjo gjatë një
manovre për të shmangur
një gropë në rrugë. Duke
qenë se mjeti ka qenë me
shpejtësi, i riu nuk ka mun-
dur të manovrojë në kohë.
Për pasojë, makina ka rënë
nga ura në kanal, ndërsa ka
mbetur i vdekur në vend
shoferi si dhe dy shokët e tij
nga fshati Adriatik i Kur-
binit. Policia dhe banorë të
zonës kanë nxjerrë pas disa
minutash tre trupat e pa-
jetë. Ndërkohë që policia po
vijon hetimet për zbardhjen
e plotë të rrethanave të kësaj
ngjarjeje. Nga ana tjetër,
mësohet se ka qenë 22-
vjeçari Juli Margjini, i cili
nga Tirana ka shkuar të
marrë dy shokët e tij në fs-
hatin Adriatik për të festu-
ar 1 Majin në kryeqytet. Fun-
di i tre shokëve ka qenë
tragjik.

LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE - Një 74-vjeçar nga Lushnja ka humbur dje
jetën pasi është rrëzuar nga biçikleta. Sipas policisë,
ngjarja ka ndodhur në fshatin Ardenicë. "Rreth orës
16:35, në Spitalin Rajonal të
Fierit Fieri ka shkuar në
gjendje të rëndë shëndetë-
sore shtetasi Laver Çela, 74
vjeç, banues në fshatin
Ardenicë, i cili është rrë-
zuar nga biçikleta dhe më
pas kishte ndërruar jetë",
thuhet në njoftimin zyrtar
të policisë. Menjëherë në
vendngjarje ka shkuar
grupi hetimor, i cili po
punon për zbardhjen e
plotë të rrethanave të aksi-
dentimit me vdekje të të
moshuarit.

Mësuesi i arrestuar
Neshat Tepelena

Aksidenti i djeshëm
në Kurbin

Viktima Juli Margjini

Ndotet porti i
peshkimit,

sasi të mëdha
vaji derdhen

në det
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VRASJA
Memli Begalla u ekzekutua në 14 shkurt në zonën e ish-Bllokut nga dy persona të maskuar, të cilët teksa

largoheshin, u fiksuan nga kamerat e sigurisë. Ndonëse në krim dyshohet se kanë marrë pjesë tre persona,
deri më tani në pranga kanë përfunduar Ardian Serezi dhe Denis Demiri. Prokuroria ka dyshime se vrasja e

Begallës lidhet me një konflikt të vjetër që ai kishte me ish-policin Serezi, pasi këtij të fundit i kishte
premtuar se do ta lironte nga burgu, kur u arrestua në 2014 me një ton hashash në Tepelenë.

ARRESTIMI
Si rezultat i hetimeve të vazhdueshme disa ditë pas ekzekutimit të Memli Begallës, policia vuri në pranga

dy autorë të dyshuar, shtetasit Denis Alban Demiri, 43 vjeç dhe bashkëpunëtorin e tij, 49-vjeçarin Ardian
Serezi. Uniformat blu bënë me dije se nga këqyrja e kamerave të sigurisë në vendin ku ndodhi ekzekutimi
i biznesmenit, autorët janë larguar me një mjet 'BMW' të zezë. Mjeti është mbajtur nën vëzhgim. Më pas

dy autorët janë parë të futen në një lokal, ku pas largimit të tyre, policia ka mundur të fiksojë shenjat e
gishtave, të cilat konfirmuan se Demiri është ekzekutori.

BORXHET
Biznesmeni Memli Begalla figuron person me konflikte të hapura për shkak të borxheve të shumta. Afrim

Begalla, i cili ka ndërruar emrin në Memli Begalla rezulton që t'u ketë shumë personave borxh në shuma të
mëdha eurosh dhe lekësh, madje me disa prej tyre ishte ende në procese gjyqësore. Sipas specialisteve

të krimit ekonomik, viktima kishte nën administrim disa biznese. Ishte administrator i kompanisë "LAB", i 2
dyqaneve që tregtojnë goma, një në autostradë dhe një në Yzberisht.

VRASJET NGA ISH-POLICET
REAGIMET

AKTUALITET

Zbardhen të tjera deta
je lidhur me vrasjes e
biznesmenit Memli Be-

galla mbrëmjen e 14 shkur-
tit, në zonën e ish-Bllokut, në
kryeqytet. 11 ditë pas
ekzekutimit, policia ka vënë
në pranga Denis Demirin
dhe Ardian Serezin. 43-
vjeçari Demiri akuzohet se
ekzekutoi biznesmenin,
ndërsa Serizi dyshohet të jetë
bashkëpunëtor në vrasje. Ky
i fundit përpara grupit heti-
mor ka mohuar të ketë lidhje
me krimin, duke pretenduar
se në momentin kur ndodhi
vrasja ishte në xhaminë e Ko-
mbinatit, duke kryer ritin e
faljes. Pas dëshmisë së Serez-
it, mësohet se oficerët e poli-
cisë gjyqësore kanë sekues-
truar pamjet e kamerave të
sigurisë në xhami për të ver-
ifikuar vërtetësinë e dek-
laratës së ish-policit. Në pam-
jet e siguruara shfaqet Serezi
në objektin e kultit bashkë
me një grup besimtarësh të
tjerë. Mësohet se prokuror-
ia i ka dërguar filmimet për
ekspertim, për t'u bindur
nëse bëhet fjalë për të njëjtën
datë dhe orë siç pretendon i
dyshuari dhe nëse në pamje
nuk ka manipulime. Pas pre-
tendimeve të ngritura nga
Ardian Serezi, ky i fundit ka
kërkuar ndryshimin e masës
së sigurisë në gjykatë. Por
kërkesa e tij sipas gjykatës
do të vlerësohet vetëm nëse
prokuroria paraqet pamjet
filmike si provë. Sakaq, nga
hetimet e deritanishme rezu-
lton se i dyshuari Serezi dhe
viktima Memli Begalla kanë
pasur njohje të hershme. Ka
dyshime të forta se viktima i
kishte premtuar ish-oficerit
Serezi se do ta ndihmonte të

dilte nga burgu, pas ar-
restimit në vitin 2014 me 1 ton
hashash në Gjirokastër. Në
dosje thuhet se Begalla nuk
e ka mbajtur premtimin,
duke mos i ofruar ndihmë
Serezit. Sipas prokurorisë,
kjo është arsyeja pse Serezi
është hakmarrë ndaj biznes-
menit. "Serezi dhe Begalla
kanë pasur njohje më parë.
Begalla i ka premtuar Serez-
it se do e nxirrte nga burgu
në 2014 kur u kap me rreth
një ton kanabis. Por Memli
Begalla nuk e ka mbajtur
fjalën", tha prokurori, ba-
zuar te hetimet. Sa i përket
mënyrës sesi ra në gjurmët e
të dyshuarve, organi i

akuzës tha se autorët teksa
largoheshin nga vendi i ng-
jarjes, njëri prej tyre ka
gabuar, duke hequr maskën.
Ky moment është fokusuar
nga kamerat e një biznesi në
zonë. Në këtë mënyrë, është
bërë i mundur identifikimi i
tij dhe më pas lidhja me të
dyshuarin tjetër. Ndërkohë,
policia dhe prokuroria janë
vënë në ndjekje të një perso-
ni të tretë, i cili dyshohet për
përfshirje në vrasjen e Be-
gallës. Hetimet kanë eviden-
tuar se personi i tretë ka
mbajtur në mbikëqyrje të
gjitha lëvizjet e viktimës pak
para ekzekutimit. Mësohet se
bashkëpunëtori i tretë është

shpallur në kërkim, ndërko-
hë që identiteti i tij mbahet i
fshehtë.
OPERACIONIOPERACIONIOPERACIONIOPERACIONIOPERACIONI

Policia e Tiranës në orët e
para të mëngjesit të 25 shkur-
tit ka finalizuar operacionin
e koduar "Triss", ku është
bërë e mundur zbardhja dhe
dokumentimi i autorësisë së
ngjarjes së ndodhur më 14
shkurt në mbrëmje, në
kryeqytet. Si rezultat i heti-
meve të vazhdueshme, poli-
cia bën me dije se autorë të
dyshuar të vrasjes së Memli
Begallës janë shtetasit Denis
Alban Demiri, 43-vjeç dhe
bashkëpunëtori i tij Ardian
Serezi, 49-vjeç. Për të dy këta

persona janë ekzekutuar ur-
dhrat e ndalimit. Uniformat
blu bëjnë me dije se nga
këqyrja e kamerave të sig-
urisë në vendin ku ndodhi
ekzekutimi i biznesmenit,
autorët janë larguar me një
mjet 'BMW' të zezë. Mjeti ësh-
të mbajtur nën vëzhgim. Më
pas dy autorët janë parë të
futen në një lokal, ku pas
largimit të tyre, policia ka
mundur të fiksojë shenjat e
gishtave, të cilat konfir-
muan se Demiri është ekzek-
utori. Ndërsa Ardian Serezi
akuzohet si bashkëpunëtor.
VIKTIMA MEMLIVIKTIMA MEMLIVIKTIMA MEMLIVIKTIMA MEMLIVIKTIMA MEMLI
BEGALLABEGALLABEGALLABEGALLABEGALLA

64-vjeçari Memli Begalla

me origjinë nga fshati Prog-
onat i Tepelenës ka qenë
sipërmarrës dhe ka 2 agjen-
ci pranë kullave binjake. Ai
ka jetuar në Zvicër dhe ka
pasur probleme në të kalu-
arën. Begalla ishte adminis-
trator i kompanisë "LAB-
AB". Objekti i veprimtarisë
së firmës së tij janë: Aktiv-
itet në fushën e turizmit, en-
ergjetikës, ndërtimit, import-
eksport, prodhim dhe ek-
sport të industrisë ushqi-
more etj. Ai ka pasur konf-
likte të shumta me persona
të ndryshëm. Prej vitit 2013 e
në vazhdim Begalla kishte
marrë në mirëbesim për
qëllime biznesi sipërfaqe pro-
nash në Kashar dhe Mëzes.
E SHKUARA E SEREZITE SHKUARA E SEREZITE SHKUARA E SEREZITE SHKUARA E SEREZITE SHKUARA E SEREZIT

Ardian Serezi, një ish-efek-
tiv policie, mësohet të jetë një
emër i njohur për uniformat
blu, pasi është arrestuar në
2014 si i përfshirë në trafikun
e një ton kanabisi në aksin
Gjirokastër-Tepelenë. Në atë
periudhë PD akuzoi se Serezi,
që ishte drejtuesi i kamionit
me një ton hashash ishte një
i njohur i Saimir Tahirit,
asokohe ministër i Brend-
shëm. Pavarësisht se u kap
me një ton kanabis, 49-vjeçari
u lirua me kusht, pasi bëri më
shumë se gjysmën e dënimit,
3.5 vite.

Pista e hetimit, biznesmeni s'mbajti premtimin, nuk e liroi nga burgu ish-efektivin në 2014

Vrasja e Memli Begallës, ish-polici
Serezi mohon krimin: Isha në xhami
Prokuroria sekuestron pamjet në objektin e kultit: Të bëhet ekspertiza

Ardian Serezi në xhami

Viktima Memli Begalla Ardian Serezi
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TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Ajet Rexhepi, i cili aku
zohet se ka vrarë
bashkëfshatarin ,

pasi ky i fundit është grabi-
tur, ka nxjerrë fakte të reja
dhe mohon kategorikisht të
ketë lidhje me krimin. Ngjar-
ja e rëndë ndodhi më 13 sh-
kurt të 2016-ës në fshatin
Shkallë të Konispolit. Vik-
timë mbeti 44-vjeçari Pajtim
Shehu, ndërsa Rexhepi u
dënua nga Gjykata e Sh-
kallës së Parë Sarandë me 24
vite burg. Teksa është bërë
protagonist i emisionin "Me
zemër të hapur" në "News
24", Rexhepi në një lidhje tele-
fonike nga paraburgimi i
Vlorës hodhi poshtë akuzat,
ndërsa theksoi se nuk e kish-
te vrarë ai bashkëfshatarin.
Ai tha se ndaj tij nuk kishte
asnjë provë, madje edhe për-
shkrimi që u bë për hajdu-
tin, nuk kishte lidhje me të.
Ajet Rexhepi, ish-punonjës
policie, tha se në kohën kur
ndodhi ngjarja, ku ministër
i Brendshëm ishte Saimir
Tahiri, ky i fundit u kishte
bërë thirrje për zbardhjen e
ngjarjes, drejtuesve të poli-
cisë së Vlorës, një prej tyre
edhe Jaeld Çela (i shpallur
në kërkim për trafik droge
dhe lidhjet me grupin "Ha-
bilajt"), dhe atyre të Sa-
randës. Po ashtu, ai vijoi me
akuzat për drejtuesit e poli-
cisë, ndërsa shtoi se ai u bë
'kokë turku' për të mbajtur
ata vendet e punës, që sipas
tij të merreshin me trafikun
e drogës, akuzë për të cilën
janë shpallur edhe në
kërkim. "Ministri Tahiri
tha: 'Të gjendet autori i
vërtetë i ngjarjes, ose do të
shkarkoheni të gjithë'. Por
meqë donin të mbyllnin çësh-
tjen e trafikut të drogës, drej-
torët e policisë së Vlorës dhe
Sarandës më bënë mua 'kokë
turku'. Janë ngritur akuza:
'Grabitje me pasojë vdekje'
dhe 'Armëmbajtje pa leje'.
Ai që ka bërë vjedhjen, ka
bërë edhe vrasjen. Unë kam
qenë punonjës policie dhe i
di shumë mirë se si prishen
provat. Unë atë ditë isha
pranë viktimës, por s'e
vrara unë. Prita sa të vinte
policia", tha Ajet Rexhepi.
NGJARJANGJARJANGJARJANGJARJANGJARJA

Rreth orës 02:00 të
mëngjesit të së shtunës së 13
shkurtit të 2016-ës, Arqile
Poçi ka dëgjuar zhurmë në
lokalin e tij, i cili ndodhet
ngjitur me banesën ku ai
banon. Edhe pse ishte natë,
Poçi nuk ka ngurruar të
marrë në telefon shokun e
tij, Pajtim Shehun dhe t'i
kërkojë ndihmë. Ky i fundit
është treguar i gatshëm dhe
ka dalë menjëherë nga shtë-
pia e tij dykatëshe, që ndod-
het rreth 500 m larg lokalit
të Poçit. Mësohet se në
pjesën e poshtme të lokalit,
Shehu është qëlluar me një
plumb në ballë, krim për të
cilin akuzohet Ajet Rexhepi.
Ndërkohë, djali i të akuzuar-
it, Xhustjano bashkë me
nënën e tij ndodheshin në

Djali i Ajet Rexhepit: Më dhunuan në komisariat që të pranoja se krimin e bëri babai

U dënua me 24 vjet burg për
vrasje, ish-polici: Jam i pafajshëm
"Tahiri dha urdhër për gjetjen e autorit,
policët trafikantë më bënë 'kokë turku'"

studion e emisionit "Me
zemër të hapur", ndërsa mo-
huan kategorikisht se Ajet
Rexhepi kishte lidhje me
ngjarjen. Ajeti së bashku
me djalin e tij, Xhustjanon
kanë qenë në banesën e tyre
duke parë televizor, kur
kanë dëgjuar krismën. Kanë
dalë në ballkon për të parë

çfarë kishte ndodhur. Pasi,
ata kishin në katin e parë
supermarket dhe lokal dhe
menduan se mos i thyen
xhamat e biznesit. Nuk kanë
parë asgjë, vetëm Arqilenë, i
cili po lëvizte me një elektrik
dore. Pak më vonë, ka kalu-
ar një foristradë në fshat, që
ka marrë një person dhe ësh-

të larguar. Dyshohet se per-
soni ka qenë vrasësi, pasi nga
kamerat del që ishte trup i
shkurtër, i veshur me të zeza
dhe me një kapele të zezë.
Xhustjano ka dalë nga bane-
sa me babain dhe kanë pye-
tur Arqilenë se kush ishte
ajo makinë dhe nëse i kishte
marrë një targë. Kaluan
minuta të tëra dhe kanë dalë
dhe banorë të tjerë, ku më
pas gjetën dhe trupin e vik-
timës, që ndodhej mbrapa
shtëpisë së Arqilesë. Dysho-
het se në momentin që Ar-
qileja i ka kërkuar ndihmë,
viktima është ndeshur me
hajdutin, ku dhe janë përle-
shur, pasi kishte shenja
dhune në fytyrë dhe është
vrarë vetëm me një plumb.
Ekspertët nuk kanë gjetur
deri tani as plumbin dhe as
gëzhojën në vendin e ng-

jarjes. Ata kanë thënë se ësh-
të gjuajtur mbrapa shtëpisë
së Ajetit, ku plumbi ka bërë
rikoshet dhe i ka marrë jetën
Pajtimit. Nga kamerat e sig-
urisë nuk kanë zbuluar as-
gjë, nga përgjimet asgjë.
Hajdutin e ka parë vetëm
nusja e Arqilesë, por asn-
jëherë nuk u kuptua pse u bë
vrasja e Pajtim Shehut. Nga
familjarët e të akuzuarve
është hedhur një pistë se vik-
tima merrej me mbjellje dhe
kultivim të bimëve narko-
tike dhe ka pasur konflikte
për shitjen e drogës. Kur
nisën hetimet, Xhustjano tre-
gon se është dhunuar nga
shefi i komisariatit Sarandë
(që nuk është më në detyrë)
që ai të pranonte vrasjen që
kreu babai, pasi në të
kundërtën do dënohej babai
dhe vetë ai.

