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Opinioni

i

Ditës

N

uk e di kush e ka thënë: “Dy ngjarje ka pasur njerëzimi, librin
që i dha dituri dhe televizionin, që ua
mori dhe ato pak njohuri që kishin”.
Ky konstatim ngjan...
Vijon në faqen 20

Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)

Opinioni

Nga SULEJMAN MATO

Mediat,
si shkolla publike

1

i

Nga TRITAN SHEHU

Ditës

-Ky program kërkon të maskojë
iracionalitetin me ide paternaliste, duke “harruar” se shqiptarët në
rajon sot jetojnë e qeverisin në shtete
sovrane e ...
Vijon në faqen 21

Programi i politikës së
jashtme - shterpë e konfuz

TRASHEGIMTARET/DOKUMENTET DUHEN DOREZUAR BRENDA TRE MUAJVE

Besnik Musai: I vuri pistoletën në bark dhe debatuan

Dosja “Shullazi”,
kunati i biznesmenit:
Ja si e kërcënoi
Emiljano, Ylvi Beqjan

2 MIJE TE PERNDJEKURIT
QE DO TE MARRIN PARATE
Ministria e Financave: Lista me emrat që do t’u jepet kësti i parë dhe i
dytë. Fëmijët dhe nipërit e ish-të dënuarve duhet të plotësojnë dosjet
PROGRAMI I QEVERISE

Kuvend, Basha:
Pakti i 18 majit nuk
vijon. Rama vë kufje
kur flet Kryemadhi
Në faqet 2-5

PEZULLOHET NGA DETYRA

Atentati ndaj
Gjokës, polici i
burgjeve: Dola
jashtë kontrollit

27-vjeçari merr mbrojtje nga shteti: Dy persona i
thanë nënës nëse dëshmoj në gjykatë do e kemi keq
Nga INA ALLKANJARI

Shoferi personal, njëkohësisht dhe kunati i biznesmenit Ylvi Beqja e rëndoi akoma më shumë pozitën e
Emiljano Shullazit dhe miqve të tij përballë drejtësisë,
në seancën e mbajtur dje në Gjykatën ...

Emigrantë në
Garë e fortë në Financë-Kontabilitet, Ekonomiks i Aplikuar e Informatikë Biznesi Kanada, rregullat
dhe kriteret që
duhet të plotësoni
Në faqen 8

AKSESI PER STUDENTET

Në faqen 6

PUNESIMI
(Në foto) Ish-të përndjekur politikë gjatë një proteste

Në faqet 11-12

Bujqësori, 725 kuota të lira në raundin e dytë
Universitetet, ja degët që keni mundësi për t’u shpallur fitues

“Luarasi” rrit
Nga VOLTIZA DURO
as përfundimit të raundit
bashkëpunimin Ptë parë për regjistrimet në
e ri akademik, Univerme universitetet vitin
siteti Bujqësor i Tiranës ka
publikuar 725 kuota të lira
të gjitha degët e studimit.
italiane, detajet për
Brenda periudhës 29 gusht
Në faqen 10

deri në 10 shtator në këtë

universitet rezultojnë të jenë
regjistruar 1168 studentë nga
1966 kuota të shpallura në
total. Ndërsa në ditën e fundit
të fazës së shtatë të raundit të
parë janë regjistruar edhe 73
të tjerë, pra në total ky universitet ka regjistruar 1241
studentë (59.41%)....
Në faqen 10

Në faqen 19

VIZITA

Meta pritet nga
Boldrini e Grasso:
Nisma ligjore
për emigrantët
Në faqen 2
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Senida Mesi

PARLAMENT
DISKUTIMET
Saimir Tahiri
"Drejtësia i ka falur ca vrasës, ca të tjerë nuk i ka gjykuar, ca të tjerë i ka
amnistuar. Të gjithë bashkë sot këta fshihen në Parlament apo në ndonjë
godinë tjetër shtetërore, duke mos na kursyer as ne, as shqiptarëve
dënglat moralin. Nuk e mendoj sot se si Fatmir Mediu është në Parlament
dhe s'është gjykuar ende. Nuk e kuptoj se si Basha është këtu dhe i ka
bërë bisht drejtësisë. Për Ziverin, Aleksin, Hekuranin…" tha Tahiri i përlotur.

Ditmir Bushati

"Qeveria do të vazhdojë me
një bosht të koalicionit të
madh me qytetarët. Edhe
demokratët më kanë uruar
dhe mbështetur në detyrën
e re. Jam rishtare në këtë
sallë, por nuk besoj se jam
naive që këtu të mos kenë
Shqipërinë si busull
orientuese. Askush nuk ia
ka për borxh askujt në këtë
sallë vijimin e shfaqjeve të
rëndomta", tha
zv.kryeministrja.

"Opozita drejtohet nga një
individ, boshti i të cilit është
boshllëku. Më duket më i
vetmuar se kurrë, i braktisur
edhe nga ata njerëz me
eksperiencë të PD, që kanë
kontribuar", tha dje Bushati në
seancë. Duke qëndruar tek
çështja e integrimit, Bushati
ka akuzuar opozitën se,
"bllokoi reformën (në drejtësi)
dy vjet" dhe rrjedhimisht edhe
ecurinë e Shqipërisë.

FJALIMET

Kryetarja e LSI-së paralajmëron: Rama bleu votat, program batutash

Kryemadhi: Do e largojmë
kryeministrin e oligarkëve
"Përgjegjës, edhe presidenti që firmosi dekretet"
KUFJET
Kreu i qeverisë ka
vendosur kufjet gjatë
kohës kur ka marrë
fjalën kryetarja e LSIsë, Monika
Kryemadhi në
Kuvend. Kjo është
një metodë e parë
tashmë që prej ishministres Milena
Harito e dy ditë më
parë nga ambasadori
Lu. Rama zgjodhi
këtë mënyrë për të
shpërfillur fjalën e
deputetes së LSI-së.

Darina Tanushi

K

ryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi,
ishte mjaft e ashpër
dje në Kuvend ndaj kryeministrit Edi Rama, por edhe
Presidentit të Republikës,
Ilir Meta. Gjatë fjalës për
programin e qeverisë, Kryemadhi u shpreh: "Është krejtësisht meritë e kryeministrit që e shndërroi Shqipërinë nga një vend që njihej
për
'Principatën
kanabiste të Lazaratit' në
'Republikën e përgjithshme
dhe kombëtare të kanabisit'
dhe falë kësaj republike
kanabiste, ai arriti të blinte
edhe votat e shqiptarëve në
qershorin e turpshëm që
lamë pas krahëve". Sipas saj,
kryeministri ka qenë i zënë
duke sajdisur ata që i blenë
votat dhe nuk ka pasur
kohë të shkruajë një program serioz, por "vetëm ka
gatuar shpejt e shpejt një
program batutash, një
fjalim arrogant, të shkruar
keq, me gabime dhe lajthitje
të shumta, provë e një padije
të thellë". Duke u bazuar në
shifrat e sjella nga kryeministri, Kryemadhi tha se "e
vërteta është pra, që rritja
ekonomike në këto vite ka
qenë më pak sa inflacioni,
thënë ndryshe, shqiptarët
janë varfëruar më shumë,
sepse pagat dhe të ardhurat
e tyre kanë qenë vendnumëro, ndërsa çmimet e
konsumit janë rritur
ndjeshëm. Kryeministrit,
nëse i ka mbetur pranë
ndonjë ekonomist duhet t'ia
kujtojë që në vitin 2008 rritja ekonomike ka qenë mbi

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi

SONILA QATO
"Gjej rastin të ftoj
meqenëse më jepet
mundësia dhe të sqaroj
deputetin ish-pronar, Oerd
Bylykbashin të paraqitet
në Agjencinë e
Shpërndarjes së Pronave
të aplikojë për të tërhequr
vlerën financiare të
vendimit për kompensim
të familjes së tij ishpronare, e cila daton
në vitin 1995, pasi falë
reformës ligjore në
çështjen e pronave të
pronarëve të vjetër të
realizuar nga qeveria
“Rama”, do të
kompensohet në mënyrë
të plotë pas 22 vitesh, që
pret një kompensim dhe
që gjatë qeverisjes 8vjeçare të kaluar nuk
arritët dot ta realizonit",
tha dje ministrja.
8% e GDP-së dhe përsëri shqiptarët kërkojnë më shumë,
sepse janë akoma shumë
mbrapa vendeve të vërteta

europiane dhe jetojnë më së
shumti në një varfëri të
thellë. Edhe po ta marrim të
mirëqenë këtë rritje të mundshme, për ne si LSI, çështja
më e rëndësishme nuk është
shifra në vetvete. Ne na intereson të dimë se ku përfundon kjo rritje?
Në xhepat e majmë të
klientëve të kryeministrit,
apo në xhepat e hollë dhe të
shpuar të qytetarëve?", tha
kryetarja e LSI-së. Duke iu
referuar luftës kundër
kanabisit, Kryemadhi tha:
"Si mund të konsiderohet
'punë e mbaruar' dhe sukses
lufta kundër kanabisit dhe
drogës, kur dhjetëra tonë po
kapen çdo muaj në vendet
fqinje?! Si mund të krekoset
kjo qeveri se kemi rikthyer
rendin publik, ku bandat
kriminale blejnë 'varfërinë' e
shqiptarëve për mes votës
dhe ku 'kriminelët me kollare' dhe oligarkët kanë
kapur prej fyti sistemin tonë
ekonomik dhe financiar?!
Çfarë duhet të ndodhë më
shumë, kur vendet Europiane po alar mohen për

kërcënimin e frikshëm, që
vjen nga lumenjtë e drogës
dhe aktiviteti i krimit të organizuar me burim Shqipërinë?! Kush mban
përgjegjësi për këtë situatë
katastrofike të rendit, të
ekonomisë, të shoqërisë si
dhe për këtë imazh të dërrmuar dhe të shëmtuar, ku
gjendet Shqipëria sot? Jam e
bindur, secili prej nesh, edhe
Presidenti i Republikës që firmosi dekretet pa u tharë boja
e firmës së Anastasit në procesverbal e zgjedhjes së kryetarit, por qeveria shumë më
shumë! Është kjo arrogancë
dhe paradë dështimesh spektakolare që po na serviret
sot si 'kapitulli i dytë' i një
libri, që në fakt nuk dallon
fare nga kapitulli i parë!",
përfundoi fjalën e saj Kryemadhi. "Ne do t'i sjellim energji pozitive, motiv, besim
dhe zë të lartë, shumicës së
heshtur të shqiptarëve, për
të të larguar sa më shpejt nga
ai kolltuk i blerë, kryeministrin më të mirë të oligarkëve
dhe kryeministrin më të keq
të shumicës së popullit"!

Gjatë seancës së
djeshme parlamentare

Vizita në Itali, Meta-Boldrini: Nisma
për gjithëpërfshirje të shqiptarëve

P

residenti i Shqipërisë, Ilir Meta u takua dje në Itali
me kryetaren e Dhomës së Deputetëve të Parlamentit
italian, Laura Boldrini. Presidenti i Republikës shprehu
mirënjohjen për mbështetjen më të fundit që zonja Boldrini dha personalisht në zgjidhjen e çështjes së eliminimit të taksës për mjetet shqiptare të transportit që tranzitojnë në territorin italian. Të dy bashkëbiseduesit u
dakordësuan për nevojën e nxitjes të iniciativave ligjore,
që u hapin rrugën projekteve konkrete për njohjen e
kontributit të shqiptarëve
që jetojnë në Itali, me qëllim
garantimin e një gjithëpërfshirjeje të drejtë për ta dhe
familjet e tyre. Po dje, Presidenti Meta u takua me
presidentin e Senatit italian, Pietro Grasso. Gjatë
këtij takimi, Meta evidentoi
gjithashtu angazhimin e
institucioneve shqiptare
për reformën në drejtësi si dhe pritshmëritë nga zbatimi i kësaj reforme, si në drejtim të kthimit të besimit
tek institucionet e drejtësisë dhe krijimit të një klime
të më të mirë për biznesin dhe investitorët e huaj në
Shqipëri, në mënyrë të veçantë atyre italianë. Presidenti Meta dhe zoti Grasso vlerësuan komunitetin arbëresh, trashëgiminë e tij historike e kulturore,
veçanërisht në kuadër të vitit të Skënderbeut, si një vlerë
të rëndësishme të marrëdhënieve dypalëshe, që kërkon
të promovohet në vazhdimësi.
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Nasip Naço
5
9

Klajda Gjosha

Ish-ministri i Drejtësisë,
Nasip Naço, zbuloi edhe një
"sekret". Naço rrëfen se një
mik socialist e ka pyetur si
mund të ngrihet kundër PS,
kur 4 vite ishin në bashkëqeverisje. "Dhe unë i them mikut
tim se deri dje ne kemi bërë
oponencë edhe brenda
qeverisë, sot jemi të destinuar
të bëjmë opozitën, sepse këtë
rrugë zgjodhëm në fushatën
elektorale", tha Naço.

5
9

Lindita Nikolla

Damian Gjiknuri

"Qeveria do të bëjë të
mundur që brenda 300 ditëve
të para në çdo shkollë me
klasa kolektive të kemi
mësimin dixhital. Në 100 ditë
do të përqendrojmë në një
sportel të vetëm të gjitha
shërbimet për ju. Do të
përgjysmojmë dokumentet
që nevojiten për të marrë
shërbimin dhe në 300 ditë do
të mundësojmë dixhitalizimin
e 30 shërbimeve nga 49 që
sot ofron MAS", tha ministrja
e Arsimit.

"Kemi ulur rëndësinë e
procesit. Ngul këmbë
se sot nuk kemi asnjë
lloj vizioni, strategjie
apo plani se si do të
koordinohet procesi i
integrimit në vijim.
Sërish shpresoj që
puna e ekspertëve tanë
vendës e të huaj të mos
hidhej poshtë", deklaroi
Gjosha, tashmë
deputete e LSI-së.

"Në 100 ditët e para do
kemi lidhur kontratën për
të nisur ndërtimin e
Rrugës së Arbrit. Skema
e financimit që kemi
zgjedhur është një pjesë
nga buxheti dhe një pjesë
do sigurohet me PPP", tha ministri i
Infrastrukturës. Si u përket
akseve rrugore, ai tha se
do të ketë ndërhyrje në
disa akse ekzistuese.

Seancë maratonë për programin e qeverisë, çfarë ndodhi dje në Kuvend

Përplasja e parë, Ruçi: Ulu, të
mbaroi koha. Berisha: Turp të kini
PS-PD duartrokasin fjalimin e vajzës së Azem Hajdarit
REPLIKAT/ RUÇI-BERISHA

Darina Tanushi

D

Pandeli Majko:
Të drejtë vote
për emigrantët

M

inistri i Shtetit për Di
asporën, Pandeli Majko foli në Kuvend mbi
nevojën e votës së emigrantëve. "Do të jetë një
detyrë e dorës së parë bashkëpunimi me Kosovën në
këtë çështje e pastaj të dyja
shtetet së bashku të ndajmë
eksperiencat më të mira dhe
detyrat që na takojnë përballë bashkëkombësve tanë
që politika do ti fusë duart
dhe kështu, kjo do të ishte e
mirëkuptueshme nëse të
dyja palët, si maxhoranca
dhe opozita të ndjeheshin
pjesë e të njëjtit informim,
veprim dhe reformë që do të
bëhet për pjesën më vitale të
popullit tonë jashtë vendit",
u shpreh Majko. E drejta e
votës është një kërkesë që
vjen nga qendrat më të organizuara të emigracionit shqiptar në Greqi, Itali, SHBA,
Gjermani, Zvicër, Belgjikë,
Kanada e deri në Australi",
tha Majko.

Ahmetaj: Në
fund të mandatit
do kemi 6%
rritje ekonomike

M

inistri i Financave, që
këtë herë ka një
përgjegjësi të shtuar në sektorë tha dje se, "pas katër
vitesh Shqipëria ka një
rritje ekonomike, e cila është thuajse katër herë më e
lartë se ajo që gjetëm në
2013, duke e renditur Shqipërinë, megjithëse në një
stad të ulët një nga vendet
me ritmet më të larta të
rritjes në rajon". Ai tha:
"Gjatë mandatit 2017-2021
ne angazhohemi me prioritet në konsolidimin e stabilitetit makroekonomik,
me uljen e borxhit, rritjen
e punësimit, zhvillimin e infrastrukturës, sektorit energjetik e minerar, bujqësisë, agroindustrisë dhe
turizmit". "Përmes zbatimit të plotë të këtij programi
ne synojmë një rritje
ekonomike mesatare rreth
4.5 për qind për të arritur
në rreth 5.5 - 6 për qind të
PBB-së në fund të mandatit", tha Ahmetaj.

eputetët diskutuan
dje me orë të gjata
për programin e
qeverisë "Rama 2". Seanca që
nisi që prej orës 09:00 të
mëngjesit të së martës u shoqërua edhe me momente debatesh. Ish-kryeministri
Sali Berisha pati dje përplasjen e parë me kreun e
Kuvendit, Gramoz Ruçi.
Berishës i mbaroi minutazhi
i përcaktuar për të folur, por
ka dashur të vijojë fjalën.
Kjo nuk është lejuar nga
Ruçi, i cili i ka hequr foninë
e mikrofonit. Ruçi i ka
kërkuar Berishës të ulet,
duke i thënë se do të aplikojë
masat që parashikon rregullorja. Pas një rezistence të
shkurtër, ish-kryeministri
Berisha është larguar nga
foltorja, duke lënë njëkohësisht dhe sallën e Kuvendit.
Ndërkohë, nga salla kanë
ndërhyrë dy deputetët e Partisë Demokratike, Flamur
Noka dhe
Edi Paloka, të cilët kanë
kërkuar që Berisha të marrë nga koha e tyre, por edhe
kjo përpjekje ka rezultuar e
dështuar, pasi fjalën e ka
marrë ministri i Drejtësisë,
Fatmir Xhafaj. Kjo është
hera e parë që ish-kryeministri Berisha përballet me një
situatë të tillë, pasi kur seancat plenare drejtoheshin
nga kryeparlamentari Ilir
Meta, ai fliste sa të donte pa
iu ndërprerë fjala. Seanca ka
vijuar, ndërkohë që opozita
e maxhoranca kanë komunikuar me njëra-tjetrën,
edhe pse debatet në publik
janë të ashpra. Kështu, dy
kryetarët rivalë të grupeve
parlamentare, Taulant Balla i PS dhe Edmond Spaho i
PD janë parë teksa konsul-

Kreu i Kuvendit,
Gramoz Ruçi

Mbaron minutazhi, Ruçi i pret fjalën Berishës
Ruçi: Koha mbaroi zoti Berisha, faleminderit,
ulu!
Berisha tenton të flasë sërish.
Ruçi: Jo, jo nuk lejohet.
Berisha: Turp të kini!
Ruçi: Mos më detyro që në këtë seancë të
zbatoj aplikimin e masave që parashikon
rregullorja.
Berisha: Të keni turp!
Ruçi: Z.Berisha, mos e tepro tani. Ulu të
lutem. Dhe mos i gënje këta kolegët e tu se i
more në qafë.

Akuzat për vëllain, ministri PD-së: Pse s'gërmuat me ministrat tuaj?

Fatmir Xhafaj: Veting
te policia, FBI në Tiranë
M

inistri i Brendshëm,
Fatmir Xhafaj deklaroi dje se do të nisë
punën me një veting brenda radhëve të policisë.
Gjatë fjalës në Parlament,
Xhafaj sqaroi edhe akuzat
e PD-së ndaj të vëllait. "Ju
prej tetë vitesh ishit në
pushtet si ministër i
Brendshëm, i kishit
mundësitë, nuk besoj se i
falët familjarët e mi. Edhe
vjet u rikthyet me avazin,
ndërsa unë me reformën.
E rifilluat sërish sivjet në
mars kur u bëra ministër,
nga maji i këtij viti ishit
në qeveri te Drejtësia dhe

e Brendshmja dhe janë dy
ministri ku janë faktet dhe
provat nëse ka të tilla. Por
si nuk gërmuat? Ku kishte
rast më të mirë sesa të më
kryqëzonit", tha Xhafaj.

