
 

KOMPENSIMI I SHPEJTE,
QATO: SI TE APLIKONI

(Në foto) Lista me përfi tuesit. Formulari për aplikim. Sonila Qato, drejtoresha e Agjencisë së Trajtimit të Pronave
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LIBRI 

Lista emërore e 
“begsave” që 
studiuan nga

1969 më 1976

Dy senatorë hartojnë projektligjin 

Presidenti Trump mbështet ndryshimet: ‘Green Presidenti Trump mbështet ndryshimet: ‘Green 
Card’ të bëhet në bazë të një sistemi pikëshCard’ të bëhet në bazë të një sistemi pikësh

Kushte të reja
për Lotarinë

Amerikane, kush
do favorizohet

Donald Trump do të fi rmosë përgjysmimin e Lotarisë 
Amerikane, ku aplikojnë çdo vit edhe mijëra shqip-

tarë. Ai ka mbështetur iniciativën ligjore të dy senatorëve 
republikanë Tom Koton dhe David Perdju, të cilët kanë 
dorëzuar një projektligj në kuadër të luftës kundër emigra-
cionit. Mediat amerikane shkruajnë se propozimi...

Kryemadhi: Iliri 
më tha: Bëhu lidere, 
të takon të mendosh,

jo të pyesësh

“ZOTI E RUAJT RAMEN,
PO SHKATERRON SHTETIN”
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GJYKATA I LE NE BURG

FLET EDHE E MOTRA

Kush janë pesë
velinat, që pas
kërcimit gjetën

dashurinë e jetës

Vrasja e 22-vjeçarit
për një karikues,
babai i autorit: 

E rëndë, na falni! 

Gruaja e ‘Renit’: 
Policia të mos fshehë 
provat, im shoq kishte 
vënë 8 kamera sigurie

Nga DASHNOR KALOÇI

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktor: Rezarta DELISULA    
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Më nxiti për këtë shkrim një vizitë 
e imja që ia bëra tanimë të ndjerit 

gazetarit Qani Mehmedi në spitalin e 
Tetovës. Edhe pse i shtrirë dhe shumë 
i sëmurë e lexonte...

Nga ARSIM SINANI

Ismail Kadarenë nuk e kam takuar 
kurrë, por më mjafton vepra e tij për 

ta konsideruar se e njoh mjaftueshëm. 
Ndërsa me motrën e tij, Kadrien 
(Kakunë), kam kujtime...

Opinioni
 Ditësi Nga ASTRIT PATOZI

Opinioni
 Ditësi

SHPERNDAHET FONDI I PARE, PERFITOHET VETEM 20% E VLERES SE PRONES

Vijon në faqen 21

Dy fjalë për dosjet, Kadarenë 
dhe “hakmarrjen” e Kakusë

Miratohen tarifat e reja për dokumentet e pronësisë që ju duhet 
të merrni nga Arkivi i Shtetit, tabela me të gjitha ndryshimet

Kush janë 
heronjtë e mi

Në faqen 3

Në faqen 2

Vijon në faqen 20

aktivitete, festa, intervista 
dhe emisione të ndryshme, 
këto kryesisht në Francë, ku 
ai tashmë ishte bërë mjaft i 
njohur që nga fi llimi i viteve 
‘70-të, kur atje u përkthye dhe 
botua për herë të parë romani 
i tij. “Gjenerali i ushtrisë së 
vdekur”....

Së shpejti, libri më ri “Shkrimtarët dhe artistët nën diktatin komunist…”

Reis Malile: Kadare të mos shkojë për intervistë te “France 2”

Në faqet 10-11

Ashtu siç pamë dhe në 
kapitujt paraardhës të 

këtij libri, fi llimi i viteve ‘80-
të e në vazhdim, ka rezultuar 
me një numër të madh ftesash 
për shkrimtarin e njohur 
shqiptar, Ismail Kadare, për 
të marrë pjesë në evente, 

Agolli: T’i përgjigjemi pozitivisht, na intereson për të bërë të njohur letërsinë
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INTERVISTA
VRASJET NE TIRANE E VLORE



Gruaja e viktimës: Kërkoj drejtësi, ndryshe do digjemi para Kryeministrisë

"Renin e vranë pak minuta pasi u
kthye nga Tirana, e ftuan për kafe"

Lionela Xhaferraj: Policia të mos fshehë provat, im shoq kishte vënë 8 kamera sigurie
Enrik Mehmeti

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Bashkëshorti im nuk
ishte kriminel, as
vrasës. Ai lëvizte i ar-

matosur për shkak të vrasjes
së nipit. Në Shqipëri ekziston
hakmarrja. Provoi të ikte jas-
htë shtetit, por e kthyen. Ish-
te destinuar të vritej. Unë
kërkoj që policia e prokuroria
të zbardhin ngjarjen dhe të
mos fshehin provat. Im shoq
kishte vënë 8 kamera sigurie.
I bëj thirrje kryeministrit të
gjejë vrasësit e Renit. Kërkoj
drejtësi, ndryshe do të digjemi
para Kryeministrisë, në
qendër të Tiranës". Kështu
deklaroi dje Lionela Xhaferraj,
gruaja e 37-vjeçarit Marjen
Xhaferaj dhe Alias Marjen
Omeri, i cili u ekzekutua me 6
plumba mbrëmjen e së dielës
që shkoi në një lokal në Lun-
gomare të Vlorës. Katër ditë
pas ngjarjes së rëndë, bash-
këshortja e viktimës tha për
"GSH" se babai i 3 fëmijëve të
saj u vra vetëm pak minuta
pasi ishte kthyer nga Tirana.
"Burri im fshihej edhe pse ai
mendonte se ndihej i kërcënu-
ar për shkak se i vranë nipin. I
kalonte nëpër mend se mund
t'i bënin keq se mos marrin
hakun e nipit. Burri im thosh-
te më mirë të rroj 5 ditë si luan
sesa një jetë si mi i fshehur",
pohoi Lionela Xhaferraj.
Ndërkohë, ajo u shpreh se ajo
dhe fëmijët si dhe motra e Renit
ndihen të kërcënuar me jetë.

Çfarë ka ndodhurÇfarë ka ndodhurÇfarë ka ndodhurÇfarë ka ndodhurÇfarë ka ndodhur
mbrëmjen e së dielës që sh-mbrëmjen e së dielës që sh-mbrëmjen e së dielës që sh-mbrëmjen e së dielës që sh-mbrëmjen e së dielës që sh-
koi, më datë 30 korrik?koi, më datë 30 korrik?koi, më datë 30 korrik?koi, më datë 30 korrik?koi, më datë 30 korrik?

Burri u kthye nga Tirana,
më tha që kishte një punë dhe
u kthye në shtëpi. Ndenji me
fëmijët, lozi dhe hëngri bukë.
Më pas e mori një shok në tele-
fon dhe i tha do zbresësh të
pimë një kafe? Më tha "Ela jam
i lodhur, por nuk ia prish, do të
shkoj. Mirë i thashë, Eni i
thashë unë, mos u vono. Jo, tha
nuk do të vonohem". Shkoi me
shokët, piu kafe dhe më pas në
orën 21:10 më thanë që Renin
e kanë vrarë. Unë sot po dal
këtu dhe i bëj thirrje kryemi-
nistrit të gjejë autorët e vrasjes.

Jam nënë e tre fëmijëve
jetimë, po ka drejtësi, të gjejnë
fajtorët. I bëj thirrje Policisë së
Shtetit dhe prokurorisë të mos
fshehin kamerat, sepse ai

kishte vendosur 8 kamera sig-
urie. Ndihej i kërcënuar, ndaj
lëvizte gjithmonë i armatosur.
Jeta jonë ndihet e kërcënuar,
pasi nuk gjetëm drejtësi. I

vranë nipin dhe atë pa i bërë
keq askujt. Duam që shteti të
na gjejë një zgjidhje, se jeta
jonë nuk është më e sigurt. E
vetmja gjë që ka ngelur tani

është të më vrasin mua dhe
fëmijët se ne na shuan.

Ju keni marrë kërcënimeJu keni marrë kërcënimeJu keni marrë kërcënimeJu keni marrë kërcënimeJu keni marrë kërcënime
si familje?si familje?si familje?si familje?si familje?

Nuk kemi marrë kërcën-

ime. As burri nuk ka marrë
kërcënime, se nuk i kishte
bërë keq askujt.

Atëherë pse lëvizte i ar-Atëherë pse lëvizte i ar-Atëherë pse lëvizte i ar-Atëherë pse lëvizte i ar-Atëherë pse lëvizte i ar-
matosur?matosur?matosur?matosur?matosur?

Lëvizte i armatosur për ar-
sye të nipit, se në Shqipëri ekz-
iston hakmarrja dhe burri im
nuk ishte i fuqishëm t'i dilte
përballë këtij halli që e zuri,
pasi nuk e dinte nga i erdhi. Ai
nuk kishte lidhje me ngjarjen
e Durrësit, nuk kishte vrarë
njeri, nuk ishte kriminel, nuk
i kishte rënë në qafë njeriu, por
ishte një njeri familjar, i
përkushtuar pas familjes.

Cilat kanë qenë lëvizjet eCilat kanë qenë lëvizjet eCilat kanë qenë lëvizjet eCilat kanë qenë lëvizjet eCilat kanë qenë lëvizjet e
fundit të burrit tuaj?fundit të burrit tuaj?fundit të burrit tuaj?fundit të burrit tuaj?fundit të burrit tuaj?

Bashkëshorti im rrinte
gjatë gjithë kohës me mua e
fëmijët, i çonte në mëngjes
në kopsht. Vinte në shtëpi,
thuajse nuk lëvizte fare.
Pinte një kafe në mëngjes me
mua, dilte ndonjëherë pasdite
1 orë, 1 orë e gjysmë. Burri im
fshihej, edhe pse ai mendon-
te se ndihej i kërcënuar për
shkak se i vranë nipin. I ka-
lonte nëpër mend se mund t'i
bënin keq, se mos marrin
hakun e nipit. Burri im
thoshte më mirë të rroj 5 ditë
si luan sesa një jetë si mi i
fshehur. Burri im nuk fshi-
hej, ato që thonë nëpër me-
dia janë gënjeshtra dhe ko-
hët e fundit që rrinte në sh-
tëpi, ai ishte i demoralizuar
dhe i stresuar për humbjen
e nipit të tij. E vuri helmi
poshtë, dhe jo se fshihej.
Burri im ka ikur me brenga
të mëdha, por nuk ësh-
të fshehur kurrë.

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Katër ditë pas
ekzekutimit të Renato
Omerit, Marjen Xhaferrit
ka reaguar edhe motra e tij.
Entela Çaushaj kërkon
drejtësi për djalin e saj të
vrarë dhe të vëllain. Ajo tha
dje se seriali i vrasjes nis me
vrasjen gabimisht të djalit
të saj, Endrit në 2015.

Si ka nisur kalvari iSi ka nisur kalvari iSi ka nisur kalvari iSi ka nisur kalvari iSi ka nisur kalvari i
vrasjeve në familjen tuaj?vrasjeve në familjen tuaj?vrasjeve në familjen tuaj?vrasjeve në familjen tuaj?vrasjeve në familjen tuaj?

Unë jam mamaja e Endri
Çaushajt dhe motra e Renal-
do Omerit, që u vra pak ditë
me parë në Lungomare. Po
e nis ngjarjen që nga vrasja
e tim bir, Endrit, i cili ishte
një djalë shembull. Ai ësh-
të vrarë në Durrës më 20
dhjetor të vitit 2015 me Erv-
in Kodrën. Djali ka qenë ras-
tësisht në një rreth sho-
qëror të vëllait tim dhe ka
hipur në makinë me Ervin
Kodrën, pasi do të blinin një
paketë. Sapo kanë hipur në
makinë, është ekzekutuar
Ervin Kodra dhe djali im
është vrarë gabimisht. Këtu
lind historia e këtij strumb-
ullari.

Çfarë po bënte djali nëÇfarë po bënte djali nëÇfarë po bënte djali nëÇfarë po bënte djali nëÇfarë po bënte djali në
atë kohë?atë kohë?atë kohë?atë kohë?atë kohë?

Djali im kishte hapur një
lokal me dajën në Tiranë
dhe sapo mbyllën atë lokal

se nuk i eci, do transportonin
orenditë për tek tjetri. Erdhi
në Vlorë për të blerë banakun
e lokalit. Daja i tij e ka parë të
mërzitur për mbylljen e
lokalit dhe donte t'i ngrinte
moralin. Ndaj dhe i tha hamë
një darkë në Durrës. Që nga
ajo ditë, asnjë letër apo thir-
rje nuk ka ardhur në shtëpi.
Policia as që na ka pyetur me
kë kishte djali, a kishte ndon-
jë zënkë. Pas gjithë këtyre
gjërave, më ekzekutojnë dhe

vëllain mu në pragun e derës.
Si ndodhi ekzekutimi?Si ndodhi ekzekutimi?Si ndodhi ekzekutimi?Si ndodhi ekzekutimi?Si ndodhi ekzekutimi?
Ekzekutimi, vjen vëllai në

lokal dhe merr diçka të tijën
personale dhe shkon ulet tek
bar "Mango".

KKKKKu ishte përu ishte përu ishte përu ishte përu ishte përpara se tëpara se tëpara se tëpara se tëpara se të
ulej?ulej?ulej?ulej?ulej?

Ishte në shtëpi dhe i vjen
një telefonatë nga një shok.
Edhe pse ishte i lodhur, ai
zbret dhe ulet pi një kafe me
këtë shokun dhe ky shoku
kalon në krahun tjetër tek

lokali ynë, që është
restorant për të ngrënë me
familjen. Pas 10 minutash
dëgjoj krisma dhe dal jash-
të. Nuk po e shikoja vëllain,
thash shyqyr ka ikur me
shokët, por kur dola pak më
tutje, shikoj vëllain duke
dhënë shpirt.

E ka thirrur njeri vël-E ka thirrur njeri vël-E ka thirrur njeri vël-E ka thirrur njeri vël-E ka thirrur njeri vël-
lain në emër përpara se talain në emër përpara se talain në emër përpara se talain në emër përpara se talain në emër përpara se ta
vrisnin?vrisnin?vrisnin?vrisnin?vrisnin?

Nuk e di se si ka ndodhur.
Vëllai ka pasur kërcën-Vëllai ka pasur kërcën-Vëllai ka pasur kërcën-Vëllai ka pasur kërcën-Vëllai ka pasur kërcën-

ime këtë kohë?ime këtë kohë?ime këtë kohë?ime këtë kohë?ime këtë kohë?
Nuk e di për kërcënime.
Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?Cili është apeli juaj?
I bëj thirrje kryeministrit

të vërë pak drejtësi qoftë
për djalin tim që ishte 25
vjeç, por edhe vëllain, i cili
ka lënë 3 fëmijë jetimë, më
të madhin 3 vjeç dhe më të
voglin 2 muajsh. Në ka
qeveri dhe Zot, këta
kriminelë të gjenden e të
ndëshkohen. Dua një
drejtësi dhe nuk di ku ta
kërkoj.

ATENTATI NË VLORË
Mbrëmje e 30 korrikut të këtij viti, rreth orës 21:00 u
ekzekutua në një atentat mafioz 37-vjeçari Renato
Omeri, i cili njihej edhe me emrat Marjen Xhaferaj dhe
Alias Marjen Omeri. Babai i tre fëmijëve u qëllua për
vdekje me 8 plumba, teksa ishte ulur me një person
tjetër në një lokal në Lungomare, në Vlorë. Pavarësisht
hetimeve, policia dhe prokuroria e qytetit bregdetar
ende nuk ka rënë në gjurmët e autorit të krimit.

Entela Çaushaj: Të ndëshkohen vrasësit e tim biri dhe vëllait

Motra e Renato Omerit: Seriali i vrasjeve nisi
pasi më vranë djalin tim në Durrës gabimisht



Gruaja e viktimës, Lionela Xhaferraj Viktima, Renato Omeri

Motra e viktimës, Entela Çaushaj

Vendi ku ndodhi atentati në Vlorë
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Të riut i zunë pritë tek një tunel, poshtë një pallati

Shkëmbim zjarri te "Komuna e Parisit", plagoset
me 3 plumba në shpatull 24-vjeçari Lorenc Hoxha

Gjykata vendos masën e sigurisë "Arrest me burg" për 4 autorët e krimit

Vrasja e 22-vjeçarit, babai i autorit: Na falni!
Zef Bitraj, familjes së viktimës: Të reagojmë pozitivisht

Kishit vënë reKishit vënë reKishit vënë reKishit vënë reKishit vënë re
tension gjatë ditëvetension gjatë ditëvetension gjatë ditëvetension gjatë ditëvetension gjatë ditëve

të fundit tek ai?të fundit tek ai?të fundit tek ai?të fundit tek ai?të fundit tek ai?
Ai gjatë gjithë kohës ndi-

hej i tensionuar, mbase ia
kishte ndjerë shpirti. Nuk e
di. Nuk e di. Kërcënime nuk
ka marrë nga dikush, pasi
do ma kishte thënë.

Cilat kanë qenë fjalët eCilat kanë qenë fjalët eCilat kanë qenë fjalët eCilat kanë qenë fjalët eCilat kanë qenë fjalët e
tij të fundit që ju kanë mbe-tij të fundit që ju kanë mbe-tij të fundit që ju kanë mbe-tij të fundit që ju kanë mbe-tij të fundit që ju kanë mbe-
tur peng?tur peng?tur peng?tur peng?tur peng?

Janë shumë. Janë
shumë. Çfarë të them. Po
flisnim për fëmijët, për të
ardhmen. Po thoshim do
ikim jashtë shtetit, t'ia nis-
nim nga e para. U nis për
në Belgjikë, por e ndaloi
policia, e kthyen. Ishte i
destinuar... Nuk e di. Zoti e
shkruajti kështu për të.
Unë i kërkoj shtetit të vërë
dorën në zemër, për fëmijët
e mi dhe gjakun e tij, për
nënën që e ka rritur me
sakrifica dhe për motrën e
tij që e kishte si dritën e
syve, kërkoj drejtësi. Po ka
shtet. I bëj thirrje Z.Edi
Rama më ndihmoni dhe
gjeni vrasësin e burrit tim.
Të di dhe unë që t'u them
fëmijëve kur të rriten, ja
gjakut të babait tuaj ju mor
haka. Të ma marrin haku
shteti se ne nuk jemi të fu-
qishëm. Unë dhe fëmijët e
mi ndihemi të kërcënuar
nga momenti në moment.
Në qoftë se drejtësia nuk vi-
het në vend, unë së bash-
ku me motrën e burrit tim
dhe fëmijët do marrim bi-
donët me benzinë dhe do të
digjemi para Kryeminis-
trisë, në mes të Tiranës. Të
na shikojnë të gjithë dhe të
dinë të gjithë çfarë bëhet
në këtë shtet. Betohem për
këtë gjë. Për shpirtin e tij
që iku dhe nipit, unë do
digjem me fëmijët e mi. Do
bëj gjithçka, le të më vrasin.
Unë atë që kisha për ta
humbur e humba dhe nuk
kam çfarë humbas më. Po
duan të më vrasin fëmijët,
le t'i vrasin, ata jetimë
janë, m'i kanë vrarë.



TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Tri ditë pas ngjarjes së
rëndë të ndodhur në
afërsi të stadiumit

"Selman Stërmasi", ku u
masakrua me thikë për një
karikues telefoni 22-vjeçari
Marvi Mihali, Gjykata e Ti-
ranës ka vendosur masën e
sigurisë "Arrest me burg"
ndaj katërve të rinjve që
akuzohen si autorë të krim-
it. Bëhet fjalë për 24-vjeçarin
Eugen Bitraj (ekzekutori)
dhe bashkëpunëtorët: Dejvi
Bitraj, 19 vjeç; Kridens Alla,
19 vjeç dhe Marsel Alla, 23
vjeç, të cilët akuzohen për
veprën penale të "Vrasjes me
dashje e kryer në bash-
këpunim". Mësohet se gjatë
seancës gjyqësore, katër të
pandehurit nuk kanë pran-
uar të flasin para trupit
gjykues, duke thënë se do të
flasin në një moment tjetër.
Ndërkohë, para nisjes së se-
ancës gjyqësore, në një pron-
oncim për mediat, babai i
autorit të dyshuar për
vrasje, Eugen Bitrajt i bëri
thirrje familjes së viktimës
për të gjetur forcë dhe te-
jkaluar këtë situatë të vësh-
tirë. Zef  Bitraj ka kërkuar
falje për krimin e të birit,
ndërsa ka apeluar për pa-
jtim mes dy familjeve.
BABAI I AUTORIT
TË KRIMIT

"Fjalët e para vështirë t'i
gjesh, i shprehim ngush-
ëllime familjes Mihali. Jam
prind dhe i shpreh

keqardhje familjes, nënës,
babait dhe të afërmve. I
them familjes Mihali të gje-
jmë forca dhe të reagojmë
pozitivisht", tha Zef  Bitraj.
Ndërkohë, babai i të aku-
zuarit për vrasje, Eugen Bi-
trajt pohoi se situata është e
vështirë dhe se askush nuk
do të donte të ishte prindi i
asnjërit në këtë situatë.

"Jemi shumë të tronditur.
Ne nuk kemi mundësi të tako-
hemi, se situata është e nxe-
htë. Duhet të gjejmë një njeri
të përbashkët që të marrim
masa dhe të na orientojë drejt
zgjidhjes. U krijua nga një
karikues celulari dhe ndodhi
e gjithë kjo", shtoi ai më tej.
Nga ana tjetër, babai i vik-
timës Pavllo Mihali (rekord-
meni shqiptar në kërcimin
me shkop", deklaroi dy ditë
më parë se djali i tij i vetëm u
vra nga një grup gangsterësh,
të cilët i çanë aortën me thikë.

VRASJA E STUDENTIT
TË DREJTËSISË

Ngjarja e rëndë, e cila
tronditi opinionin publik,
ndodhi rreth orës 23:30 të së
hënës (më 31 korrik), pranë
stadiumit "Selman Stërma-
si". Burime zyrtare nga poli-
cia e kryeqytetit bënë me
dije se 22-vjeçari Marvi Mi-
hali u godit për vdekje pas

një konflikti banal me disa të
rinj. Fillimisht, Marvi Miha-
li ka mbetur i plagosur
rëndë, ndaj është transpor-
tuar drejt spitalit të
Traumës në Tiranë. Por, fat-
keqësisht i riu nuk mundi
t'u mbijetojë plagëve, duke
humbur jetën tragjikisht.
Pas ngjarjes, policia arrestoi
katër autorët e krimit.

HETIMET
Pas vrasjes së Marvi Mi-

halit, policia ka marrë në
pyetje 4 të rinjtë, të cilët u
arrestuan të martën. Ata
janë shprehur se nuk kanë
dashur ta vrasin 22-vjeçarin.
Mësohet se fillimisht vikti-
ma dhe Dejvi Bitraj janë
konfliktuar në telefon për
shkak se celulari që Mihali
kishte blerë ishte me prob-
leme. Bitraj pretendon se
është ofenduar gjatë tele-
fonatës. Ata kanë lënë të
takohen për t'u sqaruar në
vendin ku ndodhi vrasja, por
sipas të arrestuarve, edhe
aty Marvi Mihali i ka ofend-
uar. Mes tyre fillimisht ka
nisur një përleshje fizike,
ndërsa 24-vjeçari Eugen Bi-
traj e ka goditur me thikë në
zemër. Si pasojë Marvi Mi-
hali ka gjetur vdekjen e
menjëhershme, pasi i është
dëmtuar aorta.