AKUZAT NDAJ POLICISË
Ajet Rexhepi, ish-punonjës policie, tha se në kohën
kur ndodhi ngjarja, ku ministër i Brendshëm ishte
Saimir Tahiri, ky i fundit u kishte bërë thirrje për
zbardhjen e ngjarjes, drejtuesve të policisë së Vlorës,
një prej tyre edhe Jaeld Çela (i shpallur në kërkim për
trafik droge dhe lidhjet me grupin "Habilajt"), dhe
atyre të Sarandës. Po ashtu, ai vijoi me akuzat për
drejtuesit e policisë, ndërsa shtoi se ai u bë "kokë
turku" për të mbajtur ata vendet e punës, që sipas tij
të merreshin me trafikun e drogës, akuzë për të cilën
janë shpallur edhe në kërkim.



PISTA PËR
DROGËN
Nga familjarët e të
akuzuarve është
hedhur një pistë se
viktima merrej me
mbjellje dhe kultivim
të bimëve narkotike
dhe ka pasur
konflikte për shitjen e
drogës. Kur nisën
hetimet, Xhustjano
tregon se është
dhunuar nga shefi i
komisariatit Sarandë
(që nuk është me në
detyrë) që ai të
pranonte vrasjen që
kreu babai, pasi në të
kundërtën do dënohej
babai edhe vetë ai.

Taksistët hidhen në protestë kundër informalitetit:
Shteti të marrë masa se po falimentojmë

SHKSHKSHKSHKSHKODËR ODËR ODËR ODËR ODËR - Taksistët e
licencuar në Shkodër
kanë zhvilluar një pro-
testë në 1 Maj, ditën e
punëtorëve. Ata kanë
vendosur disa tabela në
mjetet e tyre ku shkruhej
"Kundër Informalitetit".
Taksistët protestuan
ndaj mjeteve të tjera që
punojnë si taksi, por në
të zezë dhe pa licenca.
Agim Beqiri, i cili punon
taksist prej shumë
vitesh, tha se të ardhurat
janë të pakta, madje ka
taksistë që nuk nxjerrin
as shpenzimet e tyre.
"Unë punoj prej disa

Përdhunimi i 6-vjeçarit,
autori Dashamir Toçi
dyshohet se vuan nga

probleme mendore
DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Zbardhen deta-
je të reja në lidhje me
përdhunimin e një 6-
vjeçari në Thumanë të
Krujës. Rast ky që u de-
noncua dy ditë më parë
nga ish-kryeministri Sali
Berisha. Burime nga Drej-
toria e Policisë së Qarkut
të Durrësit dje bënë me
dije se ka dyshime të for-
ta se autori i dhunës sek-
suale është shtetasi
Dashamir Toçi, 34 vjeç nga
Thumana, ndaj të cilit
Gjykata e Shkallës së
Parë e Krujës ka vendo-
sur masën e sigurisë "Ar-
rest me burg". Ndërsa
pritet ekspertiza mjeko-
ligjore e të miturit. Bu-
rimet e mësipërme po-
huan se i riu monstër ka
qenë edhe më herët i dënu-
ar. Po sipas bluve, nga
marrja në pyetje e famil-
jarëve të 34-vjeçarit dys-
hohet se ai vuan edhe nga
sëmundje të shëndetit
mendor dhe se vite më
parë është kuruar në një
spital psikiatrik. Ngjarja
dyshohet se ka ndodhur
më 28 prill. 34-vjeçari u
arrestua nga policia e
Krujës menjëherë sapo
nëna e 6-vjeçarit denoncoi
në polici rastin e dhunim-
it të fëmijës.

vitesh si taksist. Nuk të
ardhura të tjera. Taksat
janë rritur ndjeshëm në një
kohë që fitimi ynë është
shumë i vogël nga kjo punë
që bëjmë. Ne jemi vetëm 12
taksistë të licencuar në Sh-
kodër, ndërsa numri i atyre
që nuk kanë licenca dhe
punojnë në të zezë si tak-
sistë është shumë i madh.
Ata i ke kudo, në të gjithë
qytetin, edhe në pjesë krye-
sore. Në çdo kryqëzim apo

lagje të Shkodrës po të
ndalesh, gjen persona të
tillë", u shpreh Agimi.
Taksistët në shenjë pro-
testë bënë disa xhiro në
rrugët kryesore të qytetit
dhe u ndalën para Radio
'Shkodrës' aty ku sipas
tyre qëndrojnë mjete në
të zezë. Taksistët thonë se
janë drejt falimentimit
dhe janë gati të dorëzojnë
licencat në Bashkinë Sh-
kodër.                             sesesesese.ni..ni..ni..ni..ni.

Familjarët e ish-policit Ajet Rexhepi në
emisionin "Me zemër të hapur" në "News 24"



E mërkurë 2 Maj  201812 - SPECIALE

Kurimi i mijëra të sëmurëve
nëpërmjet mjekësisë alter
native, është një thesar i

çmuar i gjendur thellë në rrënjët e
familjes Merja. Zotëruese e këtij
thesari të çmuar ishte Velide Mer-
ja nga Nivica e Tepelenës. Djali i
saj, mjeku i shquar popullor, i pa-
sionuari dhe njohësi i bimëve me-
dicinale, Ylli Merja tregon se në
momentin që nënë Velideja e
shihte duke iu shërbyer dhjetëra
dhe dhjetëra njerëzve në ditë të
ardhur nga gjithë Shqipëria, ndi-
hej i mrekulluar, sepse ishte vetë
ajo që e kishte mësuar pasi kishte
përvojën e vet të vyer për bimët me-
dicinale në fshat, në Nivicë. Nëna
e mjekut të njohur për një kohë
punoi në çerdhe në fshat, me 30
fëmijë. Kur sëmureshin vogëlush-
ët ajo i trajtonte vetë, me çaj, ose
duke iu hedhur në vesh një ilaç të
mrekullueshëm të vetpërgatitur si
më poshtë: Gjysmë kile raki,12-15
thelpinj hurdhra, një kokërr qep,
dy lug rigon, një lug çaj me piper
të zakonshëm. Nga kjo përgatitje
iu hidhte fëmijëve të sëmurë 1-2
pika në vesh e ky ilaç e qetësonte
fëmijën e sëmurë. Nënë Velideja
ishte nga Nivica, nga fisi Hitaj e
cilësitë e saj të jashtëzakonshme
pasqyroheshin në pamjen e saj.
Ajo ishte një grua e fortë, e zgjuar
nga natyra, trime e kurajoze. Diç-
ka që vlen të theksohet: Nënë
Velideja ishte fisnike, me zemër të
drithëruar edhe për faktin se që e
vogël kishte mbetur jetime dhe e
kishte rritur xhaxhai i saj, Asqeri
Hitaj.

Që kur ishte fare e vogël bënte
gjitha punët e shtëpisë, mbante
edhe vëllain dyvjeçar, Nurçen dhe
xhaxhesha ndjente kënaqësi, sepse
nuk i kish barrë këta dy fëmijë
jetim. Kjo e kish bërë edhe Velidenë
të dhimbshëruar, të afruar me
njerëzit e mirë, por edhe kurajoze.
Kur u martua në Nivicë me Sadik
Merjen, një burrë i njohur për
drejtësi e ndershmëri, aty pranë
shtëpisë së tyre kishin një çift
bashkëshortësh që po grindeshin
dhe nuk po gjenin mirëkuptim.
Ishin fqinj të tyre, por edhe kush-
ërinj. Një ditë prej ditësh Velideja
i thotë të shoqit, Sadikut: "Ti do të
shtrihesh në krevat dhe do të
bëhesh si shumë i sëmurë, se unë
do t'i sjell ata të dy këtu". Dhe kësh-
tu veproi Velideja, shkoi tek fqin-
jët dhe ju tha: Lëreni sherrin se
Sadikun e kam shumë sëmurë...

Si rrodhi ngjarja më vonë?Si rrodhi ngjarja më vonë?Si rrodhi ngjarja më vonë?Si rrodhi ngjarja më vonë?Si rrodhi ngjarja më vonë?
Fqinjët erdhën me vrap në shtë-

pi dhe rrethuan krevatin e
Sadikut.

-Aman ore vëlla, bëhu mirë-Aman ore vëlla, bëhu mirë-Aman ore vëlla, bëhu mirë-Aman ore vëlla, bëhu mirë-Aman ore vëlla, bëhu mirë
,çfarë ke?,çfarë ke?,çfarë ke?,çfarë ke?,çfarë ke?

-Nuk di se çfarë më shtrëngon
në gjoks dhe në zemër,-thoshte
Sadiku.

Dhe duke kaluar minutat, ai
bënte sikur po përmirësohej.

Dhe në fund:
-Meqë e kthyet Sadikun nga rru-

ga, rrini sot për darkë,- u tha nënë
Velideja...

Dhe aty, në atë darkë ata u paj-
tuan. Ja u shëroi zemrat dhe shpir-
tin fjala e Velidesë.

-Po ai episodi me gruan sh-
tatzënë që lindi gjatë udhës Tepe-
lenë-Vlorë-hidhet një bashkëfsha-

tare e Velidesë.
Se të shkruash për Velide Mer-

jan ,të gjithë duan të thonë qoftë
një episod, por qoftë edhe një fjalë...

Velideja udhëtonte nga Tepele-
na për në Vlorë. Ndërmjet
pasagjerëve ishte edhe një nuse
shtatzënë, e cila shkonte për në
maternitetin e Vlorës. Por ja, koha
i erdhi për të lindur gjatë udhëtim-
it.

Shoferi tha: A ka këtu ndonjëShoferi tha: A ka këtu ndonjëShoferi tha: A ka këtu ndonjëShoferi tha: A ka këtu ndonjëShoferi tha: A ka këtu ndonjë
grua që mund të ndihmojë?grua që mund të ndihmojë?grua që mund të ndihmojë?grua që mund të ndihmojë?grua që mund të ndihmojë?

Velideja zbriti nga karroceria
ku kishte zënë vend dhe shkoi
pranë nuses shtatzënë. -Mos ki
merak, më ke mua- i tha ajo nuses
së re. Dhe kur lindi foshnja mori
kordonin e fëmijës me dy gishta
dhe pasi mbaroi punë, e mori fosh-
njën dhe e vendosi pranë nënës. Kur
mbërritën në Vlorë mjeku tha: -
Kush është ajo mami që u mor më
këtë nuse? -Jam unë,-tha Velideja.
-Ke shpëtuar një nënë dhe një fëm-
ijë-tha mjeku... Ah, po ç'është ajo
fjalë që thoshte herë pas here nënë
Velideja? -Çdo gëzimi tek jetimi?
Tek fëmijët e saj pati ngjarje të
dhimbshme, por ajo asnjëherë nuk
e humbi kurajën, pasi me devotsh-
mëri i shërbeu të gjithë fëmijëve të
fshatit të Nivicës së saj të dashur.
Shpesh bashkëfshatarët kur iu
sëmureshin fëmijët e vegjël me tem-
peraturë, me kollë apo me diare i
çonin tek Velideja. Ajo iu shër-
bente, i mbante deri në mëngjes në
krevatin e saj. Këtë përkushtim,
këtë humanizëm dhe shpirt
shërues të nënë Velidesë e vunë re
edhe një grup të huajsh, të cilët
vizituan Nivicën në fund të viteve
tetëdhjetë të shekullit të kaluar.

Ata mbetën të befasuar në sh-
tëpinë e Nënë Velidesë, për
pastërtinë dhe mënyrën e gatimit
dhe për atmosferën vitale që dinte
të krijonte ajo. Rruga e jetës është
e gjatë dhe pati një vit, viti 1985 kur
Nënë Velideja u kap vetë nga një
sëmundje dhe u shtrua fillimisht
në spitalin e Tepelenës dhe pastaj
në një spital në Tiranë, për një tra-
jtim më cilësor. Por edhe pse qën-
droi në spital në Tiranë rreth 5-6
muaj nuk pati përmirësim të duk-
shëm dhe nuk po e merrte veten.

Atëherë Nënë Velideja tha: "Po
unë çfarë po bëj? Si e lashë veten
time në duar të botës?" Dhe iu drej-
tua fëmijëve të saj: Mblidhni një
kilogram rigon, hithra dhe urth.
Ziejeni në kazan. Thermëni edhe
një zog pule dhe vëreni në një tenx-
here të ziejë... Çajin e bimëve e
hodhën në një enë të madhe dhe u
fut në çajin e këtyre bimëve. Qën-
droi aty futur deri në grykë me këtë
lëng, rreth dy orë, gati sa nuk po i
binte të fikët. Pastaj doli, u mbësh-
toll dhe u shtri në krevat. Dhe fil-
loi të pinte nga lëngu i zogut... Pas
pesë orësh në shtëpi mori krahë
hareja dhe gëzimi i natyrshëm
familjar. Nënë Velideja ishte
shëruar... Ishte kjo një nga ato "pat-
entat" personale të kurimit eksk-
luziv të Nënë Velidesë. Dhe ajo
kishte disa "patenta" të tilla të
mirënjohura në fshat dhe më
gjerë... Vetë ajo, një vit para se të
vdiste tregoi në ekran për spekta-
torët se si kishte gjetur të zalisur
në udhë një bari nga Kuçi i Vlorës
dhe i dha të pinte një shishe verë
të bardhë ku brenda kishte hedhur
edhe frutin e shtogut të zi...Bariu

u shërua si në një mrekulli.
Shumëkush nga niviciotët dhe
banorë të fshatrave përreth, mban
mënd edhe këtë episod në Tiranë
nga morti i një vajze të re. Të gjithë
në dhomën e burrave po rrinin të
heshtur të gurëzuar si gurë
varresh. Por ja, andej nga oda e
grave u dëgjua zëri i Velidesë. Ish-
te një këngë vaji për një vajzë që
jeta i ishte ndërprerë në lule të
rinisë...I këndonte asaj si punëtore
nikoqire, kurajoze, një fidan që e
shkuli fati, një lule që e shtypi
orteku, një fole zogjsh që e hodhi
përtokë furtuna... Furtuna e fatit,
pa velë dhe pa lopatë...Por virtytet
kurrsesi nuk mund t'i marrë era,
kurrsesi nuk mund t'i shkulë
orteku. Burbuqe quhej ajo vajzë e
re që kish vdekur. E, Velideja e për-
jetësoi në atë këngë vaji. Edhe bur-
rat po qanin. Dhe ka prej tyre që
ende mbajnë mënd disa nga varg-
jet. Megjithëse ishte një këngë vaji,
përsëri i këndohej jetës...