Duke folur për punën e tij
në Ministrinë e Brendshme, Xhafaj tha: "Urdhër për fillimin e procesit të vetingut për kontrollin e punonjësve të policisë. Përsa kohë ka njerëz
të lidhur me botën e krimit, policia nuk mund të
ketë sukses, pasi minojnë
punën e policisë. Policia
duhet të pastrohet nga individë të tillë, ndaj jam i
vendosur t'i shkoj deri në
fund këtij procesi", tha ai,
duke shtuar se shpreson
që të atashohen në Shqipëri një grup nga Europol dhe FBI.

toheshin me njëri-tjetrin. Ka
qenë kreu i deputetëve socialistë, Balla, ai i cili ka shkuar pranë Spahos. Ndërsa
në një tjetër moment deputeti i PD-së, Flamur Noka
është parë të shkojë pranë
kryetares së LSI-së, Monika
Kryemadhi. Kryeministri

Edi Rama ka qenë i pranishëm në një pjesë të kohës,
por jo gjatë gjithë ditës,
ndërsa diskutimet për programin e qeverisë janë ndjekur nga pak deputetë në
sallë. Një moment pikant
gjatë ditës së djeshme ishte
edhe fjala e deputetes së re

të Parlamentit, vajzës së
'Heroit të Demokracisë',
Azem Hajdari, Rudina Hajdari. Fjala e saj është duartrokitur nga të dyja palët e
politikës në sallë. Diskutimet kanë vijuar deri pas
mesnate, në këtë seancë maratonë.
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AZEM HAJDARI
PERVJETORI
Kritikët refuzojnë ceremonialin, Rudina Hajdari: Sot të bashkohemi të gjithë

Berisha: Idealet e Azem
Hajdarit sot janë në vështirësi
Basha: S'pranojmë diktaturën e re të krimit
TOPALLI
Jozefina Topalli përkujtoi
dje me një foto e pak
rreshta Azem Hajdarin
në 19-vjetorin e vdekjes.
Topalli postoi një foto ku
shfaqet me Azemin e
Berishën dhe i cilëson
"liderë" të vërtetë. "20
vjet më parë, në
opozitën e vështirë të
'97-ës, por me liderë të
vërtetë, pa llogari dhe
me zemër për të
rivendosur Shqipërinë
në shinat e
demokracisë!",
shkruan Topalli.

Valentina Madani

D

emokratët përkujtu
an dje ish-liderin e
saj, Azem Hajdari, i
vrarë në vitin 1998, ndërkohë që aktiviteteve në nder të
tij nuk iu bashkuan kritikët
e Lulzim Bashës, por Rudina
Hajdari bëri thirrje për bashkim. Deputetja e re e PD-së,
bija e 'Heroit të Demokracisë',
Azem Hajdari nuk i fshehu
dot emocionet në fjalën e
mbajtur para memorialit të
të atit. Në homazhet që u zhvilluan në memorialin e
Azem Hajdarit, ajo përmendi se është një koincidentë që
sot (dje) flet në Parlament,
por gjithashtu edhe një
dëshirë e atit. "Jam shumë e
nderuar, ndihem shumë e
prekur sot, sepse përveçse ne
kujtojmë liderin historik të
PD-së, personin, figurën e
lartë që solli pluralizmin në
Shqipëri, është emocion i
veçantë për mua se kujtojmë
gjithashtu babain tim. Megjithëse kanë kaluar 19 vjet,
ne prapë jemi të bashkuar
më shumë se kurrë të ngremë
lart figurën, vlerat dhe
partinë që ai solli me vlerat
më të vërteta, më të moralshme. Jemi akoma më të
bashkuar me PD sot që ta
çojmë atë përpara dhe t'i tregojmë vendit se meritojmë
një Shqipëri më të mirë e me
vlera. Jam shumë e emocionuar edhe për një fakt
tjetër, që unë sot do të flas
në Kuvend si deputete e PD
dhe do flas në këtë ditë, ishte koincidencë dhe dëshirë e
atij dhe ju siguroj ju se do jem
zë i fortë i opozitës shqiptare
dhe interesave të kombit
tim", - theksoi Hajdari. Nga
ana e tij, kreu i opozitës Lulzim Basha, e cilësoi figurën e
Azemit, "zemrën e kurajës
demokrate". "Ne vijmë këtu
vendosmërisht për të mos e
tradhtuar kurrë kujtimin e

PD përkujtoi dje
ish-liderin Azem Hajdari

Grupi Parlamentar i PD-së

Memoriali, anëtarja e kryesisë: Pse mungoj
Ish-deputeti: Ty të paktën të njoftuan, mua jo
S

i çdo vit demokratët
dje u mblodhën te memoriali i Azemit për të
vendosur kurora me lule.
Pas lajmërimit nga zyra e
Organizimit të PD-së për
aktivitetin e djeshëm,
anëtarja e kryesisë, Endira Bushati shkruan
për mes një statusi në
faqen e saj në "Facebook"
se ajo nuk mund të jetë sot
në këtë përkujtim. "Jo,
unë nuk mund të vij në atë
orë… Nuk mund të shoh
se si njerëz që kurrë nuk
të njohën, që nuk njohën
energjinë e pasionin tënd,
që jetonin në Tiranë e kur-

rë nuk t'u bashkuan as ty, as
Partisë Demokratike, do të
bëjnë homazhe te memoriali
yt… Se kanë nevojë tani për
ty, Azem, për atë çfarë ti për-

faqëson për demokratët…
Jo, unë nuk mund të vij në
atë orë, kur do të të përdorin Azem… Do të vijmë një
orë tjetër, të gjithë bashkë,
si atëherë, tek kafja brenda partisë, me dhjetëra
studentë të tjerë, në '97-'98
kur asgjë nuk na trembte
e asgjë nuk na blinte…",
shkruan Bushati. Në komentin e saj ka ndërhyrë
edhe ish-deputeti i PD-së,
Keltis Kruja, i cili me ironi
i kujton se të paktën atë e
kanë lajmëruar për aktivitetin e sotëm, çca lë të
kuptohet se Krujën nuk e
kanë njoftuar.

Azemit, as vlerat për të cilat
ai ra në altarin e përjetshëm
të lirisë dhe demokracisë. Për
t'u zotuar që kurrë më s'do
pranojmë një diktaturë të re
të krimit, drogës dhe pushtetit personal. Liria dhe
demokracia janë vlerat tona
të patjetërsueshme, duke
luftuar dhe fituar për to",
theksoi z.Basha. Por, ishkryeministri Sali Berisha u

shfaq pesimist para memorialit të Azem Hajdarit. "Ishte
gjoksi i Azemit që ngrihej në
8 dhjetor në rrugët e Tiranës
përballë barrikadave e autoblindave, batalioneve, policisë, ushtrisë, që solli çeljen e
dyerve, bashkë me studentët
e tjerë të lirisë për shqiptarët.
Të ngrohemi sa herë që rrëzohemi, të vazhdojmë betejën
dhe sot më të vendosur se

kurrë për ideale, për të cilat
ai flijoi jetën e tij. Ndaj edhe
njëherë thirrja ime është le të
na frymëzojë guximi, vizioni,
trimëria e tribunit tonë legjendar për të realizuar sa më
shpejt, sa më të vendosur, idealet për të cilat ai ra dhe që
sot janë në vështirësi shumë
të madhe, kam besim se do t'ia
dalim", theksoi ish- kryeministri Sali Berisha.

SHPALLJE ANKANDI
Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e II-të, për shitjen e pasurisë së
paluajtshme, Truall + Ndërtesë me sipërfaqe 116.2 m², nga e cila ndërtese me sipërfaqe 55 m²,
ndodhur ne Zonën Kadastrale 8562, Nr.Pasurie 2/966, Vol.31, Fq.105, e regjistruar në Zyrën Vendore
të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Korçë;
Cmimi i ankandit të tretë është EUR 50,400 (pesëdhjetë mijë e katërqind euro).
Ankandi zhvillohet dt. 25/09/2017, 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

Njoftim për shitje me ankand
Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e trete për pasurinë e debitorit
H Sallaku
· “Truall + ndertese “ me numur pasurie 222/49, Vol. 4, Fq. 201 ZK 1170, me sipërfaqe totale 3,808
m2 dhe 800 m2 është ndërtesësi njesi (400 janë të rregjistruara në Hipotekë dhe 400 janë të pa
rregjistruara ) e ndodhur në Bërzhit, Tiranë.
Ankandi. i pasurisë fillon me çmimin fillestar në masën 211.680 Euro
Ankandi qendron i hapur dhe do të zhvillohet dt. 28.09.2017 me orën 15:00, në Bul “Gj Fishta”
Pall. i shoqërisë “Gora” Kulla 3, Kati 2, Zyra nr. 2.Tiranë
Kontakt tel. 00355 67 20 82 543 , emailit ilir_dervishaj@yahoo.com , WEB
www.powerjustice-al.com.

Këlliçi: Deputetët shiten,
kokulur para Azemit

K

reu i FRPD-së, Belind Këlliçi, reagoi dje në ceremoninë
përkujtimore në nder të 19-vjetorit të vdekjes së Azem
Hajdari. Këlliçi shkruan se "sot duhet të jemi kokulur para
Azemit, jo vetëm nga nderimi për veprën e tij, por edhe nga
turpi". Ai krahason kohën kur Azem Hajdari nuk tradhtonte idealet e tij, ndërsa sot deputetin demokrat e blejnë
me para, duke iu referuar rrjedhjes së votave për zgjedhjen
e Gramoz Ruçit, kryetar parlamenti. "Sot duhet të jemi
kokulur para Azemit, jo vetëm nga nderimi për veprën e
tij, por edhe nga turpi. Para 19 vitesh, trashëgimtarëve të
diktaturës komuniste u duhej ta vrisnin deputetin e PD
se ai nuk tradhtonte idealet, ndërsa sot e bëjnë më lehtë, e
blejnë me para, e kapin me presion. Blerja e votave të
demokrateve në favor të Gramoz Ruçit është një kambanë
alarmi për çdo demokrat, për çdo njeri të lirë të këtij vendi. Si kryetar i FRPD-së ndjej detyrimin të theksoj se të
rinjtë demokratë gjenden para një sfide edhe më të vështirë. Sot duhet të zgjedhim të jemi robër të krimit ose të
përballemi me këdo që përdhos lirinë dhe dinjitetin tonë.
Për ta luftuar këtë të keqe, kapjen e demokracisë, duhet të
mësojmë pa më të voglin hezitim nga brezi i Azemit. FRPD
ka detyrimin të përballet për një demokraci të vërtetë, që
nis nga PD e shtrihet kudo në shoqërinë tonë. Nderim
përjetë Azem Hajdarit", shkruan kreu i FRPD.
Shoqëria përmbarimore “STRATI BAILIFFS SERVICE” Sh.p.k.,
njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurive të paluajtshme:

-“Truall”, me sipërfaqe 3200 m 2 , ndodhur në Shëngjin, Lezhë,
Zona Kadastrale 3126, regjistruar në Regjistrin Hipotekor me nr.
13, datë 31.01.2006, në pronësi të Shoqërisë “Taçi Oil International
Trading & Supply Company” sh.a., lënë si garanci hipotekore për
Bankën me Kontratë Hipoteke Nr. 449 Rep., Nr. 211/3 Kol., datë
02.02.2006. Çmimi fillestar i ankandit është 128,000 Euro;
-“Truall” së bashku me depozitë karburanti, me sipërfaqe 4419
m2, ndodhur në Shëngjin, Lezhë, Zona Kadastrale 3126, regjistruar
në Regjistrin Hipotekor me nr. 14, datë 31.01.2006, në pronësi të
Shoqërisë “Taçi Oil International Trading & Supply Company” sh.a.,
lënë si garanci hipotekore për Bankën me Kontratë Hipoteke Nr.
448 Rep., Nr. 210/3 Kol., datë 02.02.2006. Çmimi fillestar i ankandit
është 231,480 Euro.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datë 22.09.2017.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në ora 16.00, në
ambjentet e Shoqërisë Përmbarimore “Strati Bailiff’s Service”,
Rruga “Jordan Misja”, Pall. 141/1, Shkalla 1, Ap. 7. Tiranë. Tel:
04 45 00 450, www.stratibailiff.com, info@stratibailiff.com
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Akuzat ndaj kryeministrit: Shkarko Ruçin dhe Xhafën, shkëput lidhjet me krimin
Valentina Madani

K

KRAHASIMI

Bylykbashi: Ruçi,
si ministrat
nazistë të Hitlerit

D

eputeti i PD, Oerd By
lykbashi e krahasoi
dje kreun e ri të Kuvendit, Gramoz Ruçin me
ministrat nazistë të Hitlerit. Deputeti demokrat
deklaroi dje në parlament se nëse ndonjë nga
ministrat e Rajhut do të
ishte emëruar në krye të
parlamentit gjerman, ky
veprim do të kishte tronditur të gjithë vendin.
Duke krahasuar Gramoz
Ruçin me ministrat nazistë, Bylykbashi kërkoi
një nismë që do të bëjë të
mundur mbledhjen e
provave, gjurmimin dhe
hetimin e kriminelëve të
komunizmit. "T'i dënojmë
me prova për krimet që
kanë kryer", ishte thirrja
e Bylykbashit, që tha se
nuk duhet lejuar që në
parlament të infiltrohen
ish-funksionarë të komunizmit. Për programin e
qeverisë, Bylykbashi nuk
foli gjatë: "Edhe manuali
i lavatriçes sime ka më
shumë faqe se programi i
PS", u shpreh Bylykbashi.

reu i opozitës, Lulzim
Basha, paralajmëroi
dje kryengritje popullore, nëse nuk përmbushet
reforma e re zgjedhore
përmes së cilës të garantohet
vota e shqiptarëve. Në fjalën
e tij të parë si kryetar i
opozitës, në parlament,
Basha lëshoi një lumë akuzash ndaj kryeministrit Rama,
duke renditur të gjithë sektorët, ku sipas tij Rama dështoi në mandatin e parë. Dhe
po ashtu, duke komentuar
përbërjen e qeverisë dhe programin e paraqitur një ditë
më parë nga kryeministri,
tha se edhe në mandatin e
dytë shqiptarët do të shohin
të njëjtin avaz, thellimin e
varfërimit të tyre nga njëra
anë dhe ndarjen e pasurisë
publike nga Rama për
klientët e tij. Basha i kërkoi
Ramës të shkëpusë lidhjet me
krimin dhe trafikantët e
drogës, duke i kërkuar edhe
arrestimin e disa funksionarëve të policisë të lidhur me
kanabisin, për të cilët tha se
kanë pasur kapiten Saimir
Tahirin. I përmendi edhe lidhjet me trafiqet e drogës të vëllait të ministrit të Brendshëm,
Fatmir Xhafa, ndërsa i kërkoi
shkarkimin e Gramoz Ruçit
nga posti i kryetarit të Kuvendit. Më tej, kreu i PD, Lulzim Basha paralajmëroi një
kryengritje popullore, që do
ta prijë vetë PD nëse nuk realizohet reforma zgjedhore.
Basha tha se brenda mureve
të parlamentit mbahet peng
vullneti i vjedhur dhe i tjetërsuar i shqiptarëve. "Reforma
zgjedhore është rruga e vetme dhe shansi i vetëm që ndryshimi të jetë paqësor dhe institucional. Çdo përpjekje për
të injoruar realitetin do ta
kthejë revoltën e heshtur të
25 qershorit përmes bojkotit
në një kryengritje të vërtetë
popullore për të zbuar këtë
sistem të falimentuar politik
me çdo kusht dhe me çdo
mjet. Ky regjim nuk mund të
vazhdojë përditshmërinë e tij
sikur nuk ka ndodhur asgjë.
Brenda këtyre mureve
mbahet peng vullneti i vjedhur dhe i tjetërsuar i shqiptarëve. Nuk ka asnjë çelës
ta mbajë të kyçur vullnetin e
sovranit", theksoi z.Basha. Ai
bëri të qartë se: "Nuk ka forcë
t'u mohojë njerëzve për t'i
rimarrë atë që është e tyrja
dhe i është vjedhur me pa të
drejtë. Vetëm populli mund ta
pastrojë këtë gjiriz. Kemi
detyrimin t'i hapim rrugë
vullnetit me një reformë
zgjedhore dhe garantimit të
plotë njëherë e përgjithmonë
të lirisë së votës dhe zgjedhjeve të lira. Nëse kjo nuk
ndodh, nëse kjo asamble nuk
i kthen sendin e vjedhur tek
populli përmes zgjedhjeve të
lira dhe të ndershme, atij i lind
e drejta t'i shqyejë dyert e gjirizit dhe të marrë përpara
këtë gjendër të së keqes, që
fryhet e majmet në kurriz të
një Shqipërie që rrudhet". "Ky
është shansi i fundit në duart
tona, ndaj PD do të propozojë
një sërë masash për reformën
zgjedhore dhe të sistemit të
kalbur. Por nëse lojërat e
kartelit do të vazhdojnë, na

Paralajmërimi i Bashës: Reformë
zgjedhore, ose kryengritje popullore
"Marrëveshja e 18 majit vdiq"
TAKIMI
Dreka mes kryetarit
të PD-së, Lulzim
Basha dhe
ambasadorit të
SHBA-ve në Tiranë,
Donald Lu, zgjati dje
një orë në një lokal
në zonën e ish’Bllokut’, pasi kreu i
PD, Basha la seancën
parlamentare.

Kreu i opozitës, Lulzim Basha

Paloka: Rama bëri kurban
Beqajn dhe Tahirin

N

ënkryetari i Parlamentit, Edi Paloka tha se kryem
inistri Edi Rama do të përdorë ministrat e tij për të
realizuar planet e tij. Ai theksoi se nuk ka asnjë shpjegim
për Gramoz Ruçin, të cilit i është refuzuar hyrja në SHBA
për shkak të lidhjeve me krimin. Paloka u shpreh gjithashtu se "Rama 2" do të vazhdojë të jetë qeveria e krimit
dhe drogës. "Kryetari i sapozgjedhur i parlamentit akuzohet se për shkak të lidhjeve
kriminale i është refuzuar
viza në SHBA. Asnjë sqarim
për këto akuza, përveç deklaratave të Ramës, që është
krenar për të. Ministri i
Brendshëm është vëllai i një
të dënuari për trafik droge.
Për këtë ekzistojnë të gjitha dokumentet, por ne nuk
duhet ta themi se na akuzojnë për luftë klasash. Këta
ministra do të jenë gurët që do të lëvizë Rama për të
realizuar planin e tij të vjetër. Ai është njeriu që më
shumë se kushdo ka qenë më shumë në pushtet, por jo
për të mirë të shqiptarëve", tha z.Paloka.
lind jo vetëm e drejta, por
edhe detyrimi si opozitë t'i
prijmë shembjes me çdo
kusht e çdo mjet tjetër të
kësaj kalbësire që nuk përfaqëson më Shqipërinë, por
republikën e krimit, drogës,
korrupsionit dhe veseve", u
shpreh kreu i PD-së. Basha
kërkoi më tej shkarkimin e
Gramoz Ruçit dhe Fatmir
Xhafajt, shefave të policisë, si
dhe ish-ministrin Tahiri.
Kreu i opozitës akuzoi edhe

dy ministrat e tjerë, Gjinuri e
Ahmetaj, të cilët i cilësoi si
garuzhde të tepsisë. "Duhet ta
shkarkosh Gramoz Ruçin.
Po kështu edhe Fatmir
Xhafajn për lidhjet e tij me
krimin. Duhet të shkarkosh
shefat e policisë që kanë favorizuar krimin, me në krye
Tahirin. Duhet të largosh
kryetarët e bashkive të
lidhur me krimin. I bën dot ti
këto? Ndryshe çfarë ka ndryshuar nga zgjedhjet e 25 qer-

Patozi: Për Bashën nuk
ka më kohë, as amnisti

A

strit Patozi përmes një statusi në "Facebook" dek
laroi dje se për Lulzim Bashën nuk ka më kohë dhe
amnisti, pasi sipas tij nuk bën opozitë. Patozi shprehet se
t'i besosh Lulzim Bashës është njësoj sikur të mendosh
se soba nuk do ta djegë më dorën, pasi e ke provuar disa
herë dhe ta ka përcëlluar në të gjitha
rastet. Ish- deputeti demokrat shprehet ndër të tjera se Lulzim Basha është përgjegjësi kryesor për katandisjen dramatike të PD, por jo vetëm.
"Mos e merrni seriozisht Lulzim
Bashën për asnjë çast dhe për asnjë
fjalë. Nuk do të ketë as çadër tjetër e
aq më pak kryengritje popullore të
udhëhequr prej tij. Si çdo njeri në
hall të madh, ai thjesht po kërkon të
fitojë kohë. Që të harrohet në radhë
të parë 25 qershori, më pas 22 korriku, por mundësisht edhe 9 shtatori, si start i turpshëm
i listës 'Basha' në kontaktin e parë me parlamentin. Fatmirësisht nuk ka nevojë ta shpjegosh fare një gjë që e
kanë bindje të gjithë. Si demokratët, ashtu edhe ata që
nuk kanë asnjë lidhjeje me PD-në, kundërshtarë apo të
paangazhuar politikisht qofshin", theksoi z.Patozi.

shorit, asgjë. Avazi i vjetër
vazhdon me tepsi të re. Me dy
garuzhdet e tua, Ahmetajn
dhe Gjiknurin dhe ministrat
e tjerë, që janë si peceta për të
fshirë faqet", - tha Basha. Ai
foli edhe për marrëveshjen e
18 majit. Ai u shpreh se kjo
marrëveshje vdiq me zgjedhjet e 25 qershorit dhe me
paratë e drogës. "Thelbi i marrëveshjes së 18 majit ishin
zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ndaj dhe zgjedhjet e 25

qershorit shënuan edhe vdekjen e kësaj marrëveshjeje.
Aleanca e pandërprerë e
Ramës me krimin dhe shitblerja e votave me paratë e
drogës dhe të korrupsionit
e vranë marrëveshjen. Zgjedhjet rikonfirmuan problemin numër 1 të Shqipërisë:
vjedhjen dhe tjetërsimin e
vullnetit të shqiptarëve për
hir të pushtetit personal dhe
privat të Edi Ramës", - tha
z.Basha.

PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ERMIR GODAJ

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

Permbaruesi gjyqesor privat Ermir Godaj zhvillon ankandin per shitjen e pasurise se paluajtshme
"ARE", me Nr.Pasurie 1120/15, te ndodhur ne Zonen Kadastrale 2105, Vol.17, Fq.43, me sip.5’000 m²,
ndodhur ne Kashar, Tirane, per shlyerjen e detyrimit ne favor te kreditorit Shoqeria "Prateso" Sh.p.k., per
shumen 17'589'631 (shtatembedhjete milion e peseqind e tetedhjete e nente mije e gjashteqind e tridhjete
e nje) Leke.
Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi është ne shumen 25'160’000(njezete e pese milion e njeqind
e gjashtedhjete mije) Leke.
Ankandi zhvillohet ne date 20.09.2017, ora 16.00 ne zyren e përmbaruesit gjyqesor privat Ermir Godaj,
Rruga Abdi Toptani, Qendra Torre Drin, kt.2, nr.33, Tirane, dhe per informacion mund te kontaktoni ne
nr.0682099471, 0695370060, email ermirgodaj@zyrapermbarimit.com.

Ne date 20.09.2017 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor
privat Irisa Tereziu PF me adrese ne "Rruga Fadil Rada, Pallati
Danjela, Kati Perdhe, Njesia Tregtare nr.10, Tirane", zhvillohet ankandi
per shitjen e pasurise se paluajtshme te llojit "Apartament" me sip.68
m2, me nr.pasurie 2/166+1-5, ne zonen kadastrale 3682, me volum
2, faqe 54, i ndodhur ne Lagjia 11 Shtatori, pallati 9, shkalla 1, kati 2,
apartamenti 5, Ure Vajgurore Berat.Cmimi ne ankand te pare eshte
ne vleren 2,240,000 (dy milion e dyqind e dyzet mije) lekë.
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Ngjarja pas konfliktit të djemve të tyre, sherri kishte nisur për motive të dobëta
Xhensila Kodra

M

e Pëllumb Gjokën
u takuam për t'u
sqaruar në lidhje
me sherrin mes djemve
tanë. Në debat e sipër situata më doli kashtë kontrollit.
Nuk doja që gjërat të shkonin deri në përdorimin e
armës". Kështu ka deklaruar në polici Kleant Musabelliu, i cili mbrëmjen e së martës plagosi me pistoletë biznesmenin Pëllumb Gjoka.
43-vjeçari ka treguar se pasi
ishin vënë në dijeni të faktit se djemtë e tyre ishin
përfshirë në konflikt me
njëri-tjetrin, kanë biseduar
së bashku dhe kanë lënë që
të takoheshin në një lokal
tek "Pazari i Ri", aty ku edhe
jetojnë. Sipas tij, bisedimet
mes tyre kishin nisur të
bëheshin me zë të lartë dhe
për këtë fakt kishin vendosur që të dilnin jashtë lokalit
për të folur. Por, në sherr e
sipër, efektivi i Shërbimit të
Kontrollit të Brendshëm të
Burgjeve në Ministrinë e
Drejtësisë, Kleant Musabelliu, ka nxjerrë armën e shërbimit dhe ka qëlluar tri herë
drejt 46-vjeçarit Gjoka. Ky i
fundit mori plagë në këmbë
dhe menjëherë u dërgua në
urgjencë për të marrë ndihmën e nevojshme, ku fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut
për jetën. Burime pranë policisë bënë me dije se po të

Atentati ndaj Gjokës, polici i burgjeve:
Situata më doli jashtë kontrollit
Kreu i SHKB-së pezullon Kleant Musabelliun
POLICIA
"U arrestua në flagrancë shtetasi Kleant
Musabelliu, banues në Tiranë, punonjës i Shërbimit
të Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve në Ministrinë
e Drejtësisë, pasi në rrugën 'Luigj Gurakuqi', gjatë
një konflikti të çastit, ka tentuar të vrasë me armën
e shërbimit, shtetasin Pëllumb Gjoka, banues në
Tiranë, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për
jetën", thuhet në njoftimin zyrtar të policisë.

Vendi ku
ndodhi ngjarja
njëjtën gjë ka pohuar edhe biznesmeni Gjoka, se takimi
mes tyre ishte bërë për të
shuar sherrin që kishte nisur
më herët mes djemve. Sipas të
njëjtave burime, mësohet se
të rinjtë ishin zënë pas një
konflikti të çastit dhe për
motive të dobëta. Ndërkaq,

P

olicia e Shtetit ka
referuar në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
disa raste për procedim
pasuror në ngarkim të personave të dyshuar për aktivitet kriminal në fushën
e krimit të organizuar dhe
pastrimit të parave. Sipas
policisë, janë sekuestruar
disa vila, njësi tregtare
dhe automjete, të cilat
janë pasuri me burim të
dyshimtë kriminal. Kështu, bazuar në planin e
masave
operacional
"Vjeshtë 2017", të Drej-

ditën e djeshme, kreu i SHKBsë, Denion Meidani ka firmosur edhe pezullimin nga
detyra të Kleant Musabelliut.

PLAGOSJA

Mbrëmjen e të hënës, rreth
orës 21:00 Gjoka dhe Musabelliu u konfliktuan pranë "Pazarit të Ri". Shkak ishte bërë

një grindje që djemtë e tyre
kishin pasur pak orë më parë
me njëri-tjetrin. Por, në debat
e sipër Musabelliu ka qëlluar
me armën e shërbimit ndaj
46-vjeçarit Gjoka. Për rastin
në fjalë, policia është sinjalizuar nga qytetarët për shkak
se edhe zona ku ndodhi plagosja është e mbipopulluar.
Me të mbërritur në vendin e
ngjarjes, policia bëri të mundur arrestimin në flagrancë
të punonjësit të burgjeve,
ndërsa nisi menjëherë hetimet për zbardhjen e plotë të

rrethanave. Në sajë të hetimeve, policisë sekuestroi në
cilësinë e provës materiale 3
gëzhoja të kalibrit 9 mm, si
dhe armën tip "Bereta", me
kalibër 9 mm me të cilën
Musabelliu kreu krimin.
Ndonëse 43-vjeçari Kleant
Musabelliu ka pohuar se nuk
ka pasur si qëllim të vriste
njeri apo edhe se situata mes
tyre të shkonte deri në këtë
pikë, Policia e Tiranës ka ngritur ndaj tij akuzën e
vrasjes me dashje të mbetur
në tentativë.

Sekuestrohen vila e njësi tregtare, policia:
Janë pasuri me burim të dyshimtë kriminal
torisë së Përgjithshme të
Policisë së Shtetit, për
forcimin e masave për
goditjen e grupeve kriminale dhe identifikimin, gjetjen,
kapjen me qëllim sekuestrimi, konfiskimi dhe rikuperimi të aseteve kriminale, me
qëllim garantimin e rendit
dhe sigurisë publike, 12
Drejtoritë Vendore të Policisë kanë marrë masa të

posaçme operacionale. Drejtoritë Vendore po punojnë
për identifikimin e të gjithë
personave për të cilët ka të
dhëna se kanë ushtruar dhe
ushtrojnë aktivitet kriminal,
janë shqetësues për komunitetin dhe disponojnë, ekspozojnë, administrojnë dhe
përdorin pasuri të lidhura
me veprimtarinë kriminale
apo që nuk justifikohen me

burime të ligjshme dhe më
pas në bashkëpunim me
prokuroritë, gjykatat e rretheve
gjyqësore
dhe
Gjykatën për Krimet e Rënda me qëllim sekuestrimin,
konfiskimin e pasurive kriminale. Kështu, si rezultat i
veprimeve të deritanishme,
nga strukturat vendore të
Policisë në Drejtoritë e Policive Tiranë, Vlorë, Lezhë

SHKURT

Aksidenti në
Kavajë, një
i vdekur dhe
një i plagosur

N

jë aksident me pa
sojë vdekjen e një
personi dhe një të plagosur ka ndodhur pasditen
e djeshm e në dalje të
qytetit të Kavajës. Ngjarja ka ndodhur në
a k s i n r r u g o r K av a j ë Rrogozhinë, teksa një
mjet tip "Benz", me
drejtues shtetasin L.E.,
46 vjeç është përplasur
me mjetin tip motor (pa
targa). Për pasojë, drejtuesi i mjetit tip motor,
N.S., 64 vjeç, ka gjetur
vdekjen e menjëhershme, ndërsa bashkëshortja e tij, shtetasj a S h . S . , 6 0 vjeçe
(pasagjere në motor) është dëmtuar rëndë dhe
është dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin e Durrësit. Drejtuesi i mjetit tip "Benz",
shtetasi L.E., është shoqëruar në ambientet e
policisë Kavajë për veprime të mëtejshme procedurale. Grupi hetimor
në
vendngjarje
po
punon për përcaktimin e
rrethanave dhe shkakut
të aksidentit.

dhe Berat rezulton se janë
evidentuar si pasuri të dyshuara si janë krijuar, rrjedhin apo lidhen me veprimtarinë kriminale, apo që lidhen me to dhe që nuk justifikohen me burime të
ligjshme i janë përcjellë
prokurorisë për hetime të
mëtejshme në lidhje me
origjinën e tyre pasuritë për
9 njësi tregtare, 8 banesa
apartamente në sipërfaqe
totale 678 m2, 1 vilë
trekatëshe, 15 automjete luksoze (me vlera monetare të
konsiderueshme).

REPUBLIKA E SHQIPERISE

Mashtrim me sigurimet, avokati dhe
përmbaruesi në hetim për klienten e vdekur
P

ërmbaruesi Enuar Merko urdhëron
bllokimin e llogarive të një kompanie
sigurimesh, e cila ishte
detyruar të dëmshpërblente L.Gj., gruan e cila
kishte pësuar dëme të rënda në shëndet gjatë një aksidenti në 2007. Në pamje
të parë gjithçka duket e
ligjshme, por prokuroria
ka zbuluar dhe po heton
për mashtrim familjarët
L.Gj.. Kjo për faktin se e
dëmtuara nga aksidenti ka
ndërruar jetë 2 javë përpara se vendimi të merrte
formë të prerë në vitin
2013. Avokati dhe përmbaruesi kanë vazhduar
gjyqin duke bllokuar llogaritë e një kompanie sigurimesh. Duke fshehur vdekjen,

ata kanë vazhduar gjyqin në Gjykatën e
Lartë duke e fituar atë. Pasi kanë marrë
vendimin në duar, kanë pajtuar përmbaruesin të bëjë
ekzekutimin e vendimit.
"Balkanweb" disponon të
plotë dosjen e prokurorisë
dhe vendimet gjyqësore.
Referuar dosjes rezulton se
hetimet kanë nisur në 7 shtator 2017-ës, pas referimit
të rastit nga policia. Nga
verifikimet rezulton se në
dijeni të veprimeve ka qenë
edhe avokati Artjon Pashollari. Ndërkohë që përmProkuroria
baruesi rezulton të ketë nie Tiranës
sur procedurën pa pasur
më herët dosjen. Në kuadër
të hetimit, prokuroria ka urdhëruar
sekuestrimin e të gjitha dosjeve gjyqësore.

BANKA E SHQIPERISE
DEPARTAMENTI I ADMINISTRIMIT
SEKTORI I PROKURIMIT

TENDER I HAPUR KOMBËTAR
Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes
dhe riparimit të pajisjeve UPS të dhomave të serverave të Bankës së Shqipërisë”.
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender
i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,700,000
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: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes
dhe riparimit të pajisjeve UPS të dhomave të serverave të Bankës së Shqipërisë’’
Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit,
në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 6 Tetor 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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Vajza: Më zunë pritë pranë shtëpisë e më dhunuan, si u shpëtova nga duart

Xhensila Kodra

N

jë 25-vjeçare nga Ka
mza ka denoncuar në
polici tre djem të
lagjes së saj, të cilët i akuzon
se e pasi kanë tentuar të abuzojnë seksualisht me të, e
kanë dhunuar fizikisht. Ngjarja e rëndë është shënuar
mbrëmjen e së dielës në
rrugën "OSBE", në periferi
të kryeqytetit, ndërsa efektivët e policisë kanë bërë të
mundur vënien në pranga
të njërit prej autorëve dhe
shpalljen në kërkim të dy
personave të tjerë. Të rinjtë
janë identifikuar nga dëshmia që vajza ka dhënë para
tyre, ndërsa ka pohuar se
nuk ka pasur asnjë lidhje
dashurie me ndonjërin prej
tyre. Sipas policisë, i arrestuari është Ardian V. 20
vjeç, kurse në kërkim janë
shpallur dy të rinjtë me inicialet B.V dhe A.V.. Pas arrestimit, 20-vjeçari është
marrë në pyetje nga policia,
ku ka pohuar se nuk ka tentuar ta prekë vajzën me
dorë, por e ka ngacmuar
vetëm me fjalë. Ai është
shprehur më tej se pavarësisht se vajza ka diferencë
moshe (është 5 vite më e
madhe), ai ndjen për të.

E reja denoncon në polici: Tre
fqinjët tentuan të më përdhunonin
Arrestohet 20-vjeçari, në kërkim 2 të tjerë
NGJARJA
Sipas shtetases me
iniciale L.D., 25 vjeçe,
banuese në Kamëz,
ngjarja ka ndodhur më
10 shtator, rreth orës
20:00, në rrugën
"OSBE", pranë
banesës së saj. Ajo
ka treguar se Ardiani
e ka ngacmuar
seksualisht dhe në
bashkëpunim me
shtetasit B.V., dhe
A.V., kanë ushtruar
edhe dhunë fizike
ndaj saj.

Foto ilustruese

NGJARJA
Ka qenë ora 20:00 kur e
reja ka qenë duke shkuar
për në banesë. Por në afërsi
të shtëpisë së saj, Ardiani i
ka zënë rrugën dhe pasi e ka
ngacmuar seksualisht, ka
tentuar edhe të abuzojë me

të. E ndodhur në këtë situatë, 25-vjeçarja me inicialet
L.D. ka tentuar të largohet
me shpejtësi për t'i shpëtuar kësaj situate, por është
ndalur edhe nga dy djem të
tjerë, të cilët i kanë shkuar
në ndihmë Ardianit. Mëso-

het se 3 të rinjtë janë banorë
të së njëjtës zonë. Ata, pasi
kanë hasur rezistencë nga
vajza, kanë filluar ta
dhunojnë atë, në mënyrë që
kjo e fundit t'u bindej urdhrave të tyre. Por, për një
moment, vajza ka pikasur se

aty pranë ka qenë duke lëvizur një kalimtar i zonës, ka
bërtitur për të kërkuar ndihmë dhe në këtë mënyrë tre
të rinjtë janë detyruar ta lirojnë 25-vjeçaren. E terrorizuar, L.D. ka shkuar menjëherë në banesë dhe më pas

është paraqitur në komisariatin nr. 5 për të bërë denoncim. Pas kësaj, uniformat blu
bënë të mundur arrestimin
e shtetasit Ardjan V., 20 vjeç,
banues në Kamzë dhe
referuan materialet në
prokurori për dy autorët e
tjerë, B.V., dhe A.V., përkatësisht 24 dhe 21 vjeç, ku është duke u punuar edhe për
kapjen e tyre.

DËSHMITË

E reja ka rrëfyer para
oficerëve të policisë të gjithë
kronologjinë e ngjarjes që i
ndodhi në rrugë, teksa ishte
duke shkuar për në shtëpi.
Mësohet se 25-vjeçarja u ka
pohuar bluve se nuk ka pasur asnjë lidhje dashurie me
tre djemtë, të cilët janë banorë në zonën e saj, por se edhe
më parë ka pasur ngacmime
seksuale apo edhe hedhje
fjalësh nga ana e tyre. Por, pretendimet e vajzës se 20vjeçari ka tentuar të abuzojë
seksualisht me të, Ardiani i ka
hedhur poshtë. Gjatë marrjes
së tij në pyetje, ai ka deklaruar se kjo gjë nuk është e
vërtetë. Ai ka pohuar para
oficerëve se ka pëlqim ndaj
të resë dhe pavarësisht
moshës, ndjen për të.

Përndoqi seksualisht të riun,
përfundon në pranga 26-vjeçari

J

o vetëm femrat përndiqen nga meshkujt
apo anasjelltas, por edhe meshkujt
përndjekin njëri-tjetrin. Një rast i tillë është shënuar në periferi të Tiranës, ku efektivë të komisariatit të policisë nr. 5 kanë
bërë të mundur arrestimin në flagrancë të
një djali të ri. Kështu, burime zyrtare të
policisë bënë me dije se në pranga është
vënë 26-vjeçari Muhamet S., banues në
Kamëz, i cili akuzohet për përndjekje. Sipas policisë, arrestimi i tij është bërë pasi
në mënyrë të vazhdueshme, për motive të
dobëta, ai ka përndjekur 28-vjeçarin me

inicialet B.M., banues në Bathore. Mësohet se ky i fundit ka bërë kallëzim në polici, pasi prej disa muajsh ndodhej nën
përndjekjen e një djali 2 vite më të vogël
se veten, i cili nuk e linte rehat në asnjë
moment. 28-vjeçari ka treguar më tej se ka
pasur ngacmime seksuale të herëpashershme nga ana e Muhametit dhe për këtë
gjë kishte vendosur ta denonconte në polici. Nga ana tjetër, 26-vjeçari e ka mohuar
akuzën e ngritur ndaj tij, duke e cilësuar
si të pavërtetë e të pabazë, ndërsa uniformat blu janë duke vijuar hetimet.

