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Ditës

ë dielën e datës 13 gusht 1961, në
orën 01:54, pa pritur që të gdhihej,
me qindra e mijëra forca ushtarake
dhe policore gjermano-lindore ﬁlluan
në fshehtësi të plotë... Vijon në faqen 12

Nga DR. JORGJI KOTE

Ura bashkuese mbi
muret ndarëse

Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)

Opinioni

K

i

Ditës

Nga MIMOZA KOÇIU

jo pyetje mundon këdo, që e ka
sado pak për zemër funksionin
bazik të opozitës si oponente e qeverisë, sidomos e një shumice tashmë
arrogante, edhe në...
Vijon në faqen 21

Përse Lulzim Basha pranon
të bëhet kaq qesharak?

PUBLIKOHET LISTA E PARE ME SUBJEKTET QE IU JANE FSHIRE DETYRIMET

Atalanta Kërçyku: Modelingu, fushë e pistë

Ndahen Çiljeta
e Alban Hoxha,
edhe Fiorentina
me Olsin e “BB”

DOGANAT, BIZNESET QE
PERFITUAN NGA FALJA
Amnistia edhe për tatimet, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave:
Afatet dhe kategoritë që përfitojnë nga heqja e detyrimeve
DROGA NGA SHQIPERIA

Sekuestrohen 2
tonë marijuanë në
ishullin Kithirion,
kapet shqiptari
Në faqen 7

ÇELET TENDERI

Rruga e Arbrit:
Për kalimin e
automjeteve s’do
të paguhen para

Zbulohen detajet e martesës së Xhensilës
dhe Bes Kallakut, dasma më 1 shtator

L

idhja e tyre ka qenë ndër më të përfolurat, ndoshta
për faktin që ata kurrë nuk e pranuan. Flasim për
Çiljetën dhe Alban Hoxhën, dyshja simpatike që pak muaj
më parë u fotografuan së bashku, duke konﬁrmuar atë që
prej kohësh përﬂitej. Megjithëse marrëdhënia mes tyre ka
pasur uljet dhe ngritjet e veta, duket se mes...
Suplement

TREGON AT ANTON HARAPI

Në faqen 3

REKTORI I “LUARASIT”
(Në foto) Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Në faqen 6

Diplomatët çek dhe kinez: Birra “Korça” është shumë cilësore dhe ka shije të mrekullueshme

Nata e tretë e festës, mijëra vetë e gdhijnë në shesh
Këngëtarët shqiptarë e DJ Meital Barzilay nga Izraeli “tërbojnë” pjesëmarrësit

Rrëfimi i plotë i Nga LEDIONA XHELADINAJ
Luigj Gurakuqit:
festë magjike ajo e
në Korçë. TinNjëbirrës
e muzikës shoqëruar me
Takova atë që gujt
shijen e pakrahasueshme
shqiptare,
donte të më vriste tëbirrambretëreshës
“Korça” kanë “tërbuar”
Në faqen 9

banorët e qytetit juglindor

dhe jo vetëm. Në natën e
tretë kanë mbushur sheshin
mijëra vetë. Ritmi i festës
tashmë ndihet në çdo cep
të këtij qyteti. Ndryshe nga
netët e tjera, risia e natës që
kaloi ka qenë prania e shumë
vizitorëve nga qytete të ndryshme...
Në faqen 8

Flet Arben Malaj:
Rritja ekonomike
e stabiliteti,
në përmirësim
Në faqen 4

LIBRI I BORIÇIT

“Begsat”, kush
ka studiuar aty në
vitet 1988-1992,
lista e plotë
Në faqet 10-11
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SITUATA
REAGIMET
Kreu i PD-së: Rama do vazhdojë të përdorë paratë e drogës për pushtet

Basha: Situata dramatike, ekonomia
dhe politika dominohen nga droga
"Front i përbashkët, të reagojë shoqëria shqiptare"
AKUZA
Kreu i PD-së,
Basha shprehet
se Rama nuk do
të shkëputet
kurrë nga droga,
por do të
vazhdojë të
përdorë paratë e
drogës për të
fuqizuar
pushtetin e tij
personal dhe për
të blerë e
manipuluar
opinionin publik.

Valentina Madani

K

reu i PD-së, Lulzim
Basha paralajmëroi
dje se situata është
dramatike, pasi ekonomia
dhe politika në Shqipëri dominohen nga droga. Ai akuzoi
kryeministrin e vendit, Edi
Rama, se nuk do të shkëputet kurrë nga droga, por
do të vazhdojë të përdorë
paratë e drogës për të fuqizuar pushtetin e tij personal
dhe për të blerë e manipuluar opinionin publik. Z.Basha
dha alarmin për drogën në
vend, duke u 'shtrirë' dorën
për ndihmë qytetarëve, mediave e shoqërisë civile. Për
Bashën, shpëtimi nga kjo
gjendje mund të vijë vetëm
nga reagimi i gjithë shoqërisë. Përmes një statusi në
"Facebook", z.Basha shprehet se kreu i Antimafias italiane u ka rënë kambanave të
alar mit dhe se Shqipëria
tashmë njihet në botë veç për
drogën. Sipas Bashës, Rama
nuk do shkëputet kurrë nga
droga, por do përdorë paratë
e saj për të forcuar pushtetin. Reagimi i kreut të PD-së,
erdhi pas deklaratave të shefit të Antimafias italiane, i
cili e ngriti si problem drogën
që vjen nga Shqipëria pas
masakrës që ndodhi në Pulia
dje, ku nga një përplasje mes
bandash mbetën të vrarë 4
persona. "Shefi i Antimafias
italiane, Franko Roberti, i ka
rënë edhe një herë kambanave të alarmit për rrezikun
që droga shqiptare po i sjell
Italisë, duke fuqizuar krimin
e organizuar që ka çuar në
përplasje mes grupeve rivale
mafioze, që kërkojnë kontrollin e rrugëve të drogës
nga Shqipëria", deklaroi
z.Basha. Sipas tij, tashmë
prodhimi kryesor i Shqipërisë, eksporti kryesor i
Shqipërisë dhe marrëdhënia
kryesore që Shqipëria ka me
botën është droga. Kreu i PDsë paralajmëroi se droga shqiptare
është
tashmë
kërcënim serioz për rendin
në Itali dhe vend të tjera europiane. "Në Shqipëri situata është akoma më dramatike, sepse tani ekonomia
dhe politika dominohen nga

Kreu i PD-së, Lulzim Basha

Forcat e Armatosura dje për
shuarjen e zjarrit në Vorë

PD, Saljani:
Premtimet që
Rama s'i mbajti
në Korçë

"Të huajt nuk mund të na shpëtojnë" D
Doda: Të divorcohemi nga krimi e droga
I

sh-deputetja e PDIU,
Mesila Doda apelon
për shkëputjen e politikës nga krimi dhe droga, ndërsa sjell në vëmendje se nuk mund të
na shpëtojnë të huajt
nga kjo e keqe e madhe.
"Duke thyer Omertà-n
alla shqiptare. Antimafia italiane jep sinjalin e
fortë kundër krimit dhe
drogës shqiptare. 192 trupa speciale, përfshirë policinë gjyqësore financiare etj., do të instalohen në Foggia dhe do hetojnë trafiqet me Shqipërinë. Në Shqipëri
duket se jetojmë në një

droga. Shpëtimi nga kjo
gjendje mund të vijë vetëm
nga reagimi i gjithë shoqërisë. Partia Demokratike
prej katër vjetësh ka paralajmëruar për gjendjen dhe
pasojat e pritshme të
drogës, ka denoncuar politikanët dhe kriminelët e
lidhur me drogën, ka ndërmarrë nisma ligjore kundër
futjes në politikë të njerëzve
të lidhur me drogën dhe
krimin", theksoi kreu i PDsë. Por sipas, Bashës përpjekjet e saj nuk mjaftojnë

planet tjetër, ku secili bën
sikur nuk sheh e nuk dëgjon, sepse kodi i heshtjes e
famshmja Omertà e mafies,
është me sa duket mundë-

sia e vetme e jetesës dhe
mbijetesës. Unë nuk di
asnjë vend që të jetë zhvilluar e begatuar duke
lejuar trafiqe e krim,
por me sa duket ne e
paskemi lehtësisht të
pranueshme bashkëjetesën me të keqen.
Nëse mendojmë që nga
krimi dhe droga do na
shpëtojnë të huajt e
kemi gabim. Ne vetë duhet të rrisim një kulturë
tjetër mospranimi dhe
divorci me të keqen e me
krimin, qoftë ai edhe me
mbrojtje politike", shprehet ish-deputetja Mesila
Doda.

nëse media, shoqëria civile,
intelektualët, biznesi dhe
vetë qytetarët nuk reagojnë. "Edi Rama nuk do
të shkëputet kurrë nga droga, përkundrazi, do të vazhdojë të përdorë paratë e
drogës për të fuqizuar pushtetin e tij personal dhe për
të blerë e manipuluar opinionin publik", u shpreh ai.
Kreu i PD-së bëri të qartë se
opozita nuk do të ndalë përpjekjet në luftën pa kompromis kundër politikave të
drogës në Shqipëri. "Partia

Demokratike do të vazhdojë
të luftojë pa kompromis politikën e drogës, por është
detyra e çdokujt që kërkon
një shoqëri pa drogë dhe një
të ardhme të sigurt të reagojë dhe veprojë për të krijuar së bashku një front
kundër drogës dhe politikës
së drogës", u shpreh kreu i
PD-së, Lulzim Basha. Reagimi i kruhet demokrat erdhi
pas alarmit që ngriti shefi i
Antimafias italiane, Franko
Roberti për rrezikun e
drogës shqiptare në Itali.

eputeti i PD-së, Ervin
Salianji komentoi
analizën e kryeministrit
Rama në lidhje me rezultatet e votimeve në qarkun
e Korçës. PS pati një rënie
të lehtë dhe Salianji tregon
sipas tij edhe 8 premtimet
që ai s'i mbajti kurrë.
"Raporti i Ramës u zbulon
qytetarëve sa halle kanë! E
pangjarë! Në raportin e
kryeministrit për qarkun
Korçë deklarohen 45 sektorë dhe çështje të mëdha
me probleme. Nuk ka asnjë sektor të padenoncuar
për dështim. Turi i dëgjesave është mashtrim i plotë
populist. Rama ka qeverisur katër vjet, ka bërë fushatë për të rimarrë votat
pas katër vjetëve qeverisjeje, por nuk di çfarë duan
qytetarët. Kjo ironi i kalon
edhe caqet e teatrit mediatik me të cilin ka qeverisur
katër vjet. Cili është, qëllimi i Ramës i cili po 'pushon' duke dëgjuar hallet që
me punë qeverie nuk i zgjidhi dot siç e vërteton vetë
ai. Është të qetësojë patologjinë e vet. Ai s'po kryen veçse një truk terapie
psikologjike. Rama shkon
dëgjon rrëfimin e halleve
me iluzionin që populli do
të shfryjë dufin dhe kaq
mjafton! Mendon që mund
të kryejë një tur kombëtar
psikoterapie kolektive",
shprehet deputeti i PD-së.

Situata,
deputeti i PD
ironizon kreun
e Emergjencave

P

as deklaratës së bujshme të kreut të
Emergjencave Civile,
Shemsi Prençi, i cili deklaroi se po afron koha e
tërmeteve të forta si në
vitin 1967, reagoi edhe deputeti i PD-së, Tritan Shehu. Me një postim në profilin e tij në rrjetin social
"Facebook", demokrati
Tritan Shehu ironizon
Premçin, teksa shkruan
se apokalipsi i vërtetë
është indoktrinim parahistorik, që këtë radhë
vjen me zë e figurë nga
zyrat e qeverisë. "Epoka
e magjistareve dhe e
magjive u kthye përsëri
te ne! Më në fund po e kuptojmë se nuk kemi nevojë
për studime ekonomike,
financa të mëdha, shkenca sizmologjike, as për
mjeke e spitale, apo për
shkrimtare e shkencëtare me një fjalë për
njerëz të studiuar e të
kultivuar, pra as për Europë, ne na duhet veçse
integrimi në 'botën e
padijes'. Në fakt kur u
përulëm e besuam 'kazanët e tenxheret', pse të
mos bëjmë të njëjtën gjë
edhe me parashikimet e
tërmeteve, ujërave apokalipsin! Aq më shumë
kur edhe këto të fundit po
dalin me zë e figure përsëri
nga zyrat e qeverisë", shkruan Shehu.
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19 vatra zjarri në gjithë vendin, ministrja e Mbrojtjes inspekton terrenin

M

inistrja e Mbrojtjes,
Mimi Kodheli e cilësoi të qëllimshëm zjarrin
që ka rënë prej tri ditësh
në dy fshatra pranë Bashkisë së Vorës. Ndërkohë
flakët në fshatin Kuç rrezikuan dje një magazinë
fishekzjarrësh dhe një
repart ushtarak aty
pranë. Ministrja Kodheli
pa nga afër punën e
Emergjencave Civile për
vënien në kontroll të
flakëve, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve që të ndihmojnë autoritetet për
identifikimin e personave
zjarrvënës. "Kjo e prish
imazhin e Shqipërisë në
një moment të suksesshëm për Shqipërinë
kur flitet për një turizëm
në rritje, kur flitet për një
mikpritje, kur flitet për një
Shqipëri, e cila ndryshon
çdo ditë pozitivisht. E
prish imazhin e Shqipërisë
ashtu siç prish pronat e
qytetarëve, ashtu siç prish
dhe dëmton gjithçka të ngritur me mundim dhe

Kodheli në Vorë: Zjarrvënia e qëllimshme,
po prishet imazhi turistik i Shqipërisë
'CNN'
Rrjeti mediatik 'CNN' ka publikuar në
"Instagram" një foto të një zjarri në
Shqipëri, në zonën e Sarandës.
'CNN' e shoqëron foton në
"Instagram" me këtë përshkrim:
"Zjarr në një pyll pranë Sarandës në
jug të Shqipërisë. Zjarret në pyje
janë përhapur në të gjithë
Shqipërinë, më së shumti në zona të
largëta ose të vështira për t'u arritur,
pasi vendi po përballet me
temperatura të nxehta".
djersë. Kanë 48 orë që luftojnë
me flakët. Krejt pranë zjarrit është vendosur një fabrikë që prodhon fishekzjarrë dhe po pranë zjarrit është
edhe një repart ushtarak, që
disponon armatime dhe municione. Të dyja janë objekte
të një sensibiliteti të veçantë,

ndaj të cilave duhet mbajtur
një
distancë
e
konsiderueshme kur flitet për
një situatë të tillë", tha Kodheli. Ministrja tha më tej: "U
lutem qytetarëve të mund të
japin informacione për të
gjithë ata që këto zjarre i
vënë qëllimisht. Është e pa-

Dëgjesat në Elbasan, uji e papunësia e të rinjve problematike

K

ryeministri
Edi
Rama lajmëroi dje
çeljen e procedurave
finale për ndërtimin e Rrugës
së Arbrit, me një vlerë prej 33.6
miliardë lekë. Përmes një statusi në profilin e tij "Facebook", Rama është shprehur
se hapja e tenderit shënon
fundin e zvarritjeve disavjeçare për këtë aks të rëndësishëm. "Rruga e Arbrit çel
programin 1 miliard për
rindërtim. Drejt finalizimit
një proces i stërzgjatur në vite
që do të kurorëzohet, siç është premtuar, brenda vjeshtës
me nisjen e punimeve. Është
çelur dje koncesioni për
ndërtimin dhe mirëmbajtjen
e Rrugës së Arbrit, me një
vlerë prej 33,6 mld lekë të reja.
Ofertat do të priten deri në
datë 2 tetor 2017 dhe komisioni do të shpallë fituesin brenda 60 ditëve nga data e mbylljes së ofertës. Për kalimin me
automjet në këtë aks nuk do
t'u duhet të paguani asnjë
tarifë", tha dje Rama. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës ka hapur të enjten
zyrtarisht garën për dhënien
me koncesion të Rrugës së
Arbrit, e cila lidh Tiranën me
Peshkopinë. Kontrata do të
jepet në formën e partneritetit
publik-privat, ku subjekti që
do të rezultojë fitues do të
ndërtojë, operojë dhe mirëmbajë këtë aks kombëtar. Fituesi do të përzgjidhet në bazë të
5 kritereve, ku përfshihet:
propozimi
teknik
për
ndërtimin e rrugës dhe
mirëmbajtjes (45 pikë), ndikimi mjedisor (10 pikë), ndikimi social (10 pikë), afati i përfundimit të punimeve (10 pikë)
dhe oferta financiare (25
pikë). Megjithatë, përparësi
në këtë projekt do të ketë kompania 'Gjoka Konstruksion', e cila ka paraqitur ofertën për të ndërtuar këtë rrugë
në nëntor të vitit të kaluar.
Këshilli i Ministrave e ka
shpërblyer këtë kompani me

Rruga e Arbrit, Rama: Fund
zvarritjeve disavjeçare
"Për kalimin me automjet s’do të paguhet asnjë tarifë"

Punimet në Rrugën e Arbrit
një bonus prej 10% të pikëve.

DËGJESA
T
DËGJESAT

Po dje, kryeministri publikoi edhe raportin e dëgjesave me banorët e qarkut të
Elbasanit, ku renditen rreth
38 shqetësime, mbledhur

gjatë muajit korrik. Në 24
takimet publike të zhvilluara,
mungesa e ujit të pijshëm ka
qenë problematika mbizotëruese, si për qytetarët nga
bashkitë kryesore, ashtu
edhe për ata nga njësitë ad-

ministrative. Ndërkohë, banorët e zonave rurale kanë
shprehur edhe nevojën për
investime në sistemet e
ujitjes dhe vaditjes së tokave,
si edhe për investime në rrugë
rurale e dytësore. Këto prob-

leme janë diskutuar përkatësisht 67 dhe 65 herë në
takimet e zhvilluara, ndërsa
58 herë është kërkuar zhvillimi në tërësi i bujqësisë e blegtorisë. Papunësia është problematika që është më e shtrirë në këtë qark, ku 69 banorë janë shprehur se
kërkojnë ndihmën e shtetit
për të krijuar vende të reja
pune, sidomos për të rinjtë.
Sipas shqetësimeve të ngritura nga banorët e Elbasanit,
zona ka nevojë edhe për
përmirësimin e sistemit arsimor, ku propozohen investime në shkolla të reja, krijimi i laboratorëve brenda këtyre institucioneve, apo shtimi i numrit të bursave për
nxënësit e dalluar.

Zjarret, Vasili-Ramës: Mblidh
qeverinë, e ke detyrë kushtetuese
K

ryetari i grupit parlamentar të LSI-së
i kërkoi dje kryeministrit Rama që të
mbledhë qeverinë për situatën e zjarreve.
"Dikush duhet t'i shpjegojë këtij kryeministri që e ka detyrë kushtetuese të
mbledhë qeverinë e këtij vendi, sepse
Kushtetuta nuk e njeh 'Facebook'-un e
tij veror si qeveri", u shpreh dje Vasili. "
"Qeveria e këtij vendi, cilado qoftë ajo,

ka përgjegjësi dhe detyra të patejkalueshme dhe ajo duhet të mblidhet dhe t'i
ushtrojë ato, pasi parlamenti atë ka votuar dhe përgjegjësi pa zot nuk ka". Duke
e quajtur Ramën "kryeministër shkollëpak" Vasili thotë se "nuk ia thotë hiç nga
Kushtetuta, pasi Kushtetutë ka dënglat
në erë dhe hallin që nuk ta zgjidh, por ta
lë na derë".

mundur që në të gjithë Shqipërinë dikush ndez një
shkrepëse dhe shkakton
një zjarr të madh", tha
Kodheli. Ajo bëri me dije
vatra zjarri në Mallakastër, Dropull, Ulëz. Në
të gjithë vendin ishin dje
aktive 19 vatra zjarri.

DEPUTETI I PS-së

Erjon Braçe për
zjarrvënësit: Bravo
qelbësira, ju nxisin
tellallët politikë!

D

eputeti socialist, Er
jon Braçe u shpreh
dje mjaft i acaruar me ata
që ndezin zjarret dhe kanë
shkaktuar dëme të mëdha
në pyje, duke u bërë edhe
imazh negativ në 'CNN'.
Në një status në 'FB',
Braçe shkroi dje: "Bravo
qelbësira! Ia dolët të jeni
në 'CNN' si pirromanë,
me veprat tuaja! Shikoni, ky vend do vijojë të
digjet dhe jo prej motit!
Ky vend do vijojë të digjet, prej çdo qelbësire që
shkrepësen e ka hobi,
sport apo argëtim; më
keq, e ka shfryrje mendore apo biologjike, fryrë
prej çdo gjëje që jeton apo
donte të jetonte dhe s'e
arrin dot; edhe më keq se
kaq, e ka nxitje nga çdo
tellall i zi politik, që e
mallkon këtë vend çdo
ditë, madje uron që të shkojë keq e më keq; flakë e
hi, i zi, e përkthen ai tjetri!
Por ky vend do vijojë të
digjet prej mendjes e
mendësisë", shkroi Braçe.
"Unë, ai, ne, ata e dogjën,
ti-shteti e ke për detyrë ta
shuash! Kush e mendon
shtetin të tillë, natyrisht
zjarr do ndezë e zjarrin si
politikë do përdorë!", tha
më tej deputeti i PS-së.