Viktima, Marvi Mihali

Babai dhe xhaxhai i Eugen Bitjrajt Autorët e krimit në gjykatë

Kush është
pronari i "Benz"-it

ku u plagos 24-vjeçari

Pak pas plagosjes së të
riut, janë zbuluar të

tjera detaje për ngjarjen
e ndodhur në një zonë të
populluar të kryeqytetit
siç është "Komuna e Pa-
risit", ku u plagos në një
shkëmbim zjarri 24-
vjeçari Lorenc Hoxha.
Mësohet se kanë qenë dy
makinat që kanë shkëm-
byer zjarr mes tyre,
ndërsa i plagosuri udhë-
tonte në mjetin tip
"Benz" me targë AA 777
RT, që sipas bluve rezul-
ton në emër të Xhevdet
Hoxhës. Ndërkaq, nuk
dihet nëse ky person ka
lidhje me të plagosurin.
Policia vijon të mbledhë
prova në vendngjarje,
ndërsa po punojnë in-
tensivisht  për ta
zbardhur atë.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Një 24-
vjeçar është plagosur
mbrëmë pas një shkëmbi-
mi me armë zjarri te
kryqëzimi i "Komunës së
Parisit". Burime nga poli-
cia e kryeqytetit bënë me
dije se ngjarja ka
ndodhur rreth orës 19:55.
Mësohet se i riu që mbeti
i plagosur është Lorenc
Hoxha, i cili është dër-
guar urgjentisht në spital
dhe ndodhet nën kujdes-
in e mjekëve. Burime nga
bluzat e bardha të këtij
spitali pohuan se 24-
vjeçari ka marrë tre
plumba në shpatull. Men-
jëherë pas sinjalizimit
për krisma armësh, forca
të shumta kanë mbërri-
tur në vendngjarje dhe
kanë nisur hetimet për

zbardhjen e plotë të rretha-
nave të ngjarjes, që ka ter-
rorizuar banorët e zonës.
Gjithashtu, në vendngjarje
ka shkuar edhe ambulanca.
Pas kryerjes së veprimeve
hetimore paraprake, blutë

bëjnë me dije se Lorenc Hox-
ha ishte duke udhëtuar me
makinën tip "Benz" me tar-
ga AA 777 RT në pronësi të
Xhevdet Hoxhës, kur ka
rënë në pritë në një "tunel"
poshtë një pallati dhe u qël-

lua tri herë me armë zjarri.
Sipas policisë së kryeqy-
tetit, ka pasur një shkëm-
bim zjarri mes makinave,
pra Hoxha i është përgjigjur
shkëmbimit të zjarrit nga
autorët. Ndërkaq, mësohet
se autorët kanë qenë dy dhe
janë larguar me shpejtësi
nga vendi i ngjarjes. Nga të
shtënat me armë zjarri fat-
mirësisht nuk ka pasur
qytetarë të lënduar, pasi
ngjarja ka ndodhur në një
moment kur në rrugë kish-
te shumë lëvizje. Policia de-
klaron se janë ngritur pika
kontrolli në hyrje-dalje të
qytetit dhe se vazhdon kre-
hja e zonës. Grupi hetimor
po punon për identifikimin
dhe kapjen e autorëve dhe
zbardhjen e plotë të rretha-
nave të ngjarjes.

Vendi ku ndodhi plagosja në Tiranë
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JETESA
Kryemadhi tha se
familja
presidenciale nuk
do të jetojë në
Pallatin e
Brigadave, por në
shtëpinë që kanë
aktualisht. "Unë
nuk jam ajo që
vendos, por mendoj
se Iliri nuk do
lëvizë, sepse ne
kemi shumë miq që
hyjnë e dalin e
hyrja e në Pallatin
e Brigadave është
disi e bezdisshme.
Edhe për mua do të
jetë më mirë".

LSI sulmon kreun e qeverisë për situatën e zjarreve

Vasili: Situatë e jashtëzakonshme,
Shqipëria digjet, kryeministri krihet

Kryetarja e LSI-së flet për opozitën në Kuvend dhe raportet me presidentin e ri

Shkarkimet, Kryemadhi: Zoti e
ruajt Ramën, po shkatërron shtetin
"Iliri më tha: Bëhu lidere, të takon të mendosh, jo të pyesësh"

LSI reagoi dje ashpër
ndaj kryeministrit

Edi Rama, nisur nga situ-
ata e krijuar në vend prej
zjarreve që po djegin hek-
tarë me pyje. Kreu i grupit
parlamentar të LSI-së,
Petrit Vasili, e cilësoi sit-
uatën e jashtëzakon-
shme, ndërsa tha se alean-
ca e kryeministrit me
qytetarët është thjesht
një demagogji mizore,
hipokrite, frikacake. "Sit-
uatë e jashtëzakonshme,
Shqipëria në flakë. Zjarre
të frikshme që po asgjë-
sojnë pasuri natyrore dhe
prona të qytetarëve. Ale-
anca e kryeministrit me
qytetarët, thjesht një dem-
agogji mizore, hipokrite,
frikacake. 1. Ku është
qeveria? 2. Pse nuk shpal-
let gjendja e jashtëzakon-
shme? 3. Ku është shtabi
qeveritar i emergjencës? 4.

Ku është shteti që, në këto ditë
të rënda duhej të ishte i gjithi
në këmbë?", janë këto disa
nga pyetjet që ngriti dje kreu
i grupit parlamentar të LSI-
së, në një postim në rrjetin
social "Facebook". Më tej ai
vijoi: "Apo le të digjet vendi

dhe pastaj vjen kryeministri
për ngushëllim dhe qan me
kujë? Shqipëria digjet, kryem-
inistri krihet. 'Deri kur kësh-
tu ma?', thoshte Migjeni i
madh". Nga ana e saj, deputet-
ja Kejdi Mehmetaj, njëherësh
edhe nënkryetare e LSI-së
ironizoi gjithashtu kryemi-
nistrin Rama, duke i kërkuar
që të vijojë mbledhjet dhe të
'pushojë nga puna zjarret' në
të gjithë Shqipërinë. "Sugjer-
im në vazhdën e mbledhjeve
urgjente, me pretekst koali-
cionin me qytetarët, i them
kryeministrit të thërrasë
menjëherë zjarret në Kryem-
inistri. Përfundimi i mble-

dhjes të jetë: pushim i
menjëhershëm nga puna
i zjarreve në të gjithë Sh-
qipërinë. Kështu, në daljen
publike të radhës, kryemi-
nistri do e ketë gati shfajë-
simin edhe në qoftë se do
të jetë djegur i gjithë ven-
di", shkroi dje, deputetja e
LSI-së. Reagimi i Mehmeta-
jt u bë pas mbledhjeve që
ka pasur kreu i qeverisë me
drejtorët e hipotekave dhe
më pas edhe drejtorët e spi-
taleve, të cilëve u kërkoi
dorëheqje urgjente për t'u
hapur rrugën konkurseve
dhe njerëzve të rinj që do
ta bëjnë këtë detyrë.

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi
deklaroi dje se sh-

karkimet që ka bërë kryem-
inistri Edi Rama nuk e kanë
prekur LSI-në, pasi 70-80% e
votave të LSI-së janë nga të
rinjtë të moshave studen-
tore, që nuk janë pjesë e ad-
ministratës publike. Por, e
pyetur në një intervistë në
"ABC News", Kryemadhi
tha: "Të gjithë kanë qenë të
larguar që para zgjedhjeve.
Ajo që mendoj unë është
mënyra si ndërtohet një in-
stitucion. Nuk mendoj se
mund t'i heqësh në mënyrë
kolektive. E kam thënë: e
ruajt Zoti në këtë drejtim,
sepse nuk mund të shkatër-
rosh shtetin me një mend-
uar". Sipas Kryemadhit,
Rama e kuptoi se në këto 4
vite nuk e pengoi LSI, por
njerëzit e tij dhe atmosfera
që ishte krijuar. Kryetarja e
LSI-së foli sërish dje për kr-
ijimin e një frontit kombëtar
opozitar pa dallim ideo-
logjie. "Opozita është çësh-
tje morali, jo çështje num-
rash. Ne si LSI jemi pozi-
cionuar në një pozicion fron-
tal, pasi Edi Rama ka kri-
juar një sistem që i vendos
çmim çdo gjëje, por shpirtit
të një populli s'mund t'i ven-
dosësh çmim. LSI është e
hapur për një front nacional
kombëtar, pa bindje poli-
tike", - tha ajo. E duke anal-
izuar humbjen e Lulzim
Bashës, Kryemadhi i kujtoi
atij një gabim që ka bërë.
"Historia e marrëveshjeve
jo transparente duhet të
marrë fund. Mendoj që e
dëmtoi marrëveshja e 18
majtit, ndonëse kam qenë

partizane që të hynin në
zgjedhje", - shtoi ajo, duke
lënë të kuptohet se Lulzim
Basha nuk i krijon besim
për të bërë një koalicion. Po
ashtu, Kryemadhi përsëriti
se i qëndron deklaratës së
saj, se nuk i beson më Edi
Ramës. "Absolutisht që nuk
e besoj, sepse është lloji i nje-
riut që i nxori njerëzit të
kërkonin vota dhe u kërkon
një ditë të bukur jepni
dorëheqjet. Nuk ndërton

marrëdhënie në bazë të be-
sueshmërisë reciproke, nuk
i ndërton marrëdhëniet jo
vetëm mbi bazë transpar-
ence apo moralit të një mar-
rëveshjeje. Nëse do të kem
një marrëveshje politike me
këdo, ajo do të jetë e hapur
për njerëzit, sepse vetëm
ashtu je më i qetë. Partitë
politike duhet të hyjnë në
garë të marrin votat dhe
pastaj të diskutojnë mar-
rëveshjet e koalicionet",

theksoi Kryemadhi.
PRESIDENTI DHEPRESIDENTI DHEPRESIDENTI DHEPRESIDENTI DHEPRESIDENTI DHE
OPOZITOPOZITOPOZITOPOZITOPOZITAAAAA

Kryemadhi deklaroi se
ajo nuk është Zonjë e Parë e
vendit, pavarësisht postit të
presidentit që ka tashmë
bashkëshorti, Ilir Meta.
"Zonja e Parë është futur me
një VKM të qeverisë dhe në
bazë të saj, i paguhen bile-
tat në vizitat zyrtare jashtë
kur shoqëron burrin. Zonja
e Zarë nuk ekziston në Sh-

qipëri", tha Kryemadhi. E
pyetur se sa do ndikojë fak-
ti që ajo është kryetare e par-
tisë në opozitë dhe Meta pres-
ident në vendimet që kreu i
shtetit do të marrë, Kryema-
dhi tha se nga eksperienca
ndër vite, ata asnjëherë nuk
kanë debatuar në shtëpi për
probleme politike. "U bënë
disa vite që konfliktet e mia
me Ilir Metën kanë qenë o në
zyrat e shtetit, o të partisë.
Iliri në të gjitha pozicionet e

veta më bën përshtypje që
është shumë i kthjellët. Sa i
përket pozicionit politik që
ka ai, është i pacenueshëm
sado ky vendim të jetë i cen-
ueshëm për familjen e tij. Në
një moment të vjen pak keq,
por në afat të gjatë Iliri është
shumë i ftohtë dhe i kthjellët
në gjërat e veta". Ajo tregoi
edhe një histori të ditëve të
fundit nga debati që u bë në
Këshillin Bashkiak të Ti-
ranës. "Unë nuk isha kur
ndodhi mbledhja e këshillit
bashkiak dhe po flisja me Ili-
rin për fëmijët si janë. Dhe e
pyeta ti si mendon për këtë
që po ndodh? Ai më tha: Tash-
më bëhu lidere, të takon të
mendosh dhe jo të pyesësh.
Isha me Petrit Vasilin dhe i
thashë: Si më tha kështu?!
Dhe Vasili më tha: Po mirë të
tha se duhet ta marrim vetë
vendimin, pa të. Jam e bin-
dur që Iliri do të jetë një pres-
ident shumë i mirë, për të
vetmen arsye se Iliri ka ven-
dosur të parin stabilitetin e
Shqipërisë edhe kur është
cenuar LSI-ja. Ky pozicion e
ka lartësuar jo vetëm Ilirin,
por edhe LSI-në. Ne këtë do
të bëjmë, do ruajmë jo vetëm
imazhin", tha Kryemadhi.
Me humor, Kryemadhi tha:
"Opozita fle me presidentin,
por nuk flet për opozitën.
Nuk ngatërrojmë vendimet e
dekretet e presidentit. Do të
ketë edhe për presidentin
gjëra dhe mund ta themi
edhe me votë në Parlament,
nëse do të ketë diçka që nuk
na pëlqen". Duke kujtuar
momentin kur ajo i dha
dorën Ilir Metës në Presi-
dencë dhe i tha "Urime", Meta
nuk i tha "Faleminderit".

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi

LUAN RAMA
Edhe zv.kryetari i LSI-
së, Luan Rama ngriti
shqetësimin e
zjarreve, por edhe të
listës së paralajmëruar
me 124 kriminelë të
drogës. "Mund të
ndodhë që zjarret që
po djegin vendin, të
djegin edhe listën e
kriminelëve të drogës!
Prokuroria nuk është
para ndonjë
thashethemi, por para
deklarimeve zyrtare e
publike të kryeministrit
dhe ministrit të
Brendshëm", deklaroi
Luan Rama.
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Kryeministri u përgjigjet qytetarëve: Shkarkimin tim e vendos populli

Rama lajmëron: Ka ende drejtorë që
duhet të dorëhiqen pa ua kërkuar unë
"Nëse s'do kisha marrë timonin, sot do ishim duke ndarë tepsinë"

RAMA

PRESIDENTI I KE
Presidenti i Komisionit
Evropian, Jean-Claude
Juncker tha dje: "Nëse BE
copëtohet, siç ka thënë
Trump, Ballkani Perëndimor
do të humbiste perspektivën
evropiane. Nuk jam në favor të
Ballkanit Perëndimor për t'u
bashkuar shpejt me BE".
"Por, nëse ju largoni
perspektivën evropiane,
atëherë do të përjetojmë
përsëri atë që përjetuam në
vitet 1990. Në këtë drejtim,
stabiliteti i përbërjes së
Bashkimit Evropian është një
parakusht për Ballkanin që të
mos jetë përsëri në luftë. Unë
shpresoj që Trump ta kuptojë
këtë" tha Juncker.

revoltës sime ndaj tepsisë,
qoftë kërkesën për timonin e
qeverisjes pa të tjerë në pre-
hër, e kuptoi si gjithnjë, në
fakt, shumë më lehtë e qartë
se sa profesionistët e kazanit
mediatik apo kazanit poli-
tik", shkroi më tej, Rama.
"Dhe mos harro, unë e kam
përsëritur vazhdimisht në
fushatë apo jo(?), se nëse nuk
do të kemi timonin e shu-

micës së pashantazhueshme
nga partitë e tepsisë, do të fi-
tojmë e do të vazhdojmë të
qeverisim në koalicion, po
harrojeni se do të mund ta
hapim luftën frontale për
shembjen e sistemit të tepsisë!
E nëse ashtu do të kishte
ndodhur, sot ne s'do të ishim
duke bërë një muaj më tepër
fushatë, fill pas përfundimit
të zgjedhjeve, jo për të folur,

po për të dëgjuar popullin
kudo në Shqipëri; as unë s'do
të isha duke u bërë thirrje për
dorëheqje drejtorëve të siste-
mit të tepsisë, po do të ishim
së bashku me partinë a par-
titë e tjera të koalicionit të
ardhshëm, duke rindarë larg
syve të popullit, tepsinë për
katër vjetët e ardhshme... Kjo
ishte e vërtetë dje, para 25 qer-
shorit, kjo mbetet e vërtetë

Kryeministri Edi Ra-
ma sqaroi dje qyteta-
rët dhe ndjekësit e tij

në rrjetin social, "Facebook"
në lidhje me shkarkimet e
ditëve të fundit të krerëve të
hipotekave dhe spitaleve. E
ndërsa një nga komentuesit i
tha Ramës se, nëse është
qeverisur në tepsi, sh-
karkimet mund të arrijnë
deri te ministrat dhe te vetë
kryeministri, ky i fundit iu
përgjigj: "Së pari, shkar-
kimin apo ngarkimin tim e
vendos populli, askush tjetër
apo jo? Dhe populli e vendosi
qartësisht që të ma rin-
garkojë këtë detyrë, ndër të
tjera pikërisht për të mos
qeverisur më asnjë ditë mbi
tepsi, po për ta çuar tepsinë
për skrap! Deri këtu jemi da-
kord besoj.  Së dyti, ministrat
nuk e kanë përcaktuar, po
thjesht i janë nënshtruar
edhe ata sistemit të tepsisë,
që do të thotë se nuk e kanë
pasur dorën të lirë, njësoj si
edhe unë vetë, për të bërë ç'
ka sapo ka filluar me kërke-
sat për dorëheqje". "Pse-ja be-
soj është e qartë, sistemi ishte
i panegociueshëm në kushtet
e qeverisjes në koalicion me
partitë që tepsinë e kishin ba-
zamentin e tyre dhe kushtin
themelor të bashkëjetesës në
koalicion", sqaroi Kryeminis-
tri. Më tej komentuesi i thotë
Kryeministrit se, përse i bën
shkarkimet para konkurseve
dhe jo pas tyre. Në një sqarim
të gjatë, kreu i qeverisë shk-
ruan: "Së treti, dorëheqjet apo
shkarkimet nuk mund të
bëhen pas konkurseve, po për-
para tyre dhe kjo është logjikë
e thjeshtë, ndërkohë që askujt
(përveç atyre që nuk pranojnë
të dorë hiqen, duke dëshmuar
se nuk kuptojnë asgjë nga
thelbi i kontratës së 25 qer-
shorit) nuk i mohohet e drej-
ta të hyjë në konkurs, për të
tentuar të tregojë aftësinë e
vet për ta kryer më mirë se të
tjerë, detyrën përkatëse". Py-
etjes tjetër të komentuesit
lidhur me pse-në e mos bërjes
së vlerësimeve të rezultateve
çdo muaj, Rama i thotë se e ka
përgjigjen më lart, "pra është
e tepërt, sepse sistemi i tepsisë
e përjashton mundësinë e një
vlerësimi objektiv që duhet të
çojë në pasoja për përfituesit
e këtij sistemi!"

"Së pesti, "rezultatet katas-
trofale", siç i quani ju, jo
vetëm nuk u panë tani, po u
panë shumë më parë dhe u
thanë hapur nga unë në bal-
lafaqimin elektoral me popu-
llin, i cili qoftë shpërthimin e

sot pas 25 qershorit", theksoi
kryeministri Rama. Duke
mirëkuptuar komentuesin,
Rama thekson në fund: "në
këtë luftë s'do të ketë tërheqje
dhe ka ende plot drejtorë të
tjerë që është mirë të bëjnë
dorëheqje, pa pritur që t'ua
kërkoj unë (që do ta bëj natyr-
isht!) e për t'i dhënë vetes një
shans të dytë, duke u paraqi-
tur në konkurset përkatëse".

Darina Tanushi

Mungesa në foton
familjare me Pence,
"Rama u largua më
herët nga Samiti"

Samiti i Kartës së Adria
tikut i mbajtur në Pod-

goric të Malittë Zi tërhoqi vë-
mendjen e mediave të rajonit
edhe për shkak të pjesëmar-
rjes së zv.presidenti amerikan
Mike Pence. Por në fund të
takimit, kur u shkrep edhe
fotoja familjare mes liderëve
të rajonit dhe Pence, ra në sy
një detaj që shkaktoi debat në
vendin tonë. Në këtë foto ish-
in të gjithë liderët e vendeve
pjesëmarrëse, veç kryeminis-
trit shqiptar Edi Rama. Filli-
misht ishte ish-kryeministri
Sali Berisha, i cili evidentoi
mungesën e Ramës në këtë
foto. "Skandal! Rama përjas-
htohet për shkak të atleteve
nga foto familjare e Samitit
të Podgorices! Sb"- shkruan
Berisha në Facebook. Nga
ana tjetër, Kryeministria
ende nuk ka dalë me një qën-
drim sa i përket mungesës së
kryeministrit në foto. Bu-
rime të tjera pranë kryemi-
nistrisë u shprehen  se kjo
nuk ka lidhje me atletet, por
për shkak të largimit disa
minuta më herët të Ramës
nga Samiti.

PS mbledh grupin
e punës, shkurtim
dokumenteve në

zyrat e shtetit

Kryeministri Edi Ra-
ma mësohet se ka

mbledhur ditët e fundit
grupin e posaçëm të
ngarkuar në PS për re-
formën në praktikat e
punës në zyrat shtetërore.
Së bashku me Erion
Braçen, Ilir Beqajn, Ditmir
Bushatin, Elisa Spiropa-
lin, Klotilda Ferhatin dhe
Milena Hariton, Kryemi-
nistri ka analizuar të
gjitha dokumentet që
njerëzve ju kërkohen në
zyrat shtetërore për çësh-
tje të caktuara. Është arri-
tur në përfundimin se thua-
jse 80 % e dokumenteve që
ju kërkohen njerëzve për të
marrë një shërbim, mund
të shkëmbehen vetë mes
zyrave shtetërore. Ndaj,
strategjia që po përpuno-
het për t'u vënë në jetë nga
qeveria e re, është që: kur
qytetari, për shembull ap-
likon për një leje ndërtimi
ai do të sjellë në zyrat sh-
tetërore vetëm ato doku-
mente që nuk i disponon
një zyrë shtetërore, si ek-
spertizat e jashtme. Të
gjitha dokumentet që janë
në zyra të tjera shtetërore,
qytetari nuk do të shkojë
t'i tërheqë nga një institu-
cion për t'i dorëzuar në një
tjetër. Vetë zyrat shtetërore
do të komunikojnë mes
njëra-tjetrës për të plotë-
suar dosjen e rastit.

REQUEST FOR TENDERS (RFT) # 0127

The Albanian-American Development Foundation (AADF) began op-
erations in November of 2010 with the support and encouragement of USAID
and the United States Government. The foundation’s mission is to make a
meaningful contribution to Albania’s economic growth by making social in-
vestments related to entrepreneurship, education, leadership development
and support for cultural tourism.
AADF is enriching its Entrepreneurship and Cultural Heritage programs’
portfolio with a new exciting project consisting of urban requalification and
business development programme near Vlora city center, including resto-
ration design of culture monument buildings and reconstruction of other
buildings and creation of TID association. The project aims to create a unique
model of management of the site and to integrate the public and private
interests of the area into one structure.

Subject of The Tender: Restoration and reconstruction of façades and
roofs of 68 buildings in the city of Vlora.
To receive a copy of the application package and other tender documents,
please download from the links provided to you after registration on our
website. If you have questions please address them only in writing by email
to tenders@aadf.org.
The deadline for submitting bids is Aug 21st, 2017 at 10:30 hours am.