Ëndërr ish apo çast i jetuar?Ëndërr ish apo çast i jetuar?Ëndërr ish apo çast i jetuar?Ëndërr ish apo çast i jetuar?Ëndërr ish apo çast i jetuar?
Diku andej nga fundi, në

pleqërinë e saj të thellë e të bardhë,
ajo kërkoi të shkojë edhe një herë,
të fundit herë në mal të Kënder-
vicës tek arat e Shpella e Hite. Mori

në dorë aty ca farë çaj. -Ma mbill
këtë farë dhe bëjë që të mos hum-
basë- i tha të birit që e shoqëronte.

...Sepse ky çaj ka qenë bima jonë
magjike e jetës, i cili na ka shëru-
ar nga sa e sa sëmundje,... Vësh-
tirë të gjesh mbi dhe si këto nëna
labe, kaq bujare, fisnike, të urta
dhe heroike, të dashura, të dhemb-
shura dhe shpresëdhënëse. Rri
dhe mendoj tani edhe për një epi-
sod tjetër. Në vitin 1983 në Nivicë
të Tepelenës vjen në familjen e
Mirësi Hitës, një mbesë e saj dh-
jetë vjeçare. Një fëmijë qyteti e pan-
johur me fshatin. Në drekë ajo mori
pjatën e gjellës dhe shkoi të hajë
pranë qenit të shtëpisë. Por qeni
nuk bëri "miqësi" dhe pasi pa që
Silvana e vogël nuk u largua nga
kolibja e tij, e kafshoi fort. Ndërko-
hë dreka u prish, njerëzit u shqetë-
suan. Por ja tek vjen Velideja dhe i
qetëson të gjithë. -Vini një dorë
fasule,i trazoni dhe i mbani në
zjarr deri sa të bëhen kafe. I bloi.
Dhe pastaj e leu plagën me pak
raki dhe gropën e dhëmbëve të qen-
it, e mbushi me miellin e fasules së
djegur.

Nëna e vajzës, e frikësuar thotë:
Velide, duhet ta çojmë vajzën në
Tepelenë, t'i bëjmë vaksinën e tër-
bimit. -Rri e qetë moj Hatixhe. Ky
ilaç që bëra unë është ilaç dhe sh-
kuar ilaçit. Vazhdoni drekën se
vajza nuk ka më problem. Silvana
e vogël u largua nga fshati pas sh-
tatë ditësh, pa plagë... Sot, dok-
toreshë Silvana në Elbasan, nuk e
harron kurrë Nënë Velidenë dhe
thesarin e saj shërues. Urimet më
të mira ka marrë nëpër vite Nënë
Velideja. Sikur t'i jepnim sh-
kurtimisht përshtypjet e tyre, do
të bëhej një libër i madh për këtë
Nënë labe... Një nga të shëruarit e
saj më dha mendimin, që çdo ka-
pitull ta filloja me një germë të tit-
ullit të shkrimit. Dhe të jenë 12
kapituj sa muajt e vitit. Edhe një
vjershë në fund të shkrimit e ka
shkruar, një nga të shëruarit e
Nënë Velidesë. Në këtë kuptim, këtë
shkrim për të shtrenjtën Velide, e
kam shkruar jo vetëm unë, por
dhe shumë të tjerë me sugjerimet,
kujtimet dhe mendimet e tyre. E
shkruan edhe fëmijët e Nivicës,
duke kujtuar edhe një herë dyqa-
nin e Nënë Velidesë. Zoti është i
bukur dhe e do bukurinë. E kujt
nuk i kujtohet ai dyqani i hapur
në fillim të viteve nëntëdhjetë të
shekullit të kaluar nga familja e
saj dhe kur Nënë Veledeja si
shitëse zemërmadhe, shumë herë
fëmijëve të fshatit karamelet dhe
çokollatat ua jepte falas. Siç dinte
të bënte zemra dhe shpirti i Nënë
Velidesë. E ja ,tani jemi në mbyllje
të këtij portreti. Dhe kemi dëshirë
që në këtë gazetë të mirënjohur të
promovojmë me Nënë Velidenë, një
rubrikë të re, nën titullin e një lib-
ri me shumë vëllime "Ec pas këtij
njeriu", me personazhe vitale, plot
mirësi dhe dashuri të jetës së pop-
ullit tonë, aty ku ai punon dhe
përpiqet për të mbajtur gjallë
shpresën. E kush më mirë se Nënë
Velideja me lokomotivën e saj të
dritës mund të tërheq këto vagonë
të personazheve të ardhshëm të
ditëve dhe muajve plot punë, plot
sfida, plot bukuri dhe vështirësi të
dallgëve të fatit dhe virtytit?

  Në kujtim të mjekes
së paharruar popullore,
VELIDE MERJA

THESARI SHERUES

Ju meritoni më shumë se çdo nënë

Nga Zenel Anxhaku

Se thellë-thellë
thelbi i jetës

Është në shpirt dhe është në zemër
Ti, qumështi, mjalti dhe fluturimi i bletës
Dhe pas vdekjes le një emër...

Një emër krijuar me dashuri
Me mirësi, guxim dhe urtësi
Një lum i lashtë dhe një lum i ri
Rrjedh midis nesh në përjetësi...

Dhe ky burim forcën na mban të gjallë
Dhe ky burim përherë i pafjetur
Na bën që jetës ti bëjmë ballë
Për dashuri dhe drejtësi të etur...

Ti sjell tek në malet dhe rrëkezat
Lulet, bimët e florës shqiptare
Shpalos me pranverat ëndrrat dhe shpresat
E urtë ,e mirë, trime dhe bujare...

O Nënë Velideja e Nivicës
Trëndafil erërësh dhe bekimesh
Ti vjen tek ne me rrezet e dritës
Me thesarin shërues të vendlindjes...

Velide Merja

Nga Ylli Merja
Ju meritoni më shumë se çdo nënë,
të ngjalleni në zemra,
të mbini në këngë.
E për njeriun ju një thesat dhuruat,
shëndetin nga natyra, ju e zbuluat
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"Planet për dasmë? Nuk i dihet..."

Andonia Dobi:

Jeni një nga modelet më bukuro-Jeni një nga modelet më bukuro-Jeni një nga modelet më bukuro-Jeni një nga modelet më bukuro-Jeni një nga modelet më bukuro-
she të Shqipërisë, si lindi pasio-she të Shqipërisë, si lindi pasio-she të Shqipërisë, si lindi pasio-she të Shqipërisë, si lindi pasio-she të Shqipërisë, si lindi pasio-
ni për modelingun?ni për modelingun?ni për modelingun?ni për modelingun?ni për modelingun?
Pasioni për modelingun ka lindur
shumë rastësisht.
Së shpejti do të bëheni nënë. SiSë shpejti do të bëheni nënë. SiSë shpejti do të bëheni nënë. SiSë shpejti do të bëheni nënë. SiSë shpejti do të bëheni nënë. Si
ndiheni tani që jeni duke sjellëndiheni tani që jeni duke sjellëndiheni tani që jeni duke sjellëndiheni tani që jeni duke sjellëndiheni tani që jeni duke sjellë
një krijesë të re në jetë?një krijesë të re në jetë?një krijesë të re në jetë?një krijesë të re në jetë?një krijesë të re në jetë?
Besoj se vetëm femrat që e kanë
provuar këtë ndjesi do e kuptojnë
kur them se në gjithë universin
nuk ekziston ndjesi më e bukur.
A do të hiqni dorë nga modelinguA do të hiqni dorë nga modelinguA do të hiqni dorë nga modelinguA do të hiqni dorë nga modelinguA do të hiqni dorë nga modelingu
tani që do të bëheni prind?tani që do të bëheni prind?tani që do të bëheni prind?tani që do të bëheni prind?tani që do të bëheni prind?
Normalisht që nuk do heq dorë nga
modelingu, sepse asnjëra nuk do
jetë pengesë për tjetrën. Çdo gjëje
duhet t'i shihet ana pozitive.
Sa ka ndryshuar përditshmëriaSa ka ndryshuar përditshmëriaSa ka ndryshuar përditshmëriaSa ka ndryshuar përditshmëriaSa ka ndryshuar përditshmëria
dhe jeta e Andonias tani që do tëdhe jeta e Andonias tani që do tëdhe jeta e Andonias tani që do tëdhe jeta e Andonias tani që do tëdhe jeta e Andonias tani që do të
krijoni një familje?krijoni një familje?krijoni një familje?krijoni një familje?krijoni një familje?
Jeta nuk më ka ndryshuar akoma,
por mund të them se periudha e
shtatzënisë është periudha që të
bën të ndihesh në qendër të vë-
mendjes 24/24. Ky është i vetmi
ndryshim.
Si u njohët me partnerin tuaj?Si u njohët me partnerin tuaj?Si u njohët me partnerin tuaj?Si u njohët me partnerin tuaj?Si u njohët me partnerin tuaj?
Me Elsonin, sepse nuk më pëlqen
të përgjigjem për të në mënyrë të
përveçme (partnerin). Kam ndosh-
ta historinë më të bukur të njohjes.
Rastësia është mbreti i gjithçkaje.
Cila është gjëja që ju bëri të binitCila është gjëja që ju bëri të binitCila është gjëja që ju bëri të binitCila është gjëja që ju bëri të binitCila është gjëja që ju bëri të binit
në dashuri me të?në dashuri me të?në dashuri me të?në dashuri me të?në dashuri me të?
Elsoni është kopja ime më e mirë
dhe anasjellas, prandaj nuk mund
të flas vetëm për një gjë për të cilën
jam e dashuruar me të sepse s'ka
kuptim. Është njeriu që më jep
lumturi edhe vetëm kur e shoh.
Si e morët vesh lajmin e sh-Si e morët vesh lajmin e sh-Si e morët vesh lajmin e sh-Si e morët vesh lajmin e sh-Si e morët vesh lajmin e sh-

 Ndjesitë kur mora vesh lajmin e
shtatzënisë dhe planet për të ardhmen

Rrëfehet modelja 21-vjeçare: Historia ime me Elsonin, rastësia është mbreti i gjithçkaje

AAAAAjo është padyshim një ngajo është padyshim një ngajo është padyshim një ngajo është padyshim një ngajo është padyshim një nga
bukuritë më të veçanta tëbukuritë më të veçanta tëbukuritë më të veçanta tëbukuritë më të veçanta tëbukuritë më të veçanta të
Shqipërisë, e cila shihetShqipërisë, e cila shihetShqipërisë, e cila shihetShqipërisë, e cila shihetShqipërisë, e cila shihet

shpesh të jetë ikshpesh të jetë ikshpesh të jetë ikshpesh të jetë ikshpesh të jetë ikonë e fironë e fironë e fironë e fironë e firmamamamamavvvvve tëe tëe tëe tëe të
njohura në mbarë vendin e mënjohura në mbarë vendin e mënjohura në mbarë vendin e mënjohura në mbarë vendin e mënjohura në mbarë vendin e më
gjerë. Tashmë, edhe pse vetëm 21gjerë. Tashmë, edhe pse vetëm 21gjerë. Tashmë, edhe pse vetëm 21gjerë. Tashmë, edhe pse vetëm 21gjerë. Tashmë, edhe pse vetëm 21
vjeçe, Andonia Dobi është prejvjeçe, Andonia Dobi është prejvjeçe, Andonia Dobi është prejvjeçe, Andonia Dobi është prejvjeçe, Andonia Dobi është prej
muajsh në një pritje të ëmbël memuajsh në një pritje të ëmbël memuajsh në një pritje të ëmbël memuajsh në një pritje të ëmbël memuajsh në një pritje të ëmbël me
partnerin e saj, Elsonin. Në njëpartnerin e saj, Elsonin. Në njëpartnerin e saj, Elsonin. Në njëpartnerin e saj, Elsonin. Në njëpartnerin e saj, Elsonin. Në një
intervistë ekskluziintervistë ekskluziintervistë ekskluziintervistë ekskluziintervistë ekskluzivvvvve për "Ve për "Ve për "Ve për "Ve për "Vipipipipip
Pages" të "Gazeta Shqiptare",Pages" të "Gazeta Shqiptare",Pages" të "Gazeta Shqiptare",Pages" të "Gazeta Shqiptare",Pages" të "Gazeta Shqiptare",
bukuroshja nga Gjirokastra kabukuroshja nga Gjirokastra kabukuroshja nga Gjirokastra kabukuroshja nga Gjirokastra kabukuroshja nga Gjirokastra ka
shprehur ndjesitë e saj e të qenu-shprehur ndjesitë e saj e të qenu-shprehur ndjesitë e saj e të qenu-shprehur ndjesitë e saj e të qenu-shprehur ndjesitë e saj e të qenu-
rit së shpejti nënë, planet për tërit së shpejti nënë, planet për tërit së shpejti nënë, planet për tërit së shpejti nënë, planet për tërit së shpejti nënë, planet për të
ardhmen e afërt si dhe surprizaardhmen e afërt si dhe surprizaardhmen e afërt si dhe surprizaardhmen e afërt si dhe surprizaardhmen e afërt si dhe surpriza
që i rezervon ardhja në jetë e en-që i rezervon ardhja në jetë e en-që i rezervon ardhja në jetë e en-që i rezervon ardhja në jetë e en-që i rezervon ardhja në jetë e en-
gjëllit. Një dasmë së shpejti? Përgjëllit. Një dasmë së shpejti? Përgjëllit. Një dasmë së shpejti? Përgjëllit. Një dasmë së shpejti? Përgjëllit. Një dasmë së shpejti? Për
më tepër në intervistën e më-më tepër në intervistën e më-më tepër në intervistën e më-më tepër në intervistën e më-më tepër në intervistën e më-
poshtme.poshtme.poshtme.poshtme.poshtme.