4 - POLITIKE
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Gjykata e Lartë: Beogradi nuk ka prova bindëse

K

roacia pezullon ek
stradimin e Ballist
Morinës. Kjo çështje pritet
të shqyrtohet edhe një herë
nga Gjykata e Dubrovnikut. Ky ka qenë vendimi që
Gjykata e Lartë në Zagreb
mori dje për Morinën, duke
rikthyer edhe një herë nga
e para këtë proces që nisi
pikërisht nga Gjykata e
Dubrovnikut. Ishte kjo
gjykatë që rreth 3 javë më
parë vendosi ekstradimin
e Morinës në bazë të
kërkesës së autoriteteve
serbe, të cilat e kanë shpallur në kërkim Morinën për
ngritjen e dronit me banderolën "Autochthonous"
gjatë ndeshjes Serbi-Shqipëri, tetorin e vitit 2014
në Beograd. Në vendimin e
marrë nga Gjykata e Lartë

Kroacia pezullon ekstradimin e
Ballist Morinës: Dosja do të rigjykohet
KËRKESA
Disa ditë më parë, Ministria shqiptare e Drejtësisë i dërgoi homologes së saj në
Zagreb një raport me fakte dhe argumente se përse nuk duhet të ekstradohet Morina
në Serbi. Sipas raportit, kërkesa e Serbisë për ekstradimin e Morinës është një
kërkesë politike dhe se Morinës mund t'i mohohet një proces i rregullt ligjor në Serbi
dhe madje mund t'i rrezikohet edhe jeta.
kroate për autorin e ngritjes
së dronit në ndeshjen mes
Serbisë dhe Shqipërisë, theksohet se gjykata e Dubrovnikut ka marrë një vendim të
pabazuar në prova dhe
fakte. Gjykata e Lartë e cilë-

son si të pabazuar vendimin
e Shkallës së Parë, pasi Serbia nuk ka prova bindëse në
kërkesën për ekstradimin e
Ballistit. "Vendimi i Shkallës së Parë është i
paqartë dhe i pabazuar në

ligj. Arsyetimi nga Serbia
për ekstradimin nuk tregon
fakte, vepra penale për të
cilën akuzohet Morina nuk
është e përcaktuar saktë.
Gjykata e Shkallës së Parë
duhet të njihet me provat e

Ballist Morina
palëve dhe të rigjykojë
dosjen", thuhet ndër të tjera
në vendim. Tashmë i hapet
rruga kërkesës, që Morina
bëri pak ditë më parë për azil
politik në Kroaci duke vështirësuar akoma më shumë

ekstradimin. Serbia e akuzon për nxitje të urrejtjes
mes dy vendeve pas ngritjes
së dronit duke lëshuar fletëarresti, me qëllim ekstradimin e tij për ta gjykuar në
Beograd.

Rektori i "Luarasit": Rritja ekonomike dhe stabiliteti financiar, në përmirësim

Arben Malaj: Energjia? Risk i menaxhueshëm
"Ekonomia po has vështirësitë ciklike të një viti zgjedhor"

E

konomia shqiptare
gjendet përpara një
krize energjetike, e
cila rrezikon të shndërrohet
edhe në një krizë buxhetore.
Kështu deklaroi studiuesi i
njohur i ekonomisë, profesor Arben Malaj, njëherësh
rektori i Universitetit "Luarasi", në një intervistë për
"Zëri i Amerikës". Ai vlerësoi përmirësimin e menaxhimit në shpërndarjen e saj,
por nga ana tjetër, hidrocentralet u boshatisën dhe
nevojitet blerje masive e energjisë nga jashtë vendit,
duke rënduar buxhetin e
shtetit. Banka e Shqipërisë
dhe institucione të tjera financiare ndërkombëtare
pohuan se deri në fund të
vitit ekonomia shqiptare
mund të rritet disa pikë më
tepër nga parashikimi, për
shkak të përmirësimeve në
ekonomitë partnere si Italia, Greqia dhe eurozona dhe
zhvillimi i sektorëve si
ndërtimi dhe turizmi.
Ndërkaq, sistemi bankar
është duke pastruar tabelat
e kredive të këqija dhe pa
shpresa për kthim, dhe kreditë e këqija kanë zbritur nga
-25% në -15%. Nga ana tjetër
po rritet kreditimi për sektorin privat, konsum dhe
pasuri të patundshme, por
nuk ka ndodhur kështu me
kreditimin bankar për biznesin e madh të prodhimeve,
ndërtimit etj. Profesor
Malaj tha se ekonomia po
has vështirësitë ciklike të
një viti zgjedhor, por shpenzimet janë mbajtur nën kontroll dhe investimet janë realizuar sipas programit. Ai
theksoi se punësimi si rregull, duhet të rritet aq sa
rritet ekonomia, por analiza se si shpër ndahen të
ardhurat për t'u shndërru-

BUXHETIMI
"Përvoja jonë kur
qeveria e re fillon
në mes të shtatorit
krijon vështirësi,
sidomos lidhur me
buxhetin e vitit të
ardhshëm,
qartësimin e
politikave dhe
prioriteteve",
theksoi Malaj.

Rektori i Universitetit
"Luarasi", Arben Malaj

“

MALAJ

“Stabiliteti i financave ka filluar të
përmirësohet nga zbatimi i rregullave të
reja fiskale si moskryerja e shpenzimeve
më shumë se sa të ardhurat, bile po
arrihet në suficit primar, pra më pak
shpenzime se sa të ardhurat”.

ar si përfitim në ekonominë
familjare nuk është një
punë e lehtë. Për shkak të
zgjedhjeve, vendi ka tre
muaj që vonon ndërrimin e
qeverive, ligjvënësve dhe
zyrtarëve, ndërkohë që ka
nevojë të ristrukturojë
sistemin e taksave, për të lehtësuar punësimin.

më efikase për reduktimin e
borxhit është rritja e rritjes
ekonomike, por në këndvështrim afatgjatë kërkohet
përmirësimi i strukturës së
taksave, përmirësimi i administrimit tatimor dhe sidomos rritja e efektivitetit
të çdo shpenzimi buxhetor.
Fokusi i dytë në këtë interv-

istë ishte kreditimi i ekonomisë. Sipas profesor Malajt, ka filluar rritja e kredive
në lekë, për kredi konsumatore dhe investim në strehim. Konstatohet rënia e
kredisë në valutë, një trend
pozitiv ky për të ulur kostot e risqeve të kurseve të
këmbimit mbi kredituesit
që i kanë të ardhurat në
monedhë kombëtare. Sipas
ekspertit të ekonomisë,
"mbetet shqetësues mosrritja e kreditimit të biznesit,
kjo për dy arsye kryesore:
bankat tregtare nën rregullat e reja mbikëqyrëse për të
parandaluar rritjen e kredive jo performuese janë më
rigoroze në kërkesat e tyre
ndaj biznesit dhe njëkohësisht biznesi shqiptar nuk

KREDITIMI

Malaj tha se stabiliteti i
financave ka filluar të
përmirësohet nga zbatimi i
rregullave të reja fiskale si
moskryerja e shpenzimeve
më shumë se sa të ardhurat,
bile po arrihet në suficit primar, pra më pak shpenzime
se sa të ardhurat. Strategjia

ka të njëjtin optimizëm për
të operuar me kredi për çdo
mungesë të likuiditeteve për
shpenzimet dhe investimet e
tyre… Këtu, një rëndësi të
veçantë merr kreditimi i sektorëve me produktivitet të
ulët dhe risk të lartë, siç është prodhimi bujqësor, depozitimi dhe agropërpunimi
i tyre". "Kreditimi i këtyre
sektorëve është me risk të
lartë dhe kosto më të mëdha
për bankat, prandaj rritja e
aksesit në burime të lira nga
donatorë multilateralë dhe
bilateralë, koordinimi i tyre
me strategjitë e zhvillimit të
bujqësisë duhet të jetë një prioritet i rëndësishëm. BE përdor tri fonde specifike, që zënë
pjesën e luanit në buxhetin e
saj që janë: politika e për-

bashkët bujqësore, zhvillimi
i qëndrueshëm rural dhe fondet e kohezionit social për rajonet më të varfra të vendeve
anëtare", u shpreh më tej
Malaj. "Lidhur me shqetësimin publik për ritmet e ulëta të kreditimit të biznesit,
duhet të qartësojmë tha më
tej - Malaj - rëndësinë që ka
funksionimi i shtetit ligjor,
respektimi vullnetar i kontratave nga të dyja palët, kredimarrësit, por edhe kredidhënësit dhe përmirësimi i
mbledhjes së borxheve të këqija". "Deri tani ulja ka
ardhur kryesisht nga fshirja
e kredive të paarkëtueshme,
nga ristrukturimi i kredive
me probleme dhe kjo rrugë
duhet të vazhdojë, por pak ka
ardhur nga mbledhja e kredive të këqija. Bankat tregtare
deklarojnë se mund të marrin
më shumë risk në dhënien e
kredive në qoftë se mbledhja e
kredive të këqija funksionon
normalisht dhe me kosto sa
më të ulët për to", u shpreh
Malaj. Eksperti i ekonomisë
vuri theksin në domosdoshmërinë e reformës deri edhe
kushtetuese, e cila redukton
kohën nga përfundimi i
zgjedhjeve deri në krijimin e
qeverisë së re. "Përvoja jonë
kur qeveria e re fillon në mes
të shtatorit krijon vështirësi, sidomos lidhur me buxhetin e vitit të ardhshëm, qartësimin e politikave dhe prioriteteve", theksoi Malaj.

NJOFTIM ANKANDI

SHPALLJE ANKANDI

Përmbarues gjyqësor privat Artan Sima, në datë 30/08/2017, ditën e Enjte ora 16:00 përfundon
ankandin e ri (të dytë), për shitjen e pasurive të paluajtshme të llojit:
-”Apartament” me sipërfaqe totale 147.50 m2, në vlerën 4.130.000 lekë
-”Apartament” me sipërfaqe totale 17.70 m2, në vlerën 495.600 lekë
-”Bodrum” me sipërfaqe totale 42.50 m2, në vlerën 833.000 lekë
-”Truall” me sipërfaqe totale 76.00 m2, në vlerën 1.276.800 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci nga debitori z.Pavllo Halit Emini, banues në lagjen nr.12, Blv “Mësonjtorja”,
Korçë, për detyrimin ndaj kreditorit z. Aurel Jonel Cyfeku, banues në Blv “6-Dëshmorët”, tek Vasporti
Korçë.
Ankandi zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga « Avni Rustemi », nr.31 .k,1.
Korcë. Kontakt Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com

Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e I-rë, për shitjen
e pasurisë së paluajtshme,
 Pasuria Njësi me Nr. 3/417- N8, Zona Kadastrale 2364, me
sipërfaqe 97.2 m², ndodhur në Laç;
Cmimi i ankandit të parë është EUR 64,000 (gjashtëdhjetë e katër mijë euro)
Ankandi zhvillohet dt. 18/08/2017, ora 16.00 në adresën, Rruga “Kavajes”,
Ndertesa 27, Hyrja 1, Kati i III –te, Tiranë.
Kontakt: cel. 0684000061, ose në adresën e email: armels.lole@nchb.al.
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KLSH zbardh shkeljet me legalizimet, tapitë e mbivendosjen e pronave në 4 vjet
Ornela Manjani

R

egjistrimi i lejeve të
ndërtimit mbi truall
shtetëror, regjistrimi
në
bashkëpronësi
të
paligjshme të pasurive bujqësore, mosregjistrimi i sipërfaqeve të përbashkëta në
ndërtimet e reja duke shmangur taksën e kalimit të pronësisë, regjistrimi i pronave me
mbivendosje, janë shkelet
kryesore që ka gjetur Kontrolli i Lartë i Shtetit në ALUIZNI dhe ZVRPP. Pas dokumentit të abuzimeve me pronat nga zyrtarët e Hipotekës
dhe ALUIZNI-t, janë kallëzuar në prokurori 196 punonjës dhe drejtues nga të dyja
institucionet, janë larguar
nga puna 137 persona dhe
kanë marrë vërejtje 134 të
tjerë. Të dhënat janë bërë të
ditura nga Kontrolli i Lartë i
Shtetit, në një raport për periudhën 2013-2017.

Abuzimet me pronat, dëmi 2.4 mld
lekë, zbardhen mbivendosjet
Në prokurori, 196 zyrtarë të ALUIZNI-t dhe ZVRPP-së
SHKELJET

INSPEKTIMI

KLSH-ja ka realizuar në
këto institucione 40 auditime,
nga të cilat 22 në ZVRPP dhe
18 në Drejtoritë Rajonale të
ALUIZNI-t. Për sa u përket rezultateve të këtyre auditimeve, KLSH-ja ka konstatuar
një sërë shkeljesh e mangësish
në pothuajse të gjitha auditimet e zhvilluara në institucionet e sipërcituara. Në
mënyrë të përmbledhur, shkeljet e konstatuara në auditimet e zhvilluara nga KLSHja, përgjatë periudhës 2013 2017. Për sa u përket kallëzimeve penale, theksojmë që,
nga 40 auditime (në total) të
zhvilluara nga KLSH-ja në
këto institucione (ALUIZNI
dhe ZVRPP) përgjatë periudhës 2013-2017, në 36 prej
tyre (90%) KLSH-ja ka hartuar dhe depozituar pranë organeve përkatëse të prokurorisë në rrethe, kallëzime penale
për 196 punonjës të këtyre institucioneve të nivelit: ishdrejtues, përgjegjës sektori
dhe specialistë (mesatarisht
janë kallëzuar rreth 5 persona
për çdo subjekt të audituar).
Deri më sot, për aq informacion sa dhe ne disponojmë në
lidhje me ecurinë e kallëzimeve tona penale, nga ana e
gjykatave është marrë vendimi i formës së prerë për dënimin e një sërë prej ish-zyrtarëve të ALUIZNI-t Shkodër,
Vlorë, Sarandë dhe Tiranë,
ndërkohë që në lidhje me shkeljet e evidentuara në kallëzimet penale të bëra për ZVRPP-në, ende nuk rezulton të
jetë marrë si i pandehur apo
gjykuar asnjë prej ish-drejtuesve dhe drejtuesve aktualë
të këtyre institucioneve, madje as në nivelin e specialistit.

DËMI I FSHEHUR

Kontrolli i Lartë i Shtetit
bën të ditur se, pas këtyre
abuzimeve ekziston një dëm
i fshehur. "Theksojmë që, krahas dëmit ekonomik të matshëm në këto institucione
(ALUIZNI dhe ZVRPP), ekziston edhe një dëm ekonomik i
fshehur dhe i pamatshëm,
shumë herë më i lartë se i
pari, i cili lidhet me një zinx-

hir të stërzgjatur pasojash sociale, mjedisore, ligjore dhe
njerëzore, të shkaktuara si pasojë e paligjshmërive të kryera ndër vite nga ana e punonjësve dhe drejtuesve të ALUIZNI-t dhe ZVRPP-ve, të cilat,
së bashku me problematikën
e proceseve gjyqësore, përbëjnë dhe burimin kryesor të
faturave të papërballueshme
që shteti shqiptar duhet të
paguajë tashmë dhe në vijim
si pasojë e vendimeve të
Gjykatës së të Drejtave të Njeriut në Strasburg", - thuhet në
raport.

ALUIZNI

Sipas KLSH-së, nga mosadministrimi i të dhënave të sak-

LEGALIZIMI I OBJEKTEVE PA
RESPEKTUAR DISTANCAT NGA RRUGËT
Drejtoritë Rajonale të ALUIZNI-t kanë kryer
legalizime të objekteve pa respektuar distancat nga
rrugët nacionale e urbane, ku sipas dokumentacionit
që ndodhet në dosje, si genplani, harta dixhitale e
paraqitur, rezulton se objektet ndodhen në distancë
më të vogël sesa e lejon ligji, prej buzës së rrugës
nacionale, pra më pak se përcaktimet ligjore.
ta mbi vetëdeklarimet në vite
në Drejtorinë e Përgjithshme
të ALUIZNI-t, shumë objekte
qytetarët i kanë vetëdeklaruar nga 2 herë dhe në pasqyrat
e dhëna deklarohet se "mund
të jenë 30% të vetëdeklaruara
me mbi dy herë". Nga auditimi i të dhënave në Drejtorinë
e Përgjithshme, u konstatua

se nga shuma totale e vetëdeklarimeve, gjithsej 463.196
objekte, rezultojnë 17.000 objekte të kualifikuara nga Drejtoritë Rajonale por të papajisura me leje legalizimi, duke
u ndërprerë procedura e legalizimit në mënyrë të padokumentuar dhe në kundërshtim
me ligjin.

1. Vonesa në administrimin e praktikave dhe
trajtimin e kërkesave në proces.
2. Regjistrimi i lejeve të ndërtimit mbi truall shtetëror.
3. Regjistrimi i pasurive me ndryshime të zërave
kadastralë.
4. Regjistrimi në bashkëpronësi të paligjshme të
pasurive bujqësore.
5. Mosregjistrimi i sipërfaqeve të përbashkëta në
ndërtimet e reja, duke shmangur taksën e kalimit
të pronësisë.
6. Regjistrimi i pronave me mbivendosje.
7. Mosbërja e bilancit AMTP-LN, listave printim III
dhe listave të trojeve sipas kryefamiljarëve, dhe
në Drejtoritë Rajonale të ALUIZNI-t dhe
mosadministrimi i të dhënave të sakta mbi
vetëdeklarimet në vite.
8. Mosevidentimi i subjekteve që do të përjashtohen
nga procedurat e legalizimit.
9. Pajisja me leje legalizimi pa paguar më parë
taksën e ndikimit në infrastrukturë.
10. Mosrespektimi i afateve ligjore për procedurat e
kualifikimit.
11. Mungesa e dokumentacionit që pasqyron
periudhën e ndërtimit pa leje.
12. Legalizimi i objekteve pa respektuar distancat nga
brigjet, nga rrugët nacionale e urbane.
13. Legalizimi i objekteve pranë linjave dhe shtyllave
të tensionit të lartë, kanaleve kulluese dhe brezit
mbrojtës.
14. Ndryshimi i zërit kadastral pa marrë më parë
konfirmimin nga autoritetet kompetente.
15. Legalizimi i objekteve në zonat arkeologjike dhe
zonat e mbrojtura mjedisore si dhe objekteve në
truall me statusin e territorit publik.

Regjistrimi i lejeve të
ndërtimit mbi truall
shtetëror

N

Regjistrimi i pronave
me mbivendosje

N

ga ZVRPP-të nuk ka një evidencë të
saktë të pasurive me mbivendosje,
mungon identifikimi, raportimi, vendosja e një databaze, pasqyrimi në harta përkatëse si dhe ndjekja e procedurave ligjore të pasurive të rezultuara me mbivendosje, njoftimin e palëve të interesuara,
orientimin drejt zgjidhjes gjyqësore,
shpeshherë duke stimuluar përparësinë
jo reale nëpër mjet kundërshtimit të
paligjshëm dhe krijimit të vonesës së
regjistrimit të parë, veprime këto që kanë

sjellë si pasojë përfitime të dyfishta titujsh
të paligjshëm pronësie nga mbivendosjet,
duke stimuluar përparësinë joreale, mos
ndjekur procedurat ligjore për zgjidhjen
e mbivendosjeve, trajtim të pabarabartë e
favorizim të njërës palë, duke cenuar
paanësinë e ZVRPP-së, moszbatimin e
afatit 1-mujor të Kodit të Procedurave
Administrative, mosnxjerrjen e urdhrit
administrativ për refuzimin e regjistrimit, të pjesëve të mbivendosura, krijimin e
problemeve sociale ndërmjet palëve.

ga ZVRPP-të janë pranuar e regjistruar leje
ndërtimi objektesh mbi truall shtetëror, me
mangësi në for më e për mbajtje të dokumentacionit përbërës, duke mos refuzuar e kthyer dokumentacionin e mangët, mos kërkuar ndaj
bashkive zgjidhjen e mar rëdhënies së truallit
me pasojë detyrimet e rrjedhura nga vlera e
shitjes së truallit si dhe vlera e qerasë nga përdorimi dhe zënia me ndërtim pa titull pronësie,
për të cilat ZVRPP-të nuk kanë vendosur as
barrë mbi pronë mbi pasuritë ndërtimore të paktën në vlerën përkatëse të qirasë së përdorimit, duke shkaktuar dëm ekonomik të konsiderueshëm për buxhetin e bashkive.
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Afati për fshirjen e detyrimeve tatimore dhe doganore

Ornela Manjani

D

rejtoria e Përgjiths
hme e Doganave pub
likon listën me 20
subjekte që kanë përfituar
nga ligji i faljes. Doganat
bëjnë të ditur se lista do të
përditësohet çdo muaj me
emrat që dalin nga lista e
borxhlinjve. Ligji i fshirjes
përcaktoi si "Detyrime të
pagueshme në doganë"
detyrimet e papaguara që
kanë subjektet ndaj autoritetit doganor, përkatësisht
taksa doganore, TVSH, akciza, renta, taksa e ambalazhit, taksa e qarkullimit,
taksa e karbonit, gjoba, kamatëvonesa, interesat kompensuese. Sipas ligjit,
"Detyrime tatimore të evidentuara në llogarinë e subjektit" janë dënimet administrative të konstatuara
nëpërmjet akt-konstatimit
deri në datën 31.12.2016,
ndërsa "Detyrime tatimore
të regjistruara në llogarinë
e subjektit" janë detyrime,
njoftim-vlerësimi për të
cilat është lëshuar deri në
datën 31.12.2016.