Kryeministri Edi Rama
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VENDIMET E GJYKATËS,
TARIFAT PËR EKZEKUTIM

NIVELI MINIMAL DHE MAKSIMAL I TARIFËS SË SUKSESIT

EKONOMI

Pas përcaktimit të tari
fave të reja për përm
baruesit privatë, min-

istria e Drejtësisë dhe ajo e
Financave kanë publikuar
edhe udhëzimin përkatës
me tarifat e reja për përm-
baruesit shtetërorë. Tarifa
fikse është pagesa që arkë-
ton Zyra Përmbarimore për
fillimin e procedurave të
ekzekutimit dhe kryerjen e
të gjitha veprimeve proce-
durale të parashikuara nga
Kodi i Procedurës Civile,
deri në ekzekutimin përfun-
dimtar të titullit ekzekutiv.
TARIFAT FIKSE

Vlera e tarifës fikse të
shërbimit përmbarimor, kur
titulli ekzekutiv përmban
një detyrim jo monetar dhe
të pa vlerësueshëm, përllog-
aritet në varësi të objektit të
ekzekutimit si më poshtë: a)
Për reklamimin e një sendi
të luajtshëm ose të paluajt-
shëm, vlera e tarifës fikse
përllogaritet në masën e 1
page bazë minimale mujore.
b)Për lirimin dhe vënien në
posedim të një sendi të palu-
ajtshëm, vlera e tarifës fikse
përllogaritet në masën e 2
pagave bazë minimale mu-
jore. Sipas vendimit 1 page
minimale mujore paguhet,
kur sendi nuk ka një vlerë
monetare të përcaktuar për
çmimin e shitjes sipas të
dhënave nga regjistri i Zyrës
së Regjistrimit të Pasurive
të Paluajtshme, apo sipas
vlerësimit të një eksperti të
pavarur të caktuar nga
gjykata dhe/ose përmbarue-
si gjyqësor. Në rast se sendi
i paluajtshëm ka një vlerë
referuese për çmimin e
shitjes së tij sipas të
dhënave te Zyrat e
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme apo sipas vlerë-
simit të ekspertit, atëherë
tarifa fikse përllogaritet në
përqindje mbi vlerën e sen-
dit, sipas tabelës së treguar
në pikën 2 të këtij seksio-
ni. c) Për vënien në
posedim të sendit të luajt-
shëm, vlera e tarifës fikse
përllogaritet në masën e 1
page bazë minimale mujore
kur sendi nuk ka një vlerë
të përcaktuar për çmimin
e shitjes. Në rast se sendi i
luajtshëm ka një vlerë të
përcaktuar për çmimin e
shitjes në dokumentacion-
in e regjistruar apo ka një
vlerë të përcaktuar për të
cilën ky send është regjis-
truar si barrë siguruese,

Vlera e tarifës fikse të shërbimit
përmbarimor, kur titulli ekzekutiv është
vendim i gjykatës për sigurimin e padisë,
përllogaritet si më poshtë:

a) Nëse vendimi për sigurimin e padisë përmban
një detyrim monetar dhe vlera e padisë është
deri në 500 000 lekë, tarifa është 5,000 lekë.

b) Nëse vendimi për sigurimin e padisë përmban
një detyrim monetar dhe vlera e padisë është
më shumë se 500 000 lekë deri në 2 000 000
lekë, tarifa është 7,000 lekë.

c) Nëse vendimi për sigurimin e padisë përmban
një detyrim monetar dhe vlera e padisë është
më shumë se 2 000 000 lekë deri në 5 000
000 lekë, tarifa është 15,000 lekë.

d) Nëse vendimi për sigurimin e padisë përmban
një detyrim monetar dhe vlera e padisë është
më shumë se 5 000 000 lekë deri në 10 000
000 lekë, tarifa është 20,000 lekë.

e) Nëse vendimi për sigurimin e padisë përmban
një detyrim monetar dhe vlera e padisë është
më shumë se 10 000 000 lekë, tarifa është
25,000 lekë.

f) Nëse vendimi për sigurimin e një padie
përmban një detyrim jo monetar ose vlera e
padisë nuk është e përcaktuar, tarifa është
5,000 lekë.

Masa e tarifës së suksesit është shpre-
hje e vullnetit të palës kreditore dhe përm-
baruesit gjyqësor dhe përcaktohet me
marrëveshje të nënshkruar nga të dyja
palët, në momentin e nënshkrimit të kon-
tratës së shërbimit.

Tarifa e suksesit e përllogaritur mbi
bazën e shumës së ekzekutuar

- Kur titulli ekzekutiv përmban një detyr-
imi monetar, pala kreditore dhe sub-
jekti përmbarues, sipas vullnetit të tyre,
mund të parashikojnë në marrëveshje
masën e tarifës së suksesit, por në
çdo rast kjo tarifë nuk mund të jetë
më e vogël se 1% dhe jo më e madhe
se 10% e vlerës së ekzekutuar të
detyrimit.

- Pala kreditore ka detyrimin që të in-
formojë për shumat e ekzekutuara në
llogarinë e saj, si dhe t'i paguajë sub-
jektit përmbarues tarifën e suksesit
për shërbimin e arkëtimit të detyrimit
monetar të mbledhur, jo më vonë se
30 ditë nga momenti i realizimit të
arkëtimit të detyrimit monetar. Në rast
se ekzekutimi i shumës së detyrimit
monetar kryhet nëpërmjet llogarisë
bankare të subjektit përmbarues,
pagesa/faturimi i tarifës së suksesit
do të bëhet pas kreditimit të kësaj
pagese në llogarinë e palës kreditore/
kërkuesit.-

Ministria e Financave dhe ajo e Drejtësisë miratojnë tarifat e reja për përmbaruesit shtetërorë

Ekzekutmi i vendimeve,
tabela e plotë me tarifat

Për vlerën deri në 100.000 lekë, tarifa është 10%
Ornela Manjani

padisë ose me revokimin e tij,
tarifat e subjektit përmbari-
mor paguhen nga personi që
ka kryer kërkesën për zba-
timin e masës për sigurimin
e padisë. Tarifa për
ekzekutimin e titujve ekzek-
utivë me objekt "gjobë pe-
nale", "gjobë administrative"
dhe "shpenzime procedurale"
është: a) Për vlerën deri në
100.000 lekë, tarifa është 10%.
b) Për vlerën mbi 100.000
lekë, tarifa është 5%. Nëse
kreditori/kërkuesi nuk
parapaguan vlerën e tarifës
fikse, përmbaruesi gjyqësor
nuk fillon veprimet procedur-
ale për ekzekutimin e titullit
ekzekutiv. Në këtë rast, Zyra
Përmbarimore i kthen kredi-
torit/kërkuesit dokumentet
ligjore të administruara prej
tij, brenda një afati 15-ditor
nga momenti kur konstatohet
mos përmbushje apo refuzim
në kryerjen e pagesës së
tarifës fikse përmbarimore.
Parapagimi i tarifës fikse
përmbarimore nuk kërkohet
në rastet kur kreditori është
përjashtuar nga dispozitat lig-
jore që rregullojnë fushën e
ekzekutimit të detyrueshëm.

TARIFA E
SUKSESIT E

PËRLLOGARITUR
MBI BAZËN

E VEPRIMEVE
PËRMBARIMORE

TË KRYERA

 Vlera e tarifës së
suksesit të
shërbimit
përmbarimor, kur
titulli ekzekutiv
përmban një
detyrim jo monetar
dhe të pa
vlerësueshëm,
përllogaritet në
varësi të:

 a) vendit të
ekzekutimit;

 b) objektit të
ekzekutimit;

 c) kohës së
kryerjes së veprimit
përmbarimor dhe/
ose përsëritjes së
këtij veprimi
përmbarimor.

 Bazuar në kriteret
si më sipër treguar,
tarifa e suksesit për
veprime
përmbarimore të
kryera do të jetë një
vlerë monetare, e
cila nuk mund të
jetë më pak se
1,000 (një mijë)
lekë dhe jo më
shumë se 50,000
(pesëdhjetë mijë)
lekë.

atëherë tarifa fikse do të për-
llogaritet në përqindje.
LEJA PËR FËMIJËN

Për marrjen e fëmijës
dhe lejimin e së drejtës së
vizitës, vlera e tarifës fikse
përllogaritet në masën
5,000 lekë, ndërsa tarifa
fikse që lidhet me
ekzekutimin e masës së
pensionit ushqimor është

zero lekë. Për organizimin
dhe shitjen e sendit në an-
kand, vlera e tarifës fikse
përllogaritet në masën e 1
page bazë minimale mujore.
Për zbatimin e një vendimi
gjyqësor ose titulli ekzeku-
tiv me objekt të pa vlerë-
sueshëm, nëpërmjet të cil-
it debitori duhet të përm-
bushë një detyrim të caktu-

ar, vlera e tarifës fikse përl-
logaritet në masën e 1 page
bazë minimale mujore.
PADIA

Nëse një vendim për sig-
urimin e padisë ka të bëjë me
një pretendim monetar dhe jo
monetar, normat e tarifave
përkatëse merren në total. Në
rastin e ekzekutimit të një
vendimi për sigurimin e

- Tarifa e suksesit e caktuar në mar-
rëveshje ndërmjet kreditorit dhe
përmbaruesit gjyqësor, kur titulli
ekzekutiv përmban një detyrim mon-
etar në vlerë:

a) Për mbledhjen e suksesshme të
detyrimit apo ekzekutimin e suk-
sesshëm të titujve ekzekutivë me ob-
jekt të vleftësueshëm për një vlerë
detyrimi deri në 500 000 lekë - nuk
mund të jetë më e vogël se 3% dhe
jo më e madhe se 10% e vlerës to-
tale të detyrimit të vjelë ose të detyr-
imit të ekzekutuar.

b) Për mbledhjen e suksesshme të detyr-
imit apo ekzekutimin e suksesshëm të
titujve ekzekutivë me objekt të vleftë-
sueshëm për një vlerë detyrimi mbi 500
001 lekë deri në 90 000 000 lekë -
nuk mund të jetë më e vogël se 2%
dhe jo më e madhe se 7% e vlerës
totale të detyrimit të vjelë ose të detyr-
imit të ekzekutuar.

c) Për mbledhjen e suksesshme të detyr-
imit apo ekzekutimin e suksesshëm të
titujve ekzekutivë me objekt të vleftë-
sueshëm për një vlerë detyrimi mbi 90
000 001 lekë - nuk mund të jetë më e
vogël se 1% dhe jo më e madhe se
3% e vlerës totale të detyrimit të vjelë
ose të detyrimit të ekzekutuar, por jo
më shumë se 7.000.000 lekë.
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Miratohen tarifat e
reja për të gjithë
dokumentet që da-

lin nga Arkivi i Shtetit.
Udhëzimi që mban firmën e
Drejtorit të Përgjithshëm të
Arkivit, Ardit Bido është
botuar në Fletoren Zyrtare
dhe se brenda 15 ditëve nga
paraqitja e kërkesës, qyteta-
ri ka të drejtë që kërkesa e
tij të rishikohet pa tarifë pra-
nimi dhe mbas këtij afati,
duhet të bëjë aplikim të ri.
Tarifa të dokumenteve arki-
vore që kanë lidhje me prob-
leme autobiografike; gjend-
je civile (lindje, martesa,
vdekje), vjetërsi në punë etj.
Fillojnë nga 500 lekë deri në
4.000 lekë . Tarifa e fotoko-
pjimit 50 lekë/fletë. Kërke-
sa pronësie; organe sh-
tetërore e jo shtetërore, per-
sona fizikë e juridikë privatë,
kur nuk janë fond krijues: a)
Tarifa e pranimit 1500 lekë
b) Tarifa e pranimit për
përgjigje të përshpejtuar (1-
5 ditë) 10.000 lekë c) Tarifa e
fotokopjimit 100 lekë/fletë
d) Kërkesa të shtetasve të
huaj 15.000 lekë e) Tarifa e
fotokopjimit për shtetasit e
huaj 200 lekë/fletë.
DOKUMENTET
E PRONËS

Kërkesa pronësie; organe
shtetërore e jo shtetërore,
persona fizikë e juridikë pri-
vatë, kur nuk janë fond kri-
jues. Për ta janë parash-
ikuar tarifat: a) Tarifa e pra-
nimit 1500 lekë: b) Tarifa e
pranimit për përgjigje të

Tarifat e reja për dokumentet që merrni në Arkivin e Shtetit

Dokumentet e pronës, ja
sa do të paguani në Arkiv

Tarifat fillojnë nga 500 lekë- 4.000 lekë. Fotokopjimi, 50 lekë/fletë
Ornela Manjani

përshpejtuar (1-5 ditë)
10.000 lekë. c) Tarifa e fo-
tokopjimit 100 lekë/fletë d)
Kërkesa të shtetasve të
huaj 15.000 lekë. e) Tarifa e
fotokopjimit për shtetasit e

huaj 200 lekë/fletë. Brenda
15 ditëve, qytetari ka të
drejtë që kërkesa e tij të
rishikohet pa tarifë pranimi
dhe mbas këtij afati, duhet
të bëjë aplikim të ri.

Arkivi Qendror i Shtetit
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Agjencia e Trajtimit të
Pronave po shqyrton
kërkesat për pagesa

të përshpejtuara. Të gjithë
ish-pronarët që kanë një
faturë financiare mund të
aplikojnë për paratë e ko-
mpensimit në një afat kohor
nga 1 deri në 5 vjet. Ndërko-
hë Drejtoresha e Agjencisë
së Trajtimit të Pronave ka
firmosur dje kompensimin e
shtatë pronarëve që kanë
kërkuar pagesa të përshpej-
tuara. Përmes një njoftimi
Agjencia e Trajtimit të
Pronave tha se ka përfundu-
ar dje procesi i shqyrtimit të
kërkesave të pronarëve për
kompensim financiar me
kërkesa të veçanta. "ATP
bën me dije se aktualisht ka
përfunduar shqyrtimin e
disa aplikimeve me objekt
kompensimin financiar me
kërkesë të veçantë dhe me
anë të vendimeve të saj ka
miratuar pranimin e 7
kërkesave të paraqitura nga
subjektet e shpronësuar për
kompensim financiar me
kërkesë të veçantë"-bëhet e
ditur në një njoftim për sht-
yp. "Nga aplikimet e shqyr-
tuara deri më tani, rezulton
se: Për 6 aplikime, vendimet,
e të cilave përfitojnë ko-
mpensim financiar, për 1 ap-
likim është vendosur për-
fundimi i procedimit admin-
istrativ. Bazuar në të
dhënat e vendimeve, që kanë
njohur të drejtën e kompen-
simit subjekteve të shpronë-
suar, shuma totale që do të
shpërndahet është 8 046 499
lekë, fond, i cili do të mbulo-
het nga Buxheti i Shtetit.
Për këto aplikime si rrjed-
hojë e implementimit të for-
mulës së kompensimit të
miratuar në Ligjin nr. 133/
2015 buxhetit të shtetit i
kursen një shumë prej 58 512
447 lekë",-thuhet në njoftim.
PAPAPAPAPAGESAGESAGESAGESAGESAT ET ET ET ET E
PËRSHPEJTUARAPËRSHPEJTUARAPËRSHPEJTUARAPËRSHPEJTUARAPËRSHPEJTUARA

Në ligji për pronat janë
vendosur tre afate pagesash
të përshpejtuara. Pagesë
brenda një viti, brenda tre
vjetësh dhe brenda pesë
vjetësh. Për secilin variant
në një VKM të posaçme ësh-
të përcaktuar edhe përqind-
ja e pagesës. Për pagesën
brenda një viti pronari merr
20 % të vlerës së faturës, për
pagesën brenda tre viteve
merr 30 % dhe brenda pesë
viteve merr 40% të vlerës së
kompensimit dhe heq dorë
nga pjesa tjetër e kësaj
vlere. Të gjithë subjektet që
kanë një vendim përfun-
dimtar kompensimi, pavar-
ësisht rendit kronologjik të
tij dhe llojit të zërit kadas-

Nis shpërndarja e fondit financiar për kompensimin e pronave me kërkesë të veçantë

Qato: Ja si aplikoni për
kompensim të përshpejtuar

Pagesat brenda një viti, përfitoni 20% të vlerës së pronës

Ornela Manjani

tral të pronës së vlerësuar,
kanë të drejtë të aplikojnë
pranë ATP-së me kërkesë të
veçantë, ku shprehin vullne-
tin për t'u kompensuar fi-
nanciarisht. Kërkesat e
veçanta për kompensim fi-

nanciar do të trajtohen sipas
kësaj procedure: nga çdo
fond vjetor buxhetor i ko-
mpensimit financiar, jo më
shumë se 1/3 e tij mund të
përdoret për kërkesat e
veçanta të kompensimit fi-

nanciar, të gjithë subjektet
kërkues, të cilët shprehin
vullnetin për t'u kompen-
suar financiarisht me
kërkesë të veçantë, duhet të
aplikojnë pranë ATP-së
brenda vitit të çeljes së fon-

dit vjetor buxhetor të ko-
mpensimit financiar, pas ap-
likimit për kompensim fi-
nanciar me kërkesë të
veçantë, ATP-ja përgatit
vlerësimin financiar të
pronës, pavarësisht rendit

kronologjik të vendimit dhe
në rastin e disa aplikimeve
për kompensim me kërkesë
të veçantë do të zbatohet
rendi kronologjik i datës së
vendimeve për këto ap-
likime.
PLOTËSIMI I DOSJESPLOTËSIMI I DOSJESPLOTËSIMI I DOSJESPLOTËSIMI I DOSJESPLOTËSIMI I DOSJES

Ish-pronarët që presin
kompensim nga Agjencia e
Trajtimit të Pronave duhet
të dorëzojnë një dokument
shtesë, deklaratë noteriale,
e cila është parashikuar si
ndryshim në një pikë të të
gjithë formularëve. Në
pikën katër të vendimit të
qeverisë thuhet se në të
gjithë formularët, që i bash-
këlidhen vendimit, para-
grafët e fundit ndryshohen,
si më poshtë vijon: "marrje
dijeni mbi efektet e formu-
larit dhe dokumentacionit
të paraqitur sipas kërkesave
në këtë formular. Unë, i nën-
shkruari_, kam marrë dije-
ni dhe jam i vetëdijshëm se:
a) Ky formular përbën doku-
ment zyrtar që i drejtohet
një organi shtetëror dhe i
nënshtrohet verifikimit; b)
Paraqitja e të dhënave të
pavërteta, të pasakta ose fshe-
hja e tyre sjell përjashtimin
e menjëhershëm dhe në çdo
kohë nga çdo procedurë e
mëtejshme si dhe përgjegjësi
penale sipas ligjit; c) Me
plotësimin e këtij formulari
kam dhënë pëlqimin dhe au-
torizoj ATP-në për veri-
fikimin e plotë të çdo të
dhëne, informacioni dhe do-
kumentacioni që shoqëron
këtë formular; ç) Trajtimi i
të dhënave do të kryhet në
përputhje me legjislacionin
në fuqi për mbrojtjen e të
dhënave personale"-thuhet
në vendim. Më pas dokumen-
ti noterial përcakton pasojat
e deklarimit të rremë. "Duke
qenë i vetëdijshëm për paso-
jat ligjore, në rast të vetëde-
klarimeve të pavërteta, të
pasakta ose fshehjen e tyre
konfirmoj saktësinë e të
dhënave të pasqyruara në
dokumentacionin e paraqi-
tur sipas kërkesave në këtë
formular",-thuhet në ven-
dim. Qeveria, ngarkon Min-
istrinë e Drejtësisë dhe
Agjencinë e Trajtimit të
Pronës për zbatimin e këtij
vendimi.

PAGESAT E PËRSHPEJTUARA

1. Kur subjekti kërkon të kompensohet
financiarisht brenda 1 viti, atëherë ai përfiton 20%
të vlerës së kompensimit dhe heq dorë nga pjesa
tjetër e kësaj vlere;
2. Kur subjekti kërkon të kompensohet
financiarisht brenda 3 vjetësh, atëherë ai përfiton
30% të vlerës së kompensimit dhe heq dorë nga
pjesa tjetër e kësaj vlere;
3. Kur subjekti kërkon të kompensohet
financiarisht brenda 5 vjetësh, atëherë ai përfiton
40% të vlerës së kompensimit dhe heq dorë nga
pjesa tjetër e kësaj vlere.
4. Prioritet do të kenë aplikimet që kërkojnë të
kompensohen financiarisht brenda 1 viti, nga
kërkesat për kompensim brenda 3 apo 5 vjetësh.

PRONA E NJOHUR PËR KOMPENSIM
Në rast se ATP-ja merr vendim për njohje dhe
kompensim fizik në pronën e subjektit, prona
vlerësohet, si më poshtë vijon:
a) Prona e njohur për kompensim vlerësohet në
bazë të zërit kadastral që ka pasur në kohën e
shpronësimit;
b) Prona e kthyer vlerësohet sipas zërit kadastral
aktual të saj dhe sipas zërit kadastral që ka pasur në
kohën e shpronësimit, duke llogaritur diferencën e
vlerës, që do të rezultojë nga ndryshimi i zërit
kadastral;
c) Kur nga ky vlerësim rezulton se subjekti përfiton
një pronë që ka vlerë më të lartë sesa prona që ka
pasur në momentin e shpronësimit, atëherë
subjektit i kompensohet fizikisht sipërfaqja që i
korrespondon vlerësimit dhe pjesa tjetër e pronës
kalon në fondin e tokës me vendim të ATP-së.

Agjencia e Trajtimit të Pronave njoftoi se
ka përfunduar dje procesi i shqyrtimit të
kërkesave të pronarëve për kompensim

financiar me kërkesa të veçanta.

NJOFTIMI

Lista me përfituesit

Formulari për aplikim

 Njoftim
Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :
 “ Apartament me sip 48 m2  me nr pasurie 1/532+2-14 , Volumi 4 , Faqe 27 , ZK 8592 , me
adrese :V Kushi , Rruga :R Tyli ,Pallati 888 ,Shkalla e 3 , kati i 5 ,Apart 14 Shkoder
Cmimi fillestare per shitjen ne ankand eshte ne masen 1,108,800  (Njemilione e njeqind e tetemije
e teteqind )  leke .
Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  07.08.2017  ora 16.16 ne Zyren e permbaruesit
gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko, Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore
Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si
garanci ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie 41064051, ose  ne Tirana Bank me nr IBAN
AL74 2065 1017 0000 6003 1383 9100 .

Njoftim për shitje me ankand te dyte
Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e dyte për pasurinë e pale
debitore E. Malaj dhe palës hipotekuese S. Malaj.
·  “Apartament “ me numer pasurie 29/159+2-14, e ndodhur ne Lagjen “Partizani “ Vlore
e rregjistruar ne Z.V.R.P.P Vlorë, e ndodhur ne Z. Kadastrale Nr. 8603, volumi 42, faqe 23,.
Ankandi. i pasurisë fillon me çmimin e ri fillestar në masën prej 3.528.000 Lekë
Ankandi qendron i hapur dhe do të zhvillohet në datë  23.08.2017  në orën 15:00 në Bulevardi
“Gjergj  Fishta” Pall. i shoqërisë “Gora” Kulla 3, Kati 2, Zyra nr. 2.Tiranë
Ofertuesit duhet të tërheqin dokumentacionin të kontaktojnë me tel. 00355 67 20 82 543 ose
e-mailit ilir_dervishaj@yahoo.com si dhe  WEB www.powerjustice-al.com.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
““PASURINË NR. 25/17, Z.K 1677, VOL. 2, FQ. 185, SIP. TOTALE 1.080 M2,
NGA TË CILAT, 500 M2 JANË SIP.TRUALLI, NDËRSA 334 M2 JANË NDËRTESË,
NË ADRESËN: FSHATI FUSH-MILOT, KURBIN, NË PRONËSI TË DEBITORIT
Z. ADMIR HALILI.