Pamela Aliaj

Për emrin jemi akoma në dilemë.
Nuk e dija se ishte kaq e vështirë
të zgjidhje një emër.
Cila ka qenë oferta më joshëseCila ka qenë oferta më joshëseCila ka qenë oferta më joshëseCila ka qenë oferta më joshëseCila ka qenë oferta më joshëse
nga e cila ju është dashur të hiq-nga e cila ju është dashur të hiq-nga e cila ju është dashur të hiq-nga e cila ju është dashur të hiq-nga e cila ju është dashur të hiq-
ni dorë? Sa ka qenë shifra dheni dorë? Sa ka qenë shifra dheni dorë? Sa ka qenë shifra dheni dorë? Sa ka qenë shifra dheni dorë? Sa ka qenë shifra dhe
pse hoqët dorë?pse hoqët dorë?pse hoqët dorë?pse hoqët dorë?pse hoqët dorë?
Nuk ka pasur deri tani një ofertë
që më është dashur të heq dorë.
A do të ketë dasmë së shpejti?A do të ketë dasmë së shpejti?A do të ketë dasmë së shpejti?A do të ketë dasmë së shpejti?A do të ketë dasmë së shpejti?
KKKKKur do ta shohim Andonianur do ta shohim Andonianur do ta shohim Andonianur do ta shohim Andonianur do ta shohim Andonian
nuse?nuse?nuse?nuse?nuse?
Deri tani dasma është diçka që do
duhet të presë dhe pak, ose ndosh-
ta... s'i dihet.

tatzënisë? Si reaguat ju? Po part-tatzënisë? Si reaguat ju? Po part-tatzënisë? Si reaguat ju? Po part-tatzënisë? Si reaguat ju? Po part-tatzënisë? Si reaguat ju? Po part-
neri?neri?neri?neri?neri?
Lajmin për bebin e kam marr vesh
rastësisht në një vizite normale.
Nuk e dija dhe kjo e bëri akoma edhe
më të bukur. Ditën kur e mora vesh,
unë kam ndjerë gjithë ndjesitë në
të njëjtën kohë: lumturi, frikë, gë-
zim, lot, panik, çdo lloj ndjesie dhe
e njëjta gjë edhe për Elsonin, sepse
bebi është krijesa jonë, engjëlli ynë,
lumturia më e madhe.
A keni menduar ndonjë emër përA keni menduar ndonjë emër përA keni menduar ndonjë emër përA keni menduar ndonjë emër përA keni menduar ndonjë emër për
engjëllin e vogël? Keni vendosurengjëllin e vogël? Keni vendosurengjëllin e vogël? Keni vendosurengjëllin e vogël? Keni vendosurengjëllin e vogël? Keni vendosur
cili do jetë?cili do jetë?cili do jetë?cili do jetë?cili do jetë?
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REPERI I FAMSHËM NXJERR NË "ANKAND"
ORIOLËN, REAGIMI I SAJ NUK PRITEJ

Përveçse muzikës
për të cilën njihet
dhe është një ndër

reperët më të dashur në
vend, Noizy i është dedi-
kuar një fushe paksa më
ndryshe. Ai ka nxjerrë në
treg një linjë të re
rrobash, ku modele është
Oriola Marashi. Në një
prej postimeve të tij, ai ka
dashur të provokojë pak-
sa Oriolën, duke shkruar
se veshjet vijnë bashkë
me të. Duke ditur gjithë
sensualitetin e saj, kush
do i refuzonte rrobat e of-
ruara prej saj. "Veshjet
vijnë bashkë me Oriola
Marashin", ka komentu-
ar Noizy në videon e pub-
likuar. Por nuk ka mun-
guar reagimi i modeles.
Oriola gjithmonë i kthen
një përgjigje për çdo ko-
ment ngacmues që vjen
prej reperit. "Normal që
Oriola se të ikësh ti, nuk
i blen njeri", ka shkruar
ajo. .

HABIT KËNGËTARJA SHQIPTARE,
TYMOS MARIJUANË PAS PALESTRËS

Është vënë re se ko
hët e fundit per
sonazhet e njohur

të "showbiz" -it shqiptar
kanë nisur të ndjekin
trendin e të huajve, duke
kthyer në trend ty-
mosjen e lëndëve narko-
tike në publik. Vetëm pak
ditë më parë ishte Enca,
e cila postoi një video ku
premtonte se do ta kalon-
te të gjithë verën duke ty-
mosur hashash. Ndërsa
mbrëmjen e së hënës, ka
qenë Dafina Zeqiri, ajo që
ka ndarë me fansat e saj
në "Instagram" një video
ku tregon se çfarë bën ajo
pas palestrës. Këngëtar-
ja shqiptare, e cila prej
disa vitesh jeton në
SHBA, shfaqet duke
mbajtur një kuti tabako
të mbushur me cigare me
marijuanë. Kush e ka
radhën tani për postim të
tillë?

VESA LUMËS I "NGEL HATRI" ME BIG BASTËN, JA LOJA
QË ZHVILLON AJO NË "INSTAGRAM"

Prej disa muajsh
këngëtarja e njohur
kosovare, Vesa

Luma dhe reperi shqiptar,
Big Basta së bashku me
djalin e tyre Lian janë
shpërngulur në Zelandën e
Re. Edhe pse po e rrisin
vogëlushin jashtë kufijve të
Shqipërisë, Vesa dhe Big
Basta në ambientet e sh-
tëpisë i flasin Lianit në gju-
hën shqipe. Por ka një prob-
lem, Gerald Xhari (ose siç e
njohim ne, Big Basta) është
nga Shqipëria, ndërsa Vesa
Luma nga Kosova dhe secili
i drejtohet Lianit në dialek-
tin e vet e po e bëjnë djalin
'lëmsh'. Për këtë arsye,
këngëtarja ka vendosur të
bëjë një lojë në "Instagram".
Duke shkruar të gjitha
shprehjet që i thonë fëmijës
në dialektin e tyre. "Kush
është më mirë? Babi apo
mami?", shkruan Vesa
Luma. Dhe mesa duket, si-
pas votimeve, Big Basta del
"fitues" i lojës. "Po të mbajnë
me hatër Big Basta", shkru-
an Vesa, mbi rezultatin e
votimeve.

ERION ISAI, NË POSTIN E DREJTORIT NË
TEATRIN E KUKULLAVE? JA SI QËNDRON E VËRTETA

Prej një kohe rela
tivisht të gjatë
nëpër portalet e

mediave qarkullon lajmi
se ish-aktori i "Portokal-
li", Erion Isai, duket se do
të jetë kreu drejtues i Te-
atrit të Kukullave. Një
post që deri më tani e
mbante Monika Lubon-
ja. Lajmi nuk është bërë
ende zyrtar, por socio-
logu Ergys Mërtiri i ka
kushtuar një status të
gjatë në "Facebook" një
lëvizjeje të tillë. Sipas tij,
ky vjen si një 'shpërblim'
nga ana e kryeministrit,
për aktorin i cili nuk doli
krah protestave kundër
ngritjes së kullave në tru-
allin e Teatrit. Por sipas
një informacioni zyrtar,
një lajm i tillë i cili po
qarkullon prej kohësh në
media, nuk është aspak i
vërtetë. Sipas tyre, për
postin e drejtorit të Teat-
rit të Kukullave në Ti-
ranë nuk është kryer as-
një konkurs. Kështu që
nuk mund të aludojmë se
vendin e drejtorit të Te-
atrit të Kukullave e ka
marrë ish-aktori i "Por-
tokalli", Erion Isai.
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Nisin përgatitjet për dasmë,
Princ Harry në palestër
për të humbur peshë

Mund të jetë një ish-
ushtar, por Princ Harry

e ka lënë trupin e tij shumë
mbas dore. Tashmë që dita më
e bukur e jetës së tij po
afrohet, Princi britanik ka
vendosur që t'i rikthehet
regjimit me stërvitje të
rregullta. Princ Harry është
parë duke shkuar në palestër
për të kthyer trupin e tij në
formën ideale për ditën e
dasmës. Sipas mediave britan-
ike, rezultatet e Princit kanë
qenë befasuese, pasi ai ka
humbur shumë kile. E fejuara
e tij, Meghan Markle gjith-
ashtu i është nënshtruar një
diete për të mbajtur trupin në
formë.

Pse Melanie Trump ka
qëndrim të ngrirë? Përgjigjen
e jep Brigitte

Zhduket nga kopshti i Shtëpisë
së Bardhë pema e Macron
Shtëpia e Bardhë nuk ka bërë komente, por largimi i saj është fiksuar

nga disa imazhe të agjencisë së lajmeve "Reuters". Pema u mboll më 23
prill nga presidenti amerikan dhe homologu i tij francez, Emmanuel
Macron, gjatë vizitës zyrtare të këtij të fundit në Shtetet e Bashkuara.
Bëhet fjalë për një fidan lisi, dhuratë personale e Macron, e ardhur nga
vendi i betejës së pyllit "Belleau", ku luftuan trupat amerikane në vitin 1928,
gjatë Luftës së Parë Botërore. Në gjestin simbolik, dy presidentët u shoqëruan
edhe nga zonjat e para, Melania dhe Brigitte. Macron kishte nënvizuar rëndës-
inë e gjestit me një postim në "Tëitter". "100 vite më parë, ushtarët amerikanë
kanë luftuar në Francë, në Belleau, për mbrojtjen e lirisë sonë. Kjo pemë,
dhurata ime për Donald Trumpin, do të jetë një kujtesë e përhershme në
Shtëpinë e Bardhë për lidhjet që na bashkojnë", shkruante ai.

Deputeti i PS-së, urim për
1 Majin: Proletarë të të gjitha
vendeve, bashkohuni!

E burgosur brenda Shtëpisë së Bardhë, por inteligjente, me
sens humori dhe e hapur". Kështu e përshkruan dama e

parë franceze, Brigitte Macron zonjën e parë amerikane,
Melania Trump në një intervistë të dhënë për "Le Monde" pas
vizitës shtetërore në SHBA të
çifti presidencial. Sipas saj,
Melania ka personalitet
shumë të fortë, por që është e
detyruar ta fshehë, pasi nuk
është e lirë të bëjë asgjë.
"Protokolli dhe rregullat e
forta nuk e lejojnë të dalë
jashtë Shtëpisë së Bardhë,
madje as një dritare nuk ka të
drejtë ta hapë", thotë Brigitte
Macron. Gjithashtu ajo shton se Melania Trump i ka lënë një
përshtypje mjaft pozitive, duke theksuar se kishin qeshur dhe
argëtuar gjatë takimeve që patën, duke vënë në pah sensin e
humorit dhe inteligjencën e saj. Zonja e parë e Francës duke
bërë një krahasim, ka thënë se ajo është shumë herë më e lirë të
bëjë një jetë normale në Paris, ndërsa pjesa e vështirë sipas saj,
është vetëm kujdesi i tepruar për të mos folur shumë publikisht,
pasi çdo gjë mund të jetë argument mediatik.

Na merrni seriozisht!

BULEVARDI
POLITIK

BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Deputeti i Partisë Socialiste në qarkun e Fierit, Bujar Çela, ka bërë një
urim me tone të pastra komuniste me rastin e 1 Majit, që është edhe dita

botërore e punëtorëve. "Gëzuar 1 Majin, proletarë të të gjithë vendeve, bashko-
huni", - ka qenë urimi i Çelës, duke iu referuar manifestit të Partisë Komuniste,
të shkruar nga Engelsi dhe Marksi. Nuk dihet nëse thirrja e Çelës është rastë-
sore apo e qëllimshme. Megjithatë, vetë Partia Socialiste 3 vitet e fundit ka
rikthyer praktikën e thirrjes me termat "shokë dhe shoqe" publikisht për
funksionarët e lartë të saj, duke revokuar të njëjtin term me të cilin u refero-
heshin anëtarët e Partisë së Punës njëri-tjetrit.



E mërkurë 2 Maj 2018  - 17KULTURE

RRUGETIMI

6 shekuj më pas bëjnë rrugën që
bëri heroi kur u kthye nga Stambolli

Trupa e baletit e Teat
rit Kombëtar të Op-

erës dhe Baletit kapërceu
kufijtë në një tur
shfaqjesh në Itali, në sal-
lat e tejmbushura me
numrin rekord prej 3500
spektatorësh. “NOCES &
La stravaganza”, balet
nga Angjelin Preljocaj u
prezantua nga trupa e ba-
letit në disa nga teatrot e
rëndësishëm në “Teatro
Giordano”, Foggia, “Te-
atro Garibaldi”, Bisceglie,
“Teatro Abeliano”, Bari,
“Teatro Apollo”, Leçe.

Shtypi dhe media ital-
iane i kushtoi një vëmend-
je të veçantë trupës sh-
qiptare, duke e cilësuar
bashkëpunimin Shqipëri-
Puglia, “ura komunikimi
të një deti”.

Ministria e Kulturës
vëren se pasi është shpal-
lur prioritet diplomacia

Arbëreshët vijnë në
“Rrugët e Skënderbeut”Konsullata e Nderit të

Shqipërisë në Kalabri
në bashkëpunim me

Shoqatën “Magna Grecia
Off-Road” (Rossano - Itali),
Bashkinë e Krujës dhe Insti-
tutin e Librit dhe të Promo-
cionit (Tiranë), në kuadrin
e “Vitit të Skënderbeut”, or-
ganizojnë veprimtarinë “Në
rrugët e Skënderbeut”, në
datat 1 deri 8 maj 2018.
Rrugëtimi i grupit të
anëtarëve të shoqatës
“Magnia Grecia Off-Road”
nëpër Shqipëri, nis me një
ceremoni të organizuar en-
kas për këtë rast, me pjesë-
marrjen e personaliteteve
më të larta të shtetit sh-
qiptar dhe prezencën e Am-
basadorit të Italisë në Sh-
qipëri.

Aktiviteti do të përshën-
detet nga Presidenti i Repub-
likës së Shqipërisë, Ilir Meta,
ministrja e Kulturës, Mirela
Kumbaro; ambasadori i Ital-
isë në Shqipëri Alberto
Cutillo, zv.kryetarja e Komi-
sionit të Edukimit në Kuv-
endin e Shqipërisë Milva
Ekonomi, Konsulli i Nderit
i Shqipërisë në Kalabri Aldo
Marino). Udhëtimi 1-javor i
arbëreshëve kalon në Dur-
rës, Bubq, Krujë, Burrel,
Peshkopi, Lurë, Bogë(Pejë),
Rahovec, Prizren,
Kukës(Shishtavec) dhe më
pas kthim në Durrës prej ku
kthehen në Itali. Do të kalo-
het përmes rrugës antike të
Skënderbeut që gjendet në
pjesën e brendshme të ma-
leve, të cilat rrethojnë
Krujën dhe që përfaqësojnë
zemrën e principatës së
familjes Kastrioti. “Magna
Grecia Off-Road”, në aventu-
rat e saj shqiptare dhe ball-
kanike ndjek shpeshherë

rrugë të gjata, plot pluhur
dhe të panjohura, për pjesën
më të madhe të njerëzve, me
dëshirën për të kaluar
përmes “historisë” dhe nuk
i sheh ato vetëm si vendm-
bërritje me një bukuri të
veçantë apo të vështira për
t’u arrirë. Këto histori
shpeshherë janë të gërshet-
uara me vetë historitë tona
dhe e gjithë kjo merr një
kuptim madhështor pikër-
isht këtë vit: në fakt dy ng-
jarje mbivendosen në një
mënyrë thuajse “magjike”.

Data 18 janar 2018 përkon
me 550-vjetorin e vdekjes të
heroit Gjergj Kastriot
Skënderbeu; 17 shkurt 2018
përkon me përvjetorin e dh-
jetë të shpalljes së pavarësisë
së Kosovës. Për më shumë,
“Magna Grecia Off-Road” e
ka selinë e saj në Rossano,
në qytetin që ruan “Codex
Purpureus” (kodikët e pur-
purt), trashëgimi e rrallë e
njerëzimit, shpallur dhe
mbrojtur nga UNESCO, po
ashtu si edhe Berati i mrekul-
lueshëm ruan Kodikët e vet
të Purpurt si dëshmi e mar-
rëdhënieve të vazhdueshme e
të hershme në kohë.

Dy përvjetorë të rëndë-
sishëm, kryesisht nga kënd-
vështrimi i rrugëtimit që
shpien në përfshirjen e plotë
në BE të dy vendeve si Sh-
qipëria dhe Kosova e që po
kthehet në një mundësi re-
ale. “Magna Grecia Off-
Road” nuk do që të humbasë
takimin me historinë. Sho-

qata do të jetë e pranishme
me mënyrën e saj origjina-
le: përmes udhëtimit nëpër
ato rrugë, ato shtigje ku gati
6 shekuj më parë, prijësi
Gjergj Kastriot Skënderbeu
u kthye për të qenë në krye
të shqiptarëve në skenën që
mbrojti Krishterimin perën-
dimor nga zgjerimi i mëte-
jshëm i Perandorisë Os-

mane. Në vazhdim, në
mënyrë të pashmangshme
do të përshkojë udhën deri
në zemër të Kosovës, për të
nderuar, një tokë që ka
kaluar mjaft vuajtje, por që
prej dhjetë vitesh ka fituar
pavarësinë e drejtë dhe një
shpresë të re në liri. Qever-
ia shqiptare ka caktuar
zyrtarisht vitin 2018 si “Viti

Kombëtar i Gjergj Kastriot
Skënderbeut”, duke u  bërë
shkas një sërë aktivitetesh
kulturore e promovuese.
Rrugëtimi i këtij viti i “Ma-
gna Grecia Off-Road” do të
jetë pjesë e festimeve dhe me
këtë rast dhe do të pajiset
me logon simbolike që ësh-
të realizuar për këtë qëllim.