PËRFITUESIT

Nga përcaktimet e
parashikuara në ligjin e faljes përfitojnë: a) subjektet e
regjistruara në regjistrin
aktiv, pasiv ose të çregjistruar për detyrime tatimore
ndaj administratës tatimore
qendrore e vendore, sipas
neneve 5, 6, 7 dhe 11 të këtij
ligji; b) subjektet debitore
ndaj administratës doganore për detyrime sipas neneve 9, 10 dhe 11 të këtij ligji;
c) subjektet pronare të
mjeteve të transportit, siç
përcaktohet në nenin 12 të
këtij ligji.

DETYRIMET

Detyrimet e pagueshme
në doganë, të evidentuara
nëpër mjet vendimeve të
kësaj administrate nga data
1 janar 2011 deri më 31 dhjetor 2014, fshihen/shuhen,
me kusht që brenda datës
31.12.2017 të paguhet i plotë
detyrimi i pagueshëm në
doganë, pa përfshirë gjobat,
kamatëvonesat dhe interesat kompensuese. Detyrimet e pagueshme në
doganë, të evidentuara për
shkelje të regjimit të lejimit të përkohshëm për automjetet, nëpërmjet vendimeve të kësaj administrate,
nga data 1 janar 2011 deri
më 31 dhjetor 2016, fshihen/shuhen, me kusht që
brenda datës 31.12.2017 të
paguhet i plotë detyrimi i
pagueshëm në doganë, pa
përfshirë gjobat dhe kamatëvonesat.

AFATET

Sipas ligjit në fuqi, e drejta e subjekteve që përfitojnë
nga dispozitat e këtij ligji
ushtrohet
deri
më
31.12.2017. Subjektet për të
cilat fshirja e detyrimit aplikohet me kusht, nuk për-

Doganat, bizneset që
përfituan nga falja
Fshirja e detyrimeve, subjektet që amnistohen
LIGJI
Ligji i fshirjes
përcaktoi si
"Detyrime të
pagueshme në
doganë" detyrimet
e papaguara që
kanë subjektet ndaj
autoritetit doganor,
përkatësisht taksa
doganore, TVSH,
akciza, renta, taksa
e ambalazhit, taksa
e qarkullimit, taksa
e karbonit, gjoba,
kamatëvonesa,
interesat
kompensuese.

fitojnë fshirje të detyrimit,
nëse nuk përmbushin kushtet brenda afateve të për-

caktuara në ligj. Ndërkohë,
për çdo subjekt që përfiton
ose jo nga fshirja e detyri-

meve, org ani përkatës
nxjerr një akt administrativ
për këtë qëllim duke njoftu-

ar edhe subjektin. Në ligj
thuhet se administrata tatimore, pas përfundimit të

fshirjes/shuarjes sipas
kushteve të përcaktuara në
ligjin nr.33/2017, do të njoftojë tatimpaguesit në "e-Filing system" me anë të një
mesazhi i cili në përmbajtje
të tij do të informojë se: "Në
zbatim të ligjit nr. 33, datë
30.3.2017, 'Për pagesën dhe
fshirjen e pjesshme të detyrimeve tatimore, doganore, si
dhe procedura e heqjes nga
qarkullimi të mjeteve të
transportit, pas fshirjes së
detyrimeve tatimore', ju
njoftojmë se efekti i tij është përfshirë në Situatën
Tuaj Financiare në sistemin informatik". Ndërkohë
që, për çdo subjekt që përfiton ose jo nga fshirja/shuarja e detyrimeve, organi përkatës nxjerr një akt administrativ për këtë qëllim,
duke njoftuar edhe subjektin. Ligji saktëson se subjektet të cilat sipas një vendimi të administratave përkatëse, nuk përfitojnë nga
fshirja sipas këtij ligji, kanë
të drejtë të ankohen në
Gjykatën Administrative sipas legjislacionit të fushës
në fuqi.

TE DHENA
DETYRIME QË FSHIHEN
1. Gjobat për dorëzim të vonuar të vendimit për
destinimin e rezultatit dhe dorëzim me vonesë të
pasqyrave financiare të aplikuara sipas ligjit "Për
tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, të llogaritura
deri në datën 31.12.2016.
2. Gjobat për mosdeklarim në afat, për deklarata të
padorëzuara, me kusht që çdo deklaratë e
padorëzuar të dorëzohet deri në datën
30.06.2017.
DETYRIME QË FALEN SIPAS ZËRAVE
1. Fshirje detyrimesh pa kusht: 29.52 miliardë lekë
(principal + gjoba + kamatëvonesa)
2. Fshirje detyrimesh me kusht: 61.45 miliardë lekë
(gjoba + kamatëvonesa)
3. Për t'u paguar si kusht: 34.96 miliardë lekë
(principal)
AFATI PËR FSHIRJEN E DETYRIMEVE
TATIMORE DHE DETYRIMEVE TË
PAGUESHME NË DOGANË
1. Brenda datës 31.12.2017, organet përkatëse
fshijnë nga regjistrat e tyre kontabël dhe nga
llogaria e subjektit debitor, detyrimet që fshihen
sipas këtij ligji.
2. Ngarkohen për zbatimin e këtij udhëzimi
administrata tatimore, qendrore/vendore,
doganore dhe Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimit të Transportit Rrugor.
3. Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve me urdhër të
brendshëm përcakton detyrat e çdo funksioni
dhe njësie të deleguara për zbatimin e këtij ligji.
4. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ngre një grup
pune i cili do të monitorojë, zbatimin e ligjit dhe
këtij udhëzimi, nga strukturat përkatëse në nivel
qendror dhe rajonal.
5. Drejtori i Përgjithshëm i Doganave mund të
përcaktojë rregulla më të detajuara për trajtimin e
rasteve specifike. Ky udhëzim hyn në fuqi pas
botimit në Fletoren Zyrtare.

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

TENDER I HAPUR KOMBËTAR
Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje pajisje kancelarie, letër format
A4 dhe bojë për printera, për nevojat e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”.
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 8.500.000 Lekë”.
Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext.4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një
kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht
pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë
sipas detajeve të mëposhtme:
Përfituesi:
BIC:
IBAN:

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje pajisje kancelarie, letër format
A4 dhe bojë për printera, për nevojat e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare’’
Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 5 Shtator 2017, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Mjeti lundrues u pikas nga rojet bregdetare, arrestohet edhe një italian
Arbër Sulo

GREQI

N

jë jaht me 2 tonë
marijuanë është
sekuestruar në orët
e para të mëngjesit nga roja
bregdetare greke në afërsi të
ishullit Kithirion. Mësohet
se mjeti lundrues është pikasur në jug të gadishullit të
Peloponezit nga rojet bregdetare të vendit fqinj, të
cilët e kanë ndjekur, duke
bërë të mundur bllokimin
dhe sekuestrimin e sasisë së
madhe të lëndës narkotike.
Sipas të dhënave të para nga
mediat greke, që u referohen
burimeve nga autoritetet
lokale, gjatë operacionit antidrogë janë arrestuar dy
drejtuesit e jahtit, një shqiptar dhe një italian, por
emrat e tyre nuk bëhen me
dije. Burimet e mësipërme
sqaruan se jahti ishte nisur
nga Italia, ishte ngarkuar në
brigjet shqiptare dhe më pas
ishte drejtuar për në Greqi.
Ndërkaq, policia greke është duke hetuar intensivisht
për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje si
dhe identifikimin e vënien
në pranga të personave të
përfshirë në këtë aktivitet
kriminal. Vetëm pak ditë më
parë, u bë publik një raport
sekret i policisë greke ku
thuhej se mafia shqiptare po
kërcënon vendet e BE-së.

RAPORTI SEKRET
GREK

"Krimi i organizuar shqiptar ka dalë në dekadën e
fundit si një nga kërcënimet
kryesore për shtetet anëtare
të Bashkimit Evropian. Pavarësisht përpjekjeve të
bëra në nivel të BE-së,
kërcënimi mbetet i fortë.
Greqia si vend fqinj i Shqipërisë është e prekur drejtpërdrejt nga aktivitetet e organizatave kriminale shqipfolëse si pasojë e numrit të
madh të emigrantëve që jetojnë në vendin tonë", thuhet në raportin, i cili vë në
dukje se përfshirja në akte
kriminale e shtetasve shqiptarë në Greqi, është më e
larta në krahasim me kombësitë e tjera që jetojnë në
vend. Pjesë nga ky raport, që
është hartuar më 25 korrik
2017, ka publikuar gazeta
greke "Kathimerini", nën titullin "Mafia shqiptare në
Greqi". Raporti shkruan se
veprimtaria kryesore e të
inkriminuarve shqiptarë në
të ashtuquajturin kriminalitet i rëndë në Greqi, është trafikimi i drogës nga Shqipëria drejt Greqisë dhe
Italisë. "Këto organizata
kriminale në rajonin e Ballkanit Perëndimor janë të
përfshira kryesisht në
trafikimin e drogës. Kanabisi është rritur në Shqipëri
dhe Kosovë, dhe prej aty
shpërndahet kryesisht në
Greqi dhe Itali. Për importin e heroinës dhe kokainës,
këto organizata kriminale po
punojnë me homologët e
tyre nga Turqia dhe Amerika Latine. Shpesh, për të le-

Sekuestrohen 2 tonë marijuanë në
ishullin Kithirion, kapet shqiptari
Policia greke: Jahti u ngarkua me drogë në Shqipëri

SHKURT
Goditën me shufra hekuri
të riun për pronën,
arrestohen babë e bir
TIRANË - Konflikti për
motive pronësie për pak sa
nuk i ka kushtuar jetën një
21-vjeçari nga Tirana. Mësohet se i riu ka mbetur i
plagosur rëndë dhe ka përfunduar në spital. Ngjarja
ka ndodhur rreth orës
20:30 të së premtes, në
lagjen "Valias i Ri". Sipas
burimeve policore, 59vjeçari Hasan Sh. dhe djali i tij 39-vjeçar Dashamir
Sh., gjatë një sherri për
pronën kanë goditur me
mjete të forta (shufra hekuri) në kokë dhe në trup,
21-vjeçarin me inicialet
N.Ll. Pas sinjalizimit për
ngjarjen, blutë kanë arrestuar dy autorët e krimit,
ndërsa i plagosuri ndodhet
në spital në gjendje të
rëndë shëndetësore.

I gjenden heroinë
dhe armë në banesë,
në kërkim shijakasi

Droga e sekuestruar në Greqi

Skafi ku u gjet droga

Prokurori i Antimafies italiane: Mafiozët
po vriten për drogën që vjen nga Shqipëria

IT
ALI - Pas vrasjes së
ITALI
4 personave në Foxhia,
prokurori i Antimafies
italiane, Franco Roberti
ka deklaruar për mediat e
vendit fqinj se ngjarjet
kanë lidhje edhe me
drogën që trafikohet nga
Shqipëria. Sipas tij, Shqipëria është kthyer në
një biznes kolosal që ushqen oreksin e klaneve në
Itali, duke sjellë përplasje
mes bandave dhe viktima.
Gjithashtu, Roberti deklaroi se kjo është një aferë
me fitime marramendëse.
"Sot përplasja është ndezur rreth trafikut të narkotikëve, në veçanti të drog ave të lehta ng a Shqipëria. Është një aferë
kolosale që ka ndezur
oreksin e grupeve që përfshin, duke u nisur nga

zona e Foxhias, të gjithë
bregdetin e Adriatikut", - u
shpreh kreu i Antimafies
italiane. Ndërkohë, ai tha se

duhet më shumë bashkëpunim për t'i ndaluar 'lumenjtë' e drogës. "Natyrisht, duhet bërë më shumë

edhe në planin e bashkëpunimit ndërkombëtar
për të ndaluar të gjithë 'lumenjtë' e drogave të lehta
që vijnë nga Shqipëria,
sepse janë ata që po e shkaktojnë këtë grindje. Kemi shkuar në Shqipëri muajt e
kaluar për të kërkuar bashkëpunim. Takuam në Romë
ministrin e Brendshëm shqiptar dhe premtoi më
shumë bashkëpunim. Duhet të fitojmë mbi kodin
mafioz të heshtjes, dhe për
ta bërë këtë duhet të krijojmë një kulturë ligjshmërie, që në atë territor është
ende okulte", - pohoi Franco Roberti.

htësuar aktivitetet e tyre,
ata përdorin struktura të
pronësisë dhe të ligjshme të
biznesit. Ndikimi i tyre ndihet mbi policinë, doganat
dhe nëpunësit civilë", citohet në këtë raport. Sipas
raportit, çështja e trafikut

mes dy vendeve ka qenë në
qendër të vëmendjes së autoriteteve, dhe për këtë është diskutuar zyrtarisht edhe
me palën shqiptare. "E njëjta çështje u diskutua edhe
në takimin me homologun
shqiptar Haki Çako në nën-

tor 2016 në Tiranë", thuhet
në të. Duke iu referuar shifrave, theksohet se nga janari i vitit 2016, më shumë se
15.5 tonë hashash janë
sekuestruar në territorin
grek, prej të cilave 6.8 tonë
vetëm në 6 muajt e fundit.

Sipas gazetës, përveç
hashashit, mafia shqiptare
trafikon edhe heroinën e kokainën, që vijnë nga Afganistani, Turqia, apo vendet e
Amerikës Latine, me destinacion më pas shtetet e Europës Juglindore.

Prokurori i Antimafies italiane, Franco Roberti

Trafikonte kokainë, arrestohet dhe
dënohet me 3.3 vjet burg shqiptari

I arrestuari Zan Cekaj

BRIT
ANI - Një shqiptar
BRITANI
trafikant droge është dënuar nga një gjykatë në Britani të Madhe për shitje të
lëndëve narkotike dhe falsifikim dokumentesh. Zan
Cekaj u dënua me 3.3 vite
burg dhe një gjobë prej 170
paund. Ai u kap në 5 qershor në Brighton duke

udhëtuar me një makinë
"Peugeot". Policia kishte
dyshime se shqiptari ishte
i përfshirë në trafik droge
dhe e ndaloi për kontroll.
Me ndihmën e qenit antidrogë, në pjesën e pasme të
CD player-it të automjetit
u gjetën disa doza kokaine
të fshehura brenda çorape-

ve. Në të njëjtin vend, shqiptari Cekaj kishte fshehur edhe 1 mijë sterlina.
Zan Cekaj përdorte një patentë false rumune. Gjatë
seancës gjyqësore, ai pranoi fajin dhe u vetëshpall
fajtor.
(Marrë nga
"TV KLAN")

DURRËS - Policia e Durrësit ka shpallur në kërkim
një person, pasi gjatë operacionit antidrogë të koduar "Mbrëmja" në Durrës,
iu gjet heroinë në banesë.
Mësohet se gjatë kontrollit
të ushtruar në banesën e
shtetasit B.K. në Shijak, u
konstatuan dhe sekuestruan: 447.5 gr heroinë; një
peshore mekanike; një peshore elektronike, një
thikë dhe 124 fishekë. Sipas bluve, poseduesi i
lëndës narkotike nuk u
gjet në banesë në momentin e kontrollit, ndaj është
shpallur në kërkim. Materialet ndaj B.K. i kaluan
për hetime të mëtejshme
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Durrës, për veprat penale: "Prodhim dhe
shitje e narkotikëve", "Prodhim dhe mbajtje pa leje e
ar mëve luftarake dhe e
municionit" dhe "Prodhim
dhe mbajtje pa leje e
armëve të ftohta".

Kanabis në oborrin
e banesës, bie në
pranga 57-vjeçarja
KORÇË - Një 57-vjeçare
nga fshati Pirg i Korçës ka
përfunduar në pranga, pasi
akuzohet se ka kultivuar
bimë narkotike në oborrin
e banesës së saj. Bëhet fjalë
për Firenca Dulellarin, e
cila u arrestua në flagrancë.
Mësohet se pas informacioneve të siguruara në
rrugë operative, blutë kanë
ushtruar kontroll në oborrin e shtëpisë së 57vjeçares, ku iu gjetën të
kultivuara dhe iu sekuestruan në cilësinë e provës
materiale: 18 bimë (fidanë)
kanabis sativa dhe 2.2 kg
bimë narkotike në formë
boçe të tharë, e dyshuar si
kanabis. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë të Rrethit Gjyqësor Korçë, për veprat penale: "Prodhim dhe shitje e narkotikëve" dhe "Kultivim i
bimëve narkotike".
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Diplomatët çek dhe kinez: Birra "Korça" është shumë cilësore dhe ka shije të mrekullueshme

Nata e tretë e festës, mijëra vetë e gdhijnë në shesh
Këngëtarët shqiptarë e DJ Meital Barzilay nga Izraeli "tërbojnë" pjesëmarrësit
Lediona Xheladinaj
KORÇË

N

jë festë magjike ajo e
birrës në Korçë. Tin
gujt e muzikës shoqëruar me shijen e pakrahasueshme të mbretëreshës
shqiptare birra "Korça" kanë
"tërbuar" banorët e qytetit
juglindor dhe jo vetëm. Në
natën e tretë kanë mbushur
sheshin mijëra vetë. Ritmi i
festës tashmë ndihet në çdo
cep të këtij qyteti. Ndryshe
nga netët e tjera, risia e natës
që kaloi ka qenë prania e
shumë vizitorëve nga qytete
të ndryshme të Shqipërisë.
Vizitorë të shumtë, kryesisht
nga Tirana, Durrësi dhe Elbasani kanë zgjedhur të
kalojnë disa orë festive nën
shoqërinë e birrës "Korça"
dhe këngëve të interpretuara
nga këngëtarët e njohur shqiptarë si: Era Rusi, Denisa
Zeqo, Fifi, Lorenc Hasrama,
Mariona Metou. Zërat e Cavalero Band, por edhe surpriza e mbrëmjes DJ Meital
Barzilay nga Izraeli kanë shkaktuar emocion, teksa të
gjithë pjesëmarrësit janë
njehsuar pranë skenës për të
qenë sa më afër me
këngëtarët dhe për të kënduar njëzëri. Në edicionin e
11-të të Festës së Birrës,
gjithçka duket edhe më e
bukur, duke i veshur Korçës
për net me radhë petkun e
gëzimit, muzikës dhe kërci-

Qytetarët korçarë duke
festuar me birra “Korça”

Diplomati kinez
në festën e birrës
meve nën shoqërinë e birrës.
Në natën e tretë të festës,
tavolinat dhe stolat janë
kthyer në minipista kërcimi,
ku të gjithë i janë bashkuar
atmosferës deri në orët e
para të mëngjesit të sotëm.
Fundjava e ka rritur edhe më
tepër numrin e pjesëmarrësve, aq sa organizatorët e

Ambasadori çek,
Jaroslav Ludva
kanë pasur të vështirë të
bëjnë një përllogaritje dhe të
japin një shifër të saktë. Tashmë kjo festë është kthyer në
një eveniment gjigant, që
mund të krahasohet vetëm
me festivalet më të suksesshme botërore. Festa është hapur me qytetarët që mbanin në duar dhe bënin gëzuar

AMBASADORI
ÇEK
"E njoh birra
'Korçën' dhe është
një birrë shumë e
mirë. Ka cilësi të
lartë dhe standard.
Është birra që
mban emrin e
qytetit dhe unë si
njohës i birrës e
them me bindje që
është një birrë me
standard të lartë",
tha mbrëmë
ambasadori çek,
Jaroslav Ludva.
me gotat e birra "Korça". I
pranishëm në natën e tretë të
festës së birrës ishte dhe
këshilltari i ambasadores ki-

neze. Në një intervistë për
“GSH”, ai tha se birra "Korça" është e mrekullueshme.
Si po ju duket mbrëmja?
Është hera e parë që vij
këtu dhe po më pëlqen vërtet
shumë kjo mbrëmje. Këtë festë e vizitoj për herë të parë.
Shkova fillimisht tek Pazari
i Korçës, edhe atje ishte
shumë bukur. Pasi qëndruam atje, vendosëm të vinim
edhe tek sheshi i stadiumit,
ku festa po më duket gjigante.
Si mësuat për këtë festë?
Ka qenë një ftesë e Bashkisë Korçë, të cilën e prita
me shumë dashamirësi dhe
më pas pyeta edhe stafin
tim, i cili përveçse dinte
shumë për këtë festë, vitin
e kaluar kishin vizituar fabrikën e birra "Korça". Përshtypjet e tyre ishin shumë
të mira dhe ne vendosëm të
vijmë të gjithë së bashku.
Çfarë keni zgjedhur për
të pirë sonte?
Birrën më të mirë shqiptare, birra "Korça". Faktikisht birra "Korçën" e kemi
provuar së bashku me stafin
përfaqësues të ambasadës
dhe i ftoj të gjithë turistët që
vijnë nga Kina ta shijojmë
atë.
E keni shijuar herë tjetër
birrën "Korça"?
Po, e kam provuar disa
vite më parë në një panair në
Kinë, ku birra "Korça" ishte
pjesëmarrëse dhe vërtet më
ka lënë shije shumë të mirë.
Sigurisht që e pi sa herë më
jepet mundësia, sepse është
një birrë shumë cilësore.