ÇMIMI 7.056.000 LEKË", Data e zhvillimit të ankandit do jetë 25.08.2017.

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'
Adresa: Blv. "Gjergj Fishta", Pallati "GORA", Kulla 1, Kati 2, Tirane.
Cel:0684026666 ; 0693262866
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Donald Trump do të fir
mosë përgjysmimin e
Lotarisë Amerikane,

ku aplikojnë çdo vit edhe
mijëra shqiptarë. Ai ka
mbështetur iniciativën lig-
jore të dy senatorëve repub-
likanë Tom Koton dhe Dav-
id Perdju, të cilët kanë dorë-
zuar një projektligj në
kuadër të luftës kundër em-
igracionit. Mediat ameri-
kane shkruajnë se propozi-
mi ka marrë edhe aprovimin
paraprak të Trump që ka
premtuar ulje me 50% të
emigrantëve të ligjshëm.
Projektligji parashikon
heqjen e Lotarisë Ameri-
kane, përgjysmim të
dhënies së Green Card, si
dhe reduktim drastik i leje-
qëndrimeve që u jepen
qytetarëve të huaj. Duke
mbrojtur projektligjin,
Trump është shprehur se
kjo reformë është një plan i
mirë dhe në të mirë të Sh-
teteve të Bashkuara. Ai e
konsideroi këtë reformë "një
nga më të rëndësishmet të
sistemit të imigrimit brenda
një gjysmë shekulli". Ndry-
shimet në ligj parashikojnë
që dhënia e Green Card të
bëhet në bazë të një sistemi
pikësh si në Australi e Kan-
ada, të cilat vlerësojnë af-
tësitë e kandidatëve. Sistemi
i ri do të vlerësojë ata të
huaj që flasin mirë anglisht,
kanë cilësi profesionale të
caktuara dhe që mund të
kujdesen për veten e fëmijët
e tyre. Trump kritikoi
sistemin e deritanishëm, që
jepet me lotari ose që pref-
eron vetëm ata të huaj, që
kanë lidhje familjare me
SHBA-në. "Në këtë mënyrë
vijnë në vend shumë të huaj
të huaj të pakualifikuar, që
u marrin punën ameri-
kanëve" - tha Trump, i cili që
nga ardhja në pushtet ka
marrë një sërë masash

Presidenti amerikan mbështet iniciativën ligjore të dy senatorëve

Përgjysmohet Lotaria Amerikane, kush
do të jenë më të favorizuarit në aplikim
"Dhënia e Green Card të bëhet në bazë të një sistemi pikësh"

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE GJYQËSORË PRIVATË
SHOQËRIA PËRMBARIMORE  "EXECUTORES  LITIUM" (EXC LIT)  sh.p.k

Shoqëria Përmbarimore “Executores Litium “ sh.p.k
do të zhvillojë ankandin për pasurinë e paluajtshme  :

1-Arë me sipërfaqe 13,000 m2, ndodhur në Fushë-Prezë Tiranë,
regjistruar në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme  Tiranë,
Zona kadastrale 1669, nr.pasurie 38/10, vol 5, faqe 202, pronë e z.Behar
Ibrahimi, z.Eduart Ibrahimi, z.Arben Ibrahimi, z.Flamur Ibrahimi.
Cmimi  me te cilin do te filloje ankandi eshte ne vleren 156,000  euro

2- Arë me sipërfaqe 8,200 m2, ndodhur në Fushë-Prezë Tiranë, regjistruar
në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme  Tiranë, Zona kadastrale
1669, nr.pasurie 6/4, vol 4, faqe 34, pronë e z.Fatmir Kaziu
Cmimi  me te cilin do te filloje ankandi eshte ne vleren 184,000  euro

Ankandi do të zhvillohet në datë  15.08.2017 ora 16:00, në zyrën
përmbarimore “Executores Litium” sh.p.k, me adresë Blv “Zhan Dark”,
Kulla 1 Teknoprojekt, shk 1, kati 4, ap 10, Tirane

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

Ne date 09.08.2017 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor privat Irisa
Tereziu PF me adrese ne “Rruga Fadil Rada, Pallati Danjela, Kati Perdhe,
Njesia Tregtare nr.10, Tirane”, zhvillohet ankandi per shitjen e pasurise se
paluajtshme te llojit  Are+Truall+Shtepi Banimi” me siperfaqe totale 2000 m2

nga e cila truall 500 m2 nga kjo ndertese 3 kateshe me siperfaqe totale 544 m2

, e regjistruar ne regjistrin hipotekor me nr.  date  ,me volum 4, faqe 3, numer
pasurie  34/44, ne zonen kadastrale 1934, me adrese Hasan (Kruje).Cmimi ne
ankand te pare eshte ne vleren 10,400,000 (dhjete milion e katerqind mije) lekë.

kundër emigrantëve. Presi-
denti kritikoi sistemin e de-
ritanishëm, që jepet me lo-
tari ose që preferon vetëm
ata të huaj, që kanë lidhje
familjare me SHBA-në. Në
këtë mënyrë vijnë në vend
shumë të huaj të huaj të pa
kualifikuar, që u marrin
punën amerikanëve. Sipas
Trump kjo rëndon "punë-
torët amerikanë, taksapa-
guesit dhe burimet e komu-
nave". Nëse në të ardhmen
vijnë më pak të pa kuali-
fikuar që shtyhen në tregun
amerikan të punës, kjo kri-
jon shanse për punëtorët
amerikanë. Projektligji i ri i
përgatitur nga senatorët
Tom Cotton dhe David Per-
due parashikon shpërndar-

jen e më pak lejeve të qën-
drimit për refugjatët deri në
50.000 në vit.

Demokratët dhe disa re-
publikanë si dhe shumë
grupe për të drejtat e njeri-
ut e kundërshtojnë propoz-
imin, duke thënë se do të
ketë efektin e kundërt:

“Shumë imigrantë pa
kualifikim japin një kon-
tribut jetik në këtë vend.

Ata ndihmojnë në funksion-
imin e fermave, në fabrika,
por edhe në shtëpi të ameri-
kanëve. Pa këta njerëz të
gjithë ne do ta kemi shumë
më të vështirë të bëjmë
punët që kemi, do të jetë më
i vështirë funksionimi i
ekonomisë,” thotë Kim Rue-
ben e Institutit Urban.

Zyrtarët e Shtëpisë së
Bardhë thonë se mbështetja
që i dha zoti Trump propoz-
imit është një përpjekje për
të inkurajuar debatin ko-

Nga 61 bashki, në 23 prej tyre nuk ekziston shërbimi zjarrfikës

Vlora në flakë, 20 vatra zjarri, vijnë
në ndihmë avionë zjarrfikës grekë

Shqipëria po digjet,
ndërsa emergjencat

civile lajmërojnë për 25
vatra zjarri aktive. Më
problematik është qarku i
Vlorës ku janë20 vatra
zjarri. Avionë grek i kanë
ardhur në ndihmë vendit
tonë pas komunikimit të
ministrit Ditmir Bushati
me homologun e tij grek
Kotzias. Në luftën kundra
zjarreve janë dhe forcat e
ushtrisë. Vetëm gjatë 24
orëve të fundit janë an-
gazhuar 360 efektivë të

ushtrisë, 19 mjete, 13 zjar-
rfikëse si dhe autoambulan-
ca në qarkun e Tiranës,
Vlorës dhe Elbasanit, teksa
njoftohet se në gatishmëri
për të ndërhyrë në çdo mo-
ment që do kërkohet janë 50
efektivë të Bunavisë, 50 forca
në Burrel në ndihmë të
qarkut Dibër dhe 30 forca në
Tiranë. Sipas kreut të zjar-
rfikëseve, Alfred Kristuli,
Shqipëria ka mjete të
prodhuara në vitet 60-80, pra
thuajse totalisht të amorti-
zuara, ndërsa në inventarin

ZJARRET

 Llogora

Dukat
Palas

 Fshatrat rreth Lumit të Vlorës

 "Gura e Sllatinës" në Peshkopi
 "Shkalla e Tujanit" në Dajt

Krastë në Elbasan

e drejtorisë së shërbimit
zjarrfikës nuk ekziston asn-
jë mjet ajror që të përdoret
për këtë qëllim. Sipas
"shqiptares.com" shërbim
zjarrfikës kanë vetëm 38 bash-

ki ndërsa në 23 prej tyre as
nuk behet fjalë. Ndërkaq me
ligj i takon krerëve të bash-
kive të planifikojnë fonde
për të ndërtuar sistemin e
zjarrfikësve.

mbëtar mbi imigracionin për
t’i dhënë shtysë drejt
zgjidhjes një prej premti-
meve të tij kryesore në fus-

hatë. Por nuk është e qartë
nëse Kongresi do ta hedhë së
shpejti në votë propozimin.

AfpAfpAfpAfpAfp

Foto ilustruese

Ambasada amerikane

Presidenti amerikan, Donald Trump
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Ashtu siç pamë dhe në kapi
tujt paraardhës të këtij lib
ri, fillimi i viteve '80-të e në

vazhdim, ka rezultuar me një
numër të madh ftesash për sh-
krimtarin e njohur shqiptar, Ismail
Kadare, për të marrë pjesë në
evente, aktivitete, festa, intervis-
ta dhe emisione të ndryshme, këto
kryesisht në Francë ku ai tashmë
ishte bërë mjaft i njohur që nga
fillimi i viteve '70-të kur atje u
përkthye dhe botua për herë të
parë romani i tij. "Gjenerali i ush-
trisë së vdekur". Në këtë mori fte-
sash, diku në fundin e dhjetorit të
vitit 1984, në ambasadën shqiptare
në Paris kishte mbërritur një letër
e presidentit të Shtëpisë Botuese
"Fayard", Klod Dyrand, i cili e fton-
te shkrimtarin e njohur shqiptar
për të marrë pjesë në emisionin
"Apostrof" të kanalit të dytë të
Televizionit Francez. Ftesa në
fjalë i ishte dërguar paralelisht
edhe vetë Kadaresë, të cilin Dyr-
and e kishte tashmë një mik të
ngushtë dhe, gjithashtu, një prej
autorëve të huaj më të njohur dhe
më të botuar në Shtëpinë e Librit
që a drejtonte prej vitesh. Në këtë
kontekst, Dyrand, po ndërhynte si
"palë e tretë" në mes Kadaresë dhe
kanalit të dytë të televizionit krye-
sor francez, ku që në vitin 1981, ai
(Kadareja), kishte dhënë një inter-
vistë në emisionin "Apostrof" që e
drejtonte gazetari i mirënjohur,
Benard Pivot. Intervistë e cila nuk
ishte transmetuar, për shkaqe nga
më të ndryshmet?! Ku si Kadare,
apo më saktë pala shqiptare (që
kishte miratuar atë intervistë),
ashtu dhe ajo e redaksisë së emi-
sionit "Apostrof", ia hidhnin fajin
njëri tjetrit?! Dhe gjithçka në këtë
ngatërresë, apo më saktë "molla e
sherrit" ishte bërë Hrushovi, per-
sonazhi i Kadaresë në romanin
"Dimri…", për të cilin ai si autor
ishte pyetur dhe më pas censuru-
ar në intervistën e dhënë prej tij
në kanalin e dytë të Tv Francez?!
Këtë "lëmsh të ngatërruar", Dyr-
and kishte marrë përsipër që ta
zgjidhte njëherë e mirë, pasi që
nga dita e dhënies së intervistës e
deri në momentin që ai ishte ulur
dhe kishte përpiluar ftesën për

KOMUNIZMI
SHKRIMTARET



EKSKLUZIVE / Publikohet korrespodenca e titullarëve të Ministrisë së Jashtme në
1985-ën, me kreun e "FAYARD", Dyrand, Agollin, Kadarenë e ambasadën në Paris

Reis Malile: Kadare të gjejë pretekste të ndryshme
dhe të mos shkojë për intervistë në ‘TV France 2’
Letra e Agollit: "T'i përgjigjemi pozitivisht ftesës për të vajtur Kadare
në Francë, se na intereson për të bërë njohur atje letërsinë shqipe"

DASHNOR KALOÇI

mikun e tij nga vendi i vogël ko-
munist i Ballkanit, jo vetëm që i
kishte mbetur dhe i qëndronte si
"nyje gordiane", por madje me
mjaft probleme. Pasi redaksia dhe
gazetari Bernard Pivot, jo vetëm që
e kishin përsëritur disa herë ftesën
për ta ribërë intervistën në fjalë,
por ai kishte shkruar edhe një ar-
tikull në shtypin francez, me tit-
ull "Duke pritur Kadarenë", ku në
të flitej pikërisht për këtë "lëmsh
të ngatërruar" që sapo cituam e
prekëm shkurtimisht më lart. Dhe
nisur nga gjithë këto nderime, apo
më saktë "salltanete", që po i
bëheshin në një farë mënyre Ka-
daresë, si nga botuesi i njohur i
"Fayard"-it, ashtu dhe nga gazetari
i njohur, Pivot, që i kishte bërë ft-
esë publike me anë të artikullit që
cituam më lart, duket se e kanë
vënë në pozitë dhe siklet të madh
shkrimtarin e njohur shqiptar, aq
sa, si rrallë herë, është detyruar që
t'i shkruaj një letër zëvendësmin-
istrit të Punëve të Jashtme, Sokrat
Plaka, me shpresën se mund të
zgjidhej ai problem. I gjendur në
mes "dy zjarresh", Kadare është
munduar që në letrën e tij të mbajë
"një ekuilibër', mes tyre. Por edhe
pse letrës së Kadaresë, i ka parapr-
irë edhe një letër zyrtare e Krye-
tarit të Lidhjes së Shkrimtarëve
dhe Artistëve të Shqipërisë,
Dritëro Agolli, (gjithnjë në mbësh-
tetje të kolegut të tij), duket se tit-
ullarët kryesorë të Ministrisë së
Punëve të Jashtme, nuk kanë
dashur të dinë dhe të dëgjojnë "nga

ai vesh"?! Kjo duket qartë dhe në
dokumentin në fjalë (dhe faksmi-
let përkatëse), ku si zëvendësmin-
istri Sokrat Plaka, ashtu dhe min-
istri, Reiz Malile, kanë qenë në të
njëjtën "gjatësi vale", për "problem-
in Kadare", ku dhe kanë dhënë
përgjigje negative lidhur me va-
jtjen e tij në Francë?! Kjo do të ish-
te gjysma e së keqes, pasi "e keqja"
e tyre shkonte më larg: pasi ata
porosisnin që Kadareja të mos u
thoshte francezëve të vërtetën, por
"të gjente pretekste të ndryshme,
për të mos shkuar në emisionin

"Apostrof"?! Duke pasur parasysh
se si funksiononte ai regjim komu-
nist, as Sokrat Plaka dhe as minis-
tri Reiz Maile, nuk mund ta jepnin
atë përgjigje për Kadarenë "nga
koka e vet", pasi ata për probleme
të asaj natyre, konsultoheshin dhe
merrnin vendime gjithnjë nga ata
"lart". Dhe përgjigja që ka ardhur
prej tyre, po të kemi parasysh edhe
disa prej dokumenteve që publiko-
hen në këtë libër dhe jo vetëm,
duket që nuk ka qenë befasuese
për Kadarenë?! Pasi që nga prishja
e njëanshme nga autoritete zyrtare

shqiptare e kontratës së "Gjener-
alit…" e në vijim…., shkrimtari i
njohur shqiptar do të ishte vazh-
dimisht "i refuzuar" nga udhëheq-
ja e lartë për të gjitha ftesat që i
vinin nga jashtë?! Kjo gjë konfir-
mohet edhe nga këto dokumente
që po publikojmë në këtë pjesë të
librit si dhe të tjera në kapitujt në
vijim, ku të gjitha botohen të plota
dhe pa asnjë shkurtim.

MINISTRISE SE PUNEVE TE
JASHTEME

Drejtor i Shtëpisë Botuese "FA-
YARD", Klod Durand, na ka dër-
guar një kopje të letrës dërguar
shokut Ismail Kadare lidhur me
përgjigjien për të marrë pjesë në
emisionin "Apostrof" të kanalit të
dytë të Televizionit Francez. Ai vë
në dukje se kanalet e TV Francez
janë të pavarur nga njëra tjetra
dhe emisioni "Apostrof" zhvillohet
direkt dhe jo me regjistrim. Ai
shpreson që këto të dhëna lejojnë
që të rishikohet vendimi i marrë,
mbasi pjesëmarrja e Kadaresë në
këtë emision do të ndihmojë në
përhapjen më shumë të letërsisë
shqiptare në Francë.

Tiranë, më 15 janar 1985
Ambasada Paris
……………………………………
Shoku Sokrat
Po ju dërgoj letrën që ka marrë

nga para dy ditësh nga drejtori i
Shtëpisë Botuese "Fayard", si
përgjigjie të letrës sime, ku unë
refuzoja ftesën e TV Francez, për
të cilën ju jeni në dijeni.

Siç shihet nga kjo letër e
dytë, drejtori i "FAYARD"-it e 

Gazetari Bernard Pivot

Faksimile e Reis Malile
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përsërit ftesën e tij, duke
dhënë garanci për mos

përsëritjen e një incidenti të tillë
dhe duke nënvizuar faktin që kana-
let e TV Franceze kanë drejtori të
veçantë.

Në vazhdim të bisedës sonë
lidhur me konceptimin e letrës
sime të refuzimit, një nga po-
rositë tuaja ishte që në këtë letër
ishte që; kurrsesi të mos jepej për-
shtypja e një qëndrimi kapriçioz,
të një kokëfortësie të pajusti-
fikuar nga ana ime dhe e treta dhe
kryesorja të një pengese admin-
istrative për këtë udhëtim. Besoj
se në letrën time të refuzimit,
janë marrë parasysh këto porosi.
Por letra e dytë e drejtorit të "FA-
YARD"-it dhe përsëritja e ftesës
për një afat që unë do ta gjeja të
përshtatëshëm, ngre përsëri
problemet e mësipërme. Ju kuj-
toj me këtë rast që historia e ft-
esës për në emisionin letrar
"Apostrof" e ka zanafillën qysh në
vitin 1981. Më vonë Bernard Piv-
ot, drejtuesi i emisionit e ka bërë

atë publike në një artikull të re-
vistës që drejton me titull "Duke
pritur Kadarenë", botuar në maj
të vitit 1984, shumë kohë për-
para këtij incidenti me interv-
istën për rënien e Hrushovit. Re-
fuzimi im, plotësisht i drejtë e i
justifkueshëm pas prerjes të in-
tevistës sime, është praktikist i
treti.

Duke i kërkuar falje për shqetë-
simin ju lutem që, në kushtet e
përsëritjes së ftesës nga shtëpia
botuese, ta shikoni edhe njëherë
këtë problem.

Me respekt
Tiranë, më 15 janar 1985
Ismail Kadare
……………………………….
Drejtoria e II
I n f o r m a c i o n
Drejtori i Shtëpisë Botuese "Fa-

yard', Klod Dyrand, i ka dërguar
një letër shokut Ismail Kadare, si
përgjigie që ky i fundit refuzonte
ftesën e kanalit të dytë të televiz-
ionit francez për të marrë pjesë në
emisionin "Apostrof".

Duke shprehur dëshpërimin për
refuzimin në letrën e dytë, drejtori
i "Fayard" përsërit ftesën duke
dhënë garanci për mospërsëritjen
e incidetit me intervistën për
rënien e Hrushovit. Klod Dyrand
vë në dukje se kanalet e televizion-
it francez janë të pavarur nga njëri
tjetri dhe emisioni zhvillohet
direkt jo me regjistrim paraprak.
Ai shpreson se këto të dhëna le-
jojnë që të rishikohet vendimi i
marrë, mbasi pjesëmarrja e Ka-
daresë në këtë emission do të ndi-
hmonte në përhapjen më shumë të

letërsisë shqiptare në Francë.
Sipas mendimit të udhëheqjes

së Ministrisë, problemi u la që të
shikohej nga vetë Lidhja e Sh-
krimtarëve me K.Q. të Partisë. Për
këtë u bisedua me shokun Dritëo
Agolli. Por, mbasi Lidhja e Sh-
krimtarëve veproi, Aparati i K.Q.
të Partisë porosit që çështja të
shikohet nga Ministria e Punëve
të Jashtëme.

Nisur nga fakti se, shoku Ismail
Kadare është një personalitet një
figurë e mirënjohur, si brenda dhe
jashtë vëndit e lëtërsisë sonë të re,

që të mos përsëritet një incident i
dytë, siç qe ai me intervistën për
rënie e Hrushovit, pavarësisht nga
garancitë që jep drejtori i shtëpisë
botuese, jemi të mendimit që shoku
Ismail Kadare të qëndrojë në men-
dimin e shprehur në letrë e dytë
të tij, ku me shumë kujdes refuzon
ftesën.

Tiranë, më 13.2.1985
Shoku Reiz shënon:
"Mendoj të falenderojë dhe me
pretekste të ndryshme të mos

shkojë"
………………..
LIDHJA E SHKRIMTAREVE

DHE ARTISTEVE   Tiranë, më
26.4.1985

TE SHQIPERISE
Nr.69. Prot.
MINISTRISE SE PUNEVE TE

JASHTEME
(Drejtorisë së Dytë)
Tiranë
Vitin që shkoi shkrimtari Ismal

Kadare ka marrë një ftesë të
përsëritur për të asistuar në fillim
të vitit 1985 në një emision letra
televiziv. Ndërmjetësuesi për ft-
esën ka qenë shtëpia Botuese "fa-
yard".

Mirpo në qershor të vitit 1984,
televizioni francez e censuroi in-
tervistën e Ismal Kadaresë dhënë
me rastin e 20 vjetorit të rënies së
Hrushovit. Ky incident bëri që Is-
mail Kadare, sipas konsultimeve
me organeve përkatëse, ta refuzojë,
me të drejtë ftesë e dytë të TV
Francez, duke shpjeguar dhe arsy-
et.

Shtëpia Botuese "Fayard", gjith-
monë në rolin e ndërmjetësit, e
ripërsëriti kërkesën e saj, duke e
justifkuar me faktin se kanalet e
ndryshme të Tv Francez kanë drej-
tori të ndryshme dhe se kanali 2
ku do të jepej intervista letrare nuk
ka përgjegjësi për incidetin.

Më 12 mars 1985 Ismail Kadare,
pasi u konsultua me organet për-
katëse (aparati i K.Q), iu përgjigj
letrës së presidentit të "Fayard"-it
duke i thënë se ai ishte gati dhe
nuk ka ndonjë pengesë të shkojë
në Francë, nëqoftë se do ta ftonte
Shtëpia Botuese, por kurrsesi
s'pranonte të kishte punë me Tv
Francez.