Gjatë këtij udhëtimi,
“Magna Grecia Off-Road”
do të marrë pjesë edhe në
festimet e përvitshme të ko-
munitetit të Goranëve në
Shishtavec, të vendosur në
shek. XIII në vargmalin

Sharr, që gjendet në kufi
mes Shqipërisë, Kosovës
dhe Maqedonisë. Goranët
vazhdojnë të flasin edhe sot
gjuhën e të parëve të tyre
dhe çdo vit më datë 6 maj
mblidhen nga kudo ku janë
nëpër botë për të festuar
“Djurdjevdan” (dita e Shën
Gjergjit që në lashtësi) por
edhe fundin e dimrit dhe
ardhjen e pranverës. Ky
rast është edhe një shem-
bull më se simbolik i bash-
këjetesës, në traditë, në tol-
erancë dhe në paqe. Si
përherë, një nga objektivat
e “Magna Grecia-s Off-
Road” është ai i bamirësisë,
aktivitet ky që këtë vit u
dedikohet fëmijëve të veg-
jël e të rinjve në vështirësi.
Specifikisht është organi-
zuar një dhurim i drejtpër-
drejtë i disa të mirave të
nevojshme Fondacionit
“Betania”, që në Krujë ka
themeluar dhe drejton me
mjaft zotësi një shtëpi për
fëmijë me vështirësi famil-
jare, që mban emrin “Sho-
qata Betania”. Ky institu-
cion kujdeset për rreth 90
fëmijë, që nga fëmijëria e
hershme deri në adolesh-
encë. Ai mbijeton vetëm
falë zemërgjerësisë së
shumë dhuruesve dhe falë
punës vullnetare të vetë
bashkëpunëtorëve. “Ma-
gna Grecia Off-Road” do të
ndihmojë materialisht, por
edhe shpirtërisht këtë vepër
të madhe humanitare që u
kushtohet fëmijëve.

KONFERENCA

VANGJUSH DAKO,
GJU MË GJU ME ARKEOLOGËT

Instituti i Arkeologjisë, në
bashkëpunim me Sh-

kollën franceze të Romës
dhe Universitetin Bor-
deaux III – Montaigne,
Francë, organizuan në fund
të muajit prill, një tryezë të
rrumbullakët për Kultet e
Adriatikut në shekujt III
para Kr. deri në shek.VII
pas Kr. Tryeza e rrumbul-
lakët u zhvillua në ambien-
tet e Pallatit të Kulturës
“Aleksandër Moisiu”,
sheshi “Liria”, Durrës.
Konferenca u përshëndet
nga Vangjush Dako, kry-
etar i Bashkisë së Durrësit,
akademik Marenglen Ver-
li, rektor i Akademisë së
Studimeve Albanologjike;
Nicolas Laubry, Drejtori i
Antikitetit në Shkollën
Franceze të Romës; Prof.
Luan Përzhita, Drejtor i In-
stitutit të Arkeologjisë dhe
nga Prof. Francis Tassaux
nga Universiteti i Bor-
deaux III – Montaigne.
Gjatë seancës së parë u fol
për “Vendet e kultit dhe di-
namika territoriale në

PREMIERA

OPERA NË ITALI/ “SHQIPËRIA E PULIA,
MARTESË NË MAJË TË GISHTAVE”

Adriatik gjatë epokave para-
romake dhe romake”. Maria
Luisa Marchi, nga Universite-
ti i Foggias paraqiti kumtesën
me titull “Dinamika e ekspan-
sionit romak në Italinë jugore
dhe vendet e kultit; midis vazh-
dimësisë dhe mosvazhdimë-
sisë”, Maria Cristina Manchi-
ni & Olivia Menozzi, nga Uni-
versiteti i Chietit, paraqitën
kumtesën “Sanktuarët dhe
kultet në zonën e Adriatikut
të mesëm gjatë epokës romake,
problematikat territoriale,
transformimet dhe format e
kultit perandorak”. Mandej,
Roberto Perna dhe Sofia Cin-
golani, U. i Maceratës, folën
për “Sanktuarët dhe vendet
e kultit në periudhën romake
në rajonet V dhe VI të Adria-
tikut (rasti i Pollentia-Urbs
Salvia). Ndërkaq, Eduard
Shehi, studiues shkencor
pranë Institutit të Arke-
ologjisë, foli për “Tempujt

ekstra-urbanë apo zonat
kufitare? Rasti i
Durrësit”.Gjatë seancës së
dytë dhe asaj të tretë, ku u fol
për “Figurat hyjnore dhe for-
ma të kultit në Adriatik në
kohën para-romake dhe ro-
make” Marjeta Sasel-Kos, stu-
diuese shkencore pranë Insti-
tutit të Arkeologjisë të Ljub-
janës foli për hyjni para-ro-
make në Adriatikun veripën-
dimor. Albana Meta (IA) ref-
eroi mbi Hyjnitë dhe kultet në
monedhat e qyteteve të Ilir-
isë jugore”, Neritan Ceka për
“Hyjnitë dhe kultet në Byl-
is”, Daniela Rigato, nga Uni-
versiteti i Bolonjas foli për
“Mbishkrimet e shenjta të pr-
onarëve të fermave në zonën
e Adriatikut. Më tej Shpresa
Gjongecaj, studiuese shken-
core pranë Institutit të Arke-
ologjisë, foli për “praninë e
monedhave në hapësirën që i
dedikohet hyjnisë”.

kulturore dhe MK vazhdon
të krijojë mekanizmat e du-
hur që skena e vogël e artit
shqiptare të përballet me
skenën e madhe evropiane.

Artikujt për shfaqjet e
dhëna gjatë turit kanë qenë
pozitivë. Në to, është veçuar
fakti që koreograf i dy
pjesëve të baletit është fran-
ko-shqiptari Angjelin Prel-

jocaj, me famë e prestigj
ndërkombëtar.

“Një gjeni i kontempo-
ranes”- Angjelin Preljocaj
shkruhet nën foton e ko-
reografit shqiptar, ndërsa
një tjetër artikull nis me
titullin “Shqipëria e Pulia
‘martesë’ në majë të gish-
tave”, duke vënë në dukje
se në skenë është Baleti i
Tiranës. Te “Noces” inter-
pretojnë: Loreta Bala, Ode-
ta Dishnica, Rovena
Shqevi, Adela Mucollari,
Elda Logo, Gerd Vaso, Elt-
jon Merja, Kristi Dush-
mani, Besi Skura, Andi
Vrapi. Ndërsa te “La Strav-
aganza” interpretojnë:
Ledia Sulaj, Loreta Bala,
Odeta Dishnica, Elda Logo,
Adela Muçollari, Rovena
Shqevi, Gerd Vaso, Fation
Lito, Anxhelo Mucollari,
Eltjon Merja, Andi Vrapi,
Kristi Dushmani.
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1. Kërkesën për kompensim sipas formatit tip, e cila
plotësohet në ATP;
2. Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë
trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues, sipas
radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me
përcaktimet e Kodit Civil.
3. Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjitha
subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i
nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr vlerën
financiare, në emër të tyre;
4. Vërtetimin e lëshuar nga banka e nivelit të dytë për
hapjen e llogarisë bankare në emër dhe për llogari të
subjektit përfitues, ku përcaktohet edhe numri i
llogarisë bankare ku do të transferohet vlera financiare
e përfituar;
5. Mandatpagesën, që vërteton pagimin e tarifës së
shërbimit;
6. Dokument identifikimi.

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

kanë marrë ende kompen-
simin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18.9 miliardë le-
kësh. Këto para do t'i përfi-
tojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendim. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3500 sub-
jekte përfitues nuk janë
paraqitur fare në ATP për të
aplikuar me qëllim përfiti-
min e shpërblimit të mirat-
uar për ta në VKM-të për-
katëse. Duke qenë se ky
proces nuk është i kushtë-
zuar dhe i limituar në kohë,
ATP fton të gjithë këta sub-
jekte përfitues që të para-
qiten pranë sporteleve të saj
për të aplikuar me qëllim
përfitimin e kompensimit të
miratuar. APT, në varësi të
të ardhurave të arkëtuara
deri më sot për këtë proces
nga ALUIZNI dhe fondeve të
vëna në dispozicion nga bux-
heti i shtetit, sipas përllog-
aritjeve përkatëse shpërn-
dan aktualisht 70% të vlerës
se miratuar në VKM për
subjektet përfituese"-thuhet
në njoftimin e Agjencisë së
Trajtimit të Pronave, të cilit
i bashkëlidhet edhe lista me
3500 pronarët. Pronarëve,
toka e të cilëve është zënë
nga ndërtimet informale, u
është njohur e drejta e ko-
mpensimit me vendim të
Këshillit të Ministrave ku

është përcaktuar edhe
shumë për secilin, por për të
marrë paratë duhet të dorë-
zojnë në ATP 6 dokumente.
PRPRPRPRPROCEDURAOCEDURAOCEDURAOCEDURAOCEDURATTTTT

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfitues është e

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

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

paraqitet nga një pjesë e bash-
këpronarëve, ajo shoqërohet
nga prokura e posaçme e
nënshkruar prej tyre, ku si
tagër i nevojshëm të jetë edhe
e drejta për të tërhequr vlerën
financiare, në emër të tyre. Në

rastin e kërkesave individu-
ale të secilit bashkëpronarë
apo të një pjese të tyre, për çdo
aplikim të kryer, paguhet
tarifë shërbimi, pavarësisht
se i përket të njëjtës pasuri të
paluajtshme.

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

Pronarët që marrin kompensimin,
hapet aplikimi për 3500 dosje

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

Ornela Manjani
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Formulari TIP

GENTI PETRIT ALLMUCA

SUZANA SELAMI ALLMUCA

ERALD PETRIT ALLMUCA

PETRIT ALLMUCA

PELLUMB MUSA CANI 106.7 #REF!

ZADE OSMAN XHAIBRA

BESNIK SADIK XHAIBRA

ARDIANA NAZMI XHAIBRA

SANIJE DEMIR XHAIBRA

SADIK DEMIR XHAIBRA

HAJRIE DEMIR XHAIBRA

IBRAHIM DEMIR XHAIBRA

KUDRETE DEMIR XHAIBRA

GANI ALI KULLOLLI 276.3 #REF!

RAMADAN MUL DOBRUSHI 300 #REF!

BAJRAM QAZIM TERZIU 271 #REF!

ALI KADRI GOGA 200 #REF!

SHERBET SHAHIN HAKA 210.8 #REF!

HYSEN AZEM HYKA 306.3 #REF!

ELTON ALI ALIU 13 #REF!
HYSEN SULEJMAN KOÇI 15 #REF!

VANGJEL DILAVER NUHO 5.6 #REF!

AFERDITA MUSA KATROSHI
AGIM MUSA KATROSHI

ASTRIT MUSA KATROSHI
BESNIK QEMAL ALLA

CAN DELIU
ENVER CAN DELIU

FATMIRA MUSA KATROSHI
FATOS MUSA KATROSHI

MAJLINDA QEMAL ALLA
MEREME OSMAN ALLA

NAIME ALLA
MUSTAFA OSMAN ALLA
ORNELA HAMIT DELIU

QEFSERE OSMAN ALLA
SANIJE OSMAN ALLA

SKENDER CAN DELIU
SUZANA QEMAL ALLA
ADNAND QEMAL ALLA

VILSON NAKO KURI 235.80 #REF!

#REF!

312.6

589.4

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

KRYEGJYSHATA BOTERORE BEKTASHIANE

SHABAN FAZLLI XHEPA

KULLAKSHISEFER

213

250

181.3

#REF!

295.3

156.7

#REF!

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 

(m²)

Vlera e shpërblimit 
(lekë)

Emri Atësia Mbiemri

VILSON NAKO KURI 235.80 #REF!
ANILA LLAGAMI
AIDA LLAGAMI
MIRELA DIMROCI
SHKENDIE LLAGAMI
SHQIPE KOVACI
MELEQE LLAGAMI
QEMAL LLAGAMI
DASHURI LLAGAMI
DENIS LLAGAMI
HELIDON LLAGAMI
ETLEVA LLAGAMI
BLEDAR LLAGAMI
FATBARDHA LLAGAMI
DIANA DHAMO
AFERDITA LLAGAMI(SHEHU)
QAMIL PANARITI
MIRANDA LLAGAMI
BARDHYL LLAGAMI
DYLBERE LLAGAMI
BUJANA LLAGAMI
DORIAN LLAGAMI
MERITA LLAGAMI
KLEJDA LLAGAMI
DEA LLAGAMI
HAJDIE LLAGAMI
VIRIL LLAGAMI
DIVIN LLAGAMI
MIRADOR LLAGAMI
ENEIDA LLAGAMI
SADIK SEJDIN PERA 130.60 #REF!
ISMAIL KASEM SPAJA 183.40 #REF!
ARTAN MYZAFER

DHURATA RAHMAJ
FIQIRETE SADA
ILIR SADA
MAHMUDIJE DINGA
PETRIT SADA
SHPETIM SADA
VJOLLCA SADA
GJOVALIN KOL MEHILLI
PJERIN KOL MEHILLI
FIGALIA BEJI(strati)
PANAJOT - STRATI
DORA - STRATI
ARTEMISA Zaim STRATI
FATIME QERIM BERISHA
HAJRIE QERIM DEMA
HYRIJE REXHEP KASTRATI
ISUF ABDI MUKA
MEREME QERIM BERISHA
MUHAMET REXHEP MUKA
SABRIJE MEHMET MUKA
SKENDER QERIM MUKA
SOKOL ABDI MUKA

#REF!13.20

17.30

33.20

291.00

39.00

PRETUSHA

94.90

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

KUJTIM QERIM SHEHI 31.30 #REF!
AGRON NALLBANI
AISHE NALLBANI
ARTAN NALLBANI
BESIM NALLBANI
FATMIR NALLBANI
GEZIM NALLBANI
HAVA NALLBANI
HYSEN NALLBANI
MYZEJEN NALLBANI
YLLI NALLBANI
BEDRIJE HUTA 3.30 #REF!
MARTIN PREND NDOCI 247.40 #REF!

SHOQERIA AMFORA SHPK 54.90 #REF!
ELDA KONOMI( DIBRA)
EVELINA DIBRA
MEDI KELLICI
QAZIM DIBRA
SHEADET DIBRA
TEFTA BABAMETO(VILLA)
ADNAN DIBRA
ASTRIT TOPTANI
BEQIR DIBRA
BIBIKA STAROVA
BONIN TOPTANI
DASHURI DIBRA
DRITA BOBRATI
ELISABETA TOPTANI
FUAT LIBOHOVA
GAZMEND DIBRA
ILI DIBRA
KADRI LIBOHOVA
LIMANE ORGOCKA(DIBRA)
LUAN DIBRA
LULZIM TOPTANI
NASIBE QOSE(LIBOHOVA)
NERMIN DIZDARI-DIBRA
RAHMI QORALIU
VERA HAKIU

22.10

#REF!

#REF!

#REF!

524.10

370.00EDMOND KOKA

KASEM MYRTO HOXHAJ 19.80 #REF!
SAMI BARDHI 26.00 #REF!
FADIL QAZIM METANI
NAIME QAZIM METANI
QEFSERE QAZIM METANI
REXHEP QAZIM METANI
SHYQYRI QAZIM METANI

#REF!

#REF!

16.20 #REF!VLADIMIR

VLADIMIR

NIKOLL LLESHAJ

NIKOLL LLESHAJ 503.20

129.20



E mërkurë 2 Maj  2018 -  19SPECIALE

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)

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

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

2187.50

442.40

15.55

3.66

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

VELI ALUSH MEHMETI 131.00 #REF!