31-vjeçari Laver Sakaj jetonte ilegalisht në Britani
BRIT
A N I - Një shTA
qiptar, i cilësuar si koka e
një bande kriminale, i cili
përfitoi mbi 365 mijë
paund nga furnizimi me
kanabis i bandave në Plymouth, duhet të paguajë
54 mijë paund përpara se
të deportohet. Sipas TV
"Klan", 31-vjeçari Laver
Sakaj u dënua me 4 vite e
6 muaj burg në shkurt, për
drejtimin e një pjese të
operacionit për fur nizimin me rreth 50 kg
kanabis nga Birmingham
në Plymouth. Si rezultat i
një hetimi të gjerë, të koduar "Operacioni Madras",
8 persona u dënuan për
futje të drogës në qytet.
Sakaj jetonte ilegalisht në
Britani. Ai drejtonte e operacionin kriminal së
bashku me kunatin e tij,
Shkëlzen Hasani, 29 vjeç.
Ata ishin të lidhur me disa
persona të tjerë nga Plymouth, të cilët ishin korrierë apo menaxherë të
drogës dhe parave. Njërit

Bosi shqiptar i drogës urdhërohet të paguajë
54 mijë paund para se të deportohet

Laver Sakaj
prej korrierëve të ndaluar
nga policia iu gjetën 24,300
paund, të fshehura në një
çantë shpine "Spiderman".
Ndërsa, një tjetër korrier u
kap në rrugët e qytetit me
një çantë, brenda së cilës
gjendeshin 32 mijë paund.
Hetimet gjithashtu çuan në
sekuestrimin e 8.5 kg drogë
një prej korrierëve, të paketuara në 35 çanta me vakum,
me një vlerë prej 87,500
paund. Fundi i operacionit
të Devonit drejtohej nga 49vjeçari nga Torquay dhe 37vjeçari David Hocking, i cili

Personat e arrestuar në Britani
kishte një studio tatuazhesh
në Playmouth. Në korrik, britanikja "The Herald" raportoi se prokurorët thanë se ky
i fundit kishte përfituar
rreth 150 mijë paund,
megjithatë në fund ata u pajtuan me mbrojtjen sipas së

cilës, Hocking kishte një pasuri prej vetëm 9,150 paund
të përbëra në prona, dy llogari bankare dhe paratë e
sekuestruara nga policia.
Gjykata e urdhëroi Hocking
që ta paguante këtë shumë
brenda 3 muajve, në të

kundërt do të qëndronte
edhe 6 muaj të tjerë në
burg. Në të njëjtën seancë
dëgjimore, prokurorët dhe
mbrojtja nuk arritën në një
marrëveshje sa i përkiste
shqiptarit Sakaj. Kur ky i
fundit u arrestua në shtëpinë e tij në Kingswinford, atij iu gjetën më pak
se 10 mijë paund 'kesh'.
Mbrojtja deklaroi se shqiptari kishte përfituar vetëm
9 mijë paund, por hetuesit
insistuan se ai kishte përfituar më shumë, mbi të
gjitha prej një mosmarrëveshjeje për një urdhër
siguracioni me vlerë 30
mijë paund, mbi një "Mercedes". Çështja ishte shtyrë deri më sot, kur u
pranua se Sakaj kishte përfituar rreth 365,293 paund
nga veprimtaria kriminale.
Në seancën gjyqësore,
Sakajt iu tha se duhet të
paguante 54,128.75 paund,
ose në të kundërt do të qëndronte edhe 15 muaj të
tjerë në burg.

SHKURT
Tentoi të vriste
një person, policia
parandalon krimin
VLORË - Një 23-vjeçar
nga Vlora është vënë në
pranga, pasi dyshohet se do
të kryente një vrasje. Policia e Vlorës ka mundur të
parandalojë në kohë ngjarjen, që pas një sherri mes
dy personave, mund të ishte kthyer në një tragjedi të
vërtetë. Sipas bluve, 23vjeçari Romario A., kishte
lënë takim me personin që
ishte konfliktuar tri ditë
më parë për t'u sqaruar, por
me vete kishte marrë armë
të ftohtë. Mësohet se më
datë 10.08.2017, rreth orës
08:40, policia ka marrë informacion në rrugë operative se në lagjen "Kushtrimi", shtetasi Romario A., (i
armatosur), ka qenë duke
pritur një tjetër shtetas (i
paidentifikuar), të cilët e
kishin lënë të takoheshin
në këtë ambient për t'u
sqaruar lidhur me një
konflikt për motive të
dobëta që kishin pasur më
parë. Policia ka shkuar
menjëherë në vendngjarje dhe gjatë kontrollit, të
riut i kanë gjetur në xhep
një thikë, të cilën do ta
përdorte kundrejt shtetasit tjetër. Në këto kushte,
pasi rezultoi se kishte përgatitur
kushtet
e
nevojshme për kryerjen e
një vepre penale, policia
ka bërë të mundur arrestimin në flagrancë 23vjeçarit, banues në Vlorë.
Materialet në ngarkim të
tij u referuan në prokurori
për veprën penale "Sigurimi i kushteve dhe i
mjeteve materiale për të
kryer vepër penale".

Pushuesja bullgare
rrëzohet nga
shkëmbinjtë në Ksamil
SARANDË - Një ngjarje e rëndë ka ndodhur dy
ditë më parë në bregdetin
e Ksamilit. Një turiste bullgare është aksidentuar, teksa po qëndronte tek shkëmbinjtë në breg të detit.
Sipas policisë së Sarandës,
shtetasja bullgare me inicialet P.S., 41 vjeçe, banuese në Sofje, ka rënë aksidentalisht nga shkëmbinjtë e detit. 41vjeçarja u dërgua me helikopter në spitalit e
Traumës në Tiranë për
mjekim më të specializuar.
Sakaq, materialet për ngjarjen u referuan në
Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor Sarandë, për ngjarje aksidentale.
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I zoti ndër të zotët, i madhi ndër të mdhejt, i miri ndër mâ të mirët, Luigji qe i mbarë Shqipnís,
i të gjithë shqiptarëvet, por Shqipnija nuk qe për tê.

B

otimi i veprës së plotë të At Anton
Harapit, sjell në vëmendje publicistikën e tij. Nën titullin "Naltimi i
ndërgjegjes kombtare", Botime Françeskane Shk
odër
e pra rrr
rok së bashShkodër
odër,, 2017, v
ve
ku shkrimet në prozë të At Anton Harapit
botuar në revistën "Hylli i Dritës". Janë
vënë edhe disa shkrime të At A. Harapit
botuar në gazetën "Ora e Maleve", 19231924.
Përshtypjet e tij për ata që i njohu nga
afër
ta që e deshën e a
ta me të cilët n
uk
afër,, a
ata
ata
nuk
u mor vesh e bëri debat, ata me të cilët qe
në një mendje e ata me të cilët ndau mendime të kundërta, parë në dritën e viteve
më v
onë, peshojnë më shumë e më ndryvonë,
rëfimin
she
ej kësaj v
e pr
e shkëpusim rrrëfimin
Prej
ve
pre
she.. Pr
e tij për Luigj Gurakuqin. E ka njohur
mirë, pasi ka qenë pjesë e grupit opozitar
me të.
At Anton Harapi, lindi më 5 maj 1888
në Shir
okë, studioi në A
ustri, botoi disa
Shirokë,
Austri,
vepra. Me instalimin e regjimit, mbas
disa kër
kimesh, k
omunistët e gjetën. Për
kërkimesh,
komunistët
gati gjashtë muaj qëndroi në birucat e
hetuesisë, në Tiranë, nën tortura. U pushkatua natën e 14 shkurtit 1946, në orën
18:30. Eshtrat e tij, kalbur në një gropë të
panjohur
rethina
panjohur,, në rrr
ethinatt e Tiranës
Tiranës,, vijojnë
të pr
esin një v
ar
r. Më 25 tetor 1943, K
presin
var
arr
Kuvuvendi Kombëtar zgjodhi si anëtarë të
Këshillit të Naltë, Mehdi Frashërin, Lef
Nosin, Fuat Dibrën dhe Padër Anton
Harapin. Ky i fundit asistoi në të gjitha
mbledhjet e zhvilluara me praninë e
Këshillit të Naltë, porse u betua më 13 janar 1944 pasi kishte marrë edhe lejen e
Papës.

Pater Anton Harapi

SI E NJOH UNË GURAKUQIN
Ndër shqiptarë nuk njohta kend mâ hijelehtë se Luigj Gurakuqin. Kujtimit t'êm nuk
i çfaqet nji burrë si ai: i urtë, i mendshëm e
njiheri edhe trim si zana. Personaliteti i tij
qe nji krijesë origjinale, ku shpirti shqiptár,
i pajisun me kulturë e qytetnim, shprehej i
madh, i naltë, fisnik.
Këtê pata fatin me e pasë mik zemre e
shoq pune, bashkëpuntuer edhe prîs; me tê
përpoqëm idealet, damë gëzimet e idhnimet;
lirija e besimi qi patëm shoq me shoq, kaptoi ndër hapat mâ të guxueshëm, u ul e përfshini fjalët e punët edhe mâ të zakonshmet:
por deri edhe ndër këto kande të jetës, ku
edhe shpirti i fatosit ka hijet e veta, në fundin e zemrës së tij nuk pashë tjetër veç se
shka bindë, tërhjekë e bân për vehte.
Në Luigjin gjeta njerín, hetova shqiptarin.
Cilësít e rropamet e shpirtit të tij i kam
para s?sh porsi idé, porsi symbol, por nuk
vêhem t' i përshkruej. Sferat e jetës së
Luigjit, nuk ka pendë shqiptari qi i përfshin.
I zoti ndër të zotët, i madhi ndër të mdhejt,
i miri ndër mâ të mirët, Luigji qe i mbarë
Shqipnís, i të gjithë Shqiptarëvet, por Shqipnija nuk qe për tê.
Të parën herë qi më rá t' a njoh, ishem
endè pa h?m ndër valët e jetës. Emzot
Doçi, Pater Fishta e Luigji bisedojshin mbi
problemin shqiptár. Unë, si i rí, rrijshem
e ndigjojshem pa marrë pjesë në kuvend.
Abati don me më bâ me folë, e thotë: Po ky
frati i rí a merret me çashtjet shqiptare?
A e don Shqipnín? Luigji, pa më njohtë pa
më dijtë, si më pau ashtu të frikësuem e
të turpnuem, mori fjalën për mue: - Po, tha
menjiherë, edhe ky e ka për zemër atdhén:
edhe ky tash e jep kontributin e vet, por
tash don të zâjë prej nesh. M'u bâ se m'u
çel perdja: njohta optimistin e dashamirin
e të rijvet. Mora zemër.
Shkuen vjetë e vjetë pá u pá mâ me tê.
Kur, ja, e gjêj në Kuvendin e Françeskanëvet
në Troshan, ku i skredituem e i luftuem, me

Rrëfimi i Luigj Gurakuqit:
Takova atë që donte të më vriste
"I njêjtë, i pa dangë si në jetë, si
në vdekje! Pastë kush të ndjektë!"
- Ani, tha, përzot'a; le të na vrasin, se unë Shqipnín nuk due t'a
ngrehi mbi gjaqe e intriga, por
mbi idé dhe mbi ndiesí.
Nuk kam mar rë kur r nji
shënim për mbi ato kohë vërté
ideale, këtu vetëm due të përtrîj
disa ndër kujtime të çmueshme
qi shpirti i êm ruejti mbi ketë shqiptár vërté të jashtëzakonshëm.

ZGJEDHJET

Në foto:
Luigj Gurakuqi

“

"Kur ishte ministër i
Financave e nuk kishte të
holla as sa me shkue në
Tiranë. - P. Anton, më
thotë, m'i jep dhetë
napoljona uhá"
durimin e fatosit, në qetsí të plotë, pritëte
të dyndeshin rêt e zeza të gojë-këqivet, të
ftofej pasjoni i anmiqëvet, t'a ndiente Shkodra e Shqipnija nevojën e tij. Nuk e mbaj
mend shka folëm, por e dij se folëm gjatë,
folëm me zemër në dorë,
folëm si burrat me kulturë. Këtê veç mbajta
mend, se ishem pjekë në
nji njeri me ndiesí të nalta shpirtnore.
Sikur nuk mjeroi kur
Shkodra pa e njohtë e
përbuzi, ashtu nuk iu rrit
mendja kur Shkodra dhe
mbarë Shqipnija brohoriti për tê.
Në nji odë, në nji tryezë
me tê, me javë e muej
bashkëpunuem në fletoren ?Ora e Maleve?. Aty
pash zotsín theorike e
praktike, aty turret e enthuzjazmit dhe aftësín e
përqendrimit, aty syperjoritetin e fisnikín e tij.
- Luigj, i thom nji ditë:
Na me pendë e të tjerët me
pushkë, na me fjalë e të
tjerët me plumb, tash po na
e dalin e na lanë në záll né me gjithë Shqipní!? E atëherë kush e pat e pat, e mjerë kush
i han shpina dhé!

Ishte koha e zgjedhjevet. Enthuzjazmi i ynë kishte shtî, deri
në popullin e ulët, nji interesim
të gjallë. Lufta elektorale vlonte,
njimend e qetë dhe e organizueme, por me të tanë intensitetin e
vet. Kurr Shkodra me rrethe nuk
u gjet në nji lëvizje mâ ideale, mâ
të madhe e mâ t'organizueme. Ishte e para herë qi muhamedanë e
katholikë të lidhun sinqerisht në
njênën anë, e muhamedanë e
katholikë në tjetrën anë, Opozitë
e Popullore, luftojshin shoq me
shoq si ndër vende të qytetnueme, jo me armë, por me fjalën e lirë e
me propagandë.
Na e kishim shpallë listën e deputetëvet.
I kishim bâ llogarít dhe me sigurí përfundojshin me fitim, deri në nji kandidat.
Natën e zgjedhjevet kundërshtarët na çojnë
fjalë për nji kompromis, po deshëm t'a
qesim atë deputet. Kjo punë veç nuk kishte si me u bâ pa nji dredhí, qi ishte trathtí.
Qe kush tha se do bâ dredhija mbasi qellimi ishte i shêjtë. Nguli kambë Luigji: Kurrën e kurrës - tha - nuk e pranoj intrigën, me e dijtë se e bjerrim krejt çashtjen ndër zgjedhje! Qe i ndershëm e burrë në veshtrim të fjalës. Si ai...
Kishin shtî njerín m'e vrá. Merr vesht
se kush âsht. E kërkon dhe e gjên natën tue
këthye në shtëpí, vetëm për vetëm në rrugë.
Të nesërmen me buzëqeshje dhe me nji
qetësí të kandëshme shpirti më kallxon: P. Anton, e bâna duelin!
Mbramë u ndesha me N. N.,
i dola para dhe me dorë në
revolver i thashë: Në qofsh
burrë, më vrà njitash, se sa
për mbas gardhi qet pushkë edhe i dobti. - Po shka
bâni? Shka të tha? Si u dave
shëndosh? Kështu unë gëzueshëm, por turrshëm. Uli fjalët - tha e më bâni bé
e rrëfé se nuk do të më
vritëte
në
kur r nji
mënyrë. - Po ti? … - Shko,
i thashë, se megjithëse
mundem me të vrá, po të
fali, jo për bé rrêjshëm qi
po bân, por pse nuk âsht
burrní për mue me shtî
në nji njerí të lig sikurse
t?. Luigji qe vërté trim,
por trim i urtë e fisnik.
Njimend se nuk kishte të holla për të marrë
njerí mbas vehtes, por nuk donte t'a marrë as kur me lëmoshë t'atyne qi e çmojshin
dhe e dojshin, i a imponova gati përdhuni.
- Po pse, more Luigj, ti kështu po don me e

marrë në qafë vehten dhe të gjithë ndjekësit e tú? - P. Anton, më thonte me të
gjitha ndiesít e zemrës, m'âsht mbushë
mendja se e para pushkë nuk më mbytë, e
sa për të dytën e shprazi vetë.
Mbasi e provoi njerín qi i dhashë rojë
mbas vehtes, të tanë gëzim më tha: - P. Anton, me kësi burrash, po, mund t'a bâjmë Shqipnín! Kur prekej në dellin e vet ishte enthuzjast i madh, u derdhte në nji optimizëm
të çuditëshëm, gadi me thanë të tepruem.
Ashtu si ishim të përveshun tue shkrue,
ai në njênën anë të tryezës e unë në tjetrën,
vjen postari dhe i dorëzon nji telegram. Porsa e çeli, ngeli me tê në dorë. Përdîhet e
përmblidhet në vetvehte. Si e shoh ashtu
të prém, e pyes: - Shka âsht, Luigj? - Na kanë
fikë, P. Anton; ja, e kanë shpallë revolucjonin atje në Vlonë deputetët t'anë, por âsht
e kotë të qajmë; duhet të jemi solidarë me
shokë; çou të fillojmë edhe na. - Larg-pamës
dhe i kujtueshëm, syperjoriteti i shpirtit të
tij kapërcente sferën e njij karakteri të zakonshëm; ai, për besë e burrní, qe i zoti të
veprojë edhe kundra bindjes së vet.
Ishte emnue Ministër i Financavet e nuk
kishte të holla as sa me shkue në Tiranë. - P.
Anton, më thotë, m'i jep dhetë napoljona
uhá, se për fjalë të nderit po më vjen turp
me i a lypë kujt, mbasi nuk m'a zên besë
kush. Edhe vonë m'i pagoi, jo pse nuk donte
a pse harronte, por pse nuk i tepronte gjâ
në xhep prej rrogës si ministër. Shpirtin
plot e xhepin thatë, rroi pernjimend i vorfën, pse vërtè idealist i pastër.
Kishte nji mamendje të çuditëshme. Nuk
mbante ‹notes› me vehte, as nuk merrte
ndonjiherë shënime për mos me harrue. Nji
ditë e nguca fort në ketë pike dhe i u vûna
tepër të mirrte shënim për nji punë. - Më
provò, tha, P. Anton, a shkruej gjâ për mos
me harrue, dhe a harroj gjâ, kur thom ‹po›.
E provova dhe më duel ashtu.
Si u thye Opozita, shkova dhe e ndesha.
Me lirín e zakonshme turrshem i bâj dý pyetje të thata, por të forta: Si me falimentue
kështu, Luigj? Si me dalë e me hikë Ju tash
prej Shqipnije? - Kishte vdekë në kambë
burri i dheut; me e pasë pré gjak s'kishte
qitë. U kuq, i u muer goja, shtërngoi buzët
e i dha vehtes: P. Anton, tha, na kanë
skreditue tepër keqas, na kanë deklarue
komunista n'opinjonin publik t' Europës!
Për Zotin, nuk due të hiki, por po ndêja unë
këtu, e dij se derdhet gjak, e derdhet kot.
Të kishte pse, nuk po shikojshem fort për
gjak qi derdhet, se mâ për vehte jo se jo,
por po më vjen si trathtí t'a marr në qafë
popullin e shkretë.
Doli dhe e la Shqipnín, për të mbramen
herë. Në Brindisi nji fletorár del t'a ndeshë
dhe i kërkon nji intervistë. E mbaj mend, se
n'atë rasë tha nji fjalë, qi qe testamendi i
tij: Partít e rrymët shkojnë e vijnë, por don
me thanë shumë, se me kaq Shqipnija e
humbi Pavarsín e vet.
Luigj, përmallshëm të falem! Me të gjitha
ndiesít e zemrës të kujtoj! Në kujtimin t'êm,
për pa vdekë nuk të lëshoj! Ti njimend qé,
por edhe jé. Njimend nuk lae as bír as bijë;
nuk shkrove shumë, as nuk u ndjeve aq fort:
e po me ketë modestí t'anden lae trashigim
të pavdekshëm nji ideal të mishnuem, nji
jetë të dêjë për shqiptarë; madhnín e shpirtit shqiptár ti e shprehe në të tanë vlerën,
sinqeritetin e vërtetsín e vet. Ti vdiqe Luigj!
Kjo âsht kunora, qi në ketë përkujtim due
të vê mbi vorrin t' and: I njêjtë, i pa dangë si
në jetë si në vdekje! Pastë kush të ndjektë!
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SHKOLLA E BASHKUAR "SKËNDERBEJ"
LIBRI
Dokumentet arkivore, shkëputur nga libri "Skënderbegasit ndër vite", i autorëve Maksim Fejzulla e Kujtim Boriçi

Lista emërore e nxënësve të Shkollës
së Mesme Ushtarake “Skënderbej”
Kush ka studiuar aty në periudhën 1988-1992

S

hkolla e bashkuar apo
siç njihet shkolla e
"begsave" ka qenë një
ndër institucionet e rëndësishme të arsimit. Në 45
vite të funksionimit të Shkollës së Mesme të
Përgjithshme Ushtarake
"Skënderbej", në 'të, kanë
punuar qindra mësues, pedagogë, ushtarakë dhe
punonjës të shërbimeve të
ndryshme. 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 në
vitet 1988-1991.
Në vazhdim është lista
zyrtare e nxënësve që kanë
studiuar në Shkollën e Mesme të Përgjithshme Ushtarake "Skënderbej" nga 1976
deri më 1977, ndërsa në ditët
në vijim do botojmë listën e
studentëve deri më 1992 kur
kjo shkollë u mbyll, nxjerrë
nga fondi përkatës i Arkivit
Qendror të Ushtrisë. Por për
shkak të praktikës së ndjekur gjatë viteve në dokumentim, veçanërisht në
vitet e para të saj (kadetëve
që vinin nga lufta 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 pakujdesinë e administratorëve të historikut
të institucionit në dekada,
kjo listë nuk është e saktë.
Gjithsesi, kjo është lista zyrtare që ndodhet në Arkivin
Qendror të Ushtrisë, e cila
mendojmë që me përpjekje
të tjera, konsulta e studime
në arkivat e ish-njësive ushtarake, drejtorive të personelit në ministri e reparte, të
pasurohet dhe të jetë e plotë
në volumin pasardhës të
"Skënderbegasit
ndër
vite...".