   Presidenti i "Fayard"-it në
përgjigjien e tij të datës 25 mars
pranon kushtin e paraqitur dhe e
fton I. Kadarenë në Francë, tash-
më nga ana e shtëpisë botuese, ash-
tu siç kishte dhënë parapëlqimin,
I. Kadare.

Meqënse ky shërbim i shkrim-
tarit tonë na intereson për të bërë
njohur letërësinë shqipe dhe
meqënse I. Kadare, siç e
shpjeguam më lart e ka dhënë tash-
më premtimin për t'iu përgjigjur
pozitivisht ftesës, mendojmë të
miratohet vajtja e tij në Francë.

 Bashkangitur po ju dëgojmë
letrën e drejtorit të "Fayard"-it, si
dhe letrën e Ismail Kadaresë.

                 K R Y E T A R I
                 (Dritëro Agolli)

                   Pëgjigjuni
        Mendojmë se tani nu është

koha e përshtatëshme
                Reiz Maile
…………………………….
REPUBLIKA POPULLORE
SOCIALISTE E SHQIPERISE
MINISTRIA E PUNEVE TE
JASHTEME
Drejtoria e Dytë
Tiranë, më 7.5.1985

LIDHJES SE
SHKRIMTAREVE DHE

ARTISTEVE

T i r a n ë
Gjegje shkresës tuqaj Nr. 69.

Datë 26.4.1985
Lidhur me ftesën e datës 25

mars 1985, që presidenti i shtëpisë
botuese "Fayard" i bën shokut Is-

mail Kadare për të shkuar në
Francë, mendojmë se tani nuk ësh-
të koha e përshtatëshme për t'u
realizuar një gjë e tillë.

ZEVENDESMINISTRI
(Sokrat Plaka)



Ismail Kadare

Drejtor i
Shtëpisë
Botuese
"FAYARD",
Klod Durand
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Tentoi të qëllonte pronarin për të mbrojtur dhëndrin, por iu bllokua pistoleta

Plagosi qiraxhiun me kallash se s'pagoi
dritat, arrestohet pronari i lokalit

Ndalohet edhe vjehrra e 33-vjeçarit të plagosur

Shpërdorimi i detyrës, përfundon në pranga
kryeinspektori i IMT në Vlorë, Kledjon Rama NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Bankers Petroleum Albania Ltd. (Bankers) është një kompani e Geo-Jade Petroleum Corporation, një kompani
ndërkombëtare e kërkimit dhe prodhimit të naftës e angazhuar në zhvillimin e përgjegjshëm të aseteve të
saj të naftës të nivelit botëror. Me qendër teknike në Calgary, Alberta, dhe zyra qendrore në Pekin, Bankers
është një njësi e pavarur biznesi me aktivitet në Shqipëri dhe Evropën Lindore.  Gjatë 13 viteve aktivitet në
Shqipëri , Bankers ka ndërtuar një ekip teknik me përvojë, i cili përdor teknika të nivelit të lartë në nxjerrjen
e naftës së rëndë dhe zhvillimin e Patos-Marinzës, vendburimi më i madh në tokë i naftës në Evropë.
Në Bankers, ne punojmë fort për ta pozicionuar veten si një partner i zgjedhur për Shqipërinë për të operuar
në vendburimin më të madh të vendit. Bankers ka bërë të mundur që duke përdorur ekspertizën e tij, të
prodhojë sot më shumë se në 85 vjet histori të vendburimit. Gjatë  dhjetë viteve të fundit Bankers është rritur
për të qenë investitori më i madh direkt, tatimpaguesi  dhe punëdhënësi më i madh në Shqipëri dhe Bankers
do të vazhdojë të bëjë investime të rëndësishme në zonën naftëmbajtëse të saj në vitet që do të vijnë dhe ka
objektiva të larta lidhur me rritjen e rezervave,  prodhimin dhe shitjet.
Për të arritur objektivat tona, ne jemi vazhdimisht duke kërkuar të punësojmë njerëz të pershtatshem e të
kualifikuar, të cilët demonstrojnë cilësi të tilla si entuziazëm, iniciativë, punë në grup, aftësi drejtuese etj.
Bankers ofron një paketë shpërblimi konkurruese krahasuar me tregun e  një kulturë të vlerësimit të
performancës.  Bankers udhëhiqet nga parimi i mundësive të barabarta në punësim duke ofruar e promovuar
një mjedis të ndershëm dhe jodiskriminues.

Bankers është duke kërkuar kandidatë të kualifikuar për të plotësuar dy vende vakant në pozicionin Teknik
Instrumentash.
 Kërkesat për Pozicionin:

 Diplomë Universitare në Inxhinieri Elektrike, Elektronike ose Megatronike;
 Preferohet eksperiencë në instrumente, njohuri elektrike dhe/ose elektronike;
 Preferohet eksperiencë në konfigurimin dhe programimin e sistemeve SCADA dhe PLC’s;
 Njohuri  te mirë e gjuhës Angleze (në të shkruar dhe në folur);
 Aftësi shumë të mira kompjuterike. Njohuri në programim, instrumente, kontrollet elektrike;
 Planifikim i mirë, aftësi raportuese dhe organizative;
 Komunikim të shkëlqyer dhe aftësi ndërpersonale;
 Aftësi dhe dëshirë për të mësuar dhe punuar në skuadër;
 Aftësi për të përcaktuar prioritetet, përmbushur afatet, dhe për t’u përqendruar në informacione

të detajuara;
 Leje drejtimi automjeti;

Të gjithë aplikantët duhet të dërgojnë një  Curriculum Vitae në Anglisht në një zarf të mbyllur në adresën e
meposhtme:
Rr. “Shën Leonardo Murialdo”, Nd. 24, Sheq i Madh, 9304, Fier, Albania

Për: Departamentin e Burimeve Njerëzore

ose me E-mail tek: humanresources@bankerspetroleum.com

Afati i fundit për të dorëzuar aplikimet është 20 Gusht, 2017. Të gjitha aplikimet do të merren në
konsideratë dhe do t’u kthehet përgjigje brenda një afati të shkurtër kohor.

Ju lutem duhet të jeni në dijeni për sa më poshtë:
 Vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.
 Të gjithë kandidatët do të marrin një SMS ose e-mail që konfirmon marrjen e aplikimit të tyre.
 Të gjitha aplikimet do të mbahen në dosje për dy vjet nga data e marrjes.

BANKERS PETROLEUM ALBANIA L.T.D

Senad Nikshiqi
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Konflikti për qiranë e
lokalit për pak sa
nuk i ka marrë jetën

një 33-vjeçari nga Shkodra.
Bëhet fjalë për Fatmir
Zylën, i cili u plagos nga pr-
onari i lokalit, Dedë Guri
me kallashnikov. Ngjarja
ndodhi mbrëmjen e së
mërkurës, rreth orës 22:15
në Unazën lindore të qy-
tetit verior, në rrugën "Pal
Ëngjëlli", që ndodhet afër
me stacionin e trenit. Dy
personat kanë bërë një de-
bat në lidhje me faturat e
energjisë elektrike. Mëso-
het se sherri mes 60-
vjeçarit dhe Zylës që kish-
te marrë me qira lokalin ka
marrë shkas për një shumë
prej 800 mijë lekë të vjetra
faturash të papaguara të
energjisë elektrike. Pr-
onari Dedë Guri ka kërkuar
që këto fatura të paguhen,
por qiramarrësi 33-vjeçar i
ka thënë se nuk i paguan.
Sipas bluve, ata kanë de-
batuar mes tyre përpara
vendit të ngjarjes. Kaq ka
mjaftuar që pronari i

lokalit të shkojë në
banesën e tij dhe të marrë
kallashnikovin. Guri ka qël-
luar mbi Fatmir Zylën dhe
për pasojë e ka plagosur. Në
ato momente, vjehrra e 33-
vjeçarit, Mira Lugjeja ka
dalë nga shtëpia e saj me
një pistoletë në dorë duke
provuar që të qëllojë ndaj
Dedë Gurit, por asaj i është
bllokuar arma dhe nuk ka
ia ka arritur qëllimit. Lokali
për të cilin është bërë de-
bati dhe shtëpia e Fatmir
Zylës ndodhen përballë dhe
i ndan vetëm rruga e Un-
azës. Menjëherë autoambu-
lanca ka bërë të mundur
transportimin e të plago-
surit në spitalin rajonal të
Shkodrës për t'i dhënë ndi-
hmën e parë. Fillimisht 33-
vjeçari ka qenë në gjendje

të rëndë shëndetësore, por
më pas situata është nor-
malizuar dhe ai ndodhet
jashtë rrezikut për jetën.
ARRESTIMI

Në vendin e ngjarjes
kanë mbërritur forca të
shumta policie, duke bërë
menjëherë të mundur ar-

restimin e autorit të pla-
gosjes, i cili ishte fshehur

pak metra më tutje. Autori
Dedë Guri në tentativë për
t'u larguar nga vendin i ng-
jarjes ishte fshehur në një
rrugicë pas lokalit ku dhe u
prangos. Pas pak minutash
është gjetur edhe arma e
krimit, kallashnikovi në
rrugicën ku u kap autori i
krimit. Forcat e policisë
kanë ushtruar kontroll dhe
në banesën e Mira Lugjejas,
ku u gjetën dhe u sekues-
truan një pistoletë dhe një
kg lëndë narkotike kanabis
sativa. 60-vjeçarja, e cila u
ndalua nga policia, gjatë

marrjes në pyetje ka pranu-
ar se tentoi të qëllojë me pis-
toletë mbi Dedë Gurin për
të mbrojtur dhëndrin. Mira
Lugjeja ka pohuar përpara
oficerëve të policisë së ka
dëgjuar se dhëndri i saj ka
bërë një debat dhe më pas
ka dëgjuar të shtëna. E
moshuara ka thënë se men-
jëherë ka marrë pistoletën
dhe ka dalë të qëllojë, por
asaj i është bllokuar arma.
Ndonëse ka pranuar ngjar-
jen, pistoletën dhe sasinë
prej 1 kg kanabis e ka mar-
rë përsipër dhëndri i saj.

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Abuzimi me
detyrën ka çuar dje në
pranga kryeinspektorin e
Mbrojtjes së Territorit në
Bashkinë e Vlorës, Kledjon
Rama. Me kërkesë të
Prokurorisë së Vlorës,
gjykata ka caktuar ndaj tij
masën e sigurisë "arrest
me burg", pasi akuzohet
për veprën penale "shpër-
dorim detyre". Nga hetimet
e kryera ka rezultuar se në
Prokurorinë pranë
Gjykatës së Shkallës së
Parë Vlorë, vetëm për gjas-
htë muajt e parë të vitit 2017
janë referuar dhe regjistru-
ar në regjistrin e veprave
penale 81 materiale për ve-
prën penale të parashikuar
nga neni 199/a i Kodit Pe-
nal. Nga administrimi i kë-
tyre materialeve rezulton
se në asnjë prej këtyre ras-
teve nuk ka paraqitur kallë-
zim penal IMT pranë Bash-

kisë Vlorë. Ndërsa, nga admin-
istrimi i dokumenteve pranë
IMT në Bashkinë Vlorë, rezu-
lton se ky institucion nuk ka
mbajtur asnjë procedurë ad-
ministrative në lidhje me 81
raste, për të cilat shërbimet e
policisë gjyqësore kanë refer-
uar materialet hetimore në
Prokurorinë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Vlorë, për
veprën penale "Ndërtimi i
paligjshëm", parashikuar
nga neni 199/a i Kodit Penal.
Nga të dhënat e mësipërme
rezulton se nga kryeinspek-
tori i IMT-së pranë Bashkisë
Vlorë janë kryer veprime/
mosveprime që përbëjnë mo-

spërmbushje të rregullt të
detyrës, të kryera në
kundërshtim me ligjin nr.
9780, datë 16.07.2007 "Për
inspektimin e ndërtimit".
Rezulton se është detyrë
funksionale e kryeinspek-
torit të IMT-së, që të kon-
trollojë zbatimin e ligjsh-
mërisë dhe standardeve
teknike në fushën e
ndërtimit dhe urbanistikës,
si dhe të evidentojë çdo
ndërtim pa leje, duke mar-
rë masat përkatëse deri në
paraqitjen e kallëzimit pe-
nal. Ky detyrim ligjor bu-
ron nga nenet 3, 4 dhe 5 të
ligjit nr.9780, datë 16.07.2007
"Për inspektimin e ndërtim-
it". Mbi bazën e kërkesës së
prokurorit, Gjykata e Rre-
thit Gjyqësor Vlorë ka ven-
dosur caktimin e masës së
sigurimit "Arrest në burg",
për personin nën hetim,
Kledjon Ramaj.

Parandalohet një vrasje me kallashnikov,
policia shpall në kërkim 25-vjeçarin

POGRADEC POGRADEC POGRADEC POGRADEC POGRADEC - Policia e Pogradecit ka
parandaluar një vrasje me armë zjarri. Si-
pas bluve, ngjarja ka ndodhur në fshatin
Tushemisht, ku dy persona janë konflik-
tuar për motive të dobëta. Mësohet se sh-
tetasit A.P., 25 vjeç dhe G.Xh., 33 vjeç janë
zënë më njëri- tjetrin. Pas këtij konflikti,
dyshohet se 25-vjeçari ka shkuar në
banesën e tij në fshatin Tushemisht dhe ka
marrë një kallashnikov, me qëllim që të

ndiqte personin me të cilin ishte konflik-
tuar. Reagimi në kohë i policisë bëri të mun-
dur parandalimin e përshkallëzimit të mëte-
jshëm të konfliktit midis këtyre dy shteta-
sve, pikërisht në një lokal në fshatin Tush-
emisht, ku A.P., pasi kishte marrë armën,
kishte hyrë në ambientet e tij për të
kërkuar G.Xh.. Sapo ka parë shërbimet e
policisë, ky i fundit është larguar me shpe-
jtësi. Po punohet për kapjen e agresorit.

Arrestimi i 60-vjeçarit, Dedë Guri
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KUSH ËSHTË E DASHURA E LEDRIT? ZBULOHEN FOTOT

Arbana, sërish në ekran. Çfarë do Arbana, sërish në ekran. Çfarë do 
prezantojë këtë herë moderatorja?prezantojë këtë herë moderatorja?

BULEVARDI
POLITIK

•  Gafa e kryeministrit të Malit të Zi:•  Gafa e kryeministrit të Malit të Zi:
Ju ftoj në hotelin “Clinton”, ups...Ju ftoj në hotelin “Clinton”, ups...
•  Basha në avion, kompania e •  Basha në avion, kompania e 
udhëtimit i nxjerr foton me stjuardesatudhëtimit i nxjerr foton me stjuardesat
•  Rama, ndër tre kryeministrat më të •  Rama, ndër tre kryeministrat më të 
pëlqyer në “Facebook”, vendin e parë pëlqyer në “Facebook”, vendin e parë 
ia merr Merkelia merr Merkel
•  Mbretëresha e ka qejf alkoolin, •  Mbretëresha e ka qejf alkoolin, 
pi 4 gota çdo ditë!pi 4 gota çdo ditë!
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Historitë rozë të sex-simboleve shqiptare, Historitë rozë të sex-simboleve shqiptare, 
meshkujt që i kanë rrëmbyer zemrënmeshkujt që i kanë rrëmbyer zemrën

Ja kush janë velinat 
që pas kërcimit gjetën 

dashurinë e jetësdashurinë e jetës

“Plas” këngëtari grek
Thonë se jam shqiptar, Thonë se jam shqiptar, 

përdorues droge, alkooli e gay përdorues droge, alkooli e gay 

GIORGOS GIASEMIS 

PAÇ FATIN E BALERINAVE TË EMISIONEVE INVESTIGATIVË!PAÇ FATIN E BALERINAVE TË EMISIONEVE INVESTIGATIVË!
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Amina Shehu
Ndoshta jo shumë e mbajnë

mend, por Xhemi Shehu ka
qenë velinë e emisionin "Fiks Fare".
Që në daljet e saj publike, vajza me

sytë jeshilë u shndërrua në një nga femrat
më të lakmuara të kohës. Megjithatë
shumë shpejt edhe Xhemi do të gjente
dashurinë e vërtetë. Që në kohën që ishte
velinë, ajo nisi një lidhje me Visin, bash-
këshortin e saj. Aktualisht ajo është
moderatore e "Portokallisë", si dhe nëna e
dy djemve të mrekullueshëm.

Xhemi Shehu

Nëse do të martohesh dhe
të gjesh dashurinë e jetës
tënde, duhet patjetër që të jesh

velinë. Duket se të jesh velinë në
emisionet investigativ në Shqipëri, sjell
fat, të paktën në jetën private. Vajzat, të
cilat kanë tërhequr vëmendjen e shumë
adhuruesve, duket se kanë gjetur
shpejt dashurinë. Ndër vite ato kanë
qenë bukuroshet që kanë rrëmbyer
zemrën e shumë meshkujve, por velinat
e kanë ndarë herët mendjen se kush do
të jetë "princi i tyre i kaltër". Më poshtë
po ju listojmë disa prej bukurosheve
seksi, që i ka buzëqeshur fati në
dashuri, pas eksperiencës së tyre si
velina.

Paç fatin e balerinave të emisioneve investigativë!

Ja kush janë velinat që pas
kërcimit gjetën dashurinë e jetës
Historitë rozë të sex-simboleve shqiptare, meshkujt që i kanë rrëmbyer zemrën

Luana Vjollca

Marina Vjollca Denisa Guma

Biondja është nga femrat më të mikluara
ditët e sotme, por të paktën ishin ata që e

dinin se zemra
saj ishte e zënë
prej tetë vitesh.
Amina dhe
reperi Lazy
sapo kanë
festuar përvje-
torin e tyre të
8 duke konfir-
muar se kanë një lidhje serioze dhe shumë
shpejt do t'i shohim të martuar. Modelja është
bërë e famshme si velinë në emision investiga-
tiv, ndërsa sot konsiderohet një ndër femrat
më seksi në vendin tonë, dhe me të drejtë.

Ndonëse ka pësuar shumë ndryshime, të gjithë e
mbajmë mend si velinë. E pas kërcimit në studiot e
Top Channel, biondja ka provuar të moderojë disa
formate. Sa i përket jetës private të gjithë e dinë
dashurinë e madhe të saj, reperin e famshëm, Getoar-
in. Çifti ka
bashkë më
shumë sesa
tre vite dhe
mesa duket
këtë vjeshtë
po mendojnë
të martohen.
Në fillimet e
tyre, dyshja
luajti mjaf-
tueshëm më
ndjekësit e shumtë, duke mos dal së bashku në publik.
Por fotot e tyre pushtuan shpejt rrjetet sociale,
derisa iu desh ta pranonim më në fund dashurinë e
tyre. Duket se edhe për këtë bukuroshe dashuria ka
trokitur në derë.

Edhe për motrën e Marinës, situata sentimentale
është e njëjtë. Prej pak kohësh Luana ka gjetur

dashurinë e saj, biznesmenin Kosovar Krenar Çoçaj.
Të gjithë kujtojmë Luanën si vajzën imcake me
flokë brune që kërcente në "Fiks Fare", por sot ajo
është shndërruar në një bionde fatale, që shpesh
herë kritikohet për ndërhyrjet e shumta. Nga ana
tjetër partneri i saj njihet nga të gjithë si ish-i
dashuri i Dafina Zeqirit. Edhe pse janë përpjekur ta
fshehin pafund lidhjen e tyre, Luana dhe Krenari
kanë mundur të fotografohen bashkë. Tashmë
biznesmeni kosovar e quan atë gruaja ime, ndaj
nuk është aspak çudi që edhe për më të voglën e
motrave Vjollca të kemi një dasmë së shpejti.

Është padyshim një nga vajzat më të lak
muara në vend dhe me gjasa meshkujt vihen

në radhë për të. Por pavarësisht kësaj, Denisa
Guma ka sy vetëm për një mashkull, të fejuarin
e saj. Velinën e "Fiks
Fare" e shohim kudo të
shoqëruar nga partneri, i
cili është një emër mjaft
i njohur në rrethin
mediatik. Ai quhet Flori
Abazi dhe është fotograf,
e natyrisht kjo shpjegon
edhe fotot interesante të
velinës në rrjetet sociale.
Denisa dhe Flori duket se janë mjaft të lumtur
në krahët e njëri-tjetrit dhe pavarësisht moshës
së tyre të re, nuk do ishte çudi që vitin e ardhs-
hëm t'i shihnim si të martuar.
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Arbana Osmani, sërish në ekran
Çfarë do prezantojë këtë herë moderatorja?

“PLAS” KËNGËTARI GREK
Thonë se jam shqiptar,
përdorues droge, alkooli dhe gay
Giorgos Giasemis është një nga këngtarët më të njohur të skenës

greke. Përveç karrierës dhe të rejave më të fundit sa i përket jetës, ai
ka thënë se për të janë shpikur fjalë të pavërteta. Në një intervistë dhënë
për revistën greke "Xai",
këngëtari ka pohuar se
veç të tjerash e kanë
thënë se është shqiptar.
I pyetur në i ka ngelur
në mend ndonjë gjë nga
ato çka janë folur për
të, ai jep këtë përgjigje:
"Po, ka. Janë thënë
shumë gjëra për mua.
Kanë thënë që jam
përdorues droge. Sa për
këtë pjesë, unë nuk
konmsumoj as alkool.
Më kanë thënë shqiptar,
gjë që, në fakt, nuk
është turp. Por, nëse do
të isha shqiptar, do ta
thosha. Dhe e fundit që
jam gay, është
thënë dhe kjo."
Këngëtari veç këtyre
fjalëvë ka vijuar më tej
duke treguar për prob-
lemet që ka patur.

Arbana Osmani është një nga
moderatoret më të dashura

për publikun. Duket se ajo do t'i
kthehet shumë shpejt televizion-
it me një program të ri. Një
video e postuar nga vetë moder-
atorja u përhap gjithandej në
rrjetet sociale. Shtohet kuriozi-
teti se cilin program televiziv
do drejtojë këtë herë Arbana.
Mësohet se këtë herë ajo vjen si prezantuese e programit "Dua të të bëj të
lumtur", po jo vetëm. Arbana do të jetë dhe autore e speltaklit pas largimit të
Alessias me përfundimin e "Big Brother". Një provë e re po që padiskutim do
jetë e suksesshme për moderatoren e njohur.