THOMA TOLI LONDI

TOMORR ESAT PASHAJ 7.10 #REF!
SYMIR HAMIT DEMIRI
ALBERT PALLOSHI
RYZHDI DEMIRI
MIT'HAT MUÇOLLARI 155.63 #REF!
LUAN BELORTAJA 122.60 #REF!
NIKOLL MARK DEDA 160.08 #REF!
GJOK MARK DEDA 76.74 #REF!

PRENA GJERGJ DEDA
NDUE GJERGJ DEDA
ZEF GJERGJ DEDA
LEK GJERGJ DEDA
PASHKE GJERGJ DEDA
AGE GJERGJ DEDA
LULE GJERGJ DEDA

#REF!

#REF!

506.40

41.52 #REF!

128.45 #REF!

215.34

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

198.30

#REF!

3.27

73.50

11.00

6.30

KAPAJ

Ruzhdi Ali Bana

NIKOLL MARK

EMPIRE INVESTMENT SOLUTION SHPK

GRETA AGRON

CARRIGLEGAN LIMITED SHPK

DEDA

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

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!67.30

402.00

2.03

132.59

LUC PRELA

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

#REF!

#REF!

257.60

524.00

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

ARJANA CANAJ,(TABAKU
)

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

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

213.20

179.40

314.70

10.10

8.70

852.00

41.60

97.10

5.80

#REF!

ARJANA REXHEP CANAJ,(TABAKU
)

KRESHNIK GJOLIGAJ
SUZANA REXHEP ÇUÇI(TABAKU)
Bashkim Tabaku
Besim Tabaku
Dhurata Tabaku (Kushi)
Mimoza Tabaku
Burhan Tabaku
MUSTAFA BALLA
AVDULLA BALLA
KASEM BALLA
XHELAL BALLA
MEDIHA BALLA(Cenaj)
FATBARDHA BALLA(Biba)
MYZEJEN BALLA(Seferi)
LULZIM BALLA
MYSLYM BALLA
ZYRA BALLA
FADIL BALLA
HAMIT BALLA
MEREME BALLA
DRITA BALLA(Katroshi)
SANIJE BALLA(Bilani)
BAKUSHE BALLA(Kola)
BUKURIJE BALLA(Luari)
SEFER HYKA
ABDULLA HYKA
ARBEN MALOKU
HAXHI HYKA
LULZIM ZALTA
FATMIRA SALI KALLUSHI(Hyka)
SUZANA SALI HYKA
VJOLLCA XHEK TAKE(Meta)
KADRI XHEK META
NAIME MEMKO(Meta)
TATJANA MUSA(Meta)
ZYLFIJE ABDI DINGU
FAHRIE HASANAJ(Meta)
FATBARDH META
HILMI HALLULLI
ABDULLA REXHEP SHIJAKU
MAHMUT REXHEP SHIJAKU
HIVZI HALLULLI
LEJLA HALLULLI
KADRI HALLULLI
SHYQYRI TAFAJ
BAHRI TAFAJ
LEMAN TAFAJ
BENAN TAFAJ
SHKELQIM TAFAJ
BUKUROSHE TAFAJ
RUHIJE SHIJAKU
SHEFKI SHIJAKU
HAJRIE BRAHJA
DRITA KELMENDI
RESHAT SHIJAKU
SERVETE AHMETI
NJAZI SHIJAKU
REXHEP SHIJAKU
KUME SHIJAKU
RAZIJE SHIJAKU
RASIM SHIJAKU
XHAHRIJE SHIJAKU
SHEFQET SHIJAKU
REZARGJENT TAFAJ
XHEVDET SHIJAKU
SHEMSIJE BASTARI
BESNIK SHIJAKU
LUMTURI ALIAJ
HAMDI SHIJAKU

#REF!

274.80

11.30

73.60

86.00

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

163.70

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

#REF!

40.00 #REF!

621.40

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

FLORA SARAÇI(DARDH
A)

RAJMONDA SHKALLA(DARD
HA)

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

SHEJNAZ TOLA(SHENGJE
RGJI)

BUKURIE TOLA(KASHARI)
HATIXHE TOLA
ALI TOLA
MIGEN TOLA

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

576.20

25.40

16.00

77.20

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

ATLIJE XHAFERR URUÇI (MUZHAQI)

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

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

#REF!

#REF!

#REF!

MEHMETALI

MUSTAFA

IBRAHIM

KOSOVA

DUHANXHI #REF!

#REF!

#REF!

KAJOLLISADRINEXHMIJE

ALI

270.60

747.90

538.80

1341.00

336.40

59.90

130.90

#REF!

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

DED KOL KOLA

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

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

#REF!430.00

THOMA           KERE
ILIA KERE

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

DIANA FIQIRI QORI
ASLLAN FIQIRI QORI

PERPARIM FIQIRI QORI
BUKURIE FIQIRI QORI

#REF!86.00

223.80 #REF!
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Pse deri në qershor as
«Po», as «Jo»?

Opinioni i   Ditës

I  ken i  besuar  n jë  personi  që e  ken i
n johu së fundmi,  dhe tashmë jeni  të
zhgënjyer  nga s je l l ja  e  t i j  jo  shumë
korrekte.  Planetët  nuk janë të favor-
shëm ndaj  jush.  Mos e ndër l ikoni  më
tej  s i tuatën.  Mos e pr ishni  d i tën dhe
pranoni  çdo pasojë.

DEMI

Do t’i ndani idetë tuaja me të tjerët dhe do
të merrni miratime nga ata që i vlerësoni.
Dhe mos u shqetësoni, askush nuk do të
qahet, nëse lëni mënjanë ndonjë hollësi
me pak rëndësi. Miqësi për t’i forcuar apo
për t’i rizbuluar: ndoshta pas një kontakti
fillestar virtual, një takim real!

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Me pozicionin e favorshëm të Neptunit,
të t jerët do ju ndihmojnë në punët e
shtëpisë, kështu që do arr ini  të keni
pak kohë të l i rë për vete! Jeni gj i th-
monë të gatshëm  të ndihmoni të t jerët
dhe asnjeri nuk do refuzojë t’ ju japë një
ndihmë të vogël, nëse ja kërkoni ju.

P r o j e k t e t  m ë  t ë  r ë n d ë s i m e  f i l l o j n ë
mbarë ,  edhe  me  bashkëvep r im in  e
Mërkuri t  me  Neptunin si  edhe mundë-
sisë që keni për t ’ i  shtuar talentet që
keni.  Nuk keni probleme t ’u tregoni të
t jerëve se keni të drejtë, ja pse do t ’ ju
ndjekin pa u sforcuar.

Poz ic ion imi  i  Saturn i t  ju  pengon,  por
n d ë r k a q  n d ë r h y r j e  e  N e p t u n i t  n u k
mund të  mos ndodhte në n jë  moment
më të  m i rë ,  pë r  j u .  Do  të  te j ka lon i
çdo l lo j  pengese.  Nëse n jë çësht je  po
ndërl ikon ekzistencën prej disa kohës,
tan i  me në fund g j i thçka zhb l lokohet .

D isa  angazh ime të  rëndës ime nuk  ju
l ë n ë  k o h ë  q ë  t ’ i  r e a l i z o n i  a s h t u  s i
dësh i ron i .  Fa tkeqës ish t ,  meg j i tha të ,
askush  nuk  duke t  i  ga tshëm t ’ j u  nd i -
h m o j ë .  D o  t ’ i  k r y e n i  d e t y r a t  t u a j a
edhe të  ve tëm,  dhe  në  mënyrën  më
të  mi rë  të  mundshme.

Energj ia e Jupiter i t  do t ’ ju nevoj i tet së
tepërmi në botën e sipërmarr jes.  Do
t’ ju ndihmojë, gj i thashtu, të kanal izoni
më mirë energj i të tuaja, në mënyrë që
të ngriheni. Durimi shpërblehet, por në
këtë rast nevoj i tet mbi të gj i tha vul l -
net i ,  që sidoqoftë nuk ju mungon!

Planetët do t’ju shtyjnë drejt aventurës
dhe ndryshimeve të papritura. Por para
se të lëni sigurinë dhe pasigurinë, men-
dohuni dy herë. Disa hapa të ndërmarra
mund t’ju çojnë që të bëni disa zgjedhje
të rëndësishme, që do të përfundojnë
duke ju ndryshuar jetën.

Për faj të lidhje midis Marsit dhe Venusit,
siguritë tuaja do të dalin se janë kështjella
prej rëre, mbi të cilat nuk mund të keni më
besim. Është më mirë të ecni me ngadalë
për të mos u rrëzuar, gjë që nuk mund t’ia
lejoni vetes në këto kohë.

Nëse në të kaluarën nuk ia keni dalë të
shfrytëzoni të gjithë potencialin e një situ-
ate shumë premtuese. Tashmë bashkëve-
primi i planetëve do t’ua japin mundësinë.
Mos rrini duarkryq, sepse tani është mo-
menti që të përshpejtoni për të arritur një
objektivë të dëshiruar.

Sot do të përjetoni një krijimtari të madhe.
Jeni të palodhshëm, të aftë për të punuar
pa ndaluar. Nganjëherë, megjithatë, nuk e
kuptoni që e tejkaloni masën. Një ofertë
pune duket shumë premtuese. Çfarë prisni
për ta pranuar? Mos humbni kohë!

Shfry tëzoni  bashkëvepr imin e Die l l i t
me Hënën për të zmadhuar dhunt i të
tuaja dhe të përdorni çdo mënyrë për
të vënë në vijë punët tuaja. Nganjëherë
nuk duhet të lodheni shumë për të rënë
në sy,  mjafton të zgj idhni  me kujdes
mundësinë më të mirë.

Nga Jorgji KOTE

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

... e negociatave të anëtarësimit
në BE, janë fare normale; madje
dhe të dobishme për shpjegimin e
qëndrimeve tona dhe ndërgjegjë-
simin e partnerëve mbi domos-
doshmërinë e çeljes së tyre brenda
këtij viti. Anormale është nxitimi,
tendenca dhe trysnia politiko-me-
diatike e panevojshme për të« arkë-
tuar» vetëtimthi «PO»-në e çeljes
së këtyre negociatave. Për pasojë,
ky kryeobjektiv madhor rrezikon
të kthehet më tepër në një « gjah
dhe makth mediatik ».

Ndoshta një konferencë para-
prake shtypi me median për këtë
temë specifike dhe me shumë labir-
inte të panjohura do të kishte ndi-
hmuar shumë për kuptimin e
drejtë të realitetit dhe synimeve
tona në këtë fushë.

Nisur dhe nga përvoja diploma-
tike gjatë 20 viteve të fundit në Ti-
ranë, Berlin dhe Bruksel me këtë
dosje, në shkrimin e datës 19 prill
« Ja pse negociatat çelen sivjet »
kemi treguar hapat, procedurat
politike dhe teknike dhe 10 « pse-të
» bindëse që mundësojnë çeljen e
negociatave sivjet. Ndaj, më posh-
të po shpjegojmë praktikisht pse
deri në qershor, në përgjithësi ven-
det anëtare të BE-së nuk mund të
na thonë dot zyrtarisht « as po, as
jo »

Së pari, dhe kryesorja, vendimi
zyrtar politik është ende ne pro-
cesin e formulimit, sepse rekoman-
dimi i Komisionit Evropian ka
vetëm dy javë që është dorëzuar.
Sipas ligjeve dhe rregullave për-
katëse, ai po kalon në « sitën » e
shumë dikastereve dhe agjencive
të çdo vendi anëtar, si dhe në par-
lamentet përkatëse; ky Rekoman-
dim do të ballafaqohet dhe kraha-
sohet me shumë burime të tjera të
jashtme dhe të brendshme, derisa
Ministrive të Jashtme, si koordi-
natore qeveritare t’u dorëzohet
opinioni përkatës.

Mirëpo, marrja e këtij vendimi
politik dhe teknik në vendet e BE-
së fillon nga poshtë - lart dhe hori-
zontalisht. Çka do të thotë se për-
jashtuar raste krizash dhe fat-
keqësish natyrore, asnjë ministër
i Jashtëm dhe kryeministër, mad-
je as Merkel apo Macron, nuk
mund të shprehen pa opinionin
dhe oponencën e strukturave që
ata vetë kanë ngritur, duke filluar
nga referenti i ministrisë apo i një
agjencie; ca më pak për këtë temë
të « nxehtë » kur populistët/euro-
skeptikët mezi presin « municion-
in » për sulmin e radhës.

Ndërkohë, në këtë proces de-
batesh dhe diskutimesh brenda
vendeve anëtare, këto të fundit
nuk i ndalon kurrkush dhe kurr-
farë ligji që Rekomandimit të Ko-
misionit Evropian t’i shtojnë dhe
ndonjë parakusht apo rezervë
konkrete përpara çeljes së negoci-
atave. Ndaj në shkrimin e lartpër-

mendur është argumentuar se pas
vendimit përfundimtar nga Sami-
ti i BE-së në qershor ose dhe në
vjeshtë, për shkak të ndonjë rre-
thane të papritur, negociatat
mund të fillojnë dhe në dhjetor.
Vetëm ndonjë « çudi alla shqiptare
» mund të prishë një « bast » të tillë
politik.

Tjetër arsye pse vendet anëtare
nuk thonë dot ende hapur « as po,
as jo » është se shmangja e ndonjë
irritimi dhe « xhelozie » te ndonjë
vend tjetër hezitues, që mund të
shtronte pyetjen « pse nuk pritët
që ky problem të diskutohet sipas
rregullave dhe procedurave në
strukturat përkatëse të BE-së në
Bruksel »?

E themi këtë, sepse, pas mira-
timit në kancelaritë e secilit vend
anëtar, ky opinion, ende jo përfun-
dimtar, do të kalojë në « filtrat » e
tyre, por tanimë të formatit të
Brukselit, duke filluar nga grupet
e diplomatëve ekspertë që mbu-
lojnë Ballkanin Perëndimor dhe
Zgjerimin, Komitetin e Përher-
shëm të Ambasadorëve ( COREP-
ER), takimin e ministrave të Jash-
tëm dhe së fundi, Samiti i BE-së më
28 - 29 qershor.

Kështu, opinionet e ndryshme
të secilit vend anëtar i nënshtro-
hen një procesi intensiv debatesh
dhe diskutimesh, ku deri në mar-
rjen e vendimit politik nga Këshil-
li i 28 vendeve anëtare të BE-së
bëhen dhe shumë lëshime e kom-
promise me frymë evropiane. Kësh-
tu funksionon BE-ja, jo me « një të
rënë të shkopit»!

Veç kësaj, ky proces kompleks
diskutimesh në Bruksel është te-
jet i rëndësishëm për të sqaruar
dhe qetësuar këdo skeptik ose
hezitues se nuk po kërkohet kurrs-
esi anëtarësimi në BE, të paktën
deri në vitin 2025 apo më vonë, por
vetëm çelja e negociatave. Një dal-

lim i madh ky, sepse anëtarësimi
në BE do të dojë shumë vite, kohë
e mjaftueshme kjo për trajtimin e
shqetësimeve dhe zgjidhjen e prob-
lemeve të njohura që po për-
menden edhe tani si dhe plotë-
simin e deficiteve jo të pakta
demokratike.

Në ndihmë të “të pabindurve”
do të vijë dhe fakti tjetër se krahas
“kulaçit” BE-ja ka në dorë dhe
“kërbaçin”; çka do të thotë që, nëse
gjendja dhe dinamika e negociat-
ave nuk do të ecë sipas premtimeve
dhe parashikimeve, atëherë BE
dhe secili vend anëtar mund të
kërkojë bllokimin ose pezullimin
e tyre në çdo moment.