VITET 1988-1992
Viktor Gjok (Gjergji) Gjoka
Admir Muharrem Shehu
Dervish Hima
Altin Ismail Ariflliu
Altin Enver Beqiri
Altin Vasil Leka
Altin Qerim Sallaku
Altin Isuf Mara

Në foto:
Kopertina e librit

Alfred Mihal Bodo
Arben Ramadan Qereti
Arben Beqillari
Bahri Çekiri
Arjan Jonuz Leka
Blerim Bexhet Kishta
Diamond Zenel Masha
Dritan Vath Çali
Dhimitër Dhori Mele
Edmond Lazdër Matana
Edmond Miço Mane
Edmond Luigji Luçaj
Fatmir Musli Matoshi
Fanol Anastas Pani
Gazmir Abaz Avdullaj
Ilir Myzafer Mema
Ideal Mustafa Huqi
Kastriot Geg Kaçi
Klodian Thoma Kola
Markelian Miti Prendi
Martin Ndok Çokaj
Përparim Sali Memia
Mhill Markoçi
Salami Fari Çota
Shkëlqim Basri Kastrioti
Vladimir Ismet Çota
Ylli Sali Hoxha
Sahit Sinani
Adif Lil Limani
Altin Faik Driza
Altin Sybi Koçi
Altin Sallah Perllaku
Bakush Zeqiraj
Arjanit Pjetër Lleshi
Artan Nikollë Agona
Artan Lame Haxhijani
Artan Ismet Hoti

Artan Zenel Hoxha
Astrit Kadri Hoxha
Astrit Mehmet Vani
Bledar Nazmi Bregasi
Dritan Rrapi Guxo
Çlirim Sefer Pasha
Dritan Dylber Mani
Eduart Kostandin Olldashi
Elton Kosta Pite
Fatmir Nazmi Meta
Ferdinant Shahin Çimani
Flamur Ahmet Bunga
Flamur Sefer Cakoni
Fredi Zef Marku
Gëzim Xhemal Qashku
Ilir Hamit Hyska
Kostaq Vasil Nika
Lorenc Fesal Jemini
Martin Gjok Doçi
Mirban Xhemal Trumçi
Sitki Imet Shehu
Sokol Beqar Hyseni
Vildan Muhamet Bërdica
Ylli Sihat Hasaj
Rifat Suj Sadikaj
Xhemal Hasani
Adnand Spiro Jovani
Andi Shaqir Leli
Altin Riza Basha
Aleksandër Nuredin Xhuvani
Artur Zeno Çakallli
Artur Petrit Zaimi
Behar Qetsor Meka
Eduart Bedri Bilali
Eugen Shaban Floqi
Fisnik Allaman Duriçi
Gentian Zoji Mino

Guri Ponavi Pelinxhi
Genci Idriz Zhupa
Genti Frederik Miço
Hektor Strati Koçi
Hysen Zeqiri Ndreu
Idlir Faredin Rakipi
Ilir Rapi Vasili
Isaton Namik Isarai
Katalen Lefter Kokthi
Luan Dilaver Ramku
Martin Frrok Gjini
Neritan Vasil Mile
Piro Kostandin Topalli
Redin Muharrem Seamini
Redinel Et'hem Kambo
Roland Nikolla Baçe
Skerdi Thoma Prifti
Sokol Agim Fera
Sokol Mentor Hermeraj
Shqipriar Petrit Treni
Vladimir Nush Gjoni
Vladimir Preng Keçi
Alitin Fatmir Hasalla
Artur Myrtahar Xhaferi
Adrijet Kol Stojani
Abdi Dalip Kuka
Vehap Xhaferi
Arben Hajri Telhai
Arben Mustafa Muka
Aristotel Vasil Anganosti
Bledar Izet Xhindi
Bari Xhevat Dogfani
Bledar Emin Preshti
Fatos Zyfer Avdiasi
Florian Fadil Biçaku
Fatos Sali Marku
Genci Ristan Tashi
Gentian Hamdi Sula
Gjergji Shefqet Lleshi
Ilirjan Sotir Jaullari
Irfan Gjolek Memushi
Kujtim Rexhep Balla
Kastriot Filip Cari
Lulzim Ibrahim Zogu
Lin Ndue Pjetri

VITI 1989-1992
Lutfi Ymer Beqja
Mltin Mark Rozhani
Maltin Mark Ndoci
Ndriçim Josif Tollumi
Nikollë Ndue Lleshi
Neritan Bajram Spaho
Petrit Tahir Avdia
Refail Jonuz Londa
Shkëlqim Mersin Dehari
Harun Alush Ceka
Afrim Bilal Mujo
Alban Bastri Begaj
Altin Petrit Pire
Altin Leonidha Tani
Alfred Vasil Daullja
Artan Kodhel Turhani
Artan Dedë Sheri
Beqar Myrdar Stroka
Bilal Adif Demiri
Genci Stafi Bardhi

Genci Jorgaq Pastoli
Gentian Remzi Kapaj
Dritan Naim Troka
Dritan Ajet Lybeshani
Dritan Flamur Badunaj
Daljan Ismail Hoxha
Eduart Ramazan Hysa
Edmir Hilë Hila
Enri Viktor Osmanlliu
Elvis Fuat Alivoda
Ervin Adriatik Ramaj
Herman Stelo Sakaj
Hajri Zhelal Bora
Jetnor Mestan Braho
Krenar Cani Mile
Maksim Jugër Llapa
Mujo Fuat Hoxha
Melsi Jani Marku
Nikolin Kiço Kalemi
Rasim Hamit Canameti
Robert Hysen Ismaillukaj
Rushit Alush Nikolla
Sali Shaban Kadria
Sokol Lutfi Nuredini
Adriatik Jashar Hidri
Kol Tahiri
Altin Meleq Balashi
Altin Hysen Balla
Altin Sami Lila
Arianit Zymer Toska
Arben Luigj Prendi
Artan Gjeto Duli
Artur Luk Gjoni
Artur Pal Ligori
Bastri Agur Liçaj
Bashkim Jakup Hoxha
Dritan Hajredin Brahimi
Edmond Bujar Shahini
Elion Mustafa Ago
Erion Gani Rakipi
Fatmir Pashk Ndon
Fatos Haki Rakipi
Ferdinant Zeni Manaj
Genc Meleq Rama
Gentian Asim Kosova
Gentian Jashar Shehu
Guri Azem Biçaku
Gjergji Vasil Tërpo
Igli Kujtim Tola
Lirim Novruz
Lulzim Nikoll Gjini
Lulzim Bajram Istrefi
Naim Ferit Alla
Odise Gligor Suljati
Sajmir Ismet Zeneli
Sokol Rrapush Saraçi
Xhemal Rexhep Tahiri
Alban Ruzhdi Kalia
Altin Gani Brahimi
Albert Selim Rexha
Arti Xhemil Çuka
Androkli Kiço Kokthi
Altin Shpëtim Dervishi
Alfred Gëzim Jaho
Arben Zef Ftoni
Aurel Albert Zaloshja
Aurel Nexhmi Saliasi
Aurel Bashkim Meta

Bledar Përparim Naqellari
Bashkim Shefqet Ceka
Dritan Enver Gjata
Dritan Zef Kola
Dritan Maksut Ademi
Dritan Mite Puleri
Eduart Gramoz Bregu
Edmond Petrit Canaj
Emiljano Aleks Gjika
Elton Fjodor Beqiri
Ermir Napolon Liço
Erjon Zoi Ziu
Edmond Xhafer Biraku
Genc Andon Prifti
Maringlen Ymer Yzeiri
Roland Hekuran Kolici
Rozan Hamdi Osmani
Rigels Viktor Shallo
Spartak Binaj
Sokol Ndue Hila
Shkëlqim Shaban Babçoni
Vladimir Qamil Jacaj
Viktor Prend Aliaj
Adriatik Tasim LLeshi
Albert Isa Gjoni
Nikollë Çumi
Armir Gëzim Rrebeshi
Artan Hasan Rexha
Artan Banush Tafaj
Bledar Agush Hysa
Blendi Fetah Biçaku
Blerim Shpëtim Tarja
Blerim Skënder Zeneli
Brikeldo Jani Shabani
Dashlan Ramadan Canko
Dritan Jaho Deçka
Dritan Duçka
Dritan Luk Gjoni
Edmond Gani Elesi
Erion Mehmet Hasko
Fatmir Selam Shehu
Fatos Pasho Bog
Gëzim Halil Billa
Gëzim Llesh Korra
Gjovalin Nikollë Marku
Ilirjan Llazar Nano
Ilir Mustafa Sula
Juljan Kadri Bregu
Luan Sabri Hoxha
Olsi Ndriçim Toska
Olsi Ndriçim Toska
Oltin Gëzim Mankollari
Petrit Fran Mhillaj
Polikron Pandeli Xhavara
Prek Nikoll Bala
Riza Bajram Bukaçi
Riza Haziz Gosturani
Vladimir Nazmi Kutalli
Nuri Kërçuku
Aulant Sotir Kondakçiu
Artur Halil Meta
Agim Mitar Llupa
Armand Islam Duçkollari
Altin Hysen Zykaj
Astrit Asllan Laçi
Altin Arsen Martiko
Bledar Syrja Hoxha
Besnik Qemal Shehu
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Gentian Bajram Karameta
Gjovalin Mark Toma
Ilir Vangjel Velo
Ilir Muharrem Baxhia
Ilirjan Spiro Kostandini
Jaho Sali ramaj
Lulzim Xhezmi Myslymi
Mefail Sefedin Bahiti
Gjok Poveshi
Rinor Nezir Hazizi
Roland Dylber Salabehaj
Rushit Shaban Perçe
Shefqet Azem Ymaj
Urim Tasim Palushi
Taulant Zija Muçelli
Vladimir Lame Alikaj
Vladimir Bajram Ruka

VITI 1990-1992

Dashamir Sherif Kurti
Dritan Xhelil Kryeziu
Dritan Nazif Selimi
Eduard Mark Marku
Eduart Demir Balliu
Ermir Simon Shakaj
Genci Pajo Muça
Gëzim Gjergj Nikolli
Gentian Lirim Hysa
Hajredin Shpëtim Jana
Hysen Osman Tahiraj
Kujtim Nikollë Osmani
Mikel Mustafa Mustafaraj
Nazmi Xhemal Piraci
Nikolin Mark Kola
Petrit Nezir Bregu
Redi Niko Foto
Shpëtim Adem Greku
Tomorr Shefqet Cani
Vladimir Ramë Ismail
Viktor Ndue Smaili
Zamir Feim Çela
Zija Ramazan Hoxha
Altin Bajram Silimani
Altin Mustafa Lika
Alfred Hamdi Isufi
Alket Vasil Prifti
Alfred Riza Sinani
Arenc Gani Kurti
Emin Bulica
Arben Ismail Cani
Arben Maliq Toshi
Astrit Sherif Saraseli
Astrit Mirdash
Aurel Banush Gjata
Behar Zeqo Caka
Blerim Petref Meshau
Dalip Rustem Patozi
Dashamir Qemal Disha
Elton Bardhyl Leka
Edi Raqi Tila
Eduart Perikli Manguli
Edmond Nezir Dushku
Fatmir Muhamet Ago
Fiorenc Todi Mustaka
Gazmir Azbi Shehu
Hajdar Hakik Daku
Juljan Faslli Zanaj
Kujtim Ramadan Dushku
Leonard Dashamir Musaj
Nastor Azis Dragovoja
Novruz Selam Muçollari
Rifat Haxhi Toska
Sokol Bajram Tare
Shkëlqim Zija Dauti
Telha Et'hem Haka
Valentin Pjetër Toma
Aleksandër Gjergj Përvaza
Altin Pjetër Gjata
Altin Qani Ibërlin
Arben Mergjan Marku
Arben Xhemal Kajku
Arjan Gjon Deda
Arjan Kodhel Jmerali
Artan Selaudin Haxhiu
Dashmir Hamit Diva
Drini Nehat Duka
Ertan Musa Musai

Ervin Josif Golemi
Fadil Myftar Vata
Gentian Novruz Çepuni
Gentian Haki Deda
Gëzim Sadik Ymeri
Gëzim Shefki Lilo
Gëzim Isuf Ponari
Gramoz Lake Busho
Isuf Dajlan Leskaj
Jamarbër Flamur Haxhiraj
Kastriot Abdyl Arifaj
Kastriot Sali Barçi
Klementin Kozma Zarka
Kreshnjik Limoz Qëndraj
Kristaq Llambo Panajoti
Lavdosh Mitro Doka
Lorenc Guri Fi
Maksim Dalip Hasani
Marcen Dodë Ujka
Olsi Hamit Bezati
Valent Elmaz Xhambazi
Xhevit Nuredin Uka
Zyber Agim Troka
Alfred Ndoc Ukcama
Adrian Dhimitër Qirjazi
Albert Petref Zyka
Arben Tefik Rodhe
Arben Ilmi Rrokaj
Arben Sokrat Pone
Artan Kolë Ulidreu
Arti Sadik Ajazi
Aurel Llukë Petro
Berinush Ferit Tufa
Bledar Bashkim Kuçi
Bujar Xhafer Marku
Çlirim Nazmi Kubaj
Eliat Trifon Kosta
Emiljan Vasil Argjiri
Enkelejd Vasillaq Gjini
Fredi Ahmet Daci
Gentian Ago Goxhaj
Hil Ndue Lleshi
Ilir Bajram Sokoli
Isuf Rushit Marku
Mikel Fejzi Kojdheli
Ndue Marash Gjoni
Olger Ramadan Qatipi
Perent Skënder Proga
Përparim Xhelal Keçi
Saimir Gani Demiri
Safet Muharrem Ciku
Skerdilajd Petrit Tafani
Sokol Rrapush Kondakçiu
Xhevahir Sabri Elezi
Ael Ymer Hyka
Alfred Karajfil Cenaj
Aleksandër Marash Doda
Andi Hajrulla Xeka
Arben Eqerem Lamollari
Arben Luan Zyka
Armando Ferik Hoxha
Armando Ymer Kondi
Armat Musadin Uka
Artan Nikollë Delia
Artan Skënder Hysolli
Artur Rexhep Zoto
Azgan Selim Prengasi
Blerim Binah Kërtoçi

Dritan Fatmir Hamitaj
Dritan Bashkim Veliu
Elton Mark Hasani
Elton Bektash Shametaj
Enkelejd Flamur Selmani
Flamur Rexhep Fero
Gazmir Hysni Bruçeti
Gëzim Petrit Gaxholli
Hajredin Skënder Ndreka
Ilir Nexhat Pepa
Juljan Pandi Bistika
Klaidi Fejzulla Hoxha
Kliton Jashar Xhemaj
Lavdërim Kastriot Hoxha
Leonard Kristo Mitro
Lulzim Mitat Zhupani
Mariel Hifzi Halili
Mjaftor Kostandin Lala
Paulin Ndue-Bardhok Leka
Roland Aleks Andoni
Veri Sazan i
Ahmet Malil Miha
Artan Gjergj Sukaxha
Aleksandër Zef Mushia
Aleksandër Miço Muço
Afrim Vesel Bregasi
Alqi Kristo Mitro
Altin Ali Mane
Besnik Novruz Shatro
Dritan Xhemal Bici
Enton Myftar Pipa
Ernest Xhezo Sinovarfi
Gentian Xhelal Hoxha
Gjergj Grigor Bezati
Ilir Sabri Çuni
Ilir Zeni Muska
Ismet Riza Oruçi
Jetnor Lavdosh Xhaferi
Juljan Sulejman Alushi
Krenar Hysni Zani
Lefter Halim Sade
Leonard Halim Xhaferi
Miklon Mark Ndoci
Novruz Qemal Gjermenji
Preng Gjet Nikolla
Sokrat Xheladin Çapi
Sokol Maksim Gjini
Shkëlqim Gjon Rica
Valentine Gjergj Maklaj
Xhafer Hysni Lupi
Xhevair Zeqir Kurti
Ulian Leonidha Kasneci
Alfred Ndue Lucaj
Altin Kasëm Isufi
Altin Mina Çollaku
Altin Shaban Labi
Altin Neki Malaj
Alban Çobo Veipi
Afrim Sadik Dishani
Arjan Kristaq Zhupani
Arqile Vangjel Kordha
Arnold Pulo Troqe
Artan Pavllo Dede
Azem Sherif Qosja
Besjan Mero Hamzo
Edmond Lutfi Murra
Fatos Shane Isaberi
Gazmend Bajram Dulemali

Admirim Qemal Sinakoli
Agim Harun Zeqiri
Hysen Tafa
Latin Hasan Ibrahimi
Arjan Petrit Polisi
Armando Bashkim Babameto
Artur Ali Pasho
Artur Ramadan Feto
Artur Liman Sheshi
Bardhyl Xhafer Murati
Bardhyl Bajram Tosku
Dhimitraq Petro Tore
Eduart Namik Plaku
Eglantin Kostandin Rama
Elton Selfo Muçi
Ermal Prend Syziu
Gentian Xhelal Selami
Gëzim Bashkim Hodaj
Gëzim Mark Gjergji
Ilinden Adnand Qejvani
Iraid Përparim Dauti
Lulzim Bajram Leka
Maksim Muka
Rezart Qani Hidri
Sajmir Luto Deliu
Shpëtim Petrit Rakipi
Taulant Nasho Haxhokulli
Tonin Prel Prendi
Adriatik Mynyr Mehmeti
Afrim Mehmet Metalia
Artan Meleq Çollaku
Xhemal Isa
Alfred Pandi Meço
Asllan Isak Hoxha
Bashkim Mark Shkurti
Blendi Refat Bilbili
Ermir Qemal Allkurti
Enton Rexhep Ahmeti
Fatos Gani Shabani
Gentian Nuri Bendaj
Guxim Bilbil Caushi
Hamit Abdyl Doçi
Ilir Tomorr Haxhiu
Kasem Bajram Dova
Lorenc Fitim Saraçi
Mark Gjergj Brozi
Oltin Shpëtim Lulaj
Pretaq Lefter Beqo
Rakip Sulejman Plaku
Shkëlqim Ramiz Ndoi
Ylber Ndue Prendi
Vangjush Petraq Zoto
Vladimir Edip Koçi
Vath Lila
Agim Pelivan Canaj
Altin Nazi Fype
Altin Jorgo Ndreu
Altin Veri Tode
Alfred Selam Allamani
Arjan Shefki Kariqi
Arben LLesh Buraku
Aurel Maliq Kryemadhi
Bledar Enver Koka
el Dashmir Kodra
Dritan Enver Rama
Dritan Pelush Isufi
Edmond Laver Gojta
Ermal Jashar Grembi
Ervin Remzi Gjika
Gentian Hekuran Gremshi
Gazmir Rifat Hakorja
Genti Yzeir Çobani
Ilir Idajet Leka
Ilir Petrika Karoli
Kreshnik Hysen Meta
Ledion Sokrat Kola
Oliver Qatip Gregollari