Novartis Pharma Services Inc. Tirana-Albania, the Representative Office of the multi-national company, NOVARTIS,
the worldwide leader in the pharmaceutical industry, wants to hire a Medical Advisor.

The Albanian Ministry of Education and Sports (MoES), the EC
Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture (EACEA)
and the EU Delegation to Albania are looking for a new

Coordinator
for the National Erasmus+ Office in Albania (NEO)
The successful candidate will be responsible for the implementation
and coordination of the following activities: Promotion, information
and follow up of Erasmus+ and other relevant EU programmes; Advice
and support to potential applicants at local level interested to apply
for Erasmus+ projects; Project monitoring; Follow up of higher education
issues; administration of the NEO, etc.

JOB PURPOSE:
To prepare the strategy and support the clinical development, the launch and the commercialization of
drug products to consolidate Novartis’s market position by providing key strategic and medical information
of compounds and indications and to collaborate closely with other departments and external stakeholders
in the field.

For complete information and application, please refer to the
following links:

To build awareness around the Novartis pipeline and to support Product Solutions which are aligned with compound
or brand strategy by exchanging scientific information and supporting clinical trials and projects.

EU Delegation:
https://eeas.europa.eu/delegations/albania/area/jobs-funds_en
MoES: http://www.arsimi.gov.al/al/newsroom/vende-vakante

Some of his/her qualifications and requirements would be:
University Degree in Bio Science or as a Medical Doctor, preferably having a PhD Degree
More than 5 years’ experience in Pharmaceutical industry and/or clinical research (preferred)
High Proficiency in English and local language (oral and written)
Good leadership, management and planning skills.
State of the art knowledge of assigned therapeutic areas and scientific expertise with ability to interact with
relevant KOLs as a peer.
Extensive knowledge of all aspects of drug development, GCP and local regulations, including
regulations of promotional materials, national and international pharmacovigilance regulations.
Familiar with global regulations.
Ability to analyze and interpret results, excellent ability to present scientific data to scientific and
lay audiences.
Excellent communications, interpersonal and negotiation skills.
The interested candidates are invited to send the CV-s and a Cover Letter (in English) at e-mail address:
blerta.rambi@novartis.com. Deadline 25 September 2017.
Only the selected candidates will be contacted.

Deadline for applications: 5 October 2017,
midnight Brussels time.
For all questions please contact directly EACEA at:
EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu
For additional information on Erasmus+, please consult:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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27-vjeçari merr mbrojtje nga shteti: Dy persona i thanë nënës nëse dëshmoj në gjykatë do e kemi keq

Ina Allkanjari

S

hoferi personal, njëko
hësisht dhe kunati i
biznesmenit Ylvi Beqja e rëndoi akoma më
shumë pozitën e Emiljano
Shullazit dhe miqve të tij
përballë drejtësisë, në seancën e mbajtur dje në
Gjykatën e Krimeve të Rënda. Besnik Musai është personi i dytë i marrë në
mbrojtje nga shteti si dëshmitar i drejtësisë. I shoqëruar nga forcat speciale ai ka
deklaruar para togave të
zeza se familja e tij, pasditen
e të dielës, është kërcënuar
nga dy persona të panjohur.
Ai dëshmoi se kishte mbërritur në gjykatë për të
treguar gjithçka dinte në
lidhje më mosmarrëveshjet
që shefi i tij Beqja kishte
pasur me Shullazin. Musai
ka rrëfyer momentin kur
Shullazi kërcënoi me armë
biznesmenin pas një debati
të ashpër mes tyre që lidhej
me pronësinë e ish-hotel
"Vollgës". Gjithashtu, deklaroi edhe për shuma të larta parash që Beqaj i kishte
dhënë Gilmando Danit pas
kërcënimeve me jetë, pretendime të cilat u kundërshtuan nga i pandehuri. Në
qershor të këtij viti dëshmitari i mbrojtur Ylvi Beqja
akuzoi në sallën e gjyqin
direkt Shullazin për kërcënime dhe gjobë vënie. Sipas
Beqes ai i ka paguar në disa
episode të ndryshme rreth
500 mijë euro gjobë Shullazit
si dhe i ka kaluar në pronësi një pjesë të ish-hotel
"Vollgës"
në
Dur rës.
Ndërkohë, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka ngritur
akuzën kundrejt Shullazit
së bashku me të ashtuquajturit anëtarë të bandës së tij
për kryerjen e një sërë veprash penale, si "shtrëngim
me anë të kanosjes për
dhënie
të
pasurisë",
"kanosje" "dhe "shkatërrim
të pronës me eksploziv".

DËSHMIA E
BESNIK MUSAIT

Gjatë seancës gjyqësore
të zhvilluar paraditen e
djeshme në Gjykata e Krimeve të Rënda, Musait deklaroi se ka qenë prezent në
disa raste kur Beqja ka pasur mosmarrëveshje me
Shullazin dhe miqtë e tij. Ai
tregoi se e ka shoqëruar
Ylviun të zyra e noterisë në
Durrës, për të nënshkruar
një kontratë, përmes së cilës
do t'i dhuronte Emiljano
Shullazit një pjesë të ish-hotel "Vollgës" në Durrës. Përpara se të përfundonin procedurat Shullazi ka dalë jashtë zyrës së noterisë dhe pas
një debati të ashpër me
Beqajn e ka kërcënuar duke
i vënë pistoletën në bark.
"Me Ylvi Beqjan njihem prej
pesë vitesh. Kam qenë shoferi personal i tij, por kemi

Dosja "Shullazi", kunati i biznesmenit:
Ja si e kërcënoi Emiljano, Ylvi Beqjan
Besnik Musai: I vuri pistoletën në bark dhe debatuan
KERCENIMI
"Të dielën familjen
time në Durrës e kanë
kërcënuar me jetë
dhe me shpërthim të
shtëpisë. Mamaja ime
ka parë dy djem që
kanë tentuar të
kalojnë avllinë. I ka
pyetur se ç 'kërkonin.
Ata i kanë thënë: "Ti
ke një djalë. Nëse ai
vjen në gjyq dhe
thotë ndonjë gjë që
s'duhet, do t'i keni
punët keq".
Emiliano Shullazi gjatë seancës
gjyqësore të zhvilluar dje në gjykatë
pasur marrëdhënie miqësore dhe të afërta, për shkak
se motra ime bashkëjeton
me të, edhe pse kam qëndruar larg marrëdhënies së tyre.
E kam shoqëruar Ylviun te
zyra e noterisë së Aida Spahiut në Durrës, për të nënshkruar një kontratë,
përmes së cilës do t'i dhuronte Emiljano Shullazit një
pjesë të ish-hotel "Vollgës".
Kur mbërritëm aty, ishte pasdite dhe jashtë pashë Gilmando Danin e Endrit Qyqjan. Më vonë erdhi Shullazi,
i cili hyri brenda më Ylviun
dhe me Danin. Qyqja mbylli
qepenin e zyrës së noteres.
20 minuta më pas u dëgjuan
zëra dhe Shullazi doli jashtë. Ai e kishte kapur Ylviun
për qafe. Pak metra më tutje,
pashë që nxori ar mën, ia
vuri në bark dhe debatuan
ashpër. U kthyen sërish te
noterja dhe qëndruan 20
minuta të tjera. Ylviu doli i
mërzitur dhe nuk më tha
asgjë. Dy ditë më vonë, ai më
tregoi se Emiljano Shullazi i
kërkonte shuma të mëdha
parash", deklaroi dje para
trupës gjykuese Besnik Musai. Dëshmitari tha më tej se
kunati i tij ka komunikuar
disa herë me mikun e Shullazit, Gilmando Danin, ku ky
i fundit e kërcënonte duke i
kërkuar shuma të mëdha
parash. "Ylviu komunikonte
me Gilamdo Danin, pasi ai i
kërkonte shumat e parave.
Unë isha me të në makinë
dhe i dëgjoja bisedat. Në rastin e parë Ylviu shkoi t'i
dorëzojë shumën prej 80 mijë
eurosh Gilmando Danit, i
cili e priste jashtë një lokali
pranë ish-parkut të autobusëve në Tiranë. Unë ndenja në makinë. Ylviu hyri
brenda në lokal bashkë me
Gilmandon dhe ndenjën 5
minuta së bashku dhe pastaj
u kthye. Vetë Ylviu më tha

se e kërcënonin që t'iu jepte
para. Herën e dytë, unë dhe
Ylviu erdhëm nga Durrësi
në Vorë, ku ai do t'i dorëzonte Gilmando Danit 70 mijë
euro. Nuk i dorëzuam paratë,
pasi një makinë goditi makinën tonë dhe u detyruam të
shkonim në servis. Nuk di
nëse këto para janë dorëzuar", pohoi ai. Ndërkohë, i

pyetur nga prokurori i krimeve të rënda nëse ka pasur
dijeni për ndonjë tjetër
kërcënim që Beqja kishte
marrë nga të pandehurit, ai
ka pohuar se "Ka qenë një
periudhë kohe që Beqja merrte kërcënime nga të pandehurit dhe kur ai ikte në Turqi, ne kontaktonim përmes
numrave turq dhe arabë".

27-vjeçari Musai tha përpara
togave të zeza se edhe ai vetë
ka pasur probleme gjatë
kësaj kohe, pasi disa ditë më
parë prindërit e tij janë
kërcënuar nga dy persona të
panjohur. "Të dielën familjen time në Durrës e kanë
kërcënuar me jetë dhe me
shpërthim të shtëpisë.
Mamaja ime ka parë dy djem

që kanë tentuar të kalojnë
avllinë. I ka pyetur se ç
'kërkonin. Ata i kanë thënë:
"Ti ke një djalë. Nëse ai vjen
në gjyq dhe thotë ndonjë gjë
që s'duhet, do t'i keni punët
keq". Ndërkaq avokati i
Shullazit, Vladimir Meçe u
shpreh se dëshmia e Musait
është e rreme dhe për ta
vërtetuar këtë gjykata ka
pranuar kërkesën për ballafaqim. Në seancën e kësaj
të marte ishin planifikuar
për të dëshmuar dhe ishkreu hipotekave Ilir jan
Muho, Merita Qato, Fejzi
Kodra, Luan Leka e Roland
Tare, por dëshmitë e tyre u
shtynë për seancën e të martës së ardhshme. I pandehuri Shullazi dhe miqtë e tij,
nuk reaguan gjatë dëshmisë
së 27-vjecarit, por i drejtuan
atij disa pyetje jo në lidhje
me akuzat, por për marrëdhënien e motrës së tij me
Ylvi Beqjan dhe për marrëdhënien që ai vetë ka me
të motrën. Për këto pyetje,
Musai refuzoi të përgjigjej,
duke pohuar se nuk kanë
asnjë lidhje me akuzën.

Ferdinand Ruko përfiton nga gjykimi i shkurtuar

P

rokuroria ka kërkuar
ditën
e
djeshme
burgim të përjetshëm për
Ferdinand Rukon, i cili
vrau bashkëshorten e tij
duke e hedhur nga dritarja e banjës në qytetin e Fierit. Kjo kërkesë erdhi si
pasojë e uljes së dënimit në
35 vite për të pandehurin,
për shkak të gjykimit të shkurtuar. 52-vjeçari muaj
më parë shprehu pendesë
për krimin, për këtë arsye
Gjykata e Krimeve të Rënda pranoi kërkesën për
gjykim të shkurtuar. Ng-

F

orcat policore në Kos
ovë, kanë vënë në pranga ditën e djeshme njërin
prej dy vëllezërve që kërkoheshin prej tre vitesh në
Gjermani për pirateri filmash. Kreshnik dhe Kastriot S. akuzohen si drejtuesit
e portalit Kinox.to, përmes
të cilit kanë shpërndarë në
serverë të tjerë përmbajtje
të kopjuara ilegalisht. Mediat gjermane bënë me dije se
i arrestuari, Kreshnik S.,
ishte i dyshuar si njëri ndër
udhëheqësit e portalit që

Hodhi gruan nga dritarja, autori
i shpëton burgimit të përjetshëm
jarja e rëndë ka ndodhur në
banesën e çiftit në qytetin e
Fierit në lagjen "Kryengritja", më 3 dhjetor të 2016-ës.
Sipas hetimeve, shkak për
krimin ishin grindjet e vazhdueshme të çiftit për motive
të dobëta. Për viktimën,
gjykata e Fierit kishte
lëshuar
dhe
urdhër
mbrojtjeje, por pavarësisht
kësaj, çifti Ruko vazhdonte
të jetonte nën një çati. Ferdinand Ruko ka pranuar

Ferdinand Ruko

para 2 muajve përpara
hetuesve se hodhi gruan,
Liljana Ruko nga dritarja e
banjës së katit të katërt, pas
një sherri që pati me të. "Dyshoja tek gruaja ime, u zumë
dhe debatuam ashpër. E futa
në banjë, e zhvesha, e rraha
dhe pastaj e hodha nga dritarja", ka thënë para
hetuesve 52-vjeçari. Bashkëshortja e tij 43-vjeçare,
nënë e dy fëmijëve gjeti vdekjen e menjëhershme.

Udhëheqësi i portalit shpërndante ilegalisht filma

Kërkohej në Gjermani për "pirateri", në pranga shqiptari

shpërndante ilegalisht filma.
Gazeta "Handelsblatt" shkru-

an se ai pritet të ekstradohet
drejt Gjermanisë. Mësohet se
i arrestuari, së bashku me
vëllain e tij katër vjet më të
madh, ishte në arrati që nga
tetori i vitit 2014. Mediat e
huaja raportojnë se në atë
kohë, njësitë speciale të policisë kishin bastisur shtëpinë
e prindërve të dy vëllezërve
S., në Lübeck, ku jetonin edhe

ata, por nuk kishin mundur
t`i gjenin. Kastrioti i lindur në
vitin 1989 në Kosovë dhe
Kreshniku në vitin 1992 në
Suedi, akuzohen për shkelje
në përmasa industriale të së
drejtës së autorit, për
shmangie tatimesh në
shumën prej 1.23 milion eurosh, për shantazhim dhe për
një rast të zjarr vënies.
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Shpërthim me tritol në lokalin e ish-emigrantit,
policia: Shkak, aktiviteti i paligjshëm ose konkurrenca
ELBASAN - Një shpërthim
me eksploziv në orët e para
të mëngjesit të djeshëm ka
tronditur banorët e qytetit të
Elbasanit. Burime zyrtare
nga policia lokale pohuan se
rreth orës 04:00, persona ende
të paidentifikuar kanë vendosur tritol në ambientet e
jashtme (verandë) të lokalit
"Dolçe", i cili ndodhet pranë

Lokali ku ndodhi
shpërthimi

rrugës "Rinia". Mësohet se si
pasojë e shpërthimit janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale (janë
thyer xhama, karrige dhe
tavolina) dhe fatmirësisht
nuk ka pasur persona të lënduar. Pas sinjalizimit për
shpërthimin, blutë kanë shkuar shpejt në vendngjarje
dhe kanë nisur hetimet për

identifikimin dhe vënien në
pranga të autorëve të krimit. Sipas hetuesve të çështjes,
lokali ku u vendos lënda
plasëse e llojit tritol është
pronësi të Astrit Pashjes, nga
Elbasani. Po të njëjtat
burime pohuan se ky i fundit nuk rezulton të ketë pasur konflikte në Shqipëri,
ndërsa ka punuar si emi-

grant shumë vite më parë në
Itali. Mësohet se policia është duke hetuar në disa pista,
një ndër të cilat ajo përfshirjes së Pashjes në aktivitete të paligjshme në Itali,
ku edhe ka qëndruar më së
shumti. Por, nuk përjashtohet mundësia që ngjarja të
ketë ndodhur për motive
fa.po
konkurrence.

Daja i të kërkuarit: S'e fal Emirjonin, se ka grabitur. Policia po na bën presion prej tij
Armir Mehja
PUKË

I

bëj thirrje nipit që duhet
të dorëzohet sa më parë
në polici. Ai ka bërë
shumë gabim, pasi nuk mund
të grabitet tjetri në rrugë.
Këtë nuk ia fali as djalit dhe
as nipit. Nuk e kemi zanat
kurrë këtë gjë. Pastaj për shkak të tij, policia po na bën
presione të vazhdueshme, po
na fyen dhe na kërcënon,
edhe pse kemi bashkëpunuar maksimalisht. Ndërkohë
që ne nuk e dimë vendndodhjen e Emirjonit". Kështu deklaroi dje Vlash Morina, daja i 18-vjeçarit, i cili
mesditën e së shtunës që shkoi u arratis nga Komisariati i Policisë së Pukës. Gjyshja e adoleshentit, Dava
Morina tha dje për "GSH" se
pas arratisjes, nipi kishte
arritur në këmbë deri në fshatin Pla, ku ajo banon dhe i
kishte kërkuar bukë e më pas
ishte larguar. "Isha me bagëti kur erdhi nipi dhe më
kërkoi bukë. E pyeta se çfarë
kishte bërë, ndërsa ai më tregoi se ishte arratisur. I
thashë shko e dorëzohu vetë
atje, pasi në të kundërt do i
hapte probleme me dajën. Më
kërkoi t'i jepja një xhup që
kisha veshur, por nuk ia
dhashë. Vajza ime i kishte
dhënë pak bukë, ai ia ka
rrëmbyer bukën nga duart
dhe më pas ka ikur drejtim
të varrezave. Çdo gjë këtu tek
ne ka ndodhur rreth orës
17:00 të së shtunës. Pak minuta më pas mbërriti dhe policia. I orientuam nga kishte
ikur nipi, por nuk di më
gjatë", u shpreh e moshuara.
Ndërkaq, Dava Morina deklaroi se nuk e di vendndodhjen e nipit të saj. "Ai më
tha po vjen policia, jam pa
lekë dhe pa bukë nëndajë. Po
shkoj nga varrezat. E pyeta
se përse po shkonte nga
varrezat, por s'më ktheu
përgjigje. Kaq di unë", tha
gjyshja e 18-vjeçarit.

FAMILJ
ARËT E TË
AMILJARËT
ARRA
TISURIT
ARRATISURIT

Sipas pjesëtarëve të familjes Morina, nipi i tyre, Emirjon Nika është biri i dy
prindërve të divorcuar dhe
është rritur mes dhunës, që
ka sjellë një dramë të vërtetë
sociale. "Ai është rritur me
halle dhe mes dhunës. Kur ka
qenë 1 vjeç, atë e ka rrahur
familja, e kanë bërë me shen-

"Ditën që u arratis nga komisariati,
nipi erdhi në shtëpi e na kërkoi bukë"
Gjyshja e 18-vjeçarit: I thashë të dorëzohej në polici

I arratisuri,
Emirjon Nika

Vlash Morina, daja i 18-vjeçarit
duke folur për “GSH”

Gjyshja e adoleshentit, Dava
Morina duke folur për "GSH"


ARRATISJA
Emirjon Nika kishte dy vite që nuk shkonte në banesën
e dajës së tij, pasi ky i fundit e kishte nxjerrë jashtë,
pasi nipi kishte dhunuar varrezat në fshatin Pla, aty ku
jetojnë dhe Vlash e Prenda Morina. 18-vjeçari Nika u
arratis nga komisariati i Pukës mesditën e së shtunës,
ndërsa arratisja e tij u kushtoi lirinë dy inspektorëve të
policisë, ndërsa dy të tjerë u pezulluan.
ja në kokë dhe ka ngel me
pasoja. Nuk është mirë
mendërisht' tha daja i 18vjeçarit, Vlash Morina. Arratisja e nipit duket se ka
sjellë edhe probleme për
familjen e nënës së tij. Vlash
Morina deklaroi se edhe pse
ka bashkëpunuar me policinë, sërish ndjehet nën presionin e policisë së Pukës,
pasi sipas tij, ata dyshojnë se
ai ka dijeni për vendndodhjen e nipit. "Prej të shtunës, unë jam nën presionin e policisë, edhe pse ne si
familje kemi bashkëpunuar
për arrestimin e tij. Sot më
thirren në komisariat bashkë me motrën që kam këtu
në shtëpi. Pasi kontaktova
me shefin e komisariatit, i
cili u soll shumë mirë, na
morën në pyetje. Një punonjës policie i veshur civil më
kapi nga jaka, më tundi duke
më sharë nga familja dhe më
tha: 'Trego ku është!'. Polici
tentoi dhe të më godiste,

ndërkohë që unë nuk kam
asnjë borxh. Kam mjaft hallet e mia. I bëj thirrje ministrit të Brendshëm të ndërhyjë
në këtë situatë, pasi jam i


AKUZA
18-vjeçari Emirjon Nika dyshohet të jetë autor i grabitjes
me dhunë të një shtetasi. Ngjarja për të cilën ai akuzohet
ka ndodhur në Gomsiqe më 24 gusht të këtij viti. Ai u kap
më 6 shtator nga forcat e komisariatit nr.3 të policisë në
Tiranë për llogari të policisë së Pukës. Të shtunën që
shkoi, ditën që gjykata vendosi ndaj Nikës masën e
sigurisë "Arrest me burg", ai u arratis nga komisariati.
pafajshëm dhe s'ka pse më
bëhet presion e dhunë mua",
u shpreh daja i të arratisurit.
Ky i fundit së bashku me
nënën e tij (gjyshen e Emir-

jonit) i kërkojnë atij të dorëzohet sa nuk është vonë.
"Nipi një ditë do të arrestohet, thjesht po rëndon veten
dhe ne", tha Vlash Morina.