Argumenti i fundit bindës do të
jetë përshkallëzimi i tentativave
për një ndikim më të madh nga
vende jashtë BE-së, duke rrezikuar
parimet, vlerat dhe interesat e saj
strategjike. Për rrjedhojë, edhe
pesimistët më të këqij do të kup-
tojnë se shtyrja e negociatave nuk
është alternative më e mirë lidhur
me shqetësimet e tyre lidhur me
reformat e BE-së, krizën e azilit,
emigracionit, sigurisë, trafiqeve të
paligjshme, etj.

Shkak tjetër madhor i natyrës
politike dhe protokollare se pse
nuk mund të thuhet ende “as po,
as jo” është se këtë radhë, vendime
të tilla të rëndësishme, përpara se
të vulosen nga Këshilli i BE-së në
fund qershor, do të duhet të mar-
rin një “ Po-” qoftë dhe me “gjysmë
zëri” në Samitin e Posaçëm të BE-
së mbi Ballkanin Perëndimor më
18 maj në Sofje. Kësisoj, edhe sikur
gjithçka të ishte gati, lajmi nuk
mund të jepet tani; ndryshe çfarë
do t’i mbetej Samitit në Sofje, kur
interesi mediatik do të jetë në kul-
met e veta?

Pavarësisht nga sa u tha më
sipër, nuk përjashtohet mundësia
që deri nga mesi i qershorit, kur

ministrat e Jashtëm do t’i japin
dorën e fundit projektvendimit
përkatës, kjo “ PO” e formësuar
qoftë dhe “bruto” mund të ketë
ardhur në Tiranën zyrtare, falë
kanaleve të shumta politike dhe
diplomatike, ambasadave dhe mis-
ionit tonë kompetent pranë BE-së
në Bruksel, i cili vërtet njeh dhe
mbulon çdo “skutë” dhe “qoshe”
të kësaj të fundit. Gjithsesi ajo do
të mbetet “sekret” deri ditën kur
do të artikulohet zyrtarisht, sepse
në vartësi të dinamikës, gjërat
mund të vendosen në minutën e
fundit.

Si përfundim, deri në momentin
e çeljes së negociatave, prej shu-
micës qeverisëse, por dhe opozitës,
kërkohen dëshmi dhe rezultate të
tjera shtesë në pesë fushat e njo-
hura. Madje, siç u pa dhe në
takimet e kryeministrit Rama në
Berlin, që të akomodohen pozicio-
net e skeptikëve dhe të qetësohen
«shpirtrat e trazuar » kërkohen
dhe janë mundësitë për 2-3 hapa
dhe veprime me jehonë politike dhe
publike, sidomos në fushën e zba-
timit të vetingut dhe nxjerrjes për-
para drejtësisë të «peshqve të mëd-
henj».

Jo më pak rëndësi do të ketë
sjellja jonë e moderuar politike pa
panik, nxitim dhe protagonizëm,
pa cic - mice, polemika dhe retori-
ka politike boshe, dhe pa “treguar
gishtin” nga ndonjë institucion
dhe personalitet i kujtdo vendi
anëtar të BE-së. Ndryshe, “në vend
t’i vëmë vetullat, do t’i nxjerrim
sytë” “Po”-së së shumëpritur në
qershor. Nëse vërtet duam që çelja
e negociatave të jetë thjesht çësh-
tje muajsh apo javësh, taktika më
e mençur mbetet dëgjimi me vë-
mendje i partnerëve tanë, sidomos
rezervave dhe vërejtjeve të tyre dhe
reagimi me pozitivitet, hapa dhe
rezultate konkrete.
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... që dhjetëra, e qindra gazetarë
sot në vend, por dhe jashtë në botë
ndërmarrin një sipërmarrje të tillë
biznesi?

Pas më shumë se disa kërkimeve
të mia në adresa të ndryshme
amerikane dhe europiane, bisedash
me ekspertë të fushës, por dhe me
kolegë brenda e jashtë vendit që
kanë nisur sipërmarrjen e biznesit
të lajmeve, mendoj e besoj se shumë
shpejt ekosistemi i mediave të së
nesërmes do të pushtohet nga një
numër i jashtëzakonshëm i start-
up-eve të reja në këtë fushë. Dhe
nismën së pari, e ndërmarrin krye-
sisht profesionistët e fushës, por jo
vetëm kaq, gazetarët që profesion-
in e tyre e kanë më shumë se kaq,
thënë shkurt ata që janë të mbush-
ur me pasion. Ekspertët thonë se
kjo lloj sipërmarrje e guximshme
vjen si rezultat i një shtrirje shumë
më të madhe se kurrë më parë i njo-
hurive në rritje të informacionit
dhe sigurisht emocionit nga ana
tjetër që ky profesion nxit.

Po çfarë janë start-up-et (fillesat
mbështetëse të një biznesi)?

Start-ups for News është një
sipërmarrje që ndihmon fillestarët
e fazës së hershme të guxojnë në
nisjen e një biznesi të ri, siç është
industria e lajmit. Këto programe
mbështetëse në partneritet me degë
të një profili të lartë gazetaresk
përzgjedhin aplikimet më të mira
që u adresohen sfidave të një re-
daksie informative përmes produk-
teve dhe shërbimeve dinamike e
inovative. Në biseda të para këtë
nismë të re, të gjithë e komentojnë
jo tjetër, veçse si një ëndërr utopike
aq sa bazuar mbi statistika, shu-
mica e refuzon suksesin deri në
fund, duke shtuar se i gjithë investi-
mi është një shpenzim i kotë i
parasë. Start-up-et janë të ndry-
shme në forma dhe përmbajtje,
shumë prej të cilave ende as nuk i
imagjinojmë dot. Por një gjë dihet
me siguri se fokusi i tyre, mbetet
gjithmonë nuhatja inteligjente për
lajmin, teknologjia e avancuar dhe
shënjestra e sigurt, pika qendrore
e audiencës. Për ata që duan të be-
sojnë në këtë të ardhme, sinteza e
këtyre bashkëbisedimeve është
kjo: modelet e biznesit për fillimin
e gazetarisë informative nuk janë
aq të ndërlikuara sa duken në pam-
je të parë dhe ka disa arsye të forta
përse këto modele mund t’ia dalin.
Ndërsa mblidhja informacione nga
pyetje të tilla, si: cilat mund të jenë
mënyrat efektive për të frymëzuar
dhe mbështetur gazetarët për të
nisur një biznes të tyre mediatik,
apo si t’i inkurajojmë njerëzit që të
ndërmarrin riskun për t’u bërë
pjesë e ekosistemit të gazetarisë së
të nesërmes, ndalesha të merrja
shënim çdo përgjigje që më vinte pa
pushim dhe pas disa dhjetëra syr-
esh, kuptova që ato nuk do resht-
nin kurrë. E vërteta është se nevo-
jat që gazetarët më përmendën, ish-
in mjaftueshëm të qëndrueshme,
ndër të tjera si, p.sh. ndërtimi i një
faqeje web-i solide, një menaxhim
profesional të raportit me klientin,
një konsulencë ligjore me grupin e
korporatave të ndryshme apo me
organizatat jofitimprurëse. Ndër të
tjera, nevoja e rritjes së cilësisë së
markës, një motor i thjeshtë që do
të bëjë marketingun e portalit, një

platformë ndërtuar mbi një
strategji të caktuar, mbledhja e të
dhënave që vijnë prej hulumtimit
të tregut dhe në fund, hartimi i një
plan- biznesi të thjeshtë. E gjitha
në funksion të idesë për të pasur
platformën më të mirë në përdorim,
me synimin e një audience të lartë,
e cila duhet të mbledhë para për t’i
përdorur më pas në funksion të
nevojave të gjithsecilit si dhe të
modernizimit të platformës sa herë
është e mundur në raport me
teknologjinë, por dhe nevojat e per-
sonit që ka nisur këtë lloj sipër-
marrje. Megjithatë, vazhdoj të
mbetem kurioze duke gërmuar
sigurisht më thellë në motivimet e
mundshme që gazetarët kanë ndër-
sa duan të nisin këtë biznes të ri.
Teksa kërkoja të hulumtoja më
shumë, lexoja me vëmendje pa
ndërprerë, buletinet e publikuar të
Qendrës Europiane të Gazetarisë,
me qendër në Mastrit të Holandës.
Ajo çfarë vura re mes përmbajtjes
së tyre, ishte e qartë. Dy ishin sin-
jalet thelbësore për një sipërmar-
rës të suksesshëm të gazetarisë; së
pari, veçoritë karakteristike të
personalitetit që një gazetar duhet
të mbarttë si dhe potenciali i aftë-
sive të tij profesionale që do të
mund ta ndihmojnë atë, në arritjen
e suksesit.

Por gjithsesi ajo që më grishi më
tepër, ishin pyetjet se përse
gazetarët detyrohen të nisin një
biznes të tillë, përtej pasionit për
profesionin apo emocionit që lajmi
sjell. Dy ishin motivet, edhe ato
thellësisht njerëzore si ky profe-
sion mëton t’i ketë: frymëzimi ose
dëshpërimi. Pothuaj të gjithë sipër-
marrësit e këtij biznesi me të cilët
kam biseduar, janë sipërmarrës të
ardhur nga media të mëdha, ajo e
shkruar ose vizive; më së shumti
prej mediash tradicionale po aq
dhe të suksesshme. Ata vetë ishin
rritur kështu, duke punuar në një
mjedis profesional e të zgjedhur të
prodhimit të lajmeve. Nisma e tyre
e fillimit të këtij biznesi, si dhe ata
e pohuan për ta ishte e thjeshtë;
raportimi i dhjetëra historive
njerëzore, çelësi i suksesit të këtij
biznesi të ri. Një gjë duhet ta themi

me siguri, nëse ka nisma të tilla
start-up-esh në gazetari, ata që du-
het ta ndërmarrin këtë iniciativë
nuk duhet të jenë njerëzit e biznes-
it, siç janë pronarët e mediave apo
të tjerë si këta. Modelet e reja të
biznesit në gazetari, duhet t’i
ngrenë vetë gazetarët. Atëherë
përse frymëzimi apo dhe dëshpëri-
mi po të doni, janë mjaftueshëm të
fuqishëm për t’i bindur këta indi-
vidë të ndërmarrin këtë rrezik? Ja
disa nga përgjigjet:

Së pari, frustrimi që vjen prej
stilit të një jete të pavarur: report-
erët ndihen të lodhur nga shkrimi
i historive të tyre raportuese në një
mjedis ku buxhetet zvogëlohen
gjithmonë e më shumë, ndërsa
presin me muaj që të paguhen. Kjo
është një gjë e njohur tashmë dhe
nuk ka asnjë dyshim për këtë edhe
në media të mëdha.

Së dyti, zhgënjimi me aspektet e
fiksuara që tani biznesi i lajmeve
duhet të përfitojë: shkrimi i his-
torive në një mënyrë të tillë që të
synojë një numër rekord
klikimesh, në një mënyrë të tillë që
të përmbushin pritjet e reklamuesit
mbi një pikëpamje të caktuar dhe kjo
shkon më së shumti larg realitetit.

Së treti, të lodhur prej shkri-
meve të porositura mbi faktorizime
artificiale, shumë pak gazetarë
kanë mbetur që punojnë ende me
pasionin e parë të profesionit.
Ngushtimi i redaksive në numër të
kufizuar, kanë bërë që shumë prej
tyre të raportojnë për tema gjith-
një e më banale për të justifikuar
pagat e tyre. Sentimenti i tyre, për
të shkruar histori që ata i besojnë
se janë më të rëndësishme dhe mbi
të gjitha të neglizhuara, ishte ajo
që përftohet lehtësisht në biseda
me ta.

Së katërti, nevoja e dukshme e
tregut: në një rubrikë të portalit,
po ta ndjekim me vëmendje shumë
njerëz ankohen për mundësinë e
një mbulimi më të mirë në komuni-
tetin e tyre. Shpesh herë kjo ndodh
për shkak se televizionet e mëdha
nuk e ofrojnë më, zërin e qytetarit
apo të fshatarit në zonën më të
largët të vendit. Herë të tjera, kjo
për shkak të mospasjes së një për-

voje dixhitale ndërsa audiencave
po u shërbehet në internet. Sido
që të jetë, ka qenë një mundësi për
t’iu adresuar, një nevoje tregu që
nuk u përmbush.

Së pesti, askush nuk po i
mbikëqyr mediat online: ne e dimë
që mediat kanë detyrë së pari, të
jenë të përgjegjshme për detyrën
që kanë. Tregu ofron një mundësi
të tillë. Dhe kjo mund të argumen-
tohet me faktin se ka një rënie të
përgjithshme të besimit në media,
i cili ka arritur këto norma, si re-
zultat i zvogëlimit të presionit
ndaj organizatave të medias për të
mbajtur standardet më të larta
profesionale dhe për të ruajtur
fokusin drejt llogaridhënies para
individit. Ekosistemi i nesërm i një
media të besueshme, ka nevojë për
zëra të fuqishëm që do të vazh-
dojnë ta ruajnë rolin e një watch-
dogu, si dhe do të mbajnë
përgjegjësi për atë që gazetaria
ruan në thelb; jo vetëm saktësinë
e raportimit të tyre, por edhe
shumëllojshmërinë e gazetarëve
dhe rrëfimeve të tyre.

Së gjashti, rezultati i zgjedhjeve
të vitit 2016 në SHBA: me sa duket
nuk ishte ndoshta ndonjë surprizë
e madhe që një ngjarje e paparash-
ikuar politike mund të frymëzonte
kaq shumë njerëz derisa ndër-
morën këtë lloj nisme biznesi, si
sipërmarrësit e parë të një gazeta-
rie informative online, mes porta-
leve të tyre. Themeluesit e tyre,
kanë kohë që kanë pushtuar tre-
gun e informacionit në këtë fushë.
Edhe pse shumë histori të rëndë-
sishme nuk u thanë gjatë asaj fus-
hate elektorale, dhe se kjo pjesë e
historisë së zgjedhjeve amerikane
nuk u shërbye korrekt në mediat
kryesore të vendit, ishte kjo pan-
oramë që nxiti nevojën për këtë
ndërmarrje gjigande, por dhe të
rrezikshme në jetën e tyre. Përtej
kësaj, ata panë një mundësi tregu
për t’i ndihmuar njerëzit të kup-
tojnë situatën politike.

Si mund të ndërtohet një pistë e
tillë për një afat njëvjeçar?

I frymëzuar a i dëshpëruar për
të filluar diçka, gjithmonë ekziston
një fakt i pamohueshëm: ruhet

përherë një risk i paevitueshëm në
çdo sipërmarrje, sa i përket biznes-
it mediatik. Rreziku nuk mbetet
vetëm tek ana financiare e tij, por,
nga ana tjetër, kjo ka të bëjë edhe
me riskun e humbjes së reputacion-
it personal. Për shembull, thjesht
lëvizja nga një redaksi tradiciona-
le lajmesh në një gazetari online
mund të shihet si një “hap prapa”
profesionalisht. Po ashtu mbulimi
i qeverisë dhe interesave të tjera të
fuqishme të biznesit vjen me
rreziqet e veta serioze, si p.sh.,
dobësim i organizatave që mbrojnë
të drejtat e gazetarëve, luhatja e
pushteteve të tjerë apo nëndegë të
tjera që kanë rol mbrojtës si p.sh.
avokatët, sigurimet, etj. Por
megjithatë mund të hartohen
strategji për të zbutur këto rreziqe.
Gjithsesi rreziku më i madh i kësaj
sipërmarrje, mbetet siguria finan-
ciare e vitit të parë. Pra, si disa
gazetarë nisën një ndërmarrje të
tillë?

Si e gjetën ata financimin në
vitin e parë të biznesit të tyre? Ja
disa nga rregullat!

ü Fillimi i kësaj nisme me kohë
të pjesshme që d.th., të ardhura me
kohë të pjesshme. Disa prej tyre e
nisën duke punuar në këto biznese
me orar të pjesshëm, të paktën
vetëm gjatë vitit të parë të fillimit
të tyre. Në disa raste, puna tjetër
mbase nuk mund të ketë lidhje me
gazetarinë. Ndonjëherë, aty ku ka
vullnet, ka dhe një mënyrë.