Sybi Qemali
Robert Setar Haruni
Sokol Tomor Zylaj
Gentian Bezat Doçi
Artan Neim Çepele
Agim Elez Thaçi
Arben Lekë Laze
Bardhyl Ismail Bozha
Dritan Selim Xhaferi
Erjon Baçi
Ëngjëllush Njazi Avduli
Flamur Hashim Shuli
Fatmir Kasem Aliu
Festim Adem Yzeiraj
Gentian Qani Pjeçi
Gentian Shaban Kosova
Gazmend Yzedin Spahiu
Gëzim Zef Prendi
Jetnor Bajram Spahiu
Leonard Selim Islami
Maksim Hysen Bejko
Sajmir Veli Derjaj
Skënder Hysen Kurti
Ymer Beqar Muça
Altin Zabit Çera
Altin Bashkim Rama
Arjanit Bujar Hazizi
Arjanit Metli Rustemi
Artan Zhani Demrozi
Arben Gjin Ndoi
Arvenal Sotiraq Gogo
Aurel Ismet Kasemi
Dashnor Livan Toska
Dritan Mark Ndoka
Dukagjin Xhemal Shahini
Erzen Faik Jashari
Fitim Muhedin Meleqi
Gazmend Syrja Gudaj
Gentian Adem Jaupi
Gentian Shaqir Hyka
Gjin Kol Zallina
Irakli Aristidh Angjeli
Ilam Abedin Toçilla
Izmir Lutfi LLeshi
Klajdi Kujtim Hasani
Klajdi Daut Dylollari
Luftim Aqif Sula
Lumo Mystehak Xhani
Petrit Sejdi Blegu
Spartak Bardhosh Hoxha
Sulo Arqile Alimerko
Shkëlqim Xhelal Hamiti
Tom Llesh Lugja
Roland Pano Nita
Afrim Islam Mataj
Alban Ibrahim Huna
Albert Dervish Muçalla
Altin Korona Korona
Xhovalin Çota
Astrit Robert Sulstarova
Avni Eqerem Gjata
Dritan Avni Sogani
Edmond Thoma Kali
Evrion Muharrem Xhaxho
Enkelion Vasip Togu
Flamur Beqir Hasa
Gentian Osman Brahimaj
Gentian Nehat Karameta
Gjergj Rami Bog
Lavdosh Jonuz Brahimi
Leonard Sulejman Koçi
Lorenc Todi Goga
Mersin demir Doda
Ramadan Besim Karakushi
Sokol Medin Myrto
Sazan Shefqet Fero
Shkëlqim Fran Nike
Ylli Hamit Vata
Vamsi Pavllo Babi
Mirash Tom Marku
Adriatik Lavdërim Qamili
Adnand Vizhdan Lame
Artur Jorgo Dedi
Altin shkëlqim Bëzhani
Artan Sefer Bosha
Anif Mirdaim Kasa
Besnik Man Lushi
Bilal Dilaver Almati
Eduart Xhevit Arapi
Eduart Rexhep Kaçi
Edmond Myrto Ahmataj
Erjon Kujtim Kotori
Flamur Tefik Tafa
Gazmend Mustafa Muça
Gentian Ilmi Tabaku
Gëzim Dule Mamushi

Hysen Bashkim Muça
Kasem Avdulla Çela
Marjon Mëhill Ndreca
Marjan Zef Toma
Olsi Mersin Dino
Oltjon Bardhyl Nazarka
Sefedin Xhemal Balliu
Skënder Sait Çena
Sokol Agim Xhafa
Sokol Pal Tahiri
Ylbi Haxhi Muhollaj
Admir Skënder Hysa
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Ura bashkuese
mbi muret ndarëse

(V
ijon ng
a ffaqja
aqja e parë)
(Vijon
nga
... ngritjen e Murit të Berlinit.
Ndonëse është folur e shkruar aq
shumë, edhe sot, 56 vjet pas ngritjes së tij, imagjinata njerëzore e
ka tejet të vështirë të pranojë
logjikën e këtij megaabsurdi.
Sepse, siç e kam përshkruar gjerësisht në librin "Berlini pa Mure",
bëhet fjalë për një mur unikal 156
km të gjatë me katër breza me tela
me gjemba, mijëra shtylla, kanale,
302 bunkerë etj. që vijoi
sofistikimin teknologjik deri në
vitet '80.
Ndryshe nga ata të mëparshmit
që kishin karakter mbrojtës apo fetar - Muret e Babilonisë, Muri i
Madh Kinez, Muri i Lotëve etj.,
Muri i Berlinit ndau për 28 vite fizikisht një qytet dhe një vend në dy
sisteme dhe dy botë krejt të
kundërta! Ai ishte pasojë e zhgënjimit të thellë me epërsitë virtuale
të socializmit. Gjatë periudhës
1949 - 1961, mbi 2,5 milionë gjermano-lindorë vërshuan drejt Berlinit Perëndimor, nga të cilët
160.000 vetëm gjatë 6 muajve të
parë të vitit 1961! Ky mur vërtet
frenoi largimin në Perëndim, por
jo frymën, idealin dhe dëshirën, që
mbetën të gjalla deri në rrëzimin
e tij; sepse, nga "Prusia e Kuqe" apo
"vitrinë" e pretenduar e socializmit, Berlini Lindor ishte kthyer
në një Ferr të Kuq dhe kafaz të
mbyllur turpi, kurse RFGJ-ja ishte kthyer në një mrekulli të re social-ekonomike botërore.
Dihet tashmë historia e 28
viteve deri në shembjen e këtij
muri që solli ribashkimin historik
paqësor gjerman/evropian. Kjo
falë Perëndimit, që iu kundërvu
nismës ogurzezë të Hrushovit dhe
Ulbricht/Honeker me hedhjen e
spirancave dhe ndërtimin e urave
të shumta lidhëse të mirëkuptimit, afrimit dhe bashkëpunimit.
Muri pësoi krisjen e tij të parë më
26 qershor 1963, kur presidenti
mitik Kennedy mes ekzaltimit të
gjysmë milionë berlinezëve bëri
fare pranë tij pohimin emblematik
"Ich bin ein Berliner" (Unë jam
berlinez).
Më 1970, Kryebashkiaku i Berlinit Perëndimor i asaj periudhe,
Kancelari Nobelist Ëilly Brandt
lançoi "Ostpolitik", një platformë
emblematike me objektiv final
"ndryshimin nëpërmjet afrimit me
Lindjen". Ostpolitika dhe përkrahja e fuqishme amerikane ishte Harta Rrugore me "stacionet" e njohura madhore historike - Pranvera
Çeke, Solidarnosi Polak, Soproni
Hungarez dhe Ballkoni i Pragës, që
çuan te 9 nëntori 1989 historik i
shembjes së këtij muri.
Por, për të qenë realistë, me
gjithë arritjet e shumta, sot bota
dhe Evropa janë ende larg pritshmërive të fillimit të viteve '90 dhe
triumfit përfundimtar mbi muret.
Për më tepër, 27 vjet pas rrëzimit
të Murit të Berlinit, vërehet sërish
një zell i madh për zgjidhjen e
krizave dhe problemeve të ndryshme, duke mbrojtur e, ca më keq,
duke ndërtuar mure të gjithfarëllojshme - prej guri dhe betoni, fizike dhe virtuale, shpirtërore, poli-

tike, partiake, ideologjike, etnike,
ekonomike, integruese, tregtare,
fetare, racore, gjinore etj.; natyrisht, jo si Muri i Berlinit, por pak a
shumë me të njëjtin synim dhe
efekt - të ndajnë fizikisht popujt,
idetë, vlerat, kulturat, ekonomitë,
besimet.
Këtu nuk e kemi fjalën për
muret penguese ndaj vërshimit të
paligjshëm të miliona emigrantëve,
si ai në kufirin SHBA - Meksikë apo
dhe në Hungari; edhe pse për to
mbetet i hapur opsioni i rrugëve
dhe alter nativave të tjera më
efikase, që të pasqyrojnë imazhin
dhe vlerat e vërteta euroatlantike;
as për muret raketore që kanë
qëllime mbrojtëse. Fjala është për
vazhdimin e ekzistencës dhe ngritjen e mureve të reja brenda
vendeve dhe ndërmjet tyre. Por më
të rrezikshmet prej tyre janë muret
në kokat dhe mentalitetin e
njerëzve. Mijëra të rinj dhe në vendet perëndimore janë radikalizuar
dhe rreshtuar përkrah Shtetit Islamik, sepse në vend të urave të
hapjes dhe integrimit, kanë montuar në mendjet e tyre ura, bunkerë
dhe gjithfarë barrierash të tjera që
i kanë larguar nga realiteti.
Këto mure po mbijnë kudo. Ja,
shihni Venezuelën, ku presidenti
Maduro, krijoi jashtë çdo rregulli me
votim-farsë Asamblenë Kushtetuese,

një mur i madh ndarës me Parlamentin e zgjedhur demokratisht vetëm
një vit më parë! Vetëm e vetëm për

“

Ky mur vërtet frenoi
largimin në Perëndim,
por jo frymën, idealin
dhe dëshirën, që mbetën
të gjalla deri në rrëzimin
e tij; sepse, nga "Prusia
e Kuqe" apo "vitrinë"
e pretenduar e
socializmit, Berlini
Lindor ishte kthyer në
një Ferr të Kuq dhe
kafaz të mbyllur turpi,
kurse RFGJ-ja ishte
kthyer në një mrekulli
të re social-ekonomike
botërore.

të shpëtuar pushtetin personal përballë shkallëzimit të pakënaqësisë
popullore për gjendjen e pashpresë
ku e ka futur vendin.
Po ashtu, kolonitë e paligjshme
që vazhdojnë të ngrihen në territoret e pushtuara palestineze janë
mure dhe më të këqija ndarëse dhe
bllokuese për paqen dhe sigurinë
se dhe vetë Muri/Gardhi i Ndarjes
në West Bank që Izraeli ndërtoi në
vitin 2000. Ndërsa Qipron e vogël e
të bukur vazhdon ta mbajë të ndarë
në dy pjesë një mur i madh politik/ushtarak i ngritur me forcën e
armëve qysh në vitin 1974.
Shumë mure janë shembur në
Ballkan gjatë 25 viteve të fundit.
Paralelisht me këtë proces, Shqipëria ka rol të spikatur edhe në
ngritjen e urave të shumta, ku
spikat bashkëjetesa fetare model.
Gjithsesi, sfidat në këtë fushë janë
të shumta dhe të mëdha.
Megjithëse demarshet, përfshirë së
fundi dhe Procesin e Berlinit, krahas mbajtjes me fanatizëm të
shumë mureve në rajonin tonë,
hera-herës hidhen edhe themele
muresh të rinj. Kështu, ka gati 20
vjet që Greqia dhe Maqedonia nuk
kanë qenë në gjendje të zgjidhin
çështjen e emrit; ky i fundit është
kthyer në një mur të vërtetë të
lartë ndarës për anëtarësimin e
Maqedonisë në BE dhe mar-

rëdhëniet ndërmjet tyre. Ndërkohë, pakicat etnike, këto ura të fuqishme lidhëse, kthehen jo rrallë
në mure ndarëse dhe armiqësie!
Për ironi të fatit, ka dhe 5 vende
anëtare të BE-së që mbajnë ende
në këmbë Murin e Mosnjohjes së
Kosovës, sepse sipas tyre mund të
shërbejë si "precedent" për disa
probleme të krijuara apo të
trashëguara ato vende. Ndonëse, të
paktën 10 vitet e fundit, veç njohjes së saj nga 114 vende, janë
dhënë male me fakte dhe argumente bindëse ligjore edhe nga institucione të pavarura ndërkombëtare që e cilësojnë qartë Kosovën si një rast "sui generis"; kësisoj, nuk ka kurrfarë relevance
me "konfliktet e ngrira" me rajinet,
etnitë dhe pakicat në këto pesë
vende.
Këto dhe plot raste të tjera
vërtetojnë profecinë e poetit tonë
të madh Xhevahir Spahiu, kur në
poezinë e tij "Muret" (1999) shtron
pyetjen emblematike: "A thua në
një ditë me muret kemi lindur,
ngrihen për t'u shembur, shemben
për t'u ngritur?" Ja pse, përvjetori
i Murit të Berlinit, veç kujtesës
historike përbën edhe një thirrje
të fuqishme për të vijuar shembjen e tyre, për të mos lejuar mure
të reja dhe që mbi to të ngrihen ura
të mëdha lidhëse dhe bashkuese.
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KËNGËTARJA DHE PORTIERI, ÇIFT PREJ MË SHUMË SE NJË VITI

Ndahen Çiljeta
dhe Alban Hoxha

Problemet e çiftit, që sollën
edhe prishjen e marrëdhëniess

VIP-a-a NË PLAZH

Luana Vjollca hedh
poshtë zërat për
operacion te të pasmet

ATALANTA
KËRÇYKU:
Modelingu fushë e pistë, ka miss-e
që kurrë s'kanë shkelur në pasarelë
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Intervista/ Modelja: Ka ardhur koha e miss-eve me universitet

ATALANTA KËRÇYKU:

Modelingu fushë e pistë, ka miss-e
që kurrë s'kanë shkelur në pasarelë
Egla Xhemalaj

E

bukur dhe e zgjuar ësh
të prerja fatale", rrëfen
modelja bukuroshe, që
me sa duket i gëzon të dyja
virtytet. Atalanta është shumë
ndryshe nga koleget e saj.
Modelingun e ka nisur shumë
herët, ndaj i ka të shumta
kurorat kombëtare dhe
ndërkombëtare, por mbi të
gjitha i ka këmbët në tokë.
Sapo ka përfunduar studimet
për arkitekturë, sepse për
bukuroshen, një modele duhet edhe të shkollohet. Në intervistën dhënë për "Bluetooth", ajo rrëfen emocionet e
çmimeve që ka marrë. Më tej
Atalanta shpreh se ka njohur
shpesh modele që s'kanë
lidhje me modelingun. Një
femër e bukur nuk kishte se
si të mos kishte një dashuri
të madhe përkrah. Duket se
bukuroshja e pasarelave është totalisht e dashuruar me
partnerin e saj.
Si ka qenë kjo verë për Atalantën?
Kjo verë ka qenë më shumë
e zënë se verat e tjera. Jam
një njeri që merrem me
shumë gjëra njëkohësisht, e
duket sikur këta tre muaj u
mblodhën më shumë se kurrë. Finalizova studimet universitare pesëvjeçare për arkitekturë me titullin master.
Më në fund kam hapur biznesin tim të jogurterisë dhe ëmbëlsirave në Elbasan, për
këtë mund të flasim gjerësisht
në një intervistë tjetër. Dhe
kam shijuar e do shijoj ende
pushimet në jug të Shqipërisë,
e ndoshta edhe jashtë.
Duket se dalloni nga modelet e tjera; nuk përfshiheni në skandale dhe s'jeni
pjesë e lajmeve rozë. Është një strategji kjo?
Mendoj se asnjë nga vajzat
nuk e dëshiron të përfshihet
në këto lloj skandalesh, madje edhe ato që e kanë bërë,
tani po përpiqen ta pastrojnë
profilin e tyre. Normalisht, jam

"Ju rrëfej lidhjen time, jam e dashuruar"
kujdesur të mos jem pjesë e
tyre, por mund të them se
edhe stili im i jetës jo shumë
aktiv nëpër Bllok dhe jetë nate
ka bërë të vetën. Mbetet një
strategji, sepse dua që
njerëzit të më njohin për ato
gjëra për të cilat po investoj
punë e mund, e jo për gjëra
çasti. Jam arkitektja e fatit tim.
A ju largon nga fama ky stil?
Në Shqipëri po. Ne kemi aftësinë të bëjmë të famshëm
njerëz me antivlera, që nuk
përçojnë asnjë mesazh të
mirë. Vazhdimisht tundohem
të bie pre e këtyre stileve me
ndonjë gjë të përgatitur, por
më pas shikoj se sa vlerave
të vërteta do u vë shqelmin
njëkohësisht. Normalisht,
kudo në botë do ishte e
kundërta, ka plot artiste që
tregojnë aq sa duan nga pjesa rozë, e më shumë për artin ose profilin në jetë.
Shumë kurora, shumë
çmime; sa e shpërblyer
ndiheni?
Unë ndihem shumë e shpërblyer, dhe e gjitha kjo ka
ndikuar në të ndjerët një njeri
më i plotësuar dhe me një
ego të ushqyer mirë. Por në
kuadër të vendit tonë nuk ndihem shumë e shpërblyer.
Mbaj mend që kur erdha nga
jashtë me një 'valixhe' eksperiencash, titujsh dhe mbështetjeje nga të huajt, u përballa me një realitet ndryshe nga
ç'isha mësuar dhe kuptova
që duhej ta pranoja këtë gjë.
Cila është ajo kurorë që e
keni shijuar më shumë, që
jeni përlotur kur e keni marrë?
Më emocionuese ka qenë
kurora e parë. Ajo e "Miss International Automoto Sport
2014" në Vodice, Kroaci. Ishte momenti që më shkëputi
përgjithmonë nga të qenët një
vajzë e thjeshtë. Ai moment
më ndryshoi jetën. Më pas
vlen të përmendet momenti
kur mora titullin "Miss Grand