Makina del nga rruga
e bie në lumin Drin,
humb jetën 28-vjeçari
SHK
ODËR - Ngatërrimi i
SHKODËR
rrugës dhe humbja e kontrollit të mjetit i ka kushtuar jetën një 28-vjeçari
nga fshati Ndrejaj në Dukagjin të Shkodrës. Bëhet
fjalë për të riun Sokol Kulla, i cili teksa drejtonte
automjetin e tij tip "Ford
Focus" me targa 593 FL ka
rënë në lumin Drin, në
fund të urës së Bahçallakut në Shkodër. Sipas
policisë lokale, ngjarja ka
ndodhur rreth orës 07:15
të mëngjesit të djeshëm.
Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur forcat
policore dhe FNSH e qytetit verior, të cilët kanë
bërë të mundur nxjerrjes
nga lumi të mjetit dhe
trupit të pajetë të viktimës. Paraprakisht dyshohet se aksidenti ka
ndodhur për shkak të
shpejtësisë së madhe me të
cilën udhëtonte 28-vjeçari.

U gjendet kanabis në
valixhe, përfundojnë në
pranga 2 maqedonasit
QAFË THANË - Policia
Kufitare ka goditur një
tjetër rast të "Trafikimit
ndërkombëtar të lëndëve
narkotike". Dy shtetas
maqedonas janë arrestuar
në Qafë-Thanë, pasi akuzohen për veprën penale:
"Trafikimi i narkotikëve,
kryer në bashkëpunim". Sipas bluve, të arrestuarit
janë: Metodi Maraichkov, 40
vjeç si dhe Ljubica Zucovikj, 40 vjeçe, të dy banues në
Maqedoni. Sipas bluve, Maraichkov dhe bashkëpunëtorja e dyshuar e tij u kapën,
pasi në valixhen personale
posedonin 4 pako me peshë
1 kg e 150 gr kanabis sativa.
"Më datë 11.09.2017, shtetasit e mësipërm janë paraqitur në dalje të Republikës së
Shqipërisë, si pasagjerë të
një mjeti tip autobus me targa GV945BM, i cili kishte si
destinacion Maqedoninë.
Veprimet procedurale të
rastit u kryhen nga specialistët e seksionit për narkotikët, në Drejtorinë Vendore
të Policisë Korçë. Materialet i kaluan Prokurorisë të
Krimeve të Rënda në Tiranë", thuhet në njoftimin
e policisë.

Vodhën 40 milionë lekë e bizhuteri në banesën
e biznesmenit në Ksamil, në kërkim autorët
SARANDË - Një vjedhje
në shuma të mëdha është
denoncuar në orët e vona
të së hënës nga Ksamili.
Mësohet se rreth orës
22:35, 34-vjeçari Shaqir
Mollanji ka telefonuar në
sallën operative të Komisariatit të Policisë në Sarandë se i ishte vjedhur
banesa. Menjëherë pas
njoftimit, policia ka shkuar në adresën e dhënë

nga Mollanji dhe kanë konstatuar se në banesën e tij
ishte vjedhur një sasi e konsiderueshme vlerash monetare prej 3.5 milionë lekësh
të reja, 3000 euro si dhe disa
bizhuteri të ndryshme. Sipas burimeve policore, në
kohën kur ka ndodhur
vjedhja nuk kishte njeri në
banesë. Grupi hetimor po
vijon hetimet për zbardhjen
e plotë të rrethanave të kësaj

ngjarjeje si dhe identifikimin dhe vënien në pranga të autorëve të krimit.
Materialet në lidhje me këtë
ngjarje janë referuar në
Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor Sarandë për veprën penale "Vjedhja".
Ndërkaq, burimet e mësipërme pohuan se Shaqir
Mollanji merret me biznesin e dhënies me qira të
mjeteve detare apo trans-

portit të njerëzve me to, si
me varka, motorë uji.
Gjithashtu, mësohet se
shuma e lekëve që ai kishte
në banesë ka qenë ndoshta
fitimi nga biznesi që ai ka
ushtruar gjatë sezonit verar
.su.
or të këtij viti.
ar.su.
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Garë e fortë në Financë-Kontabilitet, Ekonomiks i Aplikuar e Informatikë Biznesi

Bujqësori, 725 kuota të
lira në raundin e dytë
"Luarasi" rrit bashkëpunimin me universitetet italiane

Ja degët që keni mundësi për të fituar
Voltiza Duro

P

as përfundimit të raun
dit të parë për regjist
rimet në vitin e ri akademik, Universiteti Bujqësor
i Tiranës ka publikuar 725
kuota të lira për të gjitha degët e studimit. Brenda periudhës 29 gusht deri në 10 shtator në këtë universitet rezultojnë të jenë regjistruar
1168 studentë nga 1966 kuota të shpallura në total. Ndërsa në ditën e fundit të fazës
së shtatë të raundit të parë
janë regjistruar edhe 73 të
tjerë, pra në total ky universitet ka regjistruar 1241 studentë (59.41%). Fakulteti i
Ekonomisë dhe Agrobiznesit në UBT, në bazë të të
dhënave deri më 10 shtator,
ka pasur numrin më të lartë
të regjistrimeve me 535 studentë, nga 600 kuota, pra
vetëm 65 vende të lira për
aplikantët në raundin e dytë.
Ndërsa në Fakultetin e
Mjekësisë Veterinare janë
shpallur 180 kuota, e kanë
ngelur vetëm 37 hapësira të
lira, pasi 143 studentë janë
bërë pjesë e këtij programi
studimi. Ndërkohë, në
fakultetet e tjera të Universitetit Bujqësor të Tiranës
kanë ngelur shumë kuota të
tjera të lira për raundin e
dytë, ku theksojmë Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit
me 521 kuota boshe, atë të
Bioteknologjisë dhe Ushqimit me 100 vende të lira. Më tej
vijon Fakulteti i Shkencave
Pyjore ku nga 130 kuota të
shpallura, janë regjistruar 55
studentë dhe kanë ngelur 75
kuota të lira për aplikantët.
Gara më e fortë në raundin e
dytë, bazuar në statistikat e
UBT-së do të jetë në Fakultetin Ekonomik, veçanërisht
në degën Financë- Kontabilitet me vetëm 6 kuota të lira.
Konkurrencë pritet edhe në
degët Informatikë- Biznesi
dhe Ekonomiks i Aplikuar,
secila me 7 vende të mbetura si dhe programi i studimit
Ekonomi dhe Politikë Agrare
me vetëm 9 kuota boshe për
raundin tjetër. Ndërkaq, në
programin e studimit Zootekni dhe Biznes Blegtoral rezulton numri më i madh i kuotave të lira, në total 98. Edhe
në degën Prodhim Bimor
mbizotërojnë hapësirat me
93 kuota të lira, për të vijuar
me degën Agromekanizëm
me 88 vende boshe, Agrokulturë dhe Menaxhim Peshkimi me 87 kuota të lira, si dhe
Hortikultura me 77 kuota të

lira. Ditën e djeshme, të
gjithë ata studentë që ishin
regjistruar në një program që
nuk e preferonin, patën
mundësinë të çregjistrohen
dhe të aplikojnë në 15 shtator në një degë tjetër të
parapëlqyer. Ndërkohë, maturantët që nuk mundën të

jenë fitues në një program
studimi duhet të presin për
të aplikuar në raundin e dytë.
Në këtë raund kanë të drejtë
të aplikojnë të gjithë ata maturantë që nuk kanë mundur
të aplikojnë në raundin e parë
dhe të gjithë ata që kanë aplikuar, por nuk janë shpallur

Rektori Arben Malaj: Ide
dhe projekte konkrete

fitues. Gjithashtu mund të aplikojnë sërish të gjithë kandidatët që kanë kryer aplikimin
por nuk kanë arritur të regjistrohen. Raundi i dytë i aplikimeve fillon në datën 15-12 shtator, duke iu dhënë një
mundësi të dytë kandidatëve
për universitete.

R

ektori i Kolegjit Universitar "Luarasi", prof.
dr. Arben Malaj organizoi një takim me
Maurizio Poiselli, përgjegjës për bashkëpunimin ndër- universitar në ambasadën e Republikës së Italisë. Gjatë këtij takimi u diskutua
për mundësinë në rritje që ekziston për bashkëpunim me përfitime konkrete për stafet akademike, për studentët. Një nga pikat e diskutuara kishte të bënte me rritjen e aksesit të
universiteteve tona në projektet e kërkimit
shkencor të financuar nga BE-ja. "Luarasi synon bashkëpunim me universitetet italiane, të
cilat janë më afër sfidave tona. E kjo më konkretisht në: realizimin e bashkëpunimit me universitete italiane në fokusin e shkëmbimit të
kapaciteteve dhe kërkimit shkencor në kuadër
të Erasmus +; studime dhe implementim i projekteve të përbashkëta si dhe përthithja e eksperiencës së institucioneve akademike italiane
nëpërmjet programeve të ndryshme të Bashkimit Evropian",- tha Malaj. Sipas tij, ky bashkëpunim duhet të përafrojë njohuritë e studentëve tanë me tregjet potenciale të punës
edhe për biznesin italian që ka një prezencë të
rëndësishme në ekonominë e vendit tonë.
"Gjatë këtij takimi me z. Poiselli ne ndamë
edhe ide konkrete për projekte konkrete, për
të cilat shpresohet mbështetje akademike dhe
financiare",-u shpreh rektori.

KUOTAT E LIRA
Në programin e
studimit Zootekni dhe
Biznes Blegtoral
rezulton numri më i
madh i kuotave të lira,
në total 98. Edhe në
degën Prodhim Bimor
mbizotërojnë
hapësirat me 93
kuota të lira, për të
vijuar me degën
Agromekanizëm me
88 vende boshe,
Agrokulturë dhe
Menaxhim Peshkimi
me 87 kuota të lira, si
dhe Hortikultura me
77 kuota të lira.

Evidenca e regjistrimit të fituesve ne ciklin e studimeve Bachelor për vitin akademik 2017-2018
Raundi i pare i regjistrimeve 29.08.2017-11.09.2017

Veliaj: 10-fishuam taksën e ndërtimit

Viti Akademik 2017-2018
Nr ID

FAKULTETI/ PROGRAMI

Nr.kuotave Nr. i aplik.
Nr. aplik.
Nr. aplik. te
Kuota të
br.brenda
gjithsej
rregjstr./deri mbetur ne liste
lira
vendit
(raundi pare) 10.09.2017
10.09.2017
10.09.2017
4

5

6

8

9 (4-6)

Menaxhim Agrobiznesi

120

1589

Ekonomi dhe Politike Agrare

90

798

104

573

16

81

229

47

Finance-Kontabilitet

120

9

2282

114

729

4

48

Menaxhimi i Turizmit Rural

6

90

1406

70

517

20

5

49

6

50

Informatikë Biznesi

90

1360

83

464

7

Ekonomiksi i Aplikuar

90

953

83

284

6

7

I

FAKULTETI EK. & AGROBIZNESIT

600

8388

535

2796

65

1

51

Mbrojtje bimesh

120

450

65

53

55

2

52

Hortikulture

120

236

43

71

77

3

53

Prodhim Bimor

120

242

27

89

93

4

54

Zootekni dhe Biznes Blegtoral

120

132

22

33

98

5

55

Akuakulture &Menaxhim Peshkimi

120

172

33

66

87

6

56

Inxhinier i Agromjedisit

130

676

107

38

23

7

57

Agromekanizim

120

219

32

82

88
521

1

2

1

45

2

46

3

3

7

II FAKULTETI BUJQESISE & MJEDISIT

850

2127

329

432

1

58

Teknologji Agroushqimore

102

1210

80

354

22

2

59

Vreshtari Enologji

104

170

26

62

78

2

III FAK. I BIOTEKNO. & USHQIMIT

206

1380

106

416

100

1

60

Inxhineri Pyjesh

65

300

35

86

30

2

61

Inxhinieri Perpunim Druri

65

200

20

81

45

2

IV FAKULTETI SHKENCAVE PYJORE

130

500

55

167

75

1

62

Mjekesi Veterinare

115

962

104

228

11

2

63

Menaxhim Veterinar (2 vjeçar)

65

850

39

539

26

2

V FAK. MJEKESISE VETERINARE

180

1812

143

767

37

1966

14207

1168

4578

798

0

19 *** UBT_TOTAL

Shenim: Raundi i pare i regjistrimeve vazhdon deri me date 11.09.2017
Kuotat e plotesuara ne total per UBT jane:
59.41%

Bashkia e Tiranës prezanton
projektin e bulevardit të ri
B

ashkia e Tiranës prezantoi në një dëgjesë publike
projektin e parkut qendror të bulevardit të ri, i cili
planifikohet të ketë një sipërfaqe 6-të herë më të madhe
se Parku Rinia. Gjatë prezantimit morën pjesë edhe
anëtarë të Këshillit Bashkiak, arkitektë, urbanistë, si dhe
përfaqësues të grupeve të interesit. Kreu i Bashkisë së
Tiranës, Erion Veliaj, u shpreh se për herë të parë është
gati një projekt i plotë, jo
vetëm për ndërtimin e Bulevardit të Ri, por edhe i zhvillimit të të gjithë zonës.
"Për herë të parë kemi
edhe një lagje të tërë të Tiranës, që në përfundim do
të ketë rreth 100 mijë banorë",- u shpreh Veliaj. Kreu
i Bashkisë nënvizoi se projekti i bulevardit të ri do të
jetë një gjenerues të
ardhurash për bashkinë.
Sot të bësh një pallat mesatar në Tiranë, duhet t'i
paguash 1 milionë euro
taksë bashkisë. Të gjitha
këto investime po bëhen
nga taksat. Dy mundësi janë, ose do taksosh ata që mund
të mbajnë më shumë, që janë ndërtuesit, ose do taksosh
ata që janë më pak, që marrin më pak, por që janë shumica e popullsisë, familjarët",- tha kryebashkiaku. Ai tha
se sipër marrja do të kontribuojë për të gjeneruar
punësim. Vetëm nga projektet e zhvillimit në bulevard,
do të punësohen deri në 30 mijë punonjës, duke dhënë
një impakt pozitiv në ekonominë e qytetit.
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Dokumentet duhet të dorëzohen brenda tre muajve

Ish-të përndjekurit, 2 mijë
trashëgimtarët që marrin paratë

Ornela Manjani

M

inistria e Finan
cave
publikon
listën e kategorisë
jo parësore në radhët e ishtë përndjekurve politikë që
mund të trajtohen me dëmshpërblim, por duhet dorëzojnë
dokumentet
e
nevojshme në drejtorinë e
pagesave. Bëhet fjalë për
listën e kategorisë jo parësore, për trashëgimtarët,
rreth 2000 përfitues, të cilët
do të marrin dëmshpërblim,
por më parë duhet të plotësojnë dosjen me dokumente.
Përfituesit do të marrin kas-

Ministria e Financave, fëmijët dhe nipërit e ish-të dënuarve të plotësojnë dosjet
tin e parë dhe të dytë. "Gazeta Shqiptare" publikon
listën e plotë së bashku me
analizën e dokumentacionit
për çdo dosje.

DOKUMENTET

Të gjithë trashëgimtarët
e ish-të dënuarve duhet të
sigurohen pranë bankës në
të cilën kanë hapur llogarinë
që llogaria e tyre është aktive. Në rast se llogaria nuk
është aktive, shuma e dëm-

shpërblimit kthehet mbrapsht në buxhet duke sjellë
vonesa dhe ndërlikime të
panevojshme. Kur kemi
ndryshim të identitetit,
Emër/Mbiemër, apo në rastet kur në certifikatë ndryshon emri ose mbiemri, qoftë
edhe me një germë të vetme
në krahasim me dëshminë e
trashëgimisë apo prokurës,
kartës së identitetit dhe çdo
dokumenti
tjetër
të

nevojshëm, duhet medoemos që në të gjitha dokumentet emrat të jenë të njëjtë me
atë që është shkruar në certifikatën e lëshuar nga
gjendja civile. Në raste se ka
transkriptime të gabuara
gjatë kohës nga një certifikatë e një periudhe të caktuar, atëherë këto ndryshime
duhet të pasqyrohen brenda
formatit të certifikatës apo
edhe të një vërtetimi të

veçantë të lëshuar nga zyra
e gjendjes civile. Ligji
parashikon edhe rastet e
ekzekutimeve pa gjyq. "Në
rastet e ekzekutimeve kapitale pa gjyq, është i domosdoshëm një vendim fakti
gjykate që vërteton vdekjen,
plus një certifikatë të
lëshuar nga zyra e gjendjes
civile. Në rastet kur për arsye të njohura në gjendjen
civile nuk ekzistojnë doku-

mente të periudhës përkatëse dhe ky fakt vërtetohet nga gjendja civile, i interesuari është i detyruar të
bëjë një gjyq fakti, të cilin
edhe në këtë rast si në pikën
më lart, duhet ta shoqërojë
me një certifikatë", thuhet
në njoftimin që Ministria e
Financave bën për të sqaruar trashëgimtarët e ish-të
dënuarve që nuk kanë marrë ende dëmshpërblimin.

FORMULARI MBI PERCAKTIMIN E TRASHEGIMTAREVE, RRETHI I FAMILJAREVE TE PERCAKTUAR NE LIGJ, PER PAGESEN E KESTIT TE DYTE
Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me X, kur kanë autorizuar me prokurë shënohet me P.

KESTI I DYTE

ISH I DENUARI POLITIK

TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE

NR.
DOSJES

EMER

MBIEMER

VKM NR.

6612

Vlash

Dushniku

1231

EMER

ATESIA

MBIEMER

DATELINDJA

DOKUMENTAT

TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE

VENDLIN
DJA

EMER

ATESIA

Vasil

Kostandin

NUMER
CERTIFIPERSONA
KATE E
KOPJE TE
CERTIFIDESHMI
L
TRUNGU
MBIEME DATELIN
KATE
TRASHGIVENDLINDJA LETER
R
DJA
LLOGARI
T
NJOFTIM
VDEKJE
MIE
BANKAR
FAMILJA
R
E

Vasil
Violeta

Vlash

Dilo
Dilo

Esmeralda Kostandin Mara (Dilo)

Aneta

Vlash

V

V

V

V

X

X

Theodhosi
Petraq

Dhimitri Theodhosi

Donika

Vlash

Jovani

V

V

Polikseni

Vlash

Koçi

X

V

V

V

V

V

V

ZV

V

V

ZV

PROKURE

CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM
IDENTITETI

Dosje e shqyrtuar me 15/08/2017
Vlash e trashegon femijet: Donika dhe Polikseni si dhe me zv. femijet e Violeta: Vasil dhe Esmeralda dhe femijet e Aneta: Petraq.
Vasil, Esmeralda, Donika dhe Polikseni e kane terhequr kestin e tyre te dyte.
Prokura e vitit 2014 e bere nga Donika ne emer te Z. Hasan Gremi dhe/ose Efterpi Gremi eshte per bankat.
Mungon nje fotokopje ID/certifikate personale per Polikseni.
Petraq nuk ka terhequr asnje kest dhe nuk mund te paguhet sepse nuk ka sjelle dok e tij ligjore: certifikate personale/kopje ID dhe nr llogarie.
FORMULARI MBI PERCAKTIMIN E TRASHEGIMTAREVE, RRETHI I FAMILJAREVE TE PERCAKTUAR NE LIGJ, PER PAGESEN E KESTIT TE DYTE
Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me X, kur kanë autorizuar me prokurë shënohet me P.