FFFFFotograf ia  e  reper it  të  n johur ,otograf ia  e  reper it  të  n johur ,otograf ia  e  reper it  të  n johur ,otograf ia  e  reper it  të  n johur ,otograf ia  e  reper it  të  n johur ,
Ledr i  Vula ,  i  c i l i  shfaqej  dukeLedr i  Vula ,  i  c i l i  shfaqej  dukeLedr i  Vula ,  i  c i l i  shfaqej  dukeLedr i  Vula ,  i  c i l i  shfaqej  dukeLedr i  Vula ,  i  c i l i  shfaqej  duke

puthur një  va jzë  mister ioze uputhur një  va jzë  mister ioze uputhur një  va jzë  mister ioze uputhur një  va jzë  mister ioze uputhur një  va jzë  mister ioze u
shpërnda g j i thandej  në rr jetet  so -shpërnda g j i thandej  në rr jetet  so -shpërnda g j i thandej  në rr jetet  so -shpërnda g j i thandej  në rr jetet  so -shpërnda g j i thandej  në rr jetet  so -
c ia le .  Duket  c ia le .  Duket  c ia le .  Duket  c ia le .  Duket  c ia le .  Duket  s e  n j ë  h i s t o r i  d a shur i es e  n j ë  h i s t o r i  d a shur i es e  n j ë  h i s t o r i  d a shur i es e  n j ë  h i s t o r i  d a shur i es e  n j ë  h i s t o r i  d a shur i e
po  l i nd  në  shoëb i z z i n  shq i p t a r .  S i çpo  l i nd  në  shoëb i z z i n  shq i p t a r .  S i çpo  l i nd  në  shoëb i z z i n  shq i p t a r .  S i çpo  l i nd  në  shoëb i z z i n  shq i p t a r .  S i çpo  l i nd  në  shoëb i z z i n  shq i p t a r .  S i ç
them i  dhe  ne  shq i p t a r ë t :  " Ku  ka  z ë ,t hem i  dhe  ne  shq i p t a r ë t :  " Ku  ka  z ë ,t hem i  dhe  ne  shq i p t a r ë t :  " Ku  ka  z ë ,t hem i  dhe  ne  shq i p t a r ë t :  " Ku  ka  z ë ,t hem i  dhe  ne  shq i p t a r ë t :  " Ku  ka  z ë ,
nuk  ë sh t ë  pa  g j ë .  " Kanë  qa rku l l ua rnuk  ë sh t ë  pa  g j ë .  " Kanë  qa rku l l ua rnuk  ë sh t ë  pa  g j ë .  " Kanë  qa rku l l ua rnuk  ë sh t ë  pa  g j ë .  " Kanë  qa rku l l ua rnuk  ë sh t ë  pa  g j ë .  " Kanë  qa rku l l ua r
dy  f o to  t ë  t j ë r a  q ë  v ë r t e to jnë  a l u -dy  f o to  t ë  t j ë r a  q ë  v ë r t e to jnë  a l u -dy  f o to  t ë  t j ë r a  q ë  v ë r t e to jnë  a l u -dy  f o to  t ë  t j ë r a  q ë  v ë r t e to jnë  a l u -dy  f o to  t ë  t j ë r a  q ë  v ë r t e to jnë  a l u -
d ime t  e  med i a v e  dhe  z ë r a t  e  f an -d ime t  e  med i a v e  dhe  z ë r a t  e  f an -d ime t  e  med i a v e  dhe  z ë r a t  e  f an -d ime t  e  med i a v e  dhe  z ë r a t  e  f an -d ime t  e  med i a v e  dhe  z ë r a t  e  f an -
s a v e .  D j e  n ë  mbrëmje  r epe r i  k as a v e .  D j e  n ë  mbrëmje  r epe r i  k as a v e .  D j e  n ë  mbrëmje  r epe r i  k as a v e .  D j e  n ë  mbrëmje  r epe r i  k as a v e .  D j e  n ë  mbrëmje  r epe r i  k a
qenë  në  U l q i n  s ë  ba shku  me  m iq t ë ,q enë  në  U l q i n  s ë  ba shku  me  m iq t ë ,q enë  në  U l q i n  s ë  ba shku  me  m iq t ë ,q enë  në  U l q i n  s ë  ba shku  me  m iq t ë ,q enë  në  U l q i n  s ë  ba shku  me  m iq t ë ,
ku  k anë  mba j tu r  konce r t i n  eku  kanë  mba j tu r  konce r t i n  eku  kanë  mba j tu r  konce r t i n  eku  kanë  mba j tu r  konce r t i n  eku  kanë  mba j tu r  konce r t i n  e
r adhë s  dhe  duke t  s e  k anë  da shurradhë s  dhe  duke t  s e  k anë  da shurradhë s  dhe  duke t  s e  k anë  da shurradhë s  dhe  duke t  s e  k anë  da shurradhë s  dhe  duke t  s e  k anë  da shur
t ë  k enë  p ranë  edhe  pa r tne r e t  et ë  k enë  p ranë  edhe  pa r tne r e t  et ë  k enë  p ranë  edhe  pa r tne r e t  et ë  k enë  p ranë  edhe  pa r tne r e t  et ë  k enë  p ranë  edhe  pa r tne r e t  e
t y r e  q ë  t ë  nd j e k i n .  D j  G ramo  ë sh t ët y r e  q ë  t ë  nd j e k i n .  D j  G ramo  ë sh t ët y r e  q ë  t ë  nd j e k i n .  D j  G ramo  ë sh t ët y r e  q ë  t ë  nd j e k i n .  D j  G ramo  ë sh t ët y r e  q ë  t ë  nd j e k i n .  D j  G ramo  ë sh t ë
i  l i dhur  me  n j ë  v a j z ë  t ë  qua j tu ri  l i dhur  me  n j ë  v a j z ë  t ë  qua j tu ri  l i dhur  me  n j ë  v a j z ë  t ë  qua j tu ri  l i dhur  me  n j ë  v a j z ë  t ë  qua j tu ri  l i dhur  me  n j ë  v a j z ë  t ë  qua j tu r
Va l en t i na ,  ndë rkohë  që  k j o  e  f un -Va l en t i na ,  ndë rkohë  që  k j o  e  f un -Va l en t i na ,  ndë rkohë  që  k j o  e  f un -Va l en t i na ,  ndë rkohë  që  k j o  e  f un -Va l en t i na ,  ndë rkohë  që  k j o  e  f un -
d i t  ë sh t ë  sh f aqur  në  d i s a  f o tod i t  ë sh t ë  sh f aqur  në  d i s a  f o tod i t  ë sh t ë  sh f aqur  në  d i s a  f o tod i t  ë sh t ë  sh f aqur  në  d i s a  f o tod i t  ë sh t ë  sh f aqur  në  d i s a  f o to
pë rk rah  v a j z ë s  m i s t e r i o z e  q ë  L ed r ip ë r k rah  v a j z ë s  m i s t e r i o z e  q ë  L ed r ip ë r k rah  v a j z ë s  m i s t e r i o z e  q ë  L ed r ip ë r k rah  v a j z ë s  m i s t e r i o z e  q ë  L ed r ip ë r k rah  v a j z ë s  m i s t e r i o z e  q ë  L ed r i
k i sh t e  n ë  k r ahë .k i sh t e  n ë  k r ahë .k i sh t e  n ë  k r ahë .k i sh t e  n ë  k r ahë .k i sh t e  n ë  k r ahë .
Mos  ndo sh ta  k j o  h i s t o r i  u  kon f i r -Mos  ndo sh ta  k j o  h i s t o r i  u  kon f i r -Mos  ndo sh ta  k j o  h i s t o r i  u  kon f i r -Mos  ndo sh ta  k j o  h i s t o r i  u  kon f i r -Mos  ndo sh ta  k j o  h i s t o r i  u  kon f i r -
mua?  Ne  p r e s im  çdo  tho t ë  L ed r i ,mua?  Ne  p r e s im  çdo  tho t ë  L ed r i ,mua?  Ne  p r e s im  çdo  tho t ë  L ed r i ,mua?  Ne  p r e s im  çdo  tho t ë  L ed r i ,mua?  Ne  p r e s im  çdo  tho t ë  L ed r i ,
ndë rkohë  q ë  v a zhdo jmë  dhendë rkohë  q ë  v a zhdo jmë  dhendë rkohë  q ë  v a zhdo jmë  dhendë rkohë  q ë  v a zhdo jmë  dhendë rkohë  q ë  v a zhdo jmë  dhe
kë rko jmë  mb i  t ë  v ë r t e t ë .  Na  nge l e tk ë r ko jmë  mb i  t ë  v ë r t e t ë .  Na  nge l e tk ë r ko jmë  mb i  t ë  v ë r t e t ë .  Na  nge l e tk ë r ko jmë  mb i  t ë  v ë r t e t ë .  Na  nge l e tk ë r ko jmë  mb i  t ë  v ë r t e t ë .  Na  nge l e t
t ë  them i  s e  k ëngt ë  them i  s e  k ëngt ë  them i  s e  k ëngt ë  them i  s e  k ëngt ë  them i  s e  k ëng ëtar i  dhe va jzaëtar i  dhe va jzaëtar i  dhe va jzaëtar i  dhe va jzaëtar i  dhe va jza
mister ioze duken ç i f t  shumë i  bukur .mister ioze duken ç i f t  shumë i  bukur .mister ioze duken ç i f t  shumë i  bukur .mister ioze duken ç i f t  shumë i  bukur .mister ioze duken ç i f t  shumë i  bukur .

Kush është e dashura e Ledrit?
ZBULOHEN FOTOT



E premte 4 Gusht 201716

Çokollata e bardhë ka vlera të larta
kalorish, por jo edhe ushqyese

Nutricionistët tërhe
qin vërejtjen që ky
produkt quhet

"çokollatë" plotësisht pa ar-
sye, sepse nuk përmban për-
bërësin kryesor të çokol-
latës së vërtetë, kakaon.
Siç konstatojnë specialistët
e ushqimit, prodhuesit e
çokollatës së bardhë në vend
të kakaos përdorin gjalpin
dhe yndyrat e tjera bimore,
andaj çokollata e bardhë
nuk mund të shërbejë as si
zëvendësimi më i keq për
çokollatën.
Çokollata e bardhë nuk sig-
uron vitaminat dhe
mineralet e
nevojshme dhe nuk
ka absolutisht asn-
jë vlerë ushqyese,
por ekskluzivisht
vetëm vlera kalorie.
Ekspertët parala-
jmërojnë se çokolla-
ta e bardhë tretet
shumë më vështirë
se sa e zeza, për sh-
kak se përmban
deri në 20 për qind
gjalpë, dhe rreth 14
për qind e përbërjes
së qumështit është
masë e thatë.
Pjesa tjetër është
më së shumti
sheqer dhe 100 gram
çokollatë e bardhë
ka deri në 57.1 gram
i karbohidrateve.
Çokollata e bardhë
është e përbërë nga
gjalpi i kakaos,
sheqeri, qumështi
pluhur dhe vanilja.
Pra, edhe pse e
bardhë, ajo është
çokollatë, vetëm se
pak më e ëmbël se
çokollata e zezë dhe
ajo me qumësht.
Në fakt, në gjendjen
natyrale edhe gjalpi

Çokollata e bardhë
nuk siguron
vitaminat dhe
mineralet e
nevojshme dhe nuk
ka absolutisht asnjë
vlerë ushqyese, por
ekskluzivisht vetëm
vlera kalorie.

ka shijen e kakaos, por kur
përpunohet hiqet aroma
tërësisht.
Nuk do ta besonit, por
çokollata e bardhë ndikon
në masë të madhe në shën-
detin e njeriut. Është vërtet-
uar se nëse çokollatës së
bardhë i shtohen përbërës
të ndryshëm shtesë, shtojnë
diversitetin e saj.
Edhe pse sot mendojnë se
çokollata e bardhë, në fakt,
nuk është çokollatë, sh-
kaku i përbërësve të saj,
anën e saj pozitive askush
nuk mundet ta fshehë.
Vetëm 8 gram çokollatë e
bardhë në vete përmban
kalcium, që ndihmon në ru-
ajtjen e shëndetit të zemrës,
muskujve dhe sistemit ner-
vor. Ndihmon në parandal-
imin e alergjive dhe depre-
sionin.
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Gafa e kryeministrit të Malit të Zi:
Ju ftoj në hotelin “Clinton”, ups...

Basha në avion, kompania e udhëtimit
i nxjerr foton me stjuardesat

Rama, ndër tre kryeministrat
më të pëlqyer në "Facebook",
vendin e parë ia merr Merkel

Mbretëresha e ka qejf
alkoolin, pi 4 gota çdo ditë!

Kryeministri i Malit të Zi Markoviç sërish është në qendër të vë
mendjes jo vetëm për faktin se ishte ai organizuesi i samitit në

Podgoricë, ku ishin të pranishëm zv.presidenti amerikan Mike Pence dhe
liderët e Ballkanit. Me
siguri të gjithë e mbani
mend Markoviç, ishte
pikërisht personi të cilin
Trump e shtyu gjatë
samitit në Bruksel.
Por Kryeministri i Malit të
Zi Dusko Markoviç e ka
komentuar me "sportivitet"
shtyrjen që presidenti
Trump i dha. Dhe këtë herë
duket se Markoviç në
mënyrë të pandërgjegjshme
merr hak duke u kon-
sideruar madje një gafë e kryeministrit. Markoviç do të duhej të ftonte
liderët për hotelin ku do të qëndronin. Por Markoviç bën një lapsus në
vend që të thotë Hotel Hilton thotë Hotel Clinton. Me siguri do të ketë
pasur në mendje ish- rivalen e Donald Trump gjatë garës presidencialen
SHBA, Hillary Clinton.

Edi Rama është ndër tre kryeministrat më të pëlqyer në rrjetin
social "Facebook". Ky fakt është zbuluar nga një hulumtim i

gazetës serbe "Danas", duke gjetur kryeministrat më të ndjekur në
rrjetin social "Facebook". Kësaj liste i prinë Angela Merkel me 2,5
milionë ndjekës, e ndjekur nga Dimitry Medvedev me 1,5 milionë
ndjekës. Aty është edhe kryeministri Rama me 1.117.249 pëlqime
që e ndjekin aktivitetin e tij në rrjetin më të popullarizuar social
në botë. Vlen të theksohet se nga liderët ballkanikë, më i pëlqyeri
del të jetë kryeministri Rama, kurse kryeministri kroat, Andrej
Plenkoviç, "ndiqet" nga vetëm 65.242 persona. Pak i ndjekur se
Plenkoviç është kryeministri në detyrë i Kosovës, Isa Mustafa, të
cilin e ndjekin në rrjetin social "Facebook" 65.596 persona.  Lideri
më pak i ndjekur në "Facebook" është Robert Fico, kryeministri
sllovak, me vetëm 4.604 persona.

Kreu i opozitës Lulzim Basha është nisur ditën e djeshme në një udhëtim,
destinacionin e të cilit ende nuk e kemi mësuar. Por nga një foto që ka

publikuar një kompani udhëtimi avionësh në faqen e saj në "Instagram", duket
se kreu i opozitës është nisur për diku dhe vetëm. Stjuardesat nuk e kanë hum-
bur shansin, por kanë
përfituar të bëjnë edhe një
reklamë për kompaninë  e
tyre. Nëpërmjet kësaj
fotografie të postuar në
"Instagramin" e Albawings
shihen dy stjuardesat e
kompanisë me liderin e
opozitës Lulzim Basha dhe
mbishkrimi falënderues, që
ai zgjodhi pikërisht këtë
kompani për të udhëtuar.
"Faleminderit që zgjedh të
udhëtosh me kompaninë e
vetme shqiptare Albaw-
ings", shkruhet në foton e
postuar në "Instagram".

Mbretëresha Elisabet nuk heq dorë nga zakonet e përditshme! Bën çdo ditë
të njëjtat gjëra, në të njëjtën orë. Pak kohë më parë kemi shkruar për

ushqimet që nuk lejon asnjëherë të jenë në kuzhinën e saj, kemi përmendur
edhe pasionin e saj për tortën me çokollatë. Sepse nga disa gjëra, mbretëresha,
nuk heq dorë kurrë!
Pjesë e kësaj rutine të
adhurueshme është
edhe alkooli. Siç
shkruan The Indipen-
det, mbretëresha pi të
paktën 4 gota alkool
në ditë. Secilës prej
tyre u ka vendosur
orare të caktuara,
brenda 16 orarëshit që
është zgjuar. Në
mëngjes shefi i përgatit
një xhin me Dubonnet,
një verë e aromatizuar
që shoqërohet me
shumë akull dhe feta limoni. Në drekë, mbretëresha pi një gotë verë. Nga ajo që
e bën gjakun më të mirë (edhe atë blu). Në darkë pi një martini për t'u çlodhur
dhe përpara se të fle pi një gotë shampanjë! Nuk dimë t'iu themi nëse zakonet e
saj janë të këshillueshme për të gjithë. Së pari, mbani në mend që cilësia e të
gjitha gjërave që ha apo pi është nga më e mira. Ndryshe nuk shpjegohen 91
vitet e saj!
Burimi: Cosmopolitan
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Dokumentet arkivore, të shkëputura nga libri "Skënderbegasit ndër vite", i autorëve Maksim Fejzulla e Kujtim Boriçi

Lista emërore e nxënësve të Shkollës së Mesme
të Përgjithshme Ushtarake "Skënderbej"

Kush ka studiuar aty nga 1969 deri më 1976, lista me emrat

LIBRI
SHKOLLA E BASHKUAR "SKËNDERBEJ"



1969-1970-
1971-1972

Zija Zyber Bajo
Ramazan Hajdar Kokunja
Ramazan Liman Muçaj
Sami Laskë Muça
Ylli Zeqo Shehu
Ylli Petro Bërdufi
Gëzim Abedin Islami
Dhimitraq Llukë Renxa
Isa Selim Rustemi
Vasil Koli Sotiri
Agron Taskë Nushaj
Aleko Spiro Nasho
Astrit Nuredin Asllani
Arjan Llambi Shore
Agim Sulo Bedini
Besim Maliq Senja
Besnik Teki Satka
Bexhet Hate Jahja
Demir Nazmi Matolli
Emin Isuf Tara
Et'hem Medin Shëndo
Fatmir Novruz Zyfi
Hysen Bari Hoxha
Hiqmet Qani Kokomeci
Ilirjan Kase Babullati
Keanth Mantho Babe
Kosta Fatos Kristofori
Ndoc Mark Ndoci
Petrit Mendu Tetova
Ramadan Bexhet Ago
Tomorr Riza Lamçe
Vladimir Vangjel Xhaxho
Vladimir Halit Tako
Vessel Gani Zani
Zaho kadri Birçe
Xhemal Mahmut Kurti
Astrit Hysen Sale
Josif Gori Prifti
Klement Niko Papa
Vladimir Meço Baliko
Agim Myftar Katana
Besnik Gjyshi Hoxha
Flamur Xhafer Bici
Frederik Halim Shehu
Ilir Shefit Dosti
Ilir Çumait Hyseni
Kujtim Bezat Pipiku
Mildo Vangjel Kumaraku
Maksim Hasko Kasa
Muhamed Daut Hazizi
Mustafa Qamil Kadiu
Përparim Belul Zana
Pandeli Nazmi Stoja
Ramazan Besim Zelia
Rrapo Muço Nisllaj
Sotir Koço Nikolla
Sotiraq Lefter Nesturi
Vladimir Tajar Asllani
Zyfer Gani Kumria
Ylli Jaçe Rama
Ylli Skënder Bala
Çlirim Vexhi Muka
Hasan hasan Rakipi
Alfred Kiço Sona
Robert Kapo Kapaj
Fatos Xhemal Muha
Ruzhdi Baki Sula
Hektor Fotaq Gjika
Skënder Sadik Drita
Agim Laze Bajrami

Agim Rexhep Gjyla
Astrit Fejzo Jashari
Astrit Gani Aliaj
Çelik Sulejman Çeliku
Dule Mehmet Mehmeti
Dhimitraq Aleks Jorgji
Fatmir Agron Harka
Ferit Izet Brama
Gani Ali Sallaku
Hamit Baki Kalo
Jorgji Refail Prifti
Klement Shaqo Koçia
Luan Nuri Arapi
Mark Preng Jushi
Mehdi Mehmet Kapllani
Mustafa Ahmet Mustafai
Namik Xhevit Rizai
Nesti Nako Gjika
Osman Xhelal Shalari
Petraq Nyir Dobreshi
Petrit Nezir Maliqi
 Qemal Hyseni
Spiro Jorgo Diamanti
Shpëtim Shefit Aliaj
Vasil Andon Vasili
Edmond Hydri Shyti
Vladimir Aqif Alla
Foto Llambi Vangjeli
Fejzo Musa Lala
Shefit Sulejman Doksani
Fiqiri Breshan Breshani
Petrit Faik Lamçe
Aqif Ahmet Speci
Arben Zeman Haxhiu

VITI 1970-1973-
1974-1975-1976
Besnik Aqif Selami
Brahim Ismail Sukthi
Emver Xhemil Çaushi

Edmond Nure Nubin
Fatmir Xhemal Salko
Fatmir Hamza Bardhi
Gëzim Hekuran Mehmeti
Xhiljar Ferhat Canaj
Izet Fatmir Shahu
Idar Fiqiri Marishta
Lifto Refi Guga
Mentor Vesel Vranezi
Novruz Ferit Çoku
Ndue Mark Dudi
Piro Kadri Kiçaj
Petrit Ahmet Lamollari
Petrit Medi Gjani
Pal Gjok Tusha
Preng Ded Stojari
Sejdin Feim Brahimi
Sabri Mustafa Doda
Shpend Musa Hysi
Shpëtim Fatmir Kasa
Sherif Miftar Zogradi
Trojan Myfit Bega
Visho Bahri Ajazi
Zaim Feim Canaj
Xheladin Shaqir Biba
Agim Merdali Tafili
Kano Vasil Qafko
Agron Nexhip Aliaj
Ali Nuredin Duka
Arif Shaban Reçi
Budian Teki Selimollari
Bashkim Hasan Malkaj
Dashamir Fiqiri Pulaha
Eduart Mit'hat Bejko
Fatmir Hamet Bano
Fatmir Refat Cengu
Fatmir Hasan Gjata
Fatos Selan Çirro
Flamur Hasan Skraparlliu
Hysni Hazis Brozi

Hiqmet Telha Hyko
Igli Sami Lilaj
Kamber Sadush Ajazi
Selman Shyqyri Zaimi
Llambi Pandi Cani
Petrit Koço Kllapi
Niko Fan Buzi
Nuredin Maksut Koka
Kristaq Zako Spirollari
Ramazan Zeqir Selita
Sami Isa Vokshi
Sadik Hajdar Kazazi
Selman Bajram Shabani
Shyqyri Muharrem
Bërdëllima
Vasil Thoma Nikollari
Venesian Refat Xhaferaj
Agim Musa Mazreku
Agim Elez Balliu
Agim Nexha Koçiu
Arjanit Harun Muho
Adriatik Hysen Abazi
Agim Petref Muço
Arben Bajram Tresova
Beqir Jaho Skreli
Demir Myftar Meka
Gëzim Bedri Minga
Ilirjan Hasan Qose
Ilir Mihallaq Gjylmeti
Jak Lek Kola
Kujtim Novruz Xhafellari
Kujtim Sinan Allushi
Kol Ndue Prenga
Kujtim Jashar Lepuri
Leonidha Alush Majko
Luftar Hajri Guri
Maksim Ali Çika
Mevlan Hekuran Gërbi
Ndue Pjetër Lleshi
Petrit Rexhep Guzi
Rakip Dedja
Riza Çollari
Petrit Tefik Gjishti
Rahman Ferik Dollonaja
Sokrat Hill Prifti
Spiro Vangjel Xhollo
Shyqyri Iber Hasa
Zeqir Idriz Shiqerukaj
Zef Nikoll Pjetri
Muhamet Bajram Domi
Lavdërim Hasan Hysolli
Besmik Ali Meço
Agim Hysen Duro
Astrit Hajro Reska
Aleksndër Llazar Gjata
Bujar Hamdi Seraj
Edmond Besho Mezuraj
Edmond Dukë Pashko
Fatmir Mit'hat Shani
Gjergj Qani Binaj
Josif Llazar Boçi
Kujtim Rahman Boriçi
Koço Vangjel Pirali
Koço Andon Manxhari
Kastriot Muhamet Hoxha
Luigj Rrok Colaj
Lili Vasil Stasi
Luan Velo Lamaj
Mehmet Imer Duka
Maksim Hysen Fejzullah
Mark Gjet Prenga
Niko Vangjel Kondakçi
Ndue Nikoll Keqaj