Sea 2015" në Sofje, Bullgari.
Ai çast më ka përlotur, sepse
vlera e atij evenimenti ishte e
madhe dhe me peshë në
botën e miseve edhe nga
numri i shteteve pjesëmarrëse.
Jeni zhgënjyer nga ky profesion?
Jam zhgënjyer se pse nuk
ndenja jashtë të vazhdoja më
shumë, por shkollimi i lënë
përgjysmë më detyroi të kthehesha. Jam zhgënjyer në
shumë evenimente. Kjo
fushë është shumë më e
pisët sesa mendoni dhe ka
shumë prapaskena. Duhet të
jesh shumë e vëmendshme
dhe e zgjuar që të kuptosh
çdo gjë e të gjesh zgjidhjen e
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duhur.
Njihni modele që nuk kanë
shumë lidhje me pasarelat
dhe modelingun?
Në Shqipëri pothuajse të
gjitha nuk kanë shkelur
askund në ndonjë pasarelë
apo sfilatë misi. Është për
të ardhur keq kjo gjë, sepse
nuk njihen profesionistet,
por modelet e "Instagram"it. Ka dhe nga ato të tjerat
të cilat kanë ecur vetëm si
fotomodele, por në realitet
janë larg nga fotot e publikuara.
Çfarë raporti keni me to?
Të gjithë njihen me të gjithë
në Shqipëri. Unë nuk jam tip
inatçor, madje ruaj raporte të
mira. Nëse je mike me mua,
je prej shoqërisë e jo se
çfarë bën apo hiqesh në jetë.
Sa i kushton bukuria Atalantës?
Shumë! Jam një njeri që
shpenzoj maksimalisht për
mirëmbajtje trupi, flokësh,
make-up-i, veshje etj. E
bukura kushton dhe do
mirëmbajtje të vazhdueshme. Kushdo në këtë
profesion, sadopak e përfshirë, e di që kjo formulë
kështu funksionon. Nëse nuk
e bën, hap krahun dhe zëvendësohesh.
Si ia dilni që ta mbani veten kaq në formë?
Jam shumë me fat gjenetikisht. Nëse sheh nënën time,
ka trup pothuajse me linja
dhe e dobët si unë. Por nuk
mund të lë pa përmendur
edhe aktivitetet fizike në nivel të moderuar. Dietat e
shëndetshme ushqimore.
Sidomos të qenët vegjetari-

ane (kjo gjë jo për dietë, por
si stil jete pro të drejtave të
kafshëve) e ndihmon shumë
një trup të mirë, sepse eliminon yndyrat shtazore dhe
fokusohesh te frutat, perimet
e pastat.
Një femër plot sharm; sa ju
ngacmojnë meshkujt?
Çdo femër ka ngacmime në
ditët e sotme. Të paktën në
Shqipëri, se jashtë nuk funksionon kështu. Normalisht që
ngacmohem shumë, e ca
raste fare, pasi mendojnë se
të gjitha modelet gjuajnë lart.
Përkundrazi, unë jam shumë
njeri i thjeshtë po të më njohësh.
Po ata të famshmit?
Të famshmit shqiptarë
përgjithësisht nuk sillen si të
tillë. Flas për meshkujt më së
shumti. Normalisht që ngacmojnë, pasi të lidhin evente
dhe vende që frekuentojmë.
Por kur kujton se me kë janë
lidhur më përpara (pasi jeta
private këtu njihet), automatikisht kthehesh te djemtë e
thjeshtë (qesh).
Si është jeta juaj private?
Momentalisht jam e lidhur dhe
më se e lumtur. Kjo ndjesi
është diçka që nuk blihet. Kur
mendon se ke dikë që do
bënte gjithçka për ty në të
mirë e në të keq.
A keni plane për martesë?
Është ëndrra e çdo femre të
martohet. Normalisht edhe e
imja. Imagjino një arkitekte si
unë se çfarë ëndrrash kam
për arredimet e zbukurimet e
dasmës. Do vijë edhe ajo periudhë, në kohën dhe momentin e duhur.
Vini shumë sensuale në

fotot tuaja; a keni marrë
ndonjë ofertë për të dalë
nudo?
Po, kam marrë. Por nuk i
mendoj kurrë seriozisht,
sepse nuk më pëlqen kjo
gjë. Nëse do bëhej fjalë për
një kauzë të mirë e të ishte
një nudo artistike, pa vulgaritet dhe e mbuluar me lezet,
do mendohesha.
Kush është shuma që zhvesh Atalantën?
Nuk ka shumë që më zhvesh. Do bëja sete artistike feminile pa u vulgarizuar, me një peshqir për
shembull, e mbuluar
vende-vende, e kjo për
një kauzë të mirë. Ndryshe jo.
Ndërkohë, projekte të reja
keni edhe për shtatorin; ku
do t'ju shohim?
Dëshirat e mia janë të
mëdha. Përpjekjet gjithashtu. Ëndrra ime e kahershme
është televizioni. Uroj të realizohet. Edhe po s'u bë,
këtu jam prapë, nuk dorëzohem.
Çfarë mendoni për modelet që kanë pushtuar
televizionet shqiptare si
moderatore?
Përgjithësisht i njoh, dhe
janë vajza të këndshme, që
kanë ardhur nga vite të tëra
televizion. Disa si velina e
të tjera si gazetare. Mendoj
se ka ardhur koha e misseve me universitet të sjellin
risi.
A mjafton bukuria për
televizionin?
Nuk mjafton të jesh veç e
bukur. Diku do çalosh e do
krijosh impaktin e një vajze pa tru e veç me bukuri. E bukur dhe e zgjuar
është kombinim fatal.
Është ajo prerja e artë ku
ti shpalos vite të tëra dije
në një ekran ku shkëlqen
esterikja.
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VIP -a në plazh
Luana Vjollca hedh poshtë zërat për operacion te
të pasmet, muaji i mjaltit ekzotik i Orinda Hutës
E rinisim maratonën tonë të përjavshme edhe këtë herë me fotot e përzgjedhura të VIP-ave tanë nëpër vendet e ndryshme të
botës ku po kalojnë pushimet këtë verë. Të shumtë kanë qenë ata që kanë zgjedhur Shqipërinë për të kaluar këto ditë të
nxehta vere, por gjithashtu kanë qenë dhe të tjerë VIP-a, të cilët kanë preferuar vendet fqinje si Turqia për t'u relaksuar. Pa
humbur kohë e nisim këtë maratonë, duke ju sjellë disa nga fotot më "hot" e të veçanta të tyre.
Pamela Aliaj

Vilma Masha

M

oderatorja bukuroshe e "Sport News" është zgjedhur kësaj
radhe të jetë pjesë e maratonës sonë të VIP-ave. E nuk kishte
se si të mos ishte Vilma Masha, një nga imazhet më të bukura të
"DigitAlb". Ajo këtë verë nuk ka zgjedhur vetëm një destinacion për të
kaluar pushimet. Një nga vendet e saj të preferuar këtë verë ishte
edhe Sardenja e Italisë,
ku me sa duket
bukuroshja brune ka
kaluar vërtet momente të
paharrueshme. Kësaj
radhe ajo ka preferuar të
shfaqet në pishina, ku po
shijon momentet e saj të
relaksit në këto ditë të
nxehta. Në foton e dalë
me rroba banje duket se
është në top-formë dhe
shfaqet si një sirenë e
vërtetë.

Luana Vjollca

E

nisim me moderatoren bukuroshe këtë maratonë për "VIP-at
në Plazh". Luana më në fund, pas shumë impenjimesh, ka
gjetur një moment të qetë për veten këtë verë. Ajo ka preferuar t'i
nisë pushimet jashtë vendit, në Republikën Domenikane, në Punta
Cana, një vend vërtet magjepsës. Ajo nuk ka ngurruar të na sjellë
foto të vendit ku po kalon këto ditë të nxehta vere, e shtrirë në rërën
e nxehtë me një palë rroba banje seksi, të cilat tregojnë se është
në super-formë edhe këtë verë. Nuk mund të lëmë pa përmendur
edhe foton e postuar në pishinë, ku bukuroshja bionde shfaq format
e saj bombastike që i kanë lënë vërtet ndjekësit e saj pa frymë. Pas
zërave të shumtë për operacion në të pasmet e saj, ajo nuk ka
ngurruar t'i hedhë poshtë, duke i përgënjeshtruar me videon e
postuar në "Instagram".
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Gaz Paja

Suada Sherifi

N

M

uk kishte se si t'i mungonte maratonës sonë edhe figura e
VIP-it mashkull. Këtë radhë kemi zgjedhur në maratonën tonë
humoristin e njohur të "Portokallisë" Gazmend Paja. Ai është duke
i shijuar këto ditë të nxehta vere në jugun e Shqipërisë. Në fotot e
postuara në "Instagram" duket se humoristi po kalon çaste relaksi
në Dhërmi, një nga destinacionet më të bukura dhe tepër të
preferuara të VIP-ave për këtë verë. Para disa ditësh ai thuhet se u
përfshi në një "sherr", por me sa duket e ka përgënjeshtruar
menjëherë nëpërmjet fotos në det, duke thënë se është tepër
paqësor për të nisur një sherr. Gjithsesi, Gazi, si gjithë VIP-at e
tjerë, është duke shijuar detin e mrekullueshëm të Jonit, të cilin ai
e quan "parajsë". Dhe ka shumë të drejtë!

odelja jonë bukuroshe Suada Sherifi vazhdon të mahnitë fansat e saj me fotot
e postuara në rrjetin social "Instagram". Nuk ka se si të jetë ndryshe për një
nga modelet
më të bukura
dhe miset e
Shqipërisë.
Edhe pse
mami, ajo
është në një
formë për t'u
pasur zili nga
të gjithë. Kjo
vihet re
shumë mirë
në fotot e
postuara herë
pas here në
rrjetet sociale.
Në foton e
fundit ajo ka
dalë si një
sirenë e
vërtetë, ku
duken linjat
fantastike të
Suadës
bukuroshe.

VIP -a në plazh
Rozana Radi

K

ëngëtarja e njohur e skenës shqiptare Rozana Radi ka
preferuar një destinacion jashtë vendit për të kaluar pushimet,
aktualisht në Turqi. Nuk kanë munguar dhe fotot e shumta me
rroba banje të këngëtares, të cilat tregojnë se Rozi është në një
formë shumë të mirë edhe këtë verë. Në një nga fotot me bikini të
verdha ajo
duket shumë
provokuese
dhe tepër
ndjellëse dalë
para pasqyrës.
Ndërsa në një
tjetër foto në
pishina, ajo ka
dalë me një
body të bardhë
super-seksi.
Duket se Rozi
po kalon një
kohë të
veçantë këtë
verë jashtë
vendit, larg
impenjimeve të
shumta dhe
temperaturave
të nxehta të
kësaj vere.

Orinda Huta

E

mbyllim këtë maratonë për këtë javë me nusen e re Orinda Huta. Ajo
nuk ka harruar të kënaqë fansat e saj me momente të veçanta të muajit
të saj të mjaltit me Turin, në disa vende të botës që zgjodhën t'i vizitojnë.
Fotot e fundit vijnë nga parajsa e Tailandës, në Phuket. Në këto foto duket
super-seksi dhe shumë e lumtur këngëtarja bukuroshe Orinda. Dhe, pse jo,
në një mrekulli të tillë vetëm lumturia është pjesë e saj.
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VILDANE ZENELI
e tepron, modelja zgjat
këmbët me fotoshop

M

odelja e
njohur
Vildane Zeneli
njihet për linjat
seksi dhe
ëmbëlsinë e
fytyrës. Ajo kohë
pas kohe poston
në profilin e saj në
"Instagram" foto
mjaft provokuese.
Edhe pse ka
forma të mira,
Vildania nuk është
e kënaqur me
dukjen, duke
zhgënjyer fansat,
të cilët e kanë
akuzuar shpesh
se përdor
fotoshop. Në
foton e fundit
postuar në rrjetet
sociale modelja
ka zgjatur këmbët
për t'u dukur më e
gjatë. Zeneli është
kritikuar dhe
përfolur shumë
për veprimin që
ka kryer.

Zbulohen ftesat e
dasmës dhe data
e martesës së Besit
dhe Xhensilës

D

asma e aktorit Bes Kallaku dhe këngëtares
Xhensila Myrtezaj është më afër nga sa
mendohej. Ata do të lidhen në martesë në 1
shtator të këtij viti, dhe këtë e tregon ftesa e tyre e
dasmës. Mjaft klasike, me shkronja të arta ku janë
gdhendur inicialet, e poshtë tyre data e martesës.
Gonxhet e trëndafilave, të cilat janë simbol i
kurorëzimit të dashurisë, vijnë fill pas datës. Pritet
që dasma e çiftit të njohur të jetë përrallore. Ne
mezi presim shtatorin!

Prishet koncerti i Capital T
Ndërhyn policia, fansat ulërijnë
D

itët e fundit jemi mësuar të
lexojmë lajme të ndryshme sa
u përket incidenteve të artistëve
gjatë performancave në lokale apo
ambiente të tjera. I radhës vjen
nga Podujeva. Në një lokal ku
këndonte reperi i njohur kosovar
Capital T, ka ndodhur një incident.
Trim Ademi ka qenë duke
performuar "live" kur policia ka
zbarkuar në lokal. Situata ka
shkaktuar panik te fansat,
megjithëse policia ka hyrë për të
ndaluar pronarin e lokalit për
prishje të qetësisë publike, pasi
nuk kishte licencë për të punuar
pas orës 12 të natës. Në një video
të filmuar, dëgjohen ulërimat dhe
ndihet gjendja e tensionuar
ndërkohë që policia hyn brenda.
Capital T është larguar nga lokali
me shpejtësi, duke lënë
përgjysmë performancën e tij.
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Këngëtarja dhe portieri, çift prej më shumë se një viti

Ndahen Çiljeta
dhe Alban Hoxha
Problemet e çiftit, që sollën
edhe prishjen e marrëdhënies

L

idhja e tyre ka qenë ndër
më të përfolurat, ndosh
ta për faktin që ata kurrë
nuk e pranuan. Flasim për Çiljetën dhe Alban Hoxhën, dyshja simpatike që pak muaj më
parë u fotografuan së bashku, duke konfirmuar atë që prej
kohësh përflitej. Megjithëse
marrëdhënia mes tyre ka pasur uljet dhe ngritjet e veta,
duket se mes personazheve të
njohur ka pasur një dashuri të
fortë. Edhe pse ditët e fundit diçka duhet të ketë ndodhur. Nëse
u hedhim një sy rrjeteve sociale
të të dyve, ata kanë larguar
edhe ato pak foto që kishin me
njëri-tjetrin. Nga aq sa kemi
mundur të mësojmë, Çili dhe
Albani i kanë dhënë fund raportit
të tyre. Shumë shpesh portieri
i Partizanit dhe këngëtarja kanë
pasur kontradikta me njëritjetrin, e duket se kanë vendosur të bëjnë pak pushim nga
marrëdhënia e tyre nisur rreth
një vit më parë. Këngëtarja këtë
periudhë pëlqen disa postime
që të bëjnë të mendosh se ndihet vetëm. Në njërin nga statuset e fundit që ka pëlqyer shkruhej: "Ai që gjithmonë
kujdeset dhe mundohet t'i bëjë
të tjerët të lumtur, është personi më i vetmuar". Duke qenë
se shumë shpesh marrëdhënia e tyre ka kaluar të tilla
situata, ndoshta kjo ndarje mes
tyre nuk është përfundimtare,
por thjesht një sherr i momentit

mes të dyve. Dyshja simpatike
ka nisur bashkëjetesën pak
muaj më parë, ku bashkë me
ta ishin edhe fëmijët e tyre.
Kujtojmë që në ditëlindjen e
Çiljetës, në shkurt, ishte e
pranishme e gjithë familja e Albanit. Ndaj lidhja e tyre ka kohë
që është konsoliduar dhe
pëlqehej nga familja e të dyve.
Aktualisht Çiljeta është e an-

gazhuar me koncerte në Shqipëri dhe jashtë vendit. Nga aq
sa kemi mundur të mësojmë,
këngëtarja është duke përgatitur edhe dy klipe të reja, që sigurisht shumë shpejt do të
shndërrohen në hite. Nga ana
tjetër, Albani është duke u përgatitur për sezonin e ri, ku i
duhen forcat maksimale në
portën e Partizanit.
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Olsi i jep zyrtarisht fund
lidhjes me Fjorentinën
J

a arsyet që e çuan çiftin drejt ndarjes
Një nga çiftet më të përfolura të "Big
Brother 9", Olsi dhe Fjorentina, u
ndanë. Lajmin e ka bërë të ditur vetë
Olsi, i cili në një postim në "InstaStory" ka sqaruar fansat se shkak i ndarjes
mes tyre ishin disa mosmarrëveshje.
Olsi shkruan se, pavarësisht të gjithave, do i qëndrojë pranë Fjorentinës
nëse do të ketë ndonjë problem dhe
se i uron gjithë të mirat e kësaj bote.
"Falënderoj gjithë fansat për mbësh-

tetjen. Në jetë, jo të gjithë njerëzit janë
njësoj dhe mendojnë ose dashurojnë
njësoj. Të paktën pranoj realitetin. Nga
ky moment unë dhe Fjori nuk jemi më
bashkë. Sa për sqarim, nuk ka lidhje se
është dikush në mes, por thjesht disa
mosmarrëveshje me njëri-tjetrin na
bënë të marrim këtë vendim. Gjithsesi
i uroj më të mirat e kësaj bote kudo që
të jetë dhe kur të kesh ndonjë problem, unë do jem i pari aty. Uroj të jesh
mirë gjithmonë", shkruan Olsi.

Olsi nuk ia përton as Olti Currit
Ja sharjet mes djemve në rrjetet sociale
Ndarja mes Olsit dhe Fjorentinës ka shkaktuar një rrëmujë të vërtetë në
internet. Këtë ndarje e ka komentuar edhe Olti Curri, i cili ka bërë ironi me
fjalët e Fjorentinës. Ish-banori nuk e ka lënë me kaq debatin mes tyre,
duke e çuar më tej. Ai e ka akuzuar opinionistin si homoseksual, dhe e ka
kërcënuar se do takohen në Jalë. Disa minuta më pas, Olsi e ka fshirë
postimin, po pjesë nga biseda mes tyre kanë ngelur.

Olsi dhe Danjeli nuk harrojnë
inatet e "Big Brother"
"Ta tregoj unë luanin, të bëj dele"
Disa postime 'diss' që fillimisht u menduan se ishin një sherr mes
Fotinisë dhe Fjorentinës, duket se në fakt paskan qenë mes Danjelit dhe
Olsit. "Luani nuk e prish gjumin për opinionin e deles", shkruhej në një
postim të profilit të Danjelit dhe Fotinisë para pak ditësh, të cilit tashmë i
është përgjigjur Olsi. "Kam
dëgju që fol për opinion luani...
Luan gay, s'kisha pa naiher!
Hajde mos u mërzit, se të
zbus shoku, t'boj dele, dhe me
video po deshe, si t'dush ti!
Koha jote ka fillu! El Machico",
shkroi finalisti i "Big Brother"
në postimin me nota
kërcënimi, krahas fotos ku ai
shihet me gishtin e mesit të
ngritur. Por duket se Olsi
është penduar shumë shpejt
për postimin në fjalë, duke
qenë se e ka fshirë vetëm pak
më vonë. Sakaq, nuk ka pasur
ende një reagim nga Danjeli, i
cili po shijon pushimet në
Turqi me Fotininë.
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i Ditës

DASHI

Përse Lulzim Basha pranon
të bëhet kaq qesharak?

DEMI
Keni nevojë për një ndryshim ambienti që
u rikthen entuziazmin ideve të reja që keni,
për të mos humbur gjallërinë që ju shquan
nga të tjerët. Më në fund një ditë e qetë:
pikërisht ajo që ju duhet për të qëndruar
më shumë me të dashurit tuaj.

BINJAKET

Mimoza Koçiu

Fjalët e bukura dhe vështrimet e ëmbla nuk
ju mjaftojnë? Mos kërkoni shumë nga partneri, nëse nuk doni të krijoni tensione që
nuk kanë arsye të jenë. Të kënaqeni është
e rëndësishme, nëse doni të ndërtoni
themelet mbi të cilat të ngrini një raport të
qëndrueshëm.

(V
ijon ng
a ffaqja
aqja e parë)
(Vijon
nga
... numra. Paradoksi i ministrave
teknikë të Lulzim Bashës, të cilët
pas humbjes së thellë më 25 qershor po bëjnë punën për të cilën
Rama u votua në 2013, për ta kryer
deri në shtator 2017, është rikthyer në këto ditë të nxehta vere, edhe
për një arsye shumë të thjeshtë: i
zoti i punës, Lulzim Basha, që ende
nuk e ka zbardhur marrëveshjen
e 18 majit, nuk po arrin t'i gjejë një
justifikim që nuk çalon, qëndrimit të ministrave të tij në tryezë me
njeriun që thotë se i ka vjedhur
zgjedhjet, edhe pse 6 javë pas tyre,
ende nuk ka paraqitur një provë
në publik, a në prokurori.
Heshtja a mungesa e fantazisë
së Lulzim Bashës dhe e stafit të tij
për t'i dhënë drejtim kësaj situate,
a për ta mbyllur me një justifikim
të besueshëm si debat, prodhon
situata qesharake zinxhir, edhe
nga justifikimet lara-lara të vetë
ministrave, që vihen para pyetjes
se çfarë bëjnë ende në qeveri.
Dikush përdor si mburojë Kushtetutën, që e detyroka të rrijë deri
në fund, edhe pse emërimi në atë
funksion, nuk është bërë sipas
Kushtetutës, por bazohet në një
marrëveshje nate mes Ramës e
Bashës. Dikush tjetër priste që ai
që e kishte propozuar, Basha
dmth., ta tërhiqte; një tjetër sfidonte kryeministrin që ta shkarkonte, edhe pse ky i fundit e
tha qartë pak ditë pas zgjedhjeve,
se priste që teknikët të largoheshin, pasi e kryen misionin e
tyre. Në fund, një variant u dha
nga zëvendëskryeministrja, se po
përgatitej një raport për zgjedhjet,
e këtij varianti iu bashkëngjit
edhe vetë Lulzim Basha, ditën që
mori mandatin e dytë si kryetar i
Partisë Demokratike.
Por çka na rezulton, të paktën
mediave në këto ditë vere, çka vetë
teknikët përcjellin, nuk janë lajme
për ecurinë e punës për raportin e
zgjedhjeve. Njoftimet prej tyre
vijnë tipike pune, të ministrave që
vazhdojnë detyrën e zakonshme, si
pjesë e shumicës së votuar në 2013ën. Madje, premtimi i ministrit të
Brendshëm teknik në dy intervista televizive, se kur Rama të nisë
mandatin e dytë, nuk do ketë më
kultivim kanabisi, është më befasuesi dhe u vë pikëpyetje jo vetëm
deklaratave se teknikët po punojnë
për raportin, por edhe marrëveshjes së natës Rama-Basha, e
cila mesa duket shkon përtej
zgjedhjeve, madje edhe përtej asaj
lloj humbjeje spektakolare, pa asnjë lloj meraku e konsiderate për
imazhin e lodhur të opozitës, që
veç nxihet më fort.
As edhe një rresht në media
nga teknikët se deri ku është raporti i zgjedhjeve, apo kur do përfundojë ai. Mbi të gjitha, si mund ta

Nuk është e thjeshtë të ruani përqendrimin
te çështjet më urgjente, nëse nuk do t'ua
ktheni me një "jo" strategjike atyre që do
t'ju kërkojnë ndihmë. Përkushtojini më
shumë kohë vetes dhe pasioneve që keni,
dhe shijoni gjërat e vogla që ju ofron jeta.