KESTI I DYTE

ISH I DENUARI POLITIK

TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE

NR.
DOSJES

EMER

MBIEMER

VKM NR.

3390

Abdulla

Abazi

707

EMER

ATESIA

MBIEMER

Hasfa
Enver

Abdulla
Abdulla

Abazi
Abazi

Hasan

Abdulla

Abazi

DATELINDJA

VENDLIN
DJA

EMER

ATESIA

MBIEME DATELIN
VENDLINDJA
R
DJA

NUMER
CERTIFIPERSONA
KATE E
KOPJE TE
CERTIFIDESHMI
L
TRUNGU
LETER
KATE
TRASHGILLOGARI
T
NJOFTIM
VDEKJE
MIE
BANKAR
FAMILJA
E
R

Hasan

(Sadije)

Abdulla

V

V

V

V

V

V

V FOT

V

Hasan Boshnjaku

V

V

Albert

Hasan

Abazaj

V

V

Sejrije

Hasan

Shahinaj

V

V

V-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V

(Qirollar
i)
Engjellushe (Ismail)
Tosku
Rudina

(Ismail)

Jani

Jorgo

(Ismail)

Jani

V

Lindita

(Ismail)

Beqiri

V-

V

Ilia

(Ismail)

Jani

V

V

Dhimiter

Dosje e shqyrtuar me 16/08/2017
Abdulla e trashegon femijet: Hasfa, Enver, Hasan dhe Sadije.
Hasan e trashegon femijet: Alma,Albert dhe Sejrije
Sadije e trashegon femijet: Vangjelia, Ilirjana, Rudina, Engjellushe, Jorgo, Lindita dhe Ilia.
Sadije ka ndryshuar emrin ne Andromaqi
Mimoza e ka ndryshuar emrin ne Vangjelia
Ilirjana e ka ndryshuar emrin ne Jana dhe mbiemrin ne Mitrushi
Rudina e ka ndryshuar emrin ne Jani
Ismail e ka ndryshuar emrin ne Dhimiter.
Artan e ka ndryshuar emrin ne Jorgo por nuk kemi nje dok qe e verteton.
Alfredo e ka ndryshuar emrin ne Ilia por nuk kemi nje dok qe e verteton.
Prokura e bere nga Rudina Jani ne emer te se motres: Lindita Beqiri NUK ESHTE E VLEFSHME.
Enver, Hafsa, Hasan, Ilirjana (Jana) dhe Lindita e kane terhequr kestin e tyre te dyte.
Nuk jane paguar: Alfredo, Artan, Engjellushe, Mimoza dhe Rudina.

V

V

(Mimoza Vangjeli
(Ismail)
Kola
a
)
Jana (Ilirjana) (Ismail) (Hoxha) Mitrushi

(Artan)

V

CERTIFIKATE PER CDO NDRYSHIM
IDENTITETI

V

Telah

(Alfredo
)

V

PROKURE

V

Alma

Andromaqi

DOKUMENTAT

TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE

KUJDES: deshmia e trashegimise e Sadije eshte fotokopje jo
o e noterizuar!!! Duhet origjinalja ose nje fotokopje e noterizuar.

V

X
X
V

12 - SPECIALE

E mërkurë 13 Shtator 2017

F O RM ULA R I M BI PER CA KTIM IN E TR A SHEGIM TA R EV E, RR ETHI I FA MILJA REV E TE PERC A KTU A R N E LIGJ, PER PA G ES EN E K ES TIT TE DYTE
S hë nim : Ku r do kum e ntacioni ë shë I rre gul lt shë n ohe t m e V , kur m u ngo n shë noh e t m e X, k ur k an ë autori zu ar m e prok urë shë n ohe t m e P.

KESTI I D YTE

ISH I D EN U AR I PO LIT IK

TR ASH EG IMTAR ET E N IVELIT TE PAR E

N R.
D OSJ ES

EM ER

M BIEM ER

VK M NR .

3580

M urat

Ke çi

1699

EM ER

ATESIA

M BIEM ER

D ATELIN DJ A

D O KU ME N TAT

T RASHEG IM TAR ET E N IVELIT TE DYTE

VENDLIN
DJ A

EM ER

ATESIA

M B IEM E
R

D ATELIN
DJ A

VEN DLIND JA

NU M ER
P ER SO NA
K OP JE TE
C ER TIFIL
LETER
KATE
LLOG ARI
NJO FTIM
VDEKJ E
B AN KAR
E

C ERTIFIKATE E
TR UN GU
T
FAM ILJA
R

D ESHM I
TRASH GIM IE

V

V

V

X heladin

M ura t

K eçi

G ani

M ura t

K eçi

V

X

X

Luftije

M ura t

K raja

V

X

X

N axhije

M ura t

S hala

V

X

X

C ERTIFIKATE E
TR UN GU
T
FAM ILJA
R

D ESHM I
TRASH GIM IE

V

V

V

X

V

V

V

V

Zybe r

V

PROK UR E

C ERTIFIK ATE P ER C DO ND RYSHIM
IDENTITETI

V

D o sje e sh q y rtuar m e 1 6/08/2 017
M ura t e tra shegon fe m ijet: Xhela din, G a ni, L uftije dhe N a xhije .
M u n g o n de sh m ia e trash eg im ise d h e c ertifik a ta e tru n g u t fam iljar p er Gan i, L u ftije d h e N axh ije.
N e va resi te deshm ive te tra shegim ise, tra shegim ta ret e Ga ni, Luftije dhe N a x hije duhet te sjellin edhe certifika ten perso na le dhe nr e tyre te llo ga rise ba nka re.
X h elad in esh te p ag u ar p er k estin e tij te d y te.
F O RM ULA RI M BI PER CA K TIM IN E TRA SH EGIM TA R EV E, R RETHI I F A MILJA R EV E TE P ER CA KTUA R N E LIGJ, PER P A GESEN E KESTIT TE DYTE
S hë nim : Ku r do kum e ntacioni ë shë I rre gu llt shë nohe t m e V , ku r m u ng on sh ë no he t m e X, kur kanë au torizuar m e p roku rë shë noh e t m e P .

K ESTI I D YTE

ISH I D EN U AR I PO L ITIK

TR ASHEGIM TAR ET E N IVELIT TE PARE

N R.
D OS JES

EM ER

M BIEM ER

VK M NR .

5231

A k if

Përme ti

1699

EM ER

ATESIA

M B IEM ER

DATELIND JA

TR ASH EG IM TAR ET E N IVE LIT TE D YTE

VEN DLIN
D JA

EM ER

ATESIA

M B IEM E
R

DATELIN
DJ A

VEN DLIND JA

D O KU ME N TAT
NU M ER
P ER SO NA
K OP JE TE
C ER TIFIL
LETER
KATE
LLOG ARI
NJO FTIM
VDEKJ E
B AN KAR
E

Ismail
S adet

P ërmeti

A strit

A kif

P ërmeti

F eti

A kif

P ërmeti

X

Ilirjan

S hqipe

A kif

Feti

V

P ërmeti

PROK UR E

C ERTIFIK ATE P ER C DO ND RYSHIM
IDENTITETI

V
X
V

Ermal

Feti

P ërmeti

Mirjam

Feti

D eponte

V

A rdian

Feti

P ërmeti

V

V

X

V

K os ova

P
V

D o sje e sh q y rtua r m e 15/08/ 2017
Akif e tra shego n ba shkesho rtja : Sa de t dhe fem ijet: Astrit, Fe ti dhe Shqipe
Sa det e tra shegojne fem ijet: Astrit dhe Shqipe
Fe ti e tra shego n fem ijet: Ilirja n, Erm a l, M irja m dhe Ardia n.
Erm a l ka nderrua r jete dhe pjesa e tij ka lo n per Ilirja n, Mirja m dhe Ardia n
M irjam k a b ere p ro k u re ne em er te Ard ian .
A strit d h e Sh q ip e e k a ne te rh eq u r k estin e d yte.
M u n go n certifik a ta e vd ek jes se Sa d et.
M u n go n certifik a ta p erson a le/ k o p je ID p er Astrit d h e Shq ip e.
M u n go n n je n r llog a rie p er Ilirja n .
F O RM ULA RI MBI PERC A KTIMIN E TR A SHEGIM TA R EV E, R RETHI I F A M ILJA REV E TE PERC A KTUA R N E LIGJ, PER PA GESEN E KESTIT TE DYTE
S hë nim : K ur d oku m e ntacio ni ë shë I rre gul lt shë noh e t m e V , k ur m ungon shë noh e t m e X, k ur kanë au torizuar m e prok urë shë n ohe t m e P .

K ESTI I D YTE

ISH I DEN U AR I P O LITIK

TR ASHEGIM TAR ET E N IVEL IT TE PAR E

N R.
DO SJES

EM ER

M B IEM ER

VK M NR .

2076

A li

Zoto

707

EM ER

ATES IA

M B IEM ER

DATELIND JA

TR ASH EG IM TAR ET E N IVELIT TE D YTE

VEND LIN
DJ A

EM ER

ATESIA

M B IEM E
R

D ATELIN
D JA

VEND LIND JA

D O KU M EN TAT
N UM ER
P ER SON A
K OP J E TE
C ERTIF IL
LETER
KATE
LLO GAR I
NJ OFTIM
VD EKJ E
B ANK AR
E

V

H yse n
A bedin

Zoto

M imoza

A li

D ja los hi (Zoto)

V

19/11/1926

Liljana

A li

Zoto

V

F iqirete

A li

Zoto

X

A li

Zoto

N afije

A li

O meri (Zoto)

DESH M I
TR AS HG IM IE

V

V

V

H azize

Veli

C ER TIFIKATE E
TR UN GU
T
FAM ILJA
R

Re nata

Veli

K ajno (Zoto)

M irela

Veli

Beqiri (Zoto)

P R OKU RE

P
V

V
P

X
X

V

V

V

V

V

P2
V

V

O meri

V

P1

E rvehe
O mer
Ra jmonda O mer
T aulant O mer

X helili (O meri)
O meri
O meri

V

P1

V
V

P1
P1

O mer
S uzana

O meri
Zoto

V
V

E tleva

O mer

S elam
N azif

C ERTIFIK ATE P ER C D O N DR YSHIM
IDEN TITETI

V
V

V1
V2

D o sje e shq y rtu ar m e 09/ 08/20 17
Ali e tra shego n ba shkesho rtja : H a zize dhe fem ijet: M im o za , L ilja na , Fiqirete, Veli dhe N a fije.
Veli e tra she go n fem ije t: R ena ta dhe M irela .
N a fije e tra shego n fem ijet: Etleva , Ervehe, R a jm o nda dhe Ta ula nt.
Prokura e be re ng a H azize pe r M im oza nuk e shte e vle fsh m e pe r te rhe qje n e de m shpe rblim it por pe r pe rgatitje n e dokum e ntave .
L iljan a k a b ere p ro k u re n e em er te M im o za
Rajm o n d a k a b ere p ro k u re n e em er te Om er ( p er b an k at). K U JD ES O m er n u k eshte trash eg im tar. N d aj n u k v en d o set n e P em e.
Tau lan t dh e Erv eh e k an e be re p ro k u re n e em er te te atit: Om er (I cili n u k v en d o set n e p em e). (M u n g o n V u la a po stile)
Ren ata k a b ere p ro k u re n e em er te S u zan a e c ila n u k esh te tra sh eg im tare n d aj n u k v en d o set n e P em e.
Etlev a k a b ere p ro k u re n e em er te O m er (I cili n u k v en d o se t n e p em e). P ro k u ra esh te p a v u le ap o stile.
M u n g o n certifik ata e v d ek jes e V eli.
Te g jith e tra sh eg im taret jan e p ag u a r p er k estin e ty re te dy te p erv eç FIQ IRETE e cila n u k m u n d te p ag u h et p asi n u k k a sjelle do k e saj lig jo re (Fo to k o p je te ID /c ertifik a te pe rso n ale d h e nr te llo g arise .
S h en im : Tra sh eg im taret (P erv eç M im o za D ja lo sh i) n e d o sje k an e certifik atat e lin d jes si d o k id en tifik im i: L u tem i te sje llin n je k o p je te id o se n je certifik ate p erson a le.
F O RM ULA RI M BI PERCA K TIM IN E TRA S HEGIMTA REV E, RRETHI I FA M ILJA REV E TE PERC A KTUA R N E LIGJ, PER P A GES EN E KES TIT TE DYTE
S hë nim : Ku r do ku m e n tacion i ë sh ë I rre g ullt sh ë no he t m e V , k ur m un go n shë noh e t m e X, k ur kanë auto rizuar m e p roku rë shë noh e t m e P.

K ES TI I DYTE

ISH I D EN U AR I PO LITIK

TR ASH EGIM TAR ET E N IVELIT TE PAR E

N R.
DOS JES

EM ER

M B IEM ER

VKM N R.

9968

G jon

G joni

707

EM ER

ATESIA

M B IEM ER

D ATELIN DJ A

VEND LIN
DJ A

EM ER

ATESIA

M BIEM E
R

DATELIN
DJ A

VEND LIND JA

N UM ER
P ERSO NA
K OP JE TE
CER TIFIL
LETER
K ATE
LLO GARI
NJ OFTIM
VDEK JE
B AN KAR
E

Jak
Shkurtë

M artin

G joni

Pjeter

G jon

G joni

V

D rande

G jon

N dou

V-

Lizë

G jon

Ulndreaj

C ER TIFIK ATE E
TRU NG U
T
F AM ILJA
R

DESH M I
TR ASHG IM IE

V

V

V

V

V

V

K olë

P

Ulndre aj

X

X

Rama j

X

X

Violeta

K olë

Zefi

X

X

A gron

K olë

Ulndre aj

X

X

Rozina

K olë

A rta n

K olë

Ulndre aj

X

X

A lbert

K olë

Ulndre aj

X

X

Zamira

K olë

G joklaj

X

X

D o sje e sh q y rtu ar m e 09/08 /2017
G jo n e tra shego n ba shkesho rtja Shkurtë dhe fem ije t: P jeter, Dra nde dhe L ize.
Shkurtë e tra shego n fem ijet: Pje ter, D ra nde dhe pjesa e L ize s fem ijeve te kesa j te fundit.
L ize e tra shego n fem ijet: G jergj, R o zina , Vio leta , Agro n, Arta n, Albert dhe Za m ire.
P jeter d h e D ra n d e ja n e p a g u a r p er k est te d yte .
Gjerg j, Rozin a , V io leta , A gro n , A rta n , A lb ert d h e Z a m ira n u k m u n d te p a g ug e n sep se m u n g o n certifik a ta e tru n g u t fa m ilja r d h e te g jithe d o k lig jo re p er g jithsecilin p rej tyre.

P R OKU RE

V
V

G jergj

D o sja n u k k alo n pe r p a g ese.

D O KU M EN TAT

TR ASH EG IM TAR ET E N IVEL IT TE D YTE

V

CER TIFIKATE P ER C DO ND RYSHIM
ID ENTITETI

LINDA REI, PUTHJE PASIONATE ME MASSIMON

pages
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ESJA

PREZANTU

Einxhël Shkira:

Fajin e ka babi…
Surpriza do ju befasojë

Lë pa fjalë Enca,
ja çfarë ka ndodhur
BULEVARDI
POLITIK

Zbulohen rrogat e balerinave të emisioneve investigative

• Elisa Spiropali ‘bezdis’ Pandeli
Majkon me selfie në sallën e Kuvendit
• Deputeti i LSI denoncon:
S’ka mjaltë në treg!
• Paloka: Bosët të mërzitur,
kilja e hashashit, sa e spinaqit
• Pretendenti për Shtëpinë e Bardhë
kapet mat duke parë porno

Velinat e “Stop”-it paguhen
600 euro për kërcimet,
“Fiks Fare” më i varfër

Ja kush janë bukuroshet e programeve të darkës

14
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ZBULOHEN RROGAT E BALERINAVE TË EMISIONEVE INVESTIGATIVE

Velinat e "Stop"-it paguhen 600 euro
për kërcimet, "Fiks Fare" më i varfër
Ja kush janë bukuroshet e programeve të darkës
Pamela Aliaj

M

e fillimin e sezonit të ri
të
shtatorit,
kanë
ndodhur shumë ndryshime në ekranet e mediave.
Shumë figura të njohura kanë lëvizur, duke ndryshuar format apo
edhe duke u larguar për një profesion tjetër. Ndërkohë që gjithnjë
si çdo sezon, edhe ky ka sjellë risi
në një nga programet "denoncuese", siç është "Stop", ku ka sjellë
figura të reja në vendin e velinave
të mëparshme. "Stop", programi
popullor tashmë për publikun, ka
rinisur me ndryshime. Siç ishte
lajmëruar më herët, dy velinat që
do të shoqërojnë Saimirin dhe
Gentin nuk do të jenë më Alba dhe
Ensa, dy balerinat e trupës së baletit në "Tv Klan", por dy "kaptere"
të reja të anijes së "Stop"-it. Pak
para se të fillonte programi, në
puntatën e fundit, Saimiri dhe Genti kanë prezantuar dy velinat që
do t'i shoqërojnë gjatë sezonit të ri
ato janë Alesia Bami dhe Onelda
Shkjau. Alesia njihet si një nga
modelet më të bukura të Shqipërisë, ku e kemi parë shpesh të
shfaqet në foto të ndryshme në
evente të ndryshme krahë mod-

denoncimeve të shumta që do të
vijnë në adresë të emisionit, do të
shohim kërcimin e dy velinave
tona të reja, të cilat çuditërisht
kanë një ngjashmëri të madhe me
njëra-tjetrën. Ndërkohë që po të
kujtojmë, bukuroshet që kanë
shoqëruar Saimirin dhe Gentin në
sezonin e kaluar, kanë qenë Alba
dhe Ensa, dy balerinat e trupës së
baletit të TV Klan. Ato, ndryshe
nga Alesia me Oneldën, që këtë vit
kanë thyer traditën e përvitshme
të velinave të emisionit, ishin pro-

eleve të tjera. Si gjithnjë provokuese, Alesia, kësaj radhe do të
jetë edhe figura e velinës në emisionin më të ndjekur në Shqipëri.
Ndërkohë që bukuroshja tjetër
bionde, Onelda Shkjau, është një
figurë e re për ekranin e medias, e
cila promovohet për herë të parë
nëpërmjet këtij formati televiziv.
Burime për "Summer Pages" të
"Gazeta Shqiptare" kanë thënë se
paga e këtyre dy bukurosheve është më se e majme. Velinat e emisionit që transmetohet çdo
mbrëmje në Klan Tv paguhen jo më
pak se 600 euro. Kjo shifër është
më se mikluese për dy bukuroshet
tona, por pse jo edhe për ato që
kanë qenë para tyre në këtë emision. Një shifër e tillë nuk mund të
diskutohet në formatin konkurrent të "Stop", siç është "Fiks Fare",
ku burimet thanë se pagesa arrin

në 400 euro. Një diferencë shumë e
madhe mund të themi ndërmjet të
dyjave, arsye kjo që mund të ketë
bërë të lëvizin edhe figurat kryesore të tij. Këtë sezon të ri, përveç

Velinat e emisionit që
transmetohet çdo
mbrëmje në ‘Klan’ TV
paguhen jo më pak se
600 euro. Kjo shifër
është më se mikluese
për dy bukuroshet tona,
por pse jo edhe për ato
që kanë qenë para tyre
në këtë emision.

fesioniste në punën e tyre. Alba dhe
Ensa kanë mbaruar universitetin
e arteve për koreografi dhe janë
pjesë e trupës së baletit në "Klan",
gjithashtu, i kemi parë shpesh
edhe në formate të tjera televizive
si "Dance with me" apo " X-Factor"
etj. Por surpriza të bukura na presin edhe me velinat e reja, që këtë
radhë kanë ardhur të dyja brune
për të mos u dalluar nga njëra-tjetra, duke prishur kështu zakonin
e këtyre formateve televizive.