Nezir Riza Leka
Nazif Ahmet Haxhiaj
Rexhep Cukë Isufaj
Sulo Veno Hadëri
Shaqir Shaban Zhama
Shefit Et'hem Goxhaj
Shpëtim Rustem Lulaj
Spiro Trifon Miti
Ylli Abaz Lena
Vladimir Jorgji Kordhishta
Zylfo Ferko Hysenbelli
Xhelo Feti Hitaj
Toto Dervish Hibri
Nexhmi Dervish Hysolli
Agron Hysen Hasanago
Demir Asllan Mera
Hajri Ali Kovaçi
Hasan Beqir Mëcuku
Koço Ligor Ngjela
Kristaq Dhionis Pite
Kujtim Ramo Zami
Luftar Xhevahir Hajdari
Mehmet Xhafer Xhaxho
Mynyz Zyber Bulku
Nail Asllan Taku
Naimçe Jorgaq Laska
Ndriçim Estref Shtepani
Nesim Ali Banushi
Petrit Xhemal Boraj
Ramadan Izet Hasani
Sali abdyl Doka
Sinan Myrteza Shimi
Sokol Idajet Topollaj
Suvarov Shuaip Gjika
Vladimir idajet Shaka
Valter Selman Hoxha
Xhavit Ramazan Berberi
Xhevair Asllan Sadria
Ylli Balil Muho
Ylli Nezir Mautafaj
Ylli Ali Thartori
Vladimir Njazi Dervishi
Themi Andon Davidhi
Simon Petro Veliu
Agron Bektash Frakulli
Arjan Vektor Gjorllaku
Aljosha Thoma Gjylamati
Aljosha Nazif Dalanaj
Agim Bilal Figu
Agim Dervish Sanxhaku
Astrit Halil Hoxha
Besnik Rexhep Deda
Bashkim Teme Beqiraj
Beqir Gjetan Rexhimashi
Dashnor Dano Jonuzi
Fatos Ferles Shuli
Gëzim Myrdar Malaj
Gramos Faik Bakiasi
Ilir Mustafa Bakiasi
Ismail Ahmet Xheka
Kastriot Çelo Arza
Kastriot Ahmet Gjeçi
Kastriot Naim Dosti
Kujtim Xhemal Lame
Shahin Esat Zenelcani
Neil Felo Aliaj
Nesmi Haziz Ndreu
Sokol Pasho Zhupa
Luan Dalip Jangulli
Maksim Haredin Kapaj
Maksim Taqi Dhana
Qamil Zano Haxhiu
Ostrovski Haki Abazi

Ramazan Mestan Mane
Xhavit Xhemal Huta
Adriatik Skënder Rusmali
Agim Bardhyl Myrto
Ali Maksut Osmani
Arefi Xhevit Shkëmbi
Bajram Faik Hysa
Bajram Mali Perlaj
Baki Mete Kikaj
Filip Koço Qirko
Gani Neki Arizaj
Genci Enver Nuka
Gjon Ndue Ricaj
Kujtim Bajram Mele
Maksim Agron Gjata
Mark Ndue Luli
Mina Rapo Ngjela
Novruz Zalo Alushi
Novruz Shyqyri Gjyla
Pjetër Dodë Dodbiba
Qamil Nuredin Cjapi
Qamil Mersin Hyko
Selim Hasan Spahiu
Shefki Iljaz Visha
Tahir Sali Dervishi
Vangjel rakip Naska
Vlash Andon Laska
Ymer Hamit Martini
Ymer Idriz Baçina
Ylli Ahmet Gurishta
Ylli Syrja Xhaferi
Ylli Halim Kalari
Zenel Gjolek Shalari
Ismet Rexhep Qarri
Qemal Qani Lilja
Dhimitraq Marko Dimi
Ylli Muço Muça
Adem Riza Kaçeli
Agron Selo Sulaj
Ajet Rushit Haka
Ariz Mehmet Durbaku
Bashkim Zenel Doraj
Bashkim Myftar Mutrati
Bedri Isuf Xhahili
Dervish Medin Muka
Fran Zefi Nikolla
Gjolek Selfo Shehaj
Hekuran Qani Doko
Kastriot Durmish Llanaj
Kostandin Jorgji Xholli
Kujtim Hamza Muça
Latif Xhevdet Dumani
Llazar Pali Gjermeni
Meleq Neki Gjika
Mitat Xhemal Doko
Mynaver Shyqyri Zebi
Petrit Sejdin Gojani
Qako Gago Dhima
Ramadan Feti Totaj
Rustem Ahmet Xhepaxhier
Safet Mehmet Hasomataj
Spiro Stefan Zota
Theodhori Bani Dima
Vasil Ndini Fype
Vaso Pilo Mero
Xhelal Gani Shehu
Avni Rustem Osmani
Flamur Shesho Lajthia
Mitat Izet Fesko
Xhavit Gani Sula
Vangjel Dhimitër Rafti
Sadri Ibrahim Brahaj
Agush Asllan Kabo

Shkolla e Bashkuar
apo siç njihet sh
kolla e "begsave"

ka qenë një ndër insti-
tucionet e rëndësishme
të arsimit. Në 45 vite të
funksionimit të Sh-
kollës së Mesme të
Përgjithshme Ushtar-
ake "Skënderbej", në 'të,
kanë punuar qindra
mësues, pedagogë, ush-
tarakë dhe punonjës të
shërbimeve të ndry-
shme. Në këtë pjesë të
parë të shkëputur nga
libri "Skënderbegasit
ndër vite" i autorëve
Maksim Fejzulla e
Kujtim Boriçi, ne do të
sjellim pikërisht listën
e nxënësve që kanë
mbaruar Shkollën e
Bashkuar qysh prej vitit
1962 deri më 1973.
Në vazhdim është lista
zyrtare e nxënësve që
kanë studiuar në Sh-
kollën e Mesme të
Përgjithshme Ushtar-
ake "Skënderbej" nga
1962 deri më 1973, ndër-
sa në ditët në vijim do
botojmë listën e stu-
dentëve deri më 1992
kur kjo shkollë u mbyll,
nxjerrë nga fondi për-
katës i Arkivit Qendror
të Ushtrisë. Por për sh-
kak të praktikës së nd-
jekur gjatë viteve në do-
kumentim, veçanërisht
në vitet e para të saj (ka-
detëve që vinin nga luf-
ta apo dhe të tjerë nga
terreni kishin dosje jo
në shkollë po në entin
nga vinin), dëmtimeve
në kohë e shkaqe të
tjera, që lidhen me pa-
kujdesinë e administra-
torëve të historikut të
institucionit në dekada,
kjo listë, nuk është e sak-
të. Gjithsesi, kjo është
lista zyrtare që ndodhet
në Arkivin Qendror të
Ushtrisë, e cila men-
dojmë që me përpjekje të
tjera, konsulta e stu-
dime në arkivat e ish-
njësive ushtarake, drej-
torive të personelit në
ministri e reparte, të pa-
surohet dhe të jetë e
plotë në volumin
pasardhës të "Skënder-
begasit ndër vite...".

Në foto:
Kopertina e librit
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Agron Ristan Marku
Dhimitër Thoma Dhaskali
Edmond Tafik Osmëni
Përparim Bedo Denaj
Petrit Ibrahim Braho
 Myfit Makashi
Shkëlqim Avdul Xhangolli
Bajram Haxhi Rrapi
Bashkim Arshi Aliraj
Avenir Faik Kalaja
Hamit Lulo Ngjela
Xhemal Kapllan Sulaj
Kujtim Xhevdet Hitaj
Pandeli Llukan Arapi
Spiro Fani Vido
Thoma Vasil Korimi
Agim Selim Beqo
Abdulla Xhelal Hoxha
Astrit Veis Çelo
Asllan Shaban Durishti
Adrian Zenel Mullaj
Besnik Bashkim Baçi
Bashkim Riza Zyka
Engjël Tajar Aliko
Dalip Avdyl Azizaj
Fatmir Muharrem Begaj
Fatos Shaban Bardhoshi
Fatmir Dervish Hamzallari
Flamur Hysni Zeneli
Ferdinant Meto Aliaj
Gëzim Ramadan Feruni
Gëzim Hamit Deda
Gjergji Stefan Kasapi
Halil Asllan Xhediku
Ilir Faik Bejo
Ilir Petro Gjika
Jaho Ramazan Çepeli
Lefter Xhelo Kaçabani
Luan Isuf Mullaj
Llazar Nasi Prifti
Petrit Sotir Ndreu
Petrit Karafil Çako
Qazim Hamit Berberi
Robert Nesti Felaj
Rajmond Kadri Kotoni
Stillo Andrea Gjergo
Sazan Lutfi Abilaj
Skëmder Shamet
Mustafaraj
Sali Veli Lamçe
Tonin Koli Gjekaj
Thimi Zoi Llupo
Vladimir Nexhat Terolli
Avni Mesut Miraka
Avni Bajram Skura
Alfred Tela Xhakolli
Bajo Hydes Braho
Baki Bedo Mëruka
Flamur Ali Krosi
Faik Islam Sulçja
Flamur Qemal Nexha
Ilir Ferit Hoxha
Isuf Ibrahim Llupa
Isuf Neim Xhakolli
Idri Mehmet Mema
Jani Gjikë Sara
Kasem Ibrahim Metra
Kastriot Lame Cikuli
Koç Sotir Tomori
Kujtim Rahman Abazi
Luan Sulë Sula
Maqo Nisi Mizaku
Mustafa Ali Hamzai

Osman Mehmet Porja
Petrit Meti Mretaj
 Avdull Çela
Qemal Ramiz Qari
Rruzhdi Zheledin Puliçi
Sefedin Nazmi Rustemi
Sedin Arif Fejzollari
Selim Livan Kollari
Sokol Ibrahim Baçi
Sokol Çaush Çela
Shefit Gafur Metaj
Shaqir Shahin Osmani
Dhori Thimjo Llogo
Viktor Qani Hasimllari
Vasil Dhimitri Shegani
Vullnet Filip Bedini
Vangjel Koli Koka
Vangjel Jani Kungulli
Xhevair Servet Muka
Agim Sulejman Hajdari
Agim Emin Shkëmbi
Albert Kristaq Gusho
Aleksandër Delo Aliskënderaj
Aleksandër Kozma Çuko
Apostol Thoma Dine
Art Petrit Kasmi
Dhimitraq Koli Karropja
Et'hem Tefik Jaupi
Haki Nuri Përllaku
Ilir Fslli Demollari
Iljaz Bardhyl Gjoçi
Kastriot Qazim Demiraj
Kujtim Skënder Çeço
Nadir Halil Hoxha
Nexhet Osman Topalli
Njazi Çaush Islami
Perikli Pilo Mici
Petrit Hysni Bocaj
Lamçe Velaj
Ramadan Zilaj
Qamil Kadri Salla
Rexhep Refat Zelaj
Roland Peçi Nasto
Skënder Kasëm Majko
Stavri Llambi Dushi
Shkëlqim Selman Mema
Shpëtim Tahir Boçi
Tiril Fotaq Lamani
Toni Rrok Gjourekaj
Ukë Ibrahim Kabashi
Xhemal Haxhi Korriku
Xhemil Rrapo Toska
Ylli Tosum Alushaj
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HERONJTË
Arsim Sinani

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... këtë libër "Heronjtë", gjë që më
nxiti të bëj një shkrim mbi heron-
jtë. Më bëri përshtypje dhe mu soll
nëpër mendje: Kush janë heronjtë
tanë?

Në jetën e përditshme kam
takuar shumë heronj të heshtur,
të cilët as që i njeh dikush, por që
kontributi i tyre është shumë i
madh në ndërgjegjësimin e shqip-
tarit. Në fushat e blerta të Sarajit
në hyrje të Shkupit vite më parë
njoha Muamerin, një shqiptar, i
cili profesion e kishte bujqësinë
dhe ishte shumë i përkushtuar në
kultivimin e dredhëzave apo
luleshtrydheve. Por, ajo që më bëri
të shkruaj për këtë hero të hesh-
tur është se ai, me fitimet që i
bënte investonte në shkollimin e
djalit të tij, i cili për ta shuar
kureshtjen tuaj studionte për
avokati. E kam vizituar edhe
shumë herë dhe jemi bërë miq të
mirë dhe komunikojmë edhe kur
ka ndonjë hall si të gjithë ne që
kemi në jetën e përditshme. Por,
ajo se pse është heroi im është ar-
syeja se vizioni i tij është shumë
d.m.th. për të gjithë ata, që dëshi-
rojnë ta kuptojnë se investimi në
të ardhmen e fëmijëve flet për një
vetëdije që po humbet çdo ditë e
më shumë mes nesh. Shqiptarët
në Maqedoni përveç se lidershipi
i tyre politik e intelektual është i
lodhur dhe i rraskapitur nga do-
minimi i palës tjetër nuk ka vizion
që e gjeta në fushat e blerta të Sh-
kupit. Aty do duhej të shkojnë të
gjithë ata që merren me çështje
madhore dhe të ndërtojnë heron-
jtë e tyre te shqiptarët. Kjo vetëdije
i mungon politikanit shqiptar që
merret me politikë në
trekëndëshin Kumanovë, Shkup,
Strugë.

Heroi im është njeri i thjeshtë,
por vizionar ai dëshiron që djali i
tij të arrijë më shumë në jetën e
tij, pa çka se në Shkup jeta e sh-
qiptarit është e vështirë, ky vizion
lipset të bëhet simbol për sh-
qiptarët në Maqedoni.

Heroi im nuk ka luks në jetën e
tij i vetmi fitim nga luleshtrydhet
është investuar mençur në të ardh-
men e djalit të tij, që nesër them
se do ndikojë në vetëdijesimin e
mëtutjeshëm të shqiptarit këtej
nga fushat e blerta të Shkupit e
përtej. Kombet e robëruara për fa-
tin e keq kanë qenë të atakuar
duke u prodhuar më shumë anti-
heronj se heronj, grindavecë, e
qaramanë, shpirtngushtë, e të pa-
ditur si rezultat i kësaj vuajtjet e
popullit janë thelluar, sepse kësh-
tu ka sunduar sundimtari dhe sun-
duesit. Po e shikoja sot se si një
politikan shqiptar përkulej në
ditën e pavarësisë së Maqedonisë
Nikolla Karevit, as na ka pyetur as
ia ka dhënë dikush këtë detyrë
burri i botës hyn e bën veprime që
bëhen pasi do bëhej një mar-
rëveshje historike mes sh-
qiptarëve dhe maqedonasve. Por
kjo është kultura politike e shqip-
tarit në Maqedoni, njerëz pa
vetëdije që merren me çështje
madhore sjellin pasoja që
përkulen para heronjve të huaj pa
iu bërë nderimet e duhura heron-

jve tanë. Nejse kjo është një
lajthitje nga shija e pushtetit
parashtrohet çështja kush është
heroi e kush është anti-heroi.

Në një diskutim me një mikun
tim shkrimtar e diplomat, Besnik
Mustafaj kemi pasur debat lidhur
me çështjen e heronjve dhe per-
ceptimit të tyre si të këtillë. Besni-
ku si mjeshtër i madh i fjalës dhe
si një njeri me eksperiencë me
thotë se heronjtë e tij janë për ve-
prat, të cilat i kanë bërë në kohën
dhe vendin e caktuar dhe prandaj
janë si të tillë, për te. Pajtohem me
perceptimin e tij. Por nuk pajto-
hem se nëse dikush ka qenë një
herë hero pastaj me veprimet e tij
të sillet si anti-hero madje të jetë
edhe i dëmshëm. Në rastin e Maqe-
donisë na ka ndodhur shpesh që
heronjtë te jenë të përkohshëm
pasi sipas meje s'kanë vizion dhe
jepen me pasion pas çështjeve krejt
individuale.

Por, nga këndvështrimi im her-
onjtë për mua kanë një kuptim më
të gjerë heroi, heronjtë, heroinat
lipset të sillen si të tillë gjatë tërë
jetës së tyre, gjë pak e vështirë për
rrethanat tona. Por nëse heronjtë
e djeshëm shndërrohen në anti-
heronj ky pastaj është një problem
i thellë me të cilën kalbet shoqëria
shqiptare gjithandej. Përkufizimi i
heroit si një njeri që është i gat-
shëm të sakrifikohet, flijohet, vdes,
realizojë idenë deri në fund është
një çështje që lipset të diskutohet
gjerë e gjatë.

Heroi im që ka jetuar në qyte-
tin tim dhe fatkeqësisht nuk kam
pasur mundësi ta takoj asnjëherë,

e sakrifikoi jetën e tij kohë më
parë në plazhin e Zvërnecit. Ben-
jamini, një djalë i ri dhe me bind-
je të forta bëri gjestin më sublim
në jetën e tij, shpëtoi disa njerëz
ndërsa nuk arriti që vetë të mbi-
jetojë. Benjamini është një heroi
i përjetshëm dhe simbolika e tij
është e lartë dhe flet për ndjen-
jën që e kanë shumë të rinj, të
cilët janë të gatshëm të flijohen
ashtu siç bëri Benjamini. Sho-
qëria shqiptare lipset që me
shumë kujdes shembujt e tillë t'i
shndërrojë në legjenda, të cilat
pastaj ndikojnë në brezat që vijnë.
P.sh plazhi i Zvërnecit aty ku Ben-
jamini bëri aktin sublime shumë
me lehtësi mundet të quhet
plazhi i Benjaminit dhe mbi këtë
histori të vërtetë të ndërtohet
legjenda, e cila pastaj do përcillej
brez pas brezi. Kushdo qoftë që do
shkojë atje do e lexonte dhe do
dëgjonte se si një detar si puna e
Benjaminit e bëri atë akt si një
veprim, i vetëdijshëm duke e di-
tur epilogun e mundshëm. Ky
është heroi im. Benjamin prehu i
qetë je shembull i papërsërit-
shëm! Ky lloj heroi i duhet sho-
qërisë shqiptare që është real i
prekshëm dhe jo televiziv.

Heronjtë fatkeqësisht një pjesë
të tyre na i servojnë të gatshëm
pavarësisht se ndodh që zhgënje-
hemi nga ta, dëshpërimi më i madh
është se nuk lipset të lejojmë që të
tjerët të na i imponojnë heronjtë.
Por heronjtë natyrshëm të jenë ata
që janë real, të prekshëm dhe të
mund t'i marrim si shembuj, sot,
nesër, në përjetësi.

Por duke jetuar në vende me
probleme dhe me ballafaqimin me
ekzistencën, shqiptarët kanë pasur
probleme më të mëdha dhe shpesh
kanë harruar se shembujt e sakri-
ficës lipset të nguliten në memo-
rien e kombit tonë. Një amerikan i
impresionuar nga heroi ynë Adem
Jashari më pat thënë dikur se
sikur ne të kishim një hero si
Adem Jashari do ndërtonim mite
e mite dhe do ndikonim që
nëpërmes këtij shembull të zhvil-
lohet vetëdija, patriotizmi i kombit
tonë. Kjo thënie vlen për brezat që
vijnë me çfarë ushqimi shpirtëror
i ushqejmë pasi që, pastaj nga ush-
qimi që hanë ata, do e zhvillojnë
kombin nëse ajo që kanë ngrënë ka
qenë e duhur. Këndellja ko-
mbëtare, por edhe anemia e një
kombi varet nga heronjtë, të cilët i
serviren një populli.

Heronjtë tanë shqiptarë ka
ardhur koha jo vetëm t'i identi-
fikojnë, por edhe t'i lartësojnë në
mënyrën e duhur, sepse vetëm
kështu do ecim përpara. Prandaj
jam ithtar i asaj se heronjtë lipset
t'i zgjedhim vetë e jo të na impono-
hen nga të tjerët, sepse pastaj zh-
gënjehemi lehtë me veprimet që
më pastaj e demitizojnë atë. Men-
doj se heronjtë nuk bëhen rastë-
sisht.

Miku im Salajdin Salihu ka një
përkufizim të bukur ai thotë si një
eseist se vdes pas gjërave të imta.
Imtësitë e përbëjnë botën, nëse e
kam kuptuar mirë, heronjtë mer-
ren me gjëra të vogla, por vepra e
tyre është e madhe. Kaq për her-
onjtë.

GAFORJA

DEMI

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Jeni shpërndarë në shumë fusha. Ndiqni
objektiva që ju lodhin dhe ju stresojnë. Mos
vallë për hir të kësaj keni lënë mënjanë
dashurinë? Dëshira dhe pasioni do të
bëjnë që të kërkoni mundësi për të bised-
uar dhe bashkëpunuar me partnerin.

Është koha e përshtatshme për të kërkuar
një ngritje në detyrë, ose për të fituar një
vend pune që kërkon seriozitet dhe aftësi.
Një vendim i papritur do të rezultojë i duhu-
ri kundër çdo parashikimi pesimist. Pro-
vojeni!

Sot priten ulje dhe ngritje të humorit në
lidhje me sqarime familjare, por jo përball-
je zënkash. Çlirohuni nga të tjerët. Veproni
sipas mendjes suaj në çdo mjedis, po u
dashur fare t'u përshtateni ritmeve të të
tjerëve.

Keni mundësinë për të takuar persona me
tradita, kultura dhe mënyra të tjera jetese.
Parashikohen udhëtime. Zgjidhni an-
gazhimet! Pas pak do t'ju duhet të hiqni dorë
nga orët e gjumit për të mbajtur ritmet e
veprimtarisë!

Një epror do që t'ju besojë një detyrë de-
likate dhe të rëndësishme. Tashmë e di që
jeni disi kryelartë, por askush nuk e ka af-
tësinë e juaj! Urani dhe Saturni ju favori-
zojnë në veçanti të gjitha veprimtaritë tuaja
artistike dhe krijuese.

Një realizëm i mirëfilltë dhe një sens prak-
tik do të jenë zgjedhja e duhur për të luftuar
rastësitë jo të favorshme që do t'ju dalin
për të përballuar. Me Mërkurin që nuk ju
mbështet, do të keni prirje të gjykoni të tjerët
edhe për gjëra të kota. Përpiquni të jeni
më realistë.

Nuk mund t'i mohoni më faktet. Duke parë
që një ngjarje e vjetër shfaqet vazhdimisht,
më mirë të përballeni njëherë e për gjith-
monë për ta lënë pas. Do të jeni të dis-
ponueshëm dhe me humor të mirë. Do të
shijoni anën e këndshme të dashurisë.

Nuk duhet të humbni vëmendjen nga inter-
esat tuaja për të vrapuar pas angazhimeve
të përditshme dhe çështjeve praktike. Keni
nevojë për lëvizje, për ajër të freskët dhe të
pastër për t'u mbushur me frymë. Organi-
zoni një udhëtim në një zonë detare.