ü Kursimet personale: sa më
pak shoping ca kohë, ose thjesht
një investim i mençur do ishte një
mënyrë për të financuar ndërmar-
rjet e tyre me kursimet personale.
Disa iu drejtuan miqve apo dhe
familjarëve të tyre si një “engjëll”
financimi, dhe disa thjesht për-
dorën kredi për të lëvizur gjërat. Të
gjitha këto sigurisht mbartin
rreziqe financiare.

ü Një partner i butë: në një
numër rastesh prej të cilëve hulum-
tova ishte kur partneri mund të
përballonte shpenzimet e të dyve me
rrogën e tij për gjashtë muaj, por jo
më shumë. Kjo ishte shumë e ap-
likueshme sidomos në SHBA.

ü Një investitor kur ai shfaqet
si një engjëll: në disa raste, theme-
luesit e këtyre portaleve më thanë
se kishin arritur të gjenin, farën e
parë të investimit nëpërmjet disa
zotërinjve të tillë ‘fisnikë’. Një prej
tyre, p.sh. ishte kontaktuar nga një
investitor, i cili donte të shihte një
plan- aksion të lajmeve lokale në
komunitet, tjetri investoi për pro-
movimin e një personi me biznes që
e njihnin në komunitet dhe që pop-
ulli e quante një investues engjëll.
Por në të dyja rastet, si edhe kupto-
het, ky investim siguron një pistë
shumë të shkurtër në kohë të
ardhurash ndaj për të arritur qën-
drueshmërinë e tyre për një të
ardhme, të tjera shtesë duhet të sig-
urohen me burime të tjera.

Si dhe e përmendëm më lart
megjithatë, modelet e biznesit për
start-up-et e gazetarisë, të paktën
për vitin e parë, nuk janë dhe aq të
komplikuara. Qëndrueshmëria në
vazhdim në anën financiare është
shumë më sfiduese. Hapi tjetër, vra-
po. Loja ka nisur! Ka shumëçka për
të kapur në këtë botë.

Përse gazetarët duhet ta eksplorojnë
rrezikun e biznesit të lajmeve?
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Tema më e përfolur në
peshëngritjen sh-

qiptare gjatë ditëve të fun-
dit, është ajo e përjashtim-
it të sportistëve shqiptarë
nga Lojërat e Mesdheut,
pas vendimit që ka ardhur
nga ana e vetë Komitetit
Olimpik. Kështu, duke
marrë në konsideratë fak-
tin se peshëngritësit sh-
qiptarë kanë rezultuar
shpeshherë me doping,
KOKSH-i ka pezulluar Fed-
eratën e Peshëngritjes për

Bello: Pezullimi? Janë kapur 11
me doping, sa të tjerë shpëtuan?

një periudhë 2-vjeçare. Kjo
ka shkaktuar një reagim të
ashpër nga ana e spor-
tistëve, por sekretari i
Përgjithshëm i KOKSH-it,
Stavri Bello ka theksuar për
"RTSH Sport" se kjo masë
është marrë që të ndër-
gjegjësohen të gjithë
sportistët për mos marrjen
e dopingut. "Sot, kudo në
botë, Federata Botërore e
Peshëngritjes ka kërkuar

politikë 0 tolerancë për
përdorimin e dopingut.
Prandaj bordi i Komitetit
Olimpik Kombëtar Sh-
qiptar ka marrë një ven-
dim për të pezulluar Fed-
eratën Shqiptare të
Peshëngritjes për një pe-
riudhë 2-vjeçare, për t'i
dhënë një mesazh edhe di-
siplinave të tjera që në
kërkojmë medalje, por ato
i duam të pastra. Ky është

edhe një mesazh edukimi
për sportistët që arrijnë
rezultatet në mënyrë të
pastër. Ne duam sportistë
model për brezin e ri dhe
kërkonim të transme-
tonim një mesazh të qartë
për sportin shqiptar. Nëse
i rikthehemi Federatës së
Peshëngritjes, ka 11
sportistë të kapur me dop-
ing. Këtu nuk po i futemi
llogarisë së sportistëve të

tjerë, të cilët kanë shpëtu-
ar nga kontrolli. Ne
kërkojmë që të mos krijo-

het opinioni se rezultatet
arrihen vetëm me dop-
ing",-është shprehur Bello.

Real Madrid ka arritur të
sigurojë për të tretin vit

radhazi pjesëmarrjen në fi-
nalen e Ligës së Kampion-
eve, edhe pse ka vuajtur
shumë për t'u kualifikuar
përballë Bajern Mynih pasi
në fund e kanë shpëtuar prit-
jet e super-Navas. Pjesa e
parë mes Real Madrid dhe
Bajern Mynih ishte spekta-
kolare. Bavarezët, të cilëve
u duhej të përmbysnin hum-
bjen 2-1 në shtëpi, e filluan
në sulm dhe shënuan pas
pak minutash me Kimih.
Por vendasit e morën shpejt
veten dhe vendosën
barazinë në shifra me Ben-
ezma, i cili solli qetësinë në
stadium. Pasi vendosi
përsëri madrilenët në kon-
troll të kualifikimit. Gjith-
sesi, ishte Bajerni ekipi më i
rrezikshëm në vazhdimin e
pjesës së parë, duke krijuar
disa mundësi shënimi me
Myler, Levandovskin e Rod-
riguez. Ndërkaq, nuk mun-
guan edhe momente të dis-
kutueshme, si ai i fundit të
pjesës së parë ku bavarezët
pretenduan për penallti pas
një prekje të topit me dorë
nga Marcelo. Në fillimin e
pjesës së dytë, madrilenët
vunë nën kontroll sfidën
duke përfituar nga një dhu-
ratë e miqve. Që me rivënien
në lojë të topit të parë, Ba-
jerni ktheu sferën mbrapa
dhe Tiago ia pasoi portierit
Ulraih. Ky i fundit gaboi dal-
jen duke i mundësuar Ben-
zema të shtynte i qetë sfer-
ën në rrjetë. Reali shpërdor-
oi më pas tre mundësi rad-
hazi për të mbyllur
ndeshjen, përfshirë edhe një
me Ronaldon, i cili ishte i
vetëm para portës kundër-
shtare. Kur nuk shënon, do
ta pësosh dhe pikërisht kjo
ndodhi në minutën e 63-të të
takimit, me Rodriguez që
barazoi duelin dhe hapi
kualifikimin pasi një gol
tjetër i bavarezëve tani çon-
te këta të fundit në finalen e
Kievit. Në minutat në vijim,
Bajerni krijoi më shumë lojë
dhe raste për shënim, por
Navas ishte në një formë të
shkëlqyer duke ndalur çdo
goditje drejt katërkëndorit
të tij, për të çuar skuadrën
në finalen e Ligës së Kampi-
oneve.

Kimish ndez shpresat, më pas madrilenët përmbysin. Hames barazon, por vetëm kaq

Real Madrid sërish në finale,
portieri ndëshkon Bajernin

Bavarezët luftojnë, por nuk shkojnë përtej barazimit

OFERTA ARABE

Infantino "sherr" me FIFA-n
për 25 miliardë dollarë

Në FIFA fillojnë telash
et dhe tashmë janë

telashe që kushtojnë 25
miliardë dollarë. Xhani
Infantino kërkon me
ngulm që t'i shesë një kon-
glomerati aziatik të dre-
jtën për të organizuar
Botërorin e Klubeve të
zgjeruar si dhe një Ligë
Kombesh globale të ngjas-
hme me atë të UEFA-s, por
po përballet me kundërsh-
tinë e personave që ka në
Këshillin e FIFA-s. Anë-
tarët e Këshillit si dhe
krerët e konfederatave,
kanë rrëzuar përsëri kër-
kesën e Infantinos për të
realizuar dhënien me "kon-
cesion" të turneve për disa
vite më radhë, nda 2021,
deri më 2033. Presidenti u
kishte dërguar një letër
prej 11 faqesh duke kër-
kuar mbështetjen për të

SERIE A

Napoli kërkon
Taren, i beson

projektin
e madh

Gjatë ditëve të fundit
kanë qenë të shumtë

zërat që dërgonin drejtor-
in sportiv të Lacios, Igli
Taren, drejt Napolit për të
vazhduar në të njëjtën
detyrë. Tare është vlerë-
suar vazhdimisht si një
nga drejtorët sportiv më të
mirë në Itali, teksa "nuhat-
ja" e tij për talentet e ndry-
shme të futbollit, njihet si
një nga pikat e tij më të
forta. Megjithatë, pavarë-
sisht këtyre zërave, drej-
tori sportiv i Lacios është
duke vazhduar projektin
me ekipin laciale. Gjatë
merkatos verore, skuadra
e Inzaghit kërkon ndërhyr-
je në mesfushë dhe për këtë
pritet zgjidhja nga ana e
Tares. Dy futbollistët që
janë projektuar për merka-
ton e verës, janë Baselli dhe
Kristante. Sipas asaj që
raporton "Corriere dello
Sport", këta futbollistë
mund të arrijnë në fundin
e këtij sezoni.

Pjesa e parë
mes Real Madrid

dhe Bajern
Mynih ishte

spektakolare.
Bavarezët, të

cilëve u duhej të
përmbysnin

humbjen 2-1 në
shtëpi, e filluan në
sulm dhe shënuan
pas pak minutash

me Kimih.

realizuar këtë program dhe
propozuar edhe krijimin e
një grupi pune. Infantino
beson se me një shifër prej
25 miliardë dollarësh, gjithç-
ka është e mundur. Por nga

ana tjetër, konfederatat
mendojnë se ky plan e kthen
sportin tërësisht në biznes,
pasi turnetë do të organizo-
hen dhe do të jenë plotësisht
të drejtuara nga konglome-

rati në fjalë, duke dalë jash-
të juridiksionit të njerëzve
të futbollit. Ndaj në ditët e
fundit ka nisur një luftë e
mirëfilltë, që mund të komp-
likojë situatën e Infantinos,
pasi, nëse dështon kërkesa
e tij, do të shfaqet si i dobët
në Kongresin ku synon të
rizgjidhet president i FIFA-
s. Problemi kryesor në këtë
mesele është se Infantino
nuk ka dhënë ende asnjë in-
formacion mbi identitetin e
kompanisë që do të investojë
25 miliardë dollarë, duke rri-
tur dyshimet se edhe ai po
ndjek gjurmët e para-
ardhësit të tij, Sep Blater,
dhe "mësuesit" Platini.

Jeton Selimi



E mërkurë 2 Maj 2018  - 23ZBAVITJE

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

AAAAArgëtimrgëtimrgëtimrgëtimrgëtim
filozofikfilozofikfilozofikfilozofikfilozofik

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Lama i Tibetit.
5. Janë vendet e lira
11. Martin i Jack London.
13. Comaneci e famshme e gjimanstikës.
15. Ekstreme në sirtar.
16. Janë princër arabë.
17. Një treshe në skenë.
19. Një provë inteligjence.
21. Gjysmë tatimi.
23. Gjysmë eolike.
24. Ekstreme në studim.
25. Bëjnë stil të lirë
28. Ndal në kufij
29. Kaluar në krye.
30. Një tragjedi... e Dreiser.
33. Grier aktore.
34. Dashi kur mungon ai
36. Eshtë zanore në filma
38. Kufizohet në kufij

HORIZONTAL
1. E famshmja Curie
5. Më e mira është rekord.
9. Inicialet e Kurosawa-s.
11. Eshtë edhe ai i mendimeve.
12. Një mund të jetë zemërkau
13. Eshtë dollapi.
14. Gjysmë mimoze.
15. Fillojnë sefte.
16. Ishte shkollë e Aristotelit.
20. Ndodh në kufij.
22. Bëhen me ambalazh.
23. Janë idhnakë.
25. Fillojnë titujt.
26. Do të bëhen pemë.
27. Ashtu si jeton heremiti.
29. Eshtë dhomë e lartë.
30. Janë spanjolët dhe portugezët.

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

32. Ishte filozofi që preu damarët.
34. Janë gjuhë...veshi.
35. Musketierët e Dumas.
36. Lila këngëtare.
37. Kufizojnë takimet.
38. Ullmann aktore.
39. Mbledh baskët separatistë.
40. Fillojnë kapjen.
41. Inicialet e Delon.
43. Lumi i Bernës.
44. Eshtë numri të parit.
45. Një thirrje me emra.

VERTIKAL
1. Farrow aktore.
2. Me Romeo në makinë.
3. Rolet pa zë.
4. Kufij itinerari.
5. Ai ekzekutiv u bë bashki.
6. Në mes të dhomës.
7. Një tabu islamike
8. Mbyllin fushatat.
10. Janë festime

11. Lehar kompozitor.
12. Janë shtyllat për vela
14. Ata të Ferrari-t qëndrojnë në box.
16. Duhen fituar me djersë.
17. Piktura pa kura.
18. Janë dokumente partie.
19. Në fund të vitit.
21. Farkëtoi armët e Akilit.
22. Një është për kërcim.
24. Athinaja e romakëve.
25. Janë kapriçiot.
27. Një tis mjegulle.
28. Kërcimi i Fred Astaire.
31. Edwards regjisor.
33. Parker regjisor.
38. Luan në kufij
39. Inicialet e Rohmer.
42. Fillojnë detyrën.

39. Ente Civile Europiane.
40. Janë galeri në rrugë.
41. Ramazzotti këngëtar
42. Mbyllin një tender.
43. Agjenci Formacioni Tiranë.
44. Eshtë pjesë e borxhit që paguhet.
46. Gjysmë kandil
48. Jessica Parker aktore.
49. Inicialet e Presley.
50. Nuk shuhej dot nga Tantali.
51. Janë thëniet e njerëzve të famshëm.
52. Qendër fitimi

VERTIKAL
1. Eshtë halli.
2. Fillon me rruga...
3. Kastile janë në fund
4. Janë në skaje
6. Eshtë vendi aderues

7. Ka kryeqytet Doha.
8. Incialet e Daudet.
9. Ndërmarrje Industriale Tiranë.
10. Igli te Lazio.
12. Janë zjarrvënës.
14. Flanders e Defoe.
18. Shkroi Rinoceronti.
20. Ekstreme në slam.
22. Janë trille.
25. Qytet italian.
26. Jepen për hartim.
27. Fillojë takimet.
29. Kufizojnë kënde.
31. Janë vendet e para.
32. Një greminë.
35. Eshtë llogarin që qërohet.
36. Ndiqen me ilaçe.
37. Massari aktore italiane.
38. Eshtë melodramë.
40. Një thirrje e dëshiruar nga maja e direkut.
41. Kush ka... fërgëllon.
44. Një i fundit mbi të gjithë.
45. Një pjesë e satelitëve.
47. Në krye të njerëzve.
48. Sikur janë në krye.
49. Inicialet e Taylor që qe aktore..

Faik Konica:
-  Të përpiqemi me të gjitha forcat tona të

shërojmë shqiptarët nga dashuria për indi-
vidët. Ata duhet të mësojnë të duan Sh-
qipërinë – jo për t’i bërë qejfin këtij apo atij
shqiptari (Albania 16, 15-30 korrik 1898).

Jorge Luis Borges:
- Diktaturat sjellin shtypjen, diktaturat

sjellin robërinë, diktaturat sjellin mi-
zorinë: më i neveritshëm është fakti
që ato sjellin idiotësinë.

- Bota është plot dyer, plot
raste, fije të tendosura që
presin t'u biesh.
(Ralf Valdo Emerson)

- Te jesh gjithmonë i
ndershëm me veten, është
një ushtrim i këndshëm.
(Sigmund Frojd)

- Vlera e një njeriu duhet
parë në faktin se cfarë jep,
dhe jo në atë se cfarë është
në gjëndje të marrë.
(Albert Anjshtajn)
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