15

E mërkurë 13 Shtator 2017

Linda Rei, puthje
pasionate me Massimon
A

jo u bë e njohur për rrëfimin e saj publik lidhur
me ndërrimin e gjinisë. Bëhet fjalë për Linda Rein, e cila ka bërë
debutimin në spektaklin e vallëzimit "Dance with me", ku duket se
tifozi kryesor i saj është i dashuri. Gjatë kohës që ishte në skenë
Linda tha se ai ndodhej në sallë e mezi priste që ajo të përfundonte
performancën për të qenë pranë saj. Pas përfundimit të spektaklit
çifti Massimo dhe Linda kanë shkëmbyer puthje pasionante. Linda
nuk ka hezituar t'i ndajë këto momente me ata që e ndjekin në
"Instagram". Çifti duket shumë i lumtur. Massimo është djali i një
biznesmeni të suksesshëm nga Kosova, por që banon në Zvicër.

Einxhël Shkira:
Fajin e ka babi…
Surpriza do ju befasojë
N

uk kanë qenë të pakta rastet e surprizave e sidomos të luleve nga
adhurues misteriozë për vajzat e bukura të ekranit. Një adhurues
të tillë ka dhe një nga
prezantueset simpatike
shqiptare. Bëhet fjalë
për Einxhel Shkirën,
vajzën e bukur që ka
disa kohë që është
shkëputur nga ekrani
për t'ju kushtuar
radios. Duket se një
djalë anonim ka gjetur
një mënyrë origjinale për ta
bërë për vete. Ai i ka dërguar Einxhëlit kompozime të
ndryshme lulesh për secilën
shkronjë të emrit të saj.
Edhe pse personi që i ka
sjellë lulet është anonim
bukuroshja ka Einxhëli ka
vendosur ta falënderoj atë
duke bërë disa postime në
"Instastory". Ajo ka treguar
nëpërmjet fotos emrin e saj
të shkruar me lule që ka
arritur deri te shkronja Xh,
dhe në krah të saj shkruan:
"Fajin e ka babi për emrin
kaq të gjatë, por që mesa
duket ty të pëlqyeka shumë".

Lë pa fjalë Enca

Ja çfarë ka ndodhur
H

iti i radhës nga Enca?! Rreth
një muaj më parë ajo ka prezantuar për publikun hitin "Ciao". Enca
do vijë së shpejti me një tjetër
këngë ritmike. Në një video postuar në "Instastory" këngëtarja i
njeh ndjekësit me një pjesë apo
tingujt e parë të këngës së saj më
të re. Një titull konkret nuk dihet,
por fjala që përdoret si refren
është "bomba" edhe mbase ky mund
të jetë një titull perfekt pasi kjo
fjalë mund të përshtatet me Encën,
pasi vërtet bukuroshja seksi ka
treguar se është "bomba" e showbizz-it shqiptar me fotot provokuese
dhe hitet e suksesshme.
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A

tëherë kur partneri juaj
kalon një periudhë të vësh
tirë, do të preferojë më
shumë të struket brenda vetes. Për
këtë arsye studimi i gjuhës së
trupit është i rëndësishëm në njohjen e mendjes së tij. Kështu do të
kuptoni si duhet të reagoni.
Me ndihmën e ekspertëve të gjuhës së trupit janë përzgjedhur pesë
shprehje të fytyrës dhe sjelljet kritike, të cilat tregojnë kur një mashkull ndihet i brishtë, i mërzitur ose
i furishëm. Si më poshtë, ju tregojmë si duhet të reagoni në
mënyrën më korrekte ndaj këtyre
sinjaleve.
1. Sillet sikur vjen nga një
planet tjetër
Qëndrimi i tij, lëviz nga njëra anë
në tjetrën nëpër shtëpi dhe
përpiqet të gjejë diçka për të bërë,
duke kërkuar një pije në frigorifer, duke folur në telefon ose duke
verifikuar në mënyrë ngulmuese
email-in, çdo gjë vetëm që t'i shpëtojë shikimit tuaj. Si përkthehet
kjo? Ndoshta ndihet keq për faktin se ka bërë një budallallëk. Nuk
përjashtohet të jetë pas një pije të
tepruar, e papërballueshme pikërisht në mëngjesin kur ju keni caktuar takimin me prindërit tuaj;
ose vetëm e vret ndërgjegjja se i
ka "shpëtuar" një sekret, të cilin
do ta mbante për vete, sepse kështu i keni kërkuar kur u ndatë me
të. Për më tepër, e keni vënë të
betohet se asgjë nuk do dalë prej
gojës së tij. Natyra nuk u dha burrave polivalenca; çka do të thotë
se çdo gjë që bën në një moment, i
tërheq vëmendjen nga diçka tjetër.
Çfarë duhet të bëni ju? Befasojeni
me një përqafim. Mund ta përkëdhelni ose thjesht mund të vendosni duart rreth tij. Ideja është që
ta bëni të ndihet i sigurt, i qetë.
Rrini kështu disa minuta dhe
thojini me një ton të qetë si asnjëherë: "Më duket se nuk ndihesh
mirë. Ka një arsye që mund ta di,
të ka ndodhur gjë?". Ka mundësi
ta bëni të flasë.
2. Rri me pamjen e fajtorit
Qëndrimi i tij: shpatullat janë të
rëna, sytë i mban të ulur dhe duart njërën sipër tjetrës përpara
organeve gjenitale në shenjë
mbrojtjeje. Si përkthehet kjo? E
qartë, nuk është në vete! Mban
pozitën e nxënësit të ndëshkuar.
Ndoshta është familjare për ju, por
mënyra si ai mbron egon e tij është një informacion më i rëndësishëm. Do të thotë se "krenaria" e
tij ka vuajtur shumë: ka humbur
një shumë të rëndësishme parash,
një bast ose ka dëgjuar nga burime
të sigurta se ish-i juaj sapo ka
mbyllur një marrëveshje të rëndësishme me të ardhura të konsiderueshme. Për këtë arsye vjen
edhe tendenca për të mbrojtur
mashkulloritetin. Çfarë duhet të
bëni ju: Tregojini se i qëndroni në
krah fizikisht dhe emocionalisht.

Si të kuptoni çfarë ju fsheh
partneri nëpërmjet gjesteve

Edhe nëse nuk ndihet i gatshëm
të ndajë me ju atë që e shqetëson,
do të ndihet më mirë duke ditur
që ka një njeri, i cili i mbron shpatullat. Pavarësisht nëse rrini më
këmbë apo jeni e ulur afër tij,
prekjani parakrahun. Kur ndjeni
se fillon të marrë frymë më lehtë,
më qetë, përqafojeni sikur kërkoni prej tij mbrojtje.

3. Do thotë se është
"mendimtari"
Qëndrimi i tij: rri në karrige/divan mbështetur me kurriz e me
kokën ulur dhe në fytyrë ka një
shprehje, të cilën e tradhton
përqendrimi ose fakti që mendja
e tij është duke udhëtuar shumë
larg. Si përkthehet kjo: Ka nevojë
për hapësirë. Mund të bëhet fjalë

për faktin se është shumë i stresuar në punë ose sapo ka kaluar
një periudhë me shumë ngarkesë
emocionale në familje dhe nuk ka
asnjë ide si do t'i zgjidhë këto
probleme. Cilido qoftë problemi i
tij, nuk i duket aspak e rehatshme
të kërkojë ndihmën e dikujt. Ky
reagim i izoluar i trupit i lejon,
në njëfarë mënyre, të tregojë pavarësinë dhe në të njëjtën kohë të
mendojë çfarë ka për të bërë në të
ardhmen e afërt. Çfarë duhet të
bëni ju? Keni dëshirë ta "zhbiriloni" për të kuptuar çfarë ndodh
realisht me të, por e vetmja gjë që
rekomandohet në këtë situatë është ta lini të qetë. Nëse qetësia e tij
zgjat dhe ju ndjeni se ai do të donte të gjente tek ju mbështetje morale, por pa i folur për këtë, merrni një revistë ose një libër dhe
uluni sa më afër tij.
4. K
a mar
rë një po
zitë
Ka
marrë
pozitë
mbrojtëse
Qëndrimi i tij, rri me duart në
brez, mjekrën përpara dhe ju
shikon në qerpik (pa ulur kokën).
Si përkthehet kjo? Është gati të
humbasë kontrollin. Mund të quhet një pozicion klasik "lufte" dhe
një shenjë e qartë sulmi, që vështirë se mund të ndalohet. Ndoshta
sapo keni bërë një shaka pa vend
lidhur me shpenzimet e tij për
makinën ose keni arritur në limitin e durimit për shkak të presioneve që ju i ushtroni prej kohësh,
për një çështje për të cilën ai nuk
është aspak dakord. Sinjalet që ai
ju jep tregojnë se ky problem
"vlon" dhe reagimi juaj, i ngjashëm
me të tijin, nuk bën gjë tjetër veçse
e acaron situatën. Çfarë duhet të
bëni ju? Pikë së pari, qetësohuni!
Duhet të mbani një pozitë jo
kërcënuese nëse doni që ai të mos
ndihet i sulmuar fizikisht. Bëni
disa ushtrime fizike për t'u qetë-

suar, lëvizni shpatullat, duart,
merrni frymë thellë dhe numëroni deri në dhjetë. Nëse ai do t'ju
shohë të qetë, do imitojë
pavetëdijshëm pozicionin tuaj të
trupit, do modifikojë tonet e larta
të bisedës suaj, edhe nëse ajo do të
jetë më e gjatë.
5. Sikur tërheq jakën
Qëndrimi i tij: ose kruan qafën,
ose tërheq jakën e këmishës/ bluzës
për më shumë ajër, ose shikon
rreth e rrotull për të gjetur një
rrugëdalje. Si përkthehet kjo? Ndihet i pasigurt. Është shumë i stresuar, ndoshta për një afat përcaktues në punë ose për faktin që nuk
është një periudhë financiare e
favorshme dhe faturat presin
shlyerjen e menjëhershme. Ose
ndoshta pritshmëritë e tij ishin
shumë të mëdha dhe të pamundura për t'u realizuar. Tani të
gjitha këto i shkaktojnë dyshime, pasiguri e shqetësim dhe
gjaku vërshon me shpejtësi në
pjesën e sipërme të trupit, çka e
bën të mbushet me djersë të
ftohta dhe këmisha të duket
sikur e mbyt. Çfarë duhet të bëni
ju? Mundet ta qetësoni nëpërmjet kontaktit fizik, duke e mbajtur dorën e tij në dorën tuaj ose
duke ia vënë atë mbi supe. Kështu do të ndihet më afër jush dhe
do të qetësohet. Mos provoni të
zbuloni burimin e shqetësimeve
të tij; më mirë hapini një bisedë
interesante që mundet ta përfshijë atë në festën ku do të merrni pjesë në fundjavë ose në një
udhëtim të propozuar nga vetë
ai, për t'iu dukur jeta me ngjyra
dhe më e ëmbël. Nëse në bisedën
tuaj ai vetë prek çështje të cilat
e shqetësojnë, pyeteni si mund
ta ndihmoni ta heqë mendjen nga
këto, përpara se të niseni për festë
apo në udhëtim.
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Deputeti i LSI denoncon:
S'ka mjaltë në treg!

I

ndrit Brahimllari, deputet i LSI-së, ka sjellë në parlament një
shqetësim origjinal, sipas të cilit, në treg sot mungon mjalti.
Mungesën e mjaltit, deputeti nuk e ka konstatuar vetë, por ia kishte
thënë një shok i
tij. Shqetësimi i
Indrit Brahimllarit nuk vjen
nga ndonjë qejf
apo fiksim që ai
vetë ka me
mjaltin, por nga
një hamendësim
që bëhet shpesh
në media se
bletët kanë ikur
nga kosheret,
për shkak të
kanabisit që u kultivua masivisht në vendin tonë. "Një miku im më
thoshte një ditë se nuk ka mjaltë në treg, sepse bletët kanë ikur në
drejtim të paditur dhe kjo për shkak të hashashit", është shprehur
Indrit Brahimllari nga foltorja e parlamentit.

Elisa Spiropali ‘bezdis’ Pandeli
Majkon me selfie në sallën e Kuvendit
E

lisa Spiropali është deputete e re, e kënaqur dhe mendon se është vërtetë në
"botën e çudirave". Ka tri ditë në sallë dhe nuk i ndahet deputetëve, i zë me
radhë. Me telefon në dorë shëtit dhe gjuan, duke bërë selfie. Vetëm selfie. Aq sa
ka bezdisur dhe vetë deputetin më të vjetër në Kuvend, Pandeli Majko. Fytyra e
tij shfaq bezdinë prej Elisës, aq sa duket sikur ulërit: "Hej ç'më gjeti". Dikush
duhet ta ndalë, t'i marrë telefonin iPhone 8 plus, lejla.
Ndryshe në sallë, në anën e deputetëve socialistë, nuk do ngelet më njeri veç
Taulant Ballës. Të gjithë do ikin si Pandi, lart, me ngritje.

BULEVARDI
POLITIK
Na merrni seriozisht!

Paloka: Bosët të mërzitur,
kilja e hashashit, sa e spinaqit

N

ënkryetari
i PD-së Edi
Paloka ironizoi
dje programin e
qeverisë, në
mënyrë të
veçantë kapitullin e luftës
kundër krimit.
"Bujqësi, qeveria
do kujdeset që
kanabisi mos
kultivohet pa
kontroll, se
ende janë
tunelet të
mbushur nga
superprodhimi i
vitit të
zgjedhjeve dhe
bosët janë të
mërzitur se ka
vajtur kilja e
kanabisit sa ajo
e spinaqit",
theksoi
z.Paloka.

Pretendenti për Shtëpinë e Bardhë
kapet mat duke parë porno

N

jë valë komentesh kanë shpërthyer në internet për senatorin ameri
kan Ted Cruz, pas një lajmi se ai është kapur "mat" duke parë porno.
Senatori, kandidat brenda republikanëve për President i SHBA, është
tradhtuar nga llogaria e tij në "Twitter". Ai ka pëlqyer një video në një
faqe porno online duke shtypur "like" mbi filmimin. Pëlqimet në "Twitter"
mund të shihen nga ndjekësit dhe kjo ka ndodhur edhe me senatorin. Ai
gjendet në një vorbull kritikash që kanë shpërthyer në rrjetet sociale.
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FILMI
Fatmira Nikolli

H

otel Pokrok, Pragë, 1956.
Një student rrëfen jetën
brenda një hoteli të vogël
ku administrata pret me ankth vizitën e një revizori. Në derë ia behin dy burra të cilëve u jepet dhoma më e mirë. Ngjarjet, mes të qeshurash, vënë në lojë jetën e një
dite në Pragën gri të ish-Lindjes.
60 vjet më vonë "Hotel Pokrok"
vjen në atdheun e krijuesit. Krijuesi, nuk është më.
Ka qenë puna e tij e parë, fëmija i tij i parë, por edhe amaneti i tij
i fundit. Pirro Milkani, rrëfen për
"Gazeta Shqiptare" se "Hotel Pokrok" ka qenë pengu i panjohur i
Hakanit.
Në të kanë interpretuar Jirí
Sovák, Vlastimil Brodský, Josef
Beyvl dhe V. Herainová. Me muzikë të Jan Malý, filmi pat mbetur
atje, si kujtimet e fiksuara në kohë,
si pengu i lirisë dhe i rinisë, që fshihej e zbehej me kthimin në atdhe,
një kthim që u bë pothuaj ngujim.
"Hotel Pokrok", një film me metrazh të shkurtër, qe realizuar nga
regjisori Hakani kur përfundoi studimet. Shfaqja e filmit të marrë nga
Praga, ka qenë një kujtesë e kineastëve për kolegun. "Një pasdite
me regjisorin Hysen Hakani", ceremonia përkujtimore e mbajtur në
Muzeun Historik Kombëtar pak
ditë më parë rimblodhi regjisorët
Kristaq Dhamo e Muharrem Fejzo,
piktorët Ksenofon Dilo, Grigor
Ikonomi e Haziz Karalliu.
Historia e "Hotel Pokrok" pati
zënë fill në një rini të shkuar në
rrugët e Pragës. U tha se "Hotel
Pokrok" padyshim ishte si një
ogur i mirë, guri i parë i themelit
jo vetëm të krijimtarisë së tij personale, por dhe për gjithë kinemanë shqiptare, e cila në ato vite
sapo kishte filluar të merrte jetë.
Për shkak të kontributit të tij të
hershëm, Hysen Hakani është
cilësuar dhe si Pionier i Kinematografisë Shqiptare, ndërsa
"Hotel Pokrok" mbetet të jetë
"fëmija e parë" e këtij pionieri. Për
61 vite me radhë "Hotel Pokrok"

Në foto:
Skena nga filmi "Hotel Pokrok" i Hakanit

Pirro Milkani:
Pragë 1956, një rrëfim
nga "Hoteli Pokrok"
Amaneti i panjohur i
Hakanit vjen në Shqipëri

UDHËTIMI I NJË AMANETI

Ishte shkurti i vitit 2012, kur në
Arkivin e Filmit në Pragë u bë një
panoramë e filmit artistik shqiptar.
Pirro Milkani, thotë për GSH se u
shfaqen 5 filma të fundit shqiptar,
mes të cilëve edhe "Trishtimi i zonjës Shnajder".
"Një mëngjes drejtori i Arkivit,
më priti në zyrë për të folur për aktivitetin. Teksa ishim para filxhan-

RRUGËT E BESIMIT E TË KUJTESËS,
PRIORITET TË MINISTRISË SË KULTURËS

N

ë fjalën e mbajtur dje në parlament Mirela
Kumbaro ka premtuar që brenda mandatit
2017-2021 do të përfundojnë punimet për rikonstruksionin e plotë të Teatrit të Operas dhe Baletit, teatri
i ri Turbina me dy skena, e gjithashtu do të investohet në projekte kulturore multifunksionale në
qytete ku Rilindja urbane ka rritur ndjeshëm interesin për kulturën siç është Fieri, Vlora, Shkodra.
Ministrja e Kulturës, tha se në Tiranë, në bashkëpunim edhe me Bashkinë e Tiranës, investimet
kulturore do të kenë tri prioritete të mëdha në këtë
mandat të dytë: rikualifikim dhe rikonceptim të
funksionit të Muzeut Historik Kombëtar, rikonstruksion dhe rikonceptim të funksionit të Bibliotekës Kombëtare dhe rehabilitim dhe rifunksionalizim të Galerisë Kombëtare të Arteve.
Sa i takon kritikave për programin “edukimi
përmes kulturës” që siç tha Kumbaro është cilësuar edhe si sovjetik, shtoi se tani do ta shtrijnë në
çdo qytet.
"Po ta zemë se u gabuam… Po pse atëhere Franca, Italia, Gjermania, Britania e Madhe, me gjithë
atë histori kulturore e shtete me vokacion kulturor që kanë, e theksojnë sot si prioritet të ditës?"tha Kumbaro.
Sipas saj do të vihet në zbatim strategjia e kulturës Shqipëria 2017-2025, ku përveç programeve
publike, arti dhe kultura do të bëhen tërheqës për

ka qenë pjesë e arkivit në Akademinë e Filmit në Pragë, por tanimë ai u shfaq edhe për spektatorin shqiptar.
Regjisori Pirro Milkani rrëfeu
se sjellja e filmit të parë të Hysen
Hakanit në Shqipëri nuk ishte fort
e lehtë, sepse gjithsesi, udhëtimi
nga Praga në Tiranë ka dashur kohën e vet, por ky amanet i
regjisorit shqiptar arriti të përmbushej. Filmi "Hotel Pokrok" iu
dorëzua drejtoreshës së Arkivit,
Elvira Diamanti.