GAFORJA
Duke mos u dashur të zgjoheni herët për
të shkuar në punë, mund të rrini të qetë
dhe të mos lodheni shumë. Keni nevojë
për të pushuar pak. Por nëse bie alarmi
i orës, pasi edhe sot ju thërret detyra,
mendoni të pini një kafe të mirë dhe do
të merrni zemër.

LUANI
Po mendoni se si ta bëni sa më të veçantë
festën e ditëlindjes? Fillimisht mendoni për
menynë dhe, mbi të gjitha, për tortën!
Shpresoni të merrni një dhuratë të rëndësishme, por për të qenë të sigurt hidhuani
si fjalë larg e larg të tjerëve.

VIRGJERESHA
Keni zbuluar në personin e dashur një anë,
ekzistencën e së cilës e keni shpërfillur?
Nuk ka problem, do të shërbejë për ta bërë
marrëdhënien tuaj në çift më të plotë! Gjatë
kësaj periudhe jeni shumë të shpërqendruar: tregohuni të vëmendshëm, nëse do
të angazhoheni në atë që bëni.

PESHORJA
Falë mirësisë së Hënës në harmoni me Plutonin dhe Venusin, mund të keni më shumë
vullnet për të përmirësuar fushën e ndjenjave
dhe të dashurisë. Në shtëpi keni një atmosferë të qetë, duke qenë se dini si ta krijoni.

AKREPI
Në vend që të rrini i ngulitur te telefoni dhe
rrjetet sociale, vendosni të dilni, nëse doni
të bëni një takim romantik apo edhe thjesht
për t'u argëtuar pak. Raste do të keni, por
ndoshta ju mungon perceptimi për t'i vënë
në pah në kohën e duhur.

SHIGJETARI

ketë luksin kjo opozitë që humbi
aq thellë, të marrë kaq shumë kohë
për hartimin e një raporti, që nëse
merren seriozisht deklaratat e
bëra, duhet të jetë jetik për besueshmërinë e PD-së e të kryetarit të saj?
Heshtja e Lulzim Bashës, që
natyrisht ka të drejtën e tij të pushojë me familjen, duket një zgjedhje,
e paqartë nëse e lehtë apo e vështirë, në koleksionimin e humbjeve,
e mbulimin me harresë, të asaj të
25 qershorit, njëlloj si ato të 2013ës, e 2015-ës, duke mos bërë analizën, një praktikë që vetë Edi Rama
na e dëshmoi publikisht se bëhet,
edhe pas një fitoreje si e tija.
Mbi të gjitha, duket sërish
zgjedhje e Lulzim Bashës, që të mos
i japë drejtim kësaj situate qesharake me ministrat e vet në qeveri,
teksa vetë është me pushime, njëlloj si Rama e ministrat e vet, me
ndonjë përjashtim, për shkak të
emergjencës së zjarreve.

Në këtë paradoks, që Lulzim
Basha e shoqëron me heshtje, ishte krejt flagrant një ilustrim i
pozitës së vështirë ku gjenden ministrat teknikë. Ministri i Drejtësisë, për hir të së vërtetës një nga
njerëzit më të aftë që ka PD, u sfidua publikisht me tallje e moskonsideratë nga një kompani private,
që ka sjellë byzylykët e shërbimit
të provës. Dy herë e ftoi ministria
këtë kompani për të bërë verifikimet e gjendjes e funksionimit
të tyre dhe ajo jo vetëm që nuk u
paraqit, por as nuk i ktheu
përgjigje. Një injorim i tillë publik
nuk ka shans t'i ndodhë një ministri të Ramës. Për pasojë, ministri
teknik i opozitës gjendet në një situatë, ku kryeministri nuk e mbështet, ndërsa Basha nuk e tërheq.
Pa u ndalur tek rasti që po heton ministri Bardhi, përse vallë
duket detyruar të vihet në një
pozitë të tillë? E bashkë me të edhe
Lulzim Basha që e mban aty, përse

vallë e pranon këtë tallje e
përçmim që i bëhet publikisht?
Këtë situatë e rëndojnë më tej
edhe justifikimet alogjike, mbase
për shkak të vapës, që lëshojnë
përfaqësues të tij, se teknikët duke
qëndruar deri në fund në detyrë,
respektokan Kushtetutën e marrëveshjen e 18 majit.
Me një fjalë, opozita do vazhdojë
të bëhet qesharake deri në fund,
edhe kur tallen kaq hapur e kaq publikisht, me një rol që nuk i takon,
qeverisjen, por këmbëngul ta luajë,
për një arsye, që deri tani asnjë
mendje racionale, sado dashamirëse
ndaj Bashës e PD-së, nuk e rrok dot.
Përse Lulzim Basha po e lë të
bjerret çdo ditë e në rënie të lirë,
atë që është ar ma kryesore e
opozitës, besueshmëria, ky mbetet
një mister i madh, por edhe një
luks i pakuptimtë, për moralin e
cenuar tashmë nga një marrëveshje e pazbardhur, e nga një
humbje spektakolare.

Pozicionimi i Hënës në lidhje me Plutonin,
bën që të jeni i pandalshëm përgjatë rrugës
së ndërmarrë dhe nuk do të ndaloni edhe
përpara të papriturave. Me ngadalë, por pashmangshmërisht, do të anashkaloni
pengesën për të shkuar drejt qëllimit.

BRICJAPI
Ndjenja juaj për drejtësi do t'ju ndihmojë
të zgjidhni me shpejtësi një çështje delikate, në të cilën nuk do të kishit dashur
fare të ishit përfshirë. Pak rëndësi ka nëse
mënyra juaj e të vepruarit nuk arrin të
kënaqë gjithkënd; ajo që ka rëndësi është
integriteti juaj.

UJORI
Të mbështetur nga Hëna, do të jetë e lehtë
të shkoni mirë me partnerin, edhe pas një
zënke të vockël; të ziheni nuk do të thotë se
nuk duheni! Jeni gati të hapni rrugë për
personin tuaj të zemrës: për ju dashuria
vjen para çdo gjëje.

PESHQIT
Të favorizuar nga Saturni, zgjidhja e një
çështjeje që ju shqetëson do të jetë e
thjeshtë, si edhe sepse jeni të fortë nga
besimi që ju japin shumë persona. Duke
mundur të merrni nën kontroll situatën, do
të keni çdo gjë nën vëzhgimin tuaj të
kujdesshëm dhe vigjilent.
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Agjencia e Trajtimit të Pronave/ Publikohet lista me dosjet nga viti 1993-2016 që presin kompensimin

Ish-pronarët, 24 mijë dosjet në shqyrtim
Pronarët, grafiku me datat kur mund të merrni informacion për dosjen

R

reth 24 mijë dosje ish-pronarësh ndodhen në shqyrtim
në Agjencinë e Trajtimit të Pronave. Për rreth 9 mijë
dosje ka përfunduar shqyrtimi dhe një pjesë prej tyre
kanë marrë kompensimin, ndërsa pjesa tjetër është në pritje
të shqyrtimit ose pagesave. "Gazeta Shqiptare" do të botojë
të plotë listën e dosjeve që ndodhen në ATP që nga viti 19932016, për të cilat çdo i interesuar mund të marrë informacion mbi fazën ku ndodhet dosja sipas një grafiku të vendosur në fillim të këtij muaji nga Agjencia. Sipas ligjit në fuqi,
për të gjitha dosjet që kanë një vendim për njohje, i interesuari mund të aplikojë për pagesë të përshpejtuar, çka do të
thotë se nuk është i detyruar të presë rendin kronologjik
të pagesës, por mund t'i marrë paratë 'jashtë radhe'.

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
vitesh, 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

GRAFIKU

vitesh, atëherë ai përfiton 40% të vlerës së kompensimit dhe

"Duke filluar nga data 03.04.2017, takimi me trashëgimtarët
e subjektit të shpronësuar apo personat me prokurë në
lidhje me sqarimet, depozitimet e dokumentacionit apo
çdo procedure tjetër në funksion të zgjidhjes sa më të
drejtë të objektit të kërkesës, do të bëhet në pesë ditë dhe
e grupuar në qark", thuhet në urdhrin që mban firmën e

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 vitesh.

Drejtoreshës së ATP-së, Sonila Qato. Agjencia do të presë
dokumente çdo ditë të javës, nga ora 9:00 e mëngjesit deri
në 15:00 pasdite, por qarqet do të kenë ditë të dedikuara.
"Grupet e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat e Komuniteteve Fetare do t'i kryejnë takimet me subjektet e
autorizuara çdo ditë të hënë, nga ora 09.00-15.00. Grupet
e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat për qarqet Tiranë,
Elbasan, Dibër do t'i kryejnë takimet me subjektet
kërkuese çdo ditë të martë, nga ora 09.00-15.00. Ndërsa
grupet e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat për qarqet
Vlorë, Fier, Gjirokastër, do t'i kryejnë takimet me subjektet kërkuese çdo ditë të mërkurë, nga ora 09.00-15.00",
thuhet në urdhër. Ndërsa për qarqet e tjera janë përcaktuar e enjtja dhe e premtja. "Grupet e punës të cilat
shqyrtojnë kërkesat për qarqet Durrës, Korçë, Berat do
t'i kryejnë takimet me subjektet kërkuese çdo ditë të
enjte, nga ora 09.00-15.00. Grupet e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat për qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë, do t'i
kryejnë takimet me subjektet kërkuese çdo ditë të
premte, nga ora 08.00-14.00", thuhet në urdhër.

DOSJET NË ATP
Drejte parablerje

E DREJTE PARABLERJE

es pe r objektet ne rast privatizimi

1978

es pe r objektet ne rast privatizimi

13400
E DREJTE PARABLERJE

E DREJTE PARABLERJE

12060

1996

Vlorë

Besim

Musaj

12061

11.3.1994

Vlorë

Sulo

Isai

12062

1995

Vlorë

Rasim

Mezini

trashëgimt
arët

ELBASAN

DAUT

MANA

SHEFQET

12063

Shkëlqim

1996

12090

1996

12091

2004

16.12.2008

Korce

Nuri

Korce

Irakli

Jani

1996

1996

Korce

Llambi

Gaqi

1996

Korce

Kurtali

Bliri

1996
1996

1996

12092

MANA

1996

12093

Molosiu

1996

12094

14.3.1995

Korce

Ferit

(Mance)

12064

1993

Fier

12065

4.7.1994

Fier

Sali

Borova

Rronje

Dule

96

12095

1997

Korce

Pandi

Sura

12066

1996

Gjirokaster

Veli

Hodo

Xhafer

Hodo

1996

12096

27.7.1993

TIRANE

YMER

GJELI

XHAVIT

GJELI, ETJ

1996

1996

12097

PA DATE

TIRANE

SELMAN

PETRELA

SELMAN

PETRELA

1996

1996

12098

PA DATE

TIRANE

SELMAN

PETRELA

SELMAN

PETRELA

1996

1996

12099

30.11.1993

TIRANE

METIJE

ELEZI

1996

12100

7.3.1994

TIRANE

RASIM

HYLVIU

SHPETIM

HYLVIU

1996

96

12101

19.4.1996

TIRANE

REXHEP

KANAPARI

AISHE ETJ

KANAPARI

1996

1996

12102

1996

Vlore

Thanas

Stillo

1996

12103

1996

Vlore

Kisha
Mitropolia

1996

12104

1996

1996

12105

KOSTRISA

1996

12106

VELIU

1996

12107

12067

KO RCE

Mehdi

Musaj

KISHA
KISHA
O RTO DO K O RTODOK
SE
SE
IBRAHIM
SHEHU

8.12.1995

KO RCE
Korçe

Tefik

Hoxha

12070

18.6.1996

Kukes

Elez

Metalija

12071

17.6.1996

Shkoder

Kol

Kaci

12072

11.6.1996

Shkoder

Nikoll

Alja

12073

22.3.1994

TIRANE

QEFSERE

FORTUZI

12075

2.3.1994

TIRANE

SEIT, HASAN

LEKA

12076

30.9.1993

TIRANE

ANDREA,
VASIL

KOSTRISA

12068
12069

Elez

Metalija

Trash. Kaci
Trash Aliaj

MERJEME

FORTUZI

12074
SEIT
ANDREA,
VASIL
MYNEVER E

LEKA

Gjirokaster
Lezhë

31.8.1994

1996

1996

Thanas

Stillo

1996

Dhimiter

Leka

1996

Braim

Manka

Skender

Preng

Dushku
(Nikollaj)

Dava
SHPRESA

Manko

1996

Dushku

1996

ELBASAN

ABDULLA

QAFLESHI

KORCE

GJO KE

VASKO

1996

8.10.1993

TIRANE

HALIL,
MEREME,

DEMA,
QOQES

1996

8.10.1993

TIRANE

HALIL,
MEREME,

DEMA,
QOQES

1996

ALI, XHEMAL,
PAZARI
HAMDI

1996

12077

5.2.1996

TIRANE

FAIK

VELIU

12078

10.11.1995

TIRANE

ISLAM

KOTORRI

ESAT

KOTORRI

1996

12108

12079

10.4.1995

ELBASAN

ISLAM

DERTILA

ISLAM

DERTILA

1996

12109

12080

27.2.1996

KO RCE

NAZIF

MERSINI

1996

12110

12081

31.8.1994

Korçe

Thimi

Melo

1996

12111

12082

31.8.1994

Korçe

Xhezair

Dushku

1996

12112

12083

31.8.1994

Korçe

At Thimi
Bilolli

1996

12113

12084

30.8.1994

Korçe

Haxhi

Aliu

1996

12114

16.6.1996

12085

31.8.1994

Korçe

Kico

Pandeli;

1996

12115

12086

23.8.1994

Korçe

Vasil

Zguro

1996

12116

12087

24.8.1994

Korçe

Bexhet

O rman

1996

12088

24.8.1994

Korçe

Nikollaq

Ballco

1996

12089

25.8.1994

Korçe

Demir

Cocka

1996

TIRANE
KO RÇË

QAFLESHI

1996

Tasik

Çomo

1996

Njaze

Velisha

1996

Kukes

Fatime

Hoxha

Fatime

Hoxha

Viti 1993

Lezhë

Gjon

Molla

Gjon

Molla

1.9.1994

Durres

Ilia

Kuqi

1996

12117

1.9.1994

Durres

Rahime

Kulla

1996

12118

30.8.1994

Durres

Ramazan e Kaçani
Mehmet Ali Efendiu

1996

12119

30.8.1994

Durres

Mehmet Ali Kacani

1996

24.6.1996

Korce

1996

KORCE

1996
1996
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Fjalëkryqi (2)

Fjalëkryqi (1)
1

2

3

4

5

6

12

7

8

9

10

19

20

11

13

14

15

16

17
21

22

18

23

25

24

26

27

28

29

31

30

32
33

34

36

35

37

39

38

40

41

45

42

46

47

HORIZONTAL
1. Humanisti i Rotterdamit
6. Mund të jenë cigaresh.
12. Capirossi i MotoGP.
13. Eshtë bixhoz
14. I vetmi në orar.
15. Para Diego në Kaliforni.
16. Fillojnë sefte.
17. Eshtë makina për guidë.
21. Inicialet e Benigni-t.
23. Janë riparime.
25. Janë të brishtë.
27. Fillojnë largimin.
28. Ishin kambistë të dikurshëm.
29. Një motoskaf gare.
31. Kështu thirrej Marco Pantani.
32. Janë penjtë për moline.
33. Emër vajze.
35. Janë edhe ato të cirkut.

40. Një birrë.
41. Mbetur në fund.
42. Ramazzotti këngëtar
43. Janë në modë.
44. Janë tek në shaka.
45. Eshtë dite në mbledhje.
47. Një pjesë e kandidaturave.
49. Jessica Parker aktore.
50. Inicialet e Presley.
51. Akoma është ndryshe.
52. Janë brinjët në skuadër.
53. Qendër fitimi

HORIZONTAL
1. Bëhet një me psonisje.
5. Një mund të jetë qeveritar
11. Maiden që këndojnë.
13. Një ushtarak është solemn.
15. Inicialet e Mann shkrimtar nobelist.
16. Teket pa kufij.
18. Mbetet në fund.
19. Një treshe në skenë.
21. Një mongol i Timurlengut
23. Një peshk i rëndë.
25. Tiriac ish-tenist
26. Kufizojnë një takim.
27. U hodhën në Tartar nga Zeusi
30. Fillojnë nazet
31. Kalimi në krye.
32. Ishte gruaja që i dha ujë nga pusi Jezusit.
34. Janë portet.
35. Dashi kur mungon ai
37. Javier, shefi i diplomacisë së BE
38. Kufizohet në kufij
39. Ente Civile Europiane.

36. Nuk ka tradhtari.
37. Janë baballarët.
38. Fillojnë titrat.
39. Ai dhe ajo.
40. Mbledh baskët separatistë.
41. Fillojnë saldimin.
42. Gjysma e krahut.
45. Në krye të armatës.
46. Gjysmë krisme.
47. Jepet për hartim.

VERTIKAL
1. Paul që qe poet i famshëm.
2. Dennis i Mclaren.
3. Këndohet në opera.
4. Gjysmë siklet.
5. Kufijtë e matjes.
6. I zhvillon kongresi.
43
44
7. Inicialet e Moravia-s
8. Janë krerë bandash.
9. Të fundit në tender.
10. Fund shkurti.
11. Mund të jenë grosistë
13. Ka shirit magnetik një e tillë.
15. Ishin engjej të korit të lartë
17. Janë gjynahet
18. Bega komik.
19. Janë shemra.
20. Inicialet e Morricone-s.
22. Janë edhe ato fetare.
23. Një gjuajtës francez.
24. Gjika e Dora D'Istria-s.
26. Qytet grek.
29. Bëjnë katrorë me një kat.
30. Ishin ndjekësit e Antistenit.
32. Shkruhet i treti.
34. Një sulm... kardiak.
36. Ki Moon i OKB
40. Inicialet e Rohmer.
43. Robert Mitchum.
44. Dy asa.

1

2

3

4

5

11

6

12

15

16

21

17

8

27

10

19

23

26

9

18

22

31

7

13

24

28

25
29

32

33

34

35

37

38

40

39

41

43

44

47

42

45

48

46

49

51

52

VERTIKAL
1. Brad aktor.
2. Komandohet nga gjenerali.
3. Në hyrje të zonës
4. Janë në skaje
6. Janë librat e parë
7. Mund të jetë arme.
8. Incialet e Turgeniev.
9. Ndërmarrje Industriale Tiranë.
10. Mund të lakohet.
12. Janë araknidet si vejshua e zezë.
14. Mund të jetë e lirë në port.
14
17. Një mjet lundimi.
20. Shkroi Rinoceronti.
20
22. Ekstreme në ritëm.
24. Kalohen në gjumë.
28. Filmi i parë shqiptar.
29. Fillojnë takimet
30
31. Kufizojnë kënde.
32. Një depozitë drithi.
33. Janë vendet e para.
36
34. Një parabolë e tenistit.
36. Eshtë llogari që qërohet.
37. Shteti me Khartum.
38. Janë kapot e bandave.
40. Një thirrje e dëshpëruar nga direku.
41. Lidhin brigje.
42. Një lidhëz
46. King Cole i muzikës.
50
48. Fillojnë ndeshjen.
53
49. Sapo fillojnë.
50. Mbetet në fund.

SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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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)
Ne nuk jetojmë, thjesht
shpresojmë të jetojmë, duke pritur
gjithnjë lumturinë në të ardhmen,
ndaj është e pashmangshme që
s’do të jemi asnjëherë të lumtur.
(Blez Paskal)
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Përgjigja e numrit të djeshëm

1

8

6

6

5

10

T R A P

3

1

H E R O I Z M I A P A K O

9

E K

4

S

1

3

4

7

4

3

9

15

4

8

3

16

Ka dy lloj njerëzish në këtë bote: Ata që
kanë diçka për të thënë, dhe ata që
mbarojnë për të thënë diçka...
"Imagjinata është fillimi i krijimit. Ju
imagjinoni atë që dëshironi dhe më në fund
ju e krijoni atë." - George Bernard Shaw
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Argëtim filozofik
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PËRGJIGJET E FJALËKRYQEVE TË NUMRIT TË KALUAR

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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Kam vënë re se njerëzit rrallë përpiqen të arrijnë diçka. Ata më tepër rehatohen dhe i lënë gjërat t’u ndodhin. Në fakt, ata i dolën përpara rastësisë dhe u
ndodhën te gjërat.
Arti nuk mbaron kurrë, vetëm braktiset.
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