Sot marrëdhëniet tuaja do të jenë më të
fuqishme. Mund të ndryshoni mendje për
një eveniment. Do të keni takime të mrekul-
lueshme, që do t'ju ndryshojnë jetën e
dashurisë apo do të forcojnë lidhjet ekzis-
tuese.

Do t'ju duhet të merrni disa vendime të
vështira për të çuar përpara gjërat. Pran-
daj nuk ju ngelet gjë tjetër, përveçse të an-
gazhoheni! Tregohuni të vëmendshëm
ndaj kritikave të një miku, për të kuptuar se
çfarë përshtypjesh kanë të tjerët për ju.

Të papritura të këndshme në famil je.
Përditshmëria do të jetë më emocionuese
dhe e këndshme, edhe pse do t'ju ndodhë
që të ndryshoni menjëherë programin. Do
të jeni në lartësinë e duhur për të marrë
vendime shumë delikate. Do të fitoni kësh-
tu vlerësimin e një eprori.

Keni shumë pritshmëri ndaj një personi
që ndoshta nuk do të tregohet në lartësinë
e duhur. Do të ishte më mirë të përqendro-
ni vëmendjen diku tjetër. Mos u bëni kokë-
fortë! Keni dëshirë të madhe të imponohe-
ni në të gjitha rrethanat. Do të ishte mirë që
edhe të mendoheshit pak për veprimet që
ndërmerrni.
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Dy fjalë për dosjet, Kadarenë
dhe "hakmarrjen" e Kakusë

Astrit Patozi

Opinioni i   Ditës

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... të pashlyeshme, kur punonim
bashkë, një herë e një kohë, tek
gazeta "Albania".

Megjithëse një grua e superkul-
turuar dhe me shumë personalitet,
Kakuja e ka kaluar pjesën më të
madhe të jetës së saj e trajtuar si
motra e Ismailit. Dhe kjo nuk ësh-
të ndonjë çudi, sepse ky është fati,
kudo në botë, i të gjithë atyre, që
rriten apo gjenden nën hijen e të
famshmëve.

Por ka disa ditë, që për herë të
parë ndoshta, po "shijojmë" invers-
in e kësaj ligjësie universale. As më
shumë e as më pak, por Ismail Ka-
dareja po trajtohet sot si vëllai i
Kakusë. Dhe e gjitha ngjan si "hak-
marrje" pa dashje e motrës për të
vëllain, pas kaq vitesh "persekuti-
mi".

Arsyeja është një letër e sh-
krimtarit të madh në adresë të dik-
tatorit Hoxha, këtu e 37 vjet të sh-
kuara, me subjekt pikërisht
motrën e tij. E cila asokohe rrez-
ikonte seriozisht burgun, për sh-
kak se fliste pa pushim kundër
regjimit në përgjithësi, por ç'ishte
më e keqja, kundër Enverit në
veçanti.

Unë nuk dua të merrem me de-
batin e ndezur, që ka shpërthyer në
Shqipëri, nëse bëri mirë apo bëri
keq Ismail Kadareja që e dërgoi
letrën, aq më tepër kur ai vetë e
ka sqaruar në mënyrë të qartë si
qëllimin, ashtu edhe rrethanat e
shkrimit të saj.

Por më bën përshtypje një gjë
në këtë histori. Si ka mundësi të
ketë ende njerëz në Shqipëri që të
gjejnë më shumë faj tek një letër e
pafajshme e shkrimtarit, se sa tek
ata që bënë krimet më monstruoze
në të gjithë ish-Lindjen komu-
niste?

Shumë prej kasapëve të diktat-
urës janë ende gjallë dhe jo pak
syresh punojnë në institucione të
larta të shtetit, madje japin edhe
drejtësi, moral, po se po, dhe pak
ose aspak flitet për ta. Janë me qin-
dra ata që, jo vetëm kanë dhënë
vendime të përbindshme, por edhe

kanë marrë pjesë aktive në tor-
turimin çnjerëzor të "armiqve të
klasës", që sot jo vetëm kanë funk-
sione të nderuara, por na japin
edhe leksione demokracie.

Para rreth një viti parlamenti

miratoi ligjin për hapjen e dosjeve,
i cili natyrisht që nuk kishte për
qëllim ta zgjidhte raportin e sho-
qërisë dhe të shtetit shqiptar me
të shkuarën komuniste, por
thjesht të bënte sikur. Sepse nuk

mund të pritej që këtë ta bënte e
majta e Edi Ramës.

I qartë për mangësitë e tij, por
sidomos për qëllimin e mbrapshtë
nga u nisën për ta miratuar, kam
thënë atëherë se edhe atij ligji të

keq mund t'i merret diçka e dobish-
me për vendin. Dhe sot, duke nd-
jekur me trishtim debatin e stisur
të letrës së Kadaresë për të shfajë-
suar Kakunë në vitin 1980, jam
shumëfish i bindur për këtë. Të
paktën disa institucione mund t'i
kishim pastruar nga fosilet e Sig-
urimit të Shtetit, operativë apo
bashkëpunëtorë qofshin ata. Duke
nisur nga parlamenti dhe duke
vazhduar pastaj me të tjerat.

Disa muaj më parë i kërkova
publikisht kryetarit të Kuvendit të
Shqipërisë, Ilir Meta, që t'i drejto-
hej Autoritetit për Informimin mbi
Dokumentet e Sigurimit të Shtetit
për të hapur dosjet e të gjithë de-
putetëve, por nuk pati asnjë re-
agim. Ka ende kohë për ta bërë këtë
dhe nuk kemi pse presim shtator-
in, kur të mblidhet parlamenti i ri.
Kjo shoqëri, që ka hequr shumë
nga e kaluara, nuk mund të mbajë
në kurriz deputetë, ministra,
gjykatës dhe nëpunës të tjerë të
lartë, madje as analistë dhe
gazetarë, që janë të implikuar në
dosjet e Sigurimit të Shtetit.

Është e pakapërdishme që ne i
kushtojmë kaq shumë energji dhe
kohë një letre të Ismail Kadaresë
pa pasoja (sepse as Kakuja dhe as
ai vetë nuk u arrestuan), ndërko-
hë që kemi gati para syve me mil-
iona dokumente gjëmash, të cilat
kanë çuar mijëra njerëz në litar, në
pushkatim, burgje dhe internime.

Lexova diku një lajm, ku cito-
hej Autoriteti për Informimin mbi
Dokumentet e Sigurimit të Sh-
tetit të thoshte se deri tani janë
çuar njoftime për rreth 600 zyr-
tarë, të cilët kanë rezultuar me
probleme të pastërtisë së figurës.
Nuk dua të dyshoj në përkush-
timin dhe përgjegjshmërinë e kry-
etares Genta Sula, për të cilën
kam respekt, por druaj shumë se
gjetjet e Autoritetit, edhe nëse ai
punon me kapacitet të plotë, do
të merren seriozisht dhe nuk do
të përdoren në mënyrë selektive
nga kjo qeveri.

Dhe për sa kohë nuk do të ketë
vullnet të fortë politik për t'u ndarë
realisht me të shkuarën, mos u
çudisni kur të na serviren herë pas
here letra si ajo e Ismailit, që i drej-
tohej Enverit për Kakunë.
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Ndërsa socialdemokracia po njeh një
periudhë të vështirë në shumicën e
Europës, ajo po lulëzon në Shqipëri

dhe Maqedoni, thekson ish-ministri
britanik i Çështjeve Europiane, në
një artikull për "Le Monde"

Partitë socialiste dhe social-
demokrate europiane janë të gjitha
duke përjetuar një periudhë të zymtë
dhe të vështirë. Me një përjashtim -
Ballkanin Perëndimor. Pa shumë
zhurmë, Shqipëria dhe Maqedonia
kanë zgjedhur këtë verë qeveri social-
demokrate. I zgjedhur në vitin 2013
me një maxhorancë të brishtë, Edi
Rama, kryeministri socialist i Sh-
qipërisë, u rizgjodh me një max-
horancë të gjerë në qershor dhe do të
vazhdojë të udhëheqë vendin e tij
edhe për katër vjet.

I veshur me pantallona të sh-
kurtra, atlete dhe një T-shirt të zi,
kryeministri shqiptar, në rezidencën
e tij verore në Durrës, në breg të detit,
tregohet besimplotë dhe përgatitet të
rindërtojë Shqipërinë. Ish - student i
Shkollës së Arteve të Bukura në Par-
is në vitet 1990, është një fans i presi-
dentit Macron dhe dëshiron të ven-
dosë lidhje të reja midis Shqipërisë
dhe Francës. Ai ka qenë një kryetar
bashkie shumë popullor i Tiranës për
mbi 8 vite.

"Shqipëria ka qenë gjithmonë një
komb, por ne duam të bëhemi një sh-
tet që funksionon me korrektësi",
thotë ai. Ai nuk subvencionon më
kompaninë kombëtare të shpërn-
darjes së energjisë dhe detyron për-
doruesit të paguajnë faturat e tyre, në dal-
lim nga qeveria e mëparshme e djathtë që
kërkonte vota duke premtuar furnizimin
falas me energji elektrike.
PËRPJEKJE REALE PËR TËPËRPJEKJE REALE PËR TËPËRPJEKJE REALE PËR TËPËRPJEKJE REALE PËR TËPËRPJEKJE REALE PËR TË
REFORMUAR EKONOMINËREFORMUAR EKONOMINËREFORMUAR EKONOMINËREFORMUAR EKONOMINËREFORMUAR EKONOMINË

Z.Rama ka trashëguar një shërbim poli-
cor dhe rendi lehtësisht të korruptueshëm.
Aktualisht, oficerët e vjetër të policisë kanë
dalë në pension dhe shkolla e re e policisë
formon gjithnjë e më shumë oficere femra.
Numri i vrasjeve është zvogëluar në mënyrë
spektakolare dhe shtetet baltike regjis-
trojnë dy herë më shumë vrasje se Sh-
qipëria/për banor. Universitetet private që
jepnin diploma universitare vetëm me pag-
esë janë mbyllur. Mësuesit u ftuan të refor-
mojnë programin dhe eliminuan 600 tekste
shkollore që nxënësit i mësonin më parë.
Gjysma e qeverisë "Rama" përbëhet nga fem-
ra. Aktualisht është e ndaluar që të pish
duhan në vende publike. Në një deklaratë,
që do të surprizonte Jeremy Corbyn, ai
shpjegon me gëzim

"Programi ynë është shumë "New La-
bour": modernizimi i shtetit, një ekonomi e
shëndoshë tregu dhe rritja e pagave për
punën e nënpaguar."

Por mbi të gjitha, kryeministri intereso-
het për Europën. Kur u bë president i Komi-
sionit Europian më 2014, Jean-Claude
Juncker njoftonte se nuk do të kishte më
zgjerim para 2019. Vendet e Ballkanit Perën-
dimor, si Shqipëria, kanë bërë përpjekje re-
ale për të reformuar ekonominë, për të
hequr qafe gjyqtarët e korruptuar, për të
eliminuar praktikat e korrupsionit brenda
aparatit shtetëror. Ata kanë kaluar shpejt
vendet e Europës së Lindjes, që u pranuan
më 2004 dhe 2007.

SERBIA MË AFËR MOSKËSSERBIA MË AFËR MOSKËSSERBIA MË AFËR MOSKËSSERBIA MË AFËR MOSKËSSERBIA MË AFËR MOSKËS
SE BRUKSELITSE BRUKSELITSE BRUKSELITSE BRUKSELITSE BRUKSELIT

Vendi që dominon në këtë rajon është
Serbia, e cila tani është më afër Moskës sesa
Brukselit. Vladimir Putin i jep asaj avionë
luftarakë, mjete ushtarake dhe ndikimi

mediatik i lajmeve të rreme ruse është mjaft
i dukshëm në shtypin dhe mediat serbe. Ale-
ksander Vucic, presidenti serb, flet për ba-

zën amerikane Bondsteel, në Kosovë, sikur
ajo të ndodhej në territorin e Serbisë dhe
nuk humb asnjë mundësi t'i kujtojë diplo-
matëve europianë dhe Uashingtonit preten-
dimet serbe në territorin e Kosovës. "Ka me
të vërtetë nevojë për perspektivën e një
anëtarësimi në BE, me qëllim që Shqipëria
të mbetet e përqendruar në reforma dhe
modernizim", deklaron z.Rama, që thotë se
është gati të pranojë një anëtarësim pa
gjithë të drejtat e votës. Macron dhe Mer-
kel që udhëheqin BE-në e reformuar pas
Brexit në 2019, do të duhej të ftonin z.Rama
në debatet mbi të ardhmen e Europës. Në
anën tjetër të maleve që ndajnë Shqipërinë
nga Maqedonia, një tjetër qeveri e social-
demokrate vjen në pushtet. Ashtu si Rama,
Zoran Zaev, 40 vjeç, ka qenë kryetar bashk-
ie i qytetit të dytë më të madh të Maqedo-
nisë përgjatë 12 viteve. Ai flet për arsimim
dhe furnizim me ujë dhe energji elektrike.
Zv/presidentja e partisë së tij politike dhe
ministre e Mbrojtjes, Radmilla Sekerinka,
është diplomuar në një universitet ameri-
kan dhe ishte vendosur në SHBA apo
Bruksel gjatë kohës që vendi i saj qever-
isej nga Gruevski, një kryeministër nacio-
nalist-populist i së djathtës në pushtet,
qysh prej 2006.

"Përjashtimi social-demokrat
i Ballkanit Perëndimor"

Nga Denis MacShane*

AFRIMI ME EUROPËNAFRIMI ME EUROPËNAFRIMI ME EUROPËNAFRIMI ME EUROPËNAFRIMI ME EUROPËN
Ai ka ngritur në Shkup statuja gjigande

të Aleksandrit Madh dhe pretendon heroin
helen si baba të kombit sllavo-shqiptar. Ni-
kola Gruevski ka krijuar atë që mund ta për-
shkruajmë si një "autogarki" (përzierje e
autokracisë me oligarkinë) dhe i ka lejuar
shokëve të tij të djathtë të përfitojnë kon-
tratat më të mira. I kapur pas pushtetit,
Gruevski ka përgjuar kundërshtarët e tij.
Pas zbulimit të këtij skandali, miqtë e tij poli-
tikë të rretheve konservatore të Berlinit dhe
Brukselit nuk mund t'i jepnin më atij mbësh-
tetjen e tyre. Aktualisht ai po i nënshtrohet
një hetimi dhe një procesi gjyqësor.

Radmilla Sekerinska shprehet si një so-
cialdemokrate e Europës së Veriut. Rroga

minimale duhet të rritet me 20% dhe sek-
torët e energjisë dhe transportit duhet të
jenë të hapur për investitorët e huaj për të
frenuar korrupsionin që bëhet me kon-
tratat që i jepen shokëve kur ka monopol
shteti. Partia e saj ka një zv/president sh-
qiptar dhe deputetë shqiptarë. Objektivi
kryesor është anëtarësimi në NATO dhe ajo
deklaron që Shkupi është gati të pranojë
një kompromis me Greqinë për çështjen e
emrit. Në sytë e botës, kjo kontradiktë
lidhur me emrin e këtij vendi është jo
domethënëse, por asnjë nuk ka arritur të
gjejë një zgjidhje as në Athinë, as në Shkup.
Me disfatën e regjimit ultra-nacionalist të
Nicola Gruevskit, qeveria greke e Syriza do
të jetë ndoshta e gatshme të lëshojë terren
për këtë çështje, e cila ngjall ndjenja nacio-
naliste edhe në Greqi. Për Maqedoninë, gjith-
ashtu, afrimi me Brukselin është një prior-
itet. Në një kohë që laburistët britanikë po
tregohen gjithnjë e më të vendosur për të
prerë lidhjet me Europën, partitë social-
demokrate në Shqipëri dhe në Maqedoni
shohin tek Europa perspektivën e një të
ardhmeje mjaft pozitive.

*Ministër për Çështje Europiane*Ministër për Çështje Europiane*Ministër për Çështje Europiane*Ministër për Çështje Europiane*Ministër për Çështje Europiane
të qeverisë britanike "Blair 2002 - 2005"të qeverisë britanike "Blair 2002 - 2005"të qeverisë britanike "Blair 2002 - 2005"të qeverisë britanike "Blair 2002 - 2005"të qeverisë britanike "Blair 2002 - 2005"
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I veshur me pantallona të shkurtra, atlete dhe një T-shirt të zi,
kryeministri shqiptar, në rezidencën e tij verore në Durrës, në breg

të detit, tregohet besimplotë dhe përgatitet të rindërtojë
Shqipërinë. Ish-student i Shkollës së Arteve të Bukura në Paris në

vitet 1990, është një fans i presidentit Macron dhe dëshiron të
vendosë lidhje të reja midis Shqipërisë dhe Francës. Ai ka qenë

një kryetar bashkie shumë popullor i Tiranës për mbi 8 vite.
"Shqipëria ka qenë gjithmonë një komb, por ne duam të bëhemi

një shtet që funksionon me korrektësi"

Macron dhe Merkel që
udhëheqin BE-në e reformuar
pas Brexit në 2019, do të
duhej të ftonin z.Rama në
debatet mbi të ardhmen e
Europës. Në anën tjetër të
maleve që ndajnë Shqipërinë
nga Maqedonia, një tjetër
qeveri e social-demokrate
vjen në pushtet. Ashtu si
Rama, Zoran Zaev, 40 vjeç,
ka qenë kryetar bashkie i
qytetit të dytë më të madh të
Maqedonisë përgjatë 12
viteve.
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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
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Jo të gjitha bëjnë mjaltë.
6. Janë skuadra.
12. Janë principe
14. Një pije freskuese.
15. Ashtu qoftë në kishë
16. Mund të jëtë një mbrëmje letrare.
19. Gjysma e kishës.
20. Janë europianët e BE.
22. Diftong në teatër.
23. I 42 ai i Dos Passos
24. Inicialet e Presley.
25. Brown i Kodi i Da Vinci-t.
26. Mbyllin fushatat.
27. Fillojnë një metodë.
29. Ende është ndryshe.
31. Mund të jenë 4 X 100 dhe 4 X 400.
33. Një gjuhë që flitet edhe në Sri Lanka.

HORIZONTAL
1. Gjysmë arkivi.
4. Sikur janë në krye.
6. Janë të drejtë në skuadër.
11. Një mund të jetë diplomatik.
13. Ndërmarrje Montimi Kombëtare.
16. Shkon kot në vreshtë.
17. Janë gazetat si RD e ZP.
21. Inicialet e Morricone-s.
22. Shkroi Në kërkim të kohës së humbur.
25. Pastaj në fund.
26. Brody i Pianisti.
27. Fillojnë një rubrikë.
29. Skuadra merengue.
31. Gjysma e mollës.
32. Baudo anchorman.
34. Eshtë honi.
35. Mbyllin shishe.
36. Një dyluftim.
37. Ishte lumi i harresës.

- Bota është një anije mbi të cilën jemi të gjithë pasegjerë:
nuk duhet të lejojmë që ajo të mbytet. (Mikhail Gorbaçov)

- Pjekuri do të thotë të dish të bësh gjëra, për të cilat nuk na
kontrollon askush: të kesh lekë në xhep dhe të mos i
shpenzosh ato, të të bien në qafë dhe të mos duash të
hakmerresh. (Anonim)

- Një njeri është i suksesshëm nëse zgjohet
në mëngjes dhe bie të flejë në darkë, dhe në
mes këtyre të dyjave, bën atë që dëshiron të
bëjë.

- Kur i varfëri zgjidhet për gjykatës, të pasurit
detyrohen ta lëshojnë fshatin.

- "Kurrë mos lini pas dore një
mundësi për përmirësim."

Sir William Jones
- "Çfarëdo që ju jeni, të jeni i mirë." -

Abraham Lincoln
- "Pengesat janë ato gjëra të

shëmtuara, që ju shihni kur i largoni
sytë nga qëllimi juaj."

Ford Henry
- "Imagjinata është fillimi i krijimit. Ju

imagjinoni atë që dëshironi dhe më
në fund ju e krijoni atë."

George Bernard Shaw
- Ka dy lloj njerëzish në këtë bote:

Ata që kanë diçka për të thënë, dhe
ata që mbarojnë për të thënë
diçka...

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

39. Ishte xhelozja e Olimpit.
40. Lutje pa cifte
41. Në krye të armatës.
42. Kaherë është përgjysmë.
44. Mbeten në kufij
45. Ente Lokale Has.
46. Janë efektet e tjera të ilaceve.
48. Kështu përfindon fukarai.
49. Qe poet i famshëm pers.
51. Një garë mes sipërmarrësve.
53. Eshtë e re pas Krishtit.
54. Fillojnë tatëpjetën.
55. Mban në kokë një tiara.

VERTIKAL
1. Ai dhe ajo.
2. Në hyrje të rrethit.
3. Eshtë trofe që fitohet.
5. Një derby i Madonnina-s.
7. Ndreq në kufij.
8. Mbyllin kënde.
9. Mund të jenë gjaku dhe kuzhine.
10. Royh aktor
12. Janë klasat që nuk takohen.

14. Janë pasanikë.
15. Munë të jenë republike.
18. Rajone Civile Durrës.
19. Kuron pa zë.
20. Diftong në teori.
22. Kur bie… nuk të le të shohësh.
23. NJë personazh i Dickens.
24. Kompozoi Boccaccio.
25. Të fundit në ditar.
28. Studion bimët dhe lulet.
30. Franklin që qe këngëtare.
32. Kufizojnë paktet.
33. Qytet italian.
38. Nuk ka shenjtorë në desk top
43. Stacion televiziv gjerman.
45. Besim pa kufij.
46. Ajri i Londrës.
47. Loja me games.
50. Fillojnë detyrën.
52. Inicialt e Altman.

34. Kshutu thirrej Marco Pantani.
35. Eshtë faqe ene
37. Mbetet në fund
38. Fletë pa kufij
40. Gjysmë gotike.
41. Turner këngëtare
42. Bëhet për zakon.
44. Në fund të ndeshjes.
46. Fillojnë natën.
47. Eshtë i parë në një zoom.
48. Kush janë njerëzit që nuk pëlqehen fare.
49. Nofka e Eisenhower.

VERTIKAL
1. Pret shumë fëmijë.
2. Opera e Mascagni-t.
3. Zyrë Informacioni Ndërkombëtare
4. Tamam në fund

5. Një dhjetë në vit
7. Eshtë i pashpirti.
8. I bën edhe Agron Llakaj.
9. Mbyll fjalinë
10. Si e gjithë.
11. Fillojnë tatëpjetën.
12. Mund të jenë cigaresh.
13. Jepet për hartim.
17. Ka një prind me ngjyrë.
18. Janë vendet aderuese.
20. Ndërrohen me zapping.
21. Eshtë nofkë
23. Eshtë "Çatia e botës"
25. Mund të jenë zemërkau.
28. Eshtë hidrokarbur.
30. Eshtë kreu i bandës.
31. Futen në priza.
32. Eshtë vija e portës.
36. Janë llojet e njerëzve.
39. Si moral
40. Ka dy bigami.
43. Fillojnë daljen.
45. Sikur janë në krye.
47. Inicialet e Klee piktor.
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