biznesin dhe financuesit e tjerë jo publikë përmes
rregullave të reja të mecenatit dhe të lehtësirave
fiskale. Trashëgimia Kulturore, ka një potencial të
jashtëzakonshëm, ende të pashfrytëzuar sa duhet,
për t’u bërë motor zhvillimi turistik dhe për të
prodhuar ekonomi duke ruajtur në të njëjtën kohë
pasuritë kulturore. Prioritet do të marrë restaurimi i qendrave historike të fshatrave me potencial
turistik përmes programit të Rilindjes Rurale, si
QH Rehovë në Kolonjë, QH Theth Shkodër, QH
Përmet, dhe jo vetëm.
Kumbaro tha se programi i qeverisë 2017-2021
do t’i përgjigjet interesit për turizëm kulturor me
oferta itineraresh të reja turiske si “Rrugët e besimit”, nga Veriu në Jug, duke gjurmuar vendet e
kultit më tipike dhe përfaqësuese jo vetëm të kulturës dhe artit por edhe të bashkëjetesës fetare si
një origjinalitet shqiptar. Sipas ministres, rigjallërimi i korridoreve të vjetra historike ose tregëtare si
“via Egnatia”, do të krijojë një ofertë të re që
ndërthur pejsazhin natyror me atë kulturor. Një
tjetër projekt i rëndësishëm i programit të Qeverisë për kulturën do të jenë “Rrugët e Kujtesës” që
do të vijojnë të nxjerrin në pah aspektin historik
të vendeve të ish diktaturës, jo vetëm si vende për
të kujtuar viktimat dhe për të mos harruar të keqen
por edhe për t’u treguar vizitorëve të rinj këtë pjesë
të historisë së Shqipërisë.

it të çajit më dhuroi një libër të
madh me titull "Kinemaja çeko-sllovake 1945-1960", ku kish çdo lloj
krijimi artistik e dokumentar.
"Përfshiheshin edhe ato të studentëve të Fakultetit të Filmit
pranë Akademisë së Arteve në
Pragë", thotë Milkani. Rrëfen se
kur e solli librin në Shqipëri, Hakani nuk e mori vesh, sepse ishte i
sëmurë.
"Hotel Pokrok është komedi fine
me skenar e regji të Hysen Hakanit. Është një film 10 minutash me
cilësi perfekte bardhezi, xhiruar në
film 35 mm. Çdo prodhim i Fakultetit të Filmit dorëzohej një kopje
negativ e pozitiv", thotë Milkani.
Regjisori i njohur shton se
amaneti i Hakanait ishte që filmi
të shfaqej dhe amaneti u plotësua.
"Duke pasur të dhëna të sakta për
të e kërkova filmin në arkiv, bëra
edhe një deklaratë ndershmërie që
s'do përdoret për qëllime komerciale dhe ma dhanë. Është nga të
paktët studentë që u diplomua në
Pragë. Ishte prodhim i vitit 1956
dhe 61 vjet me vonë pa dritën e
ekranit në ceremoninë përkujtimore. Është një film i mirë, jo
vetëm nga ngjarja e subjekti, por
edhe nga aktorët që interpretojnë
në të. Janë aktorët më të mirë të
filmit e teatrit çek dhe kjo është
meritë e Hakanit", tha për "GSH"
Milkani. Falë këtij punimi, fakulteti i dha Hakanit 3 km film, ai erdhi në Shqipëri e xhiroi "Fëmijët e
saj" me Marie Logorecin. Me Hysen Hakanin dhe Kristaq Dhamon,
u krijua bindja se në Shqipëri
mund të bëhen filma artistikë.

XHEVDET XHAFA, ME "AUTOBIOGRAFI"
NË GALERINË KOMBËTARE

G

aleria Kombëtare e Arteve dhe Galeria Kombëtare e Kosovës
çelin ekspozitën personale "Autobiografia" të Xhevdet Xhafës,
nga 14 shtatori në 14 tetor, kuruar nga James WALMSLEY. Ekspozita
është realizuar në kuadër të kalendarit të përbashkët kulturor të
dy ministrive përgjegjëse të Kosovës dhe Shqipërisë. Xhevdet Xhafa
ka qenë pjesëmarrës në shumë ekspozita internacionale ku ka
fituar mirënjohje të shumta dhe është mirëpritur si artist. Nga
ato do të veçohen: Ekspozita kolektive në Rockfeller Gallery në
New York, ku veçohen
veprat e Xhafës. Ekspozita e arteve bashkëkohore në Wellington/Sidney -Australia
ku marrin pjesë shumë
artistë me mëse 100 piktura, skulptura edhe foto
artistike. Kritiku francez
Oskland Strari thekson:
"Ar ti jugosllav nuk
paraqet fuqi botërore
në aspektin artistik,
megjithatë ka disa artistë, rëndësia e të cilëve i tejkalon kufijtë
e tij". Ai vë në spikamë veprat e Shutelit, Xhafës, Rotarit dhe
Abramoviqit. Ekspozita në Galerinë moderne të arteve bashkëkohore në Romë, pjesëmarrës ishin 60 krijues, Xhafa prapë veçohet në mesin e 11 artistëve dhe ekspozita Alternative e Artit tonë
bashkëkohor në Vjenë, Austri ku përsëri artisti cilësohet si shembull i individualitetit tonë në rrafshin e artit bashkëkohor.
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Ja si mund të udhëtoni dhe të punoni në shtetin kanadez, cilat janë profesionet e pëlqyera

K

anadaja është rendi
tur vendi i parë në
botë për mikpritjen e
emigrantëve. Kjo për arsyen
e vetme se sistemi i emigracionit kanadez synon
thithjen e kontingjenteve
profesioniste, krijimin e faciliteteve të nevojshme për
integrimin në jetën e përditshme dhe pse jo, nëse keni
aftësitë e duhura të ndërtoni karrierën dhe të jeni
dikush në Kanada. Krahas
sistemit
klasik
të
përzgjedhjes së aplikuesve
për emigracion në Kanada
infor macione, të cilat
gjenden në faqen zyrtare të
emigracionit
kanadez
www.cic.gc.ca. Provinca të
ndryshme të Kanadasë,
nëpër mjet
vendimeve
lokale provinciale, kanë
miratuar një sërë programesh punësimi dhe emigrimi me qëllim lehtësimin
e procedurave për tërheqjen
e kontingjenteve potenciale
të profesioneve të kërkuara,
por jo vetëm.
Kjo i ka hapur rrugë jo
vetëm profesionistëve në top
listën kanadeze të emigracionit mbi profesionet e
kërkuara si mjek, inxhinier,
IT etj., por dhe për profesione jo të listuara në listën
e pozicioneve më të
kërkuara. Një shembull
konkret është Provinca e
Quebec, e cila përveç
mënyrave klasike të emigrimit duke gjetur një kontratë afat gjatë pune apo studimeve, ka hartuar politika
lehtësuese dhe për punëtorët sezonalë të fushave të
ndryshme si agrikulture,
punonjës socialë etj. Kjo ka
bërë të mundur që një kandidat, i cili ka dëshirë të provojë ëndrrën kanadeze në
Quebec, fillimisht të udhëtojë drejt këtij vendi me një
kontratë të përkohshme
pune, dhe më tej, nëse Quebec dhe kontrata më të cilën
ka arritur qëllimin e
udhëtimit drejt këtij vendi
plotëson pritshmëritë e kandidatit, atëherë mund të fillojë procedurat e rregullta
të emigracionit duke qenë
në Quebec.
Ermal Jauri, konsulent
emigracioni për në Kanada
shpjegon të gjithë programet
dhe hapat që duhet të
ndiqen për të arritur qëllim,
punësim në Kanada.
"Politika të ngjashme
mund të gjejmë dhe në
provinca të tjera të ndryshme si British Columbia,
Alberta etj., të cilat janë
fokusuar krahas të tjerave
dhe në programet e punësimeve sezonale në fushën e
hoteleri-turizmit qofshin
këto dimërore ose verore
nëpërmjet programit IEC
(International Experience

Kanadaja mirëpret emigrantë, rregullat
dhe kriteret që duhet të plotësoni
Provinca të ndryshme kanë miratuar një sërë programesh punësimi

Canada). Nëpërmjet këtij
programi, nëse një kandidat
është nga lista e vendeve që
kanë marrëveshje me qeverinë kanadeze për këtë
mundësi punësimi, ose nëse
je i përzgjedhur nga një RO
(Recognized Organization), e
cila është garantuesi/sponsori i kandidatit, i cili vjen
nga një vend që qeveria e të
cilit nuk ka marrëveshje me
qeverinë kanadeze (siç është Shqipëria në rastin
konkret), gëzon të drejtën e
udhëtimit drejt këtyre
provincave në Kanada me
një kontratë punë 1-2
vjeçare ku krahas benefiteve të pagës dhe të
drejtave të tjera në baze të
legjislacionit vendas të
punës, ka të ofruara nga
punëdhënësi dhe akomodimin dhe ushqimin përgjatë
gjithë kohës së qëndrimit në
Kanada infor macione të
cilat i gjeni në faqen zyrtare
të www.europeagency.al.
Këto kontrata pune, janë të
listuara, gjithashtu, në "National Oçupational Classification (NOC)" në sistemin
kanadez të klasifikimit të
pozicioneve të punës.
Shumë profesionistë,
kanë udhëtuar drejt Kanadasë duke u shpallur fitues
në programin "Express Entry", i cili synonte që të
tërheqë kontingjentet e profesionistëve të udhëtonin
drejt Kanadasë edhe pa pasur një kontratë pune, e cila
pas mbërritjes në Kanada,
duke qenë profesionisht i një
fushe të caktuar, ishte
shumë e thjeshtë për organet e emigracionit dhe zyrës
së punës sistemimi në punë.
Në qershor të këtij viti,

“

EMIGRIMI

Shpeshherë, persona të ndryshëm, të
cilët interesohen të emigrojnë në
Kanada, por të cilët nuk kanë një arsim,
nuk kanë nivelin e gjuhës angleze ose
franceze, nuk kanë një profil të fortë
kandidati etj., bëhen pesimistë duke
menduar që ata nuk janë të duhurit për
këto programe emigrimi. Kjo nuk është
aspak e vërtetë.
qeveria kanadeze bëri sërish
ndryshime të favorshme në
legjislacionin e emigracionit duke krijuar kushtet e një
përshtatje mes programit
"Express Entry" dhe "Federal Skilled Workers Program,
Federal Skilled Trades Program dhe Canadian Experience Class", ky i fundit program i punësimit sezonal,
kryesisht në fushën e hoteleri-turizmit të shpjeguar
dhe më lart.
Por, jo të gjithë duan të
udhëtojnë drejt Kanadasë si
emigrantë apo punonjës të
një fushe të caktuar! Ka plot

“

të rinj dhe të reja, të cilët
duan fillimisht të udhëtojnë
drejt Kanadasë për t'u arsimuar dhe më pas për të
parë mundësitë e qëndrimit
të ligjshëm në Kanada.
Pikërisht për këtë arsye,
një shembull i mirë janë studimet universitare ose pas
universitare. Shembull: Në
programin Kolegj dhe Internship 1 dhe 2-vjeçar të
ofruar nga Europe Agency,
një kandidat mund të udhëtojë drejt Kanadasë me një
program studimi, i cili është
i ndërtuar në 50% të kohëzgjatjes së programit studime

TRAJNIMET

Nëpërmjet qendrave të formimit
profesional shtetërore ose private të
akredituara, mund të fillojnë dhe
ndërtojnë profilin e tyre të emigracionit,
duke u trajnuar në fusha të ndryshme, të
cilat i kualifikojnë si "skilled workers"
(punonjës me aftësi)

dhe 50% e kohëzgjatjes internship me pagesë. Degët
janë të ndryshme si: Menaxhim-biznesi, Menaxhim-turizmi etj, ku krahas studimeve, për gjysmën e kohë
qëndrimit në këtë program,
kandidatët kanë mundësinë
e kryerjes së një internshipi (stazh pune) profesional
pranë një kompanie kanadeze, ku krahas praktikës së
fituar të punës, të marrin
dhe një rrogë mujore bazuar
në legjislacionin vendas. Për
më tepër, kandidatët për
këtë program "Studimi dhe
Punësimi" udhëtojnë nën
kategorinë e vizës "Study
Permit With Work Authorisation" (Vizë Studenti me
Autorizim Pune) me të cilën
janë të ligjshëm të punojnë
në Kanada deri në 6 orë në
ditë nga momenti i mbërritjes.
Për më te për, për programe të ndryshme studimi
në Kanada, në bazë të legjislacionit vendas, të diplomuarit e programeve të
ndryshme, mund të qëndrojnë në Kanada si rezident
të përkohshëm ose të
përhershëm pas diplomimit.
Krahas mënyrave të lartpërmendura, në Kanada mund
të emigrohet dhe nëpërmjet
programeve si:
"Start up visa" duke krijuar një biznes dhe duke
hapur vende pune për
punëkërkuesit vendas.
"Self-Employed"
me
vetëpunësim duke krijuar
biznesin tënd në Kanada në
fusha të ndryshme si kulturë atletike, në sport apo
bujqësi.
"Provincial Nominees"
Duke u përzgjedhur nga një

provincë e caktuar bazuar në
profilin profesional të kandidatit dhe politikave të emigracionit të provincës.
"Caregiver" si punonjës
social për qendrat e fëmijëve
jetim, moshave të treta etj.
"Atlantik Immigration
Pilot" duke përfunduar studimet dhe diplomuar nga një
Institucion arsimor ose duke
punuar në provincat e New
Brunswick, Prince Edward
Island, Nova Scotia ose Newfoundland dhe Labrador.
"Immig rant Investors"
duke investuar në ekonominë kanadeze me një plan
biznesi të qartë dhe afatgjatë.
"Quebec - selected skilled
works" programi i provincës
së Quebec për përzgjedhjen
e punonjësve të kualifikuar
etj.
Shpesh herë, persona të
ndryshëm, të cilët interesohen të emigrojnë në Kanada
por të cilët nuk kanë një arsim, nuk kanë nivelin e gjuhës angleze ose franceze,
nuk kanë një profil të fortë
kandidati etj., bëhen pesimist duke menduar që ata
nuk janë të duhurit për këto
programe emigrimi. Kjo nuk
është aspak e vërtetë.
Nëpër mjet qendrave të
for mimit profesional shtetëror ose private të akredituara, mund të fillojnë dhe
ndërtojnë profilin e tyre të
emigracionit, duke u trajnuar në fusha të ndryshme, të
cilat i kualifikojnë si "skilled
workers" (punonjës me aftësi), gjithashtu, paralelisht
duke ndjekur dhe kurset e
gjuhës frënge ose angleze
për të arritur nivelin e
kërkuar nga emigracioni dhe
në një afat të shkurtër kohor,
nga një kandidat me profil
shumë të ulët për çështjen
e vlerësimit në emigracion,
shndërrohet në një kandidat
potencial dhe me shpresa
për të qenë i suksesshëm në
procesin e tij të aplikimit.
Për të aplikuar për programet e emigrimit në Kanada, sugjerohet që fillimisht
të bëni një vetëvlerësim për
sasinë e pikëve që mund të
grumbulloni, ku për të qenë
i suksesshëm duhet të
grumbulloni të paktën 67
pikë sipas sistemit të vlerësimit
"Comprehensive
Ranking System" Sistemi i
renditjes gjithëpërfshirëse.
Më pas, duke vetë identifikuar mangësitë, mund të
orientohesh drejt formimit
profesional mbi profesionin
ose gjuhën për të grumbulluar pikët e nevojshme për
t'u kualifikuar.
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... si një shaka e hidhur për ata
persona që kanë braktisur librin
dhe joshen nga kultura televizive.
Ashtu si libri dhe programet
televizive, sidomos programet shkencore, japin dije dhe njohuri,
gjer në cakun që e pranon një emision televiziv. Njohuritë librore
kurrë nuk mund t'i marrësh nga
infor macionet e programeve
televizive. E njëjta gjë mund të
thuhet dhe për mediat e gazetave.
Pikë së pari, në gazetari ka
rëndësi figura e gazetarit, kultura
dhe njohuritë e tij. Në një farë
mënyre mediat sot janë shndërruar në shkolla publike. Intensiteti i
punës ka bërë që njeriu të ketë pak
kohë për t'u marrë me libra,
ndërkohë që qëndrimi para televizorit është një mënyrë komode.
Rëndësi në këto raste marrin njohuritë dhe përgatitja e gazetarit,
sidomos njohuritë e atyre
gazetarëve që merren me probleme
shkencore, me analiza problematike dhe investigative. Tek ne ka
një universitet që përgatit gazetarë
me njohuri fillestare, ndërkohë që
dijet dhe njohuritë e shumanshme
që ata duhet të kenë duhet t'i marrin në mënyrë vetjake.
Nga sa lexojmë shtypin e ditës
dhe nga sa shikojmë programe
televizive, vihet re një hendek midis kërkesave të gazetarit fillestar
nga njohuritë e një gazetari profesionist.
Veç njohurive, ka disa gjëra elementare, të cilat gazetarët duhet
t'i kenë në vëmendje: paraqitja,
veshja, kultura letrare dhe gjuhësore, qëndrimi, mënyra e të dëgjuarit, etiketa e mirësjelljes, të
cilat e ulin nivelin e tyre në sytë e
dëgjuesve si mësues të shkollës
publike
Problemet janë të shumta, por
kryesore janë dy, kultura dhe qëllimi. Kultura ka të bëjë me dijet që
duhet të kenë. Qëllimi ka të bëjë
me faktin se kujt i drejtohen.
Shkrimtari kur shkruan kanë
parasysh një lexues të vetin. Kjo
gjë duhet të ndodhi dhe me gazetarin. Lexuesi yt mund të jetë një
intelektual , një fshatar i thjeshtë
ose një tregtar i rëndomtë. Cili është lexuesi yt dhe shikuesi yt? Kujt
i drejtohesh? Kjo përcakton dhe
stilin e komunikimit.
Në qoftë se ti përdor erudicion
në një bisedë televizive ose në shkrimet e tua, kjo do të thotë që t'i i
drejtohesh një kategorie intelektualësh. Njeriut të thjeshtë i duhet
folur me një gjuhë më të thjeshtë
dhe më të kuptueshme.
Nëse, një lexues apo dëgjues
është i apasionuar pas ngjarjeve të
ditës, pas ngjarjeve të veçanta, me
vrasje, përdhunime, vdekje, aksidente rrugore, etj., detyra e gazetarit është ta ushqejë publikun
me ushqimin e tij të preferuar.
"Kush nga ju do të dojë të bëjë
këtë zanat të kujtohet të zgjedhë
pronarin e tij, lexuesin, të vihet në
shërbim të tij dhe të flasë gjuhën
e tij", - thotë publicist i shquar italian Indro Montaneli, pasi gazetaria është një profesion që kërkon
shumë modesti.
Gazetari, edhe në qoftë shumë
i ditur duhet të jetë modest dhe
duhet t'i mbajë për vete "sjelljet e
tij prej të dituri"
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Mediat si shkolla publike
Këshilla praktike për gazetarët fillestarë
Nuk ka asgjë më të keqe se sjelljet prej të mençuri ,-theksonte,
Indro Montaneli, në këshillat që ai
u jepte gazetarëve të rinj.
Zhan Pol Satri thoshte: "Ka dy
lloj tipash, të cilët nuk i përballoj
dot: të diturit, të cilët kujtojnë se i
dinë të gjitha dhe të paditurit që
nuk dinë asgjë. "Gazetari kur shkruan duhet të ketë parasysh që
gjendet midis këtyre ekstremeve".

A.Zhej, P. Xhufi, M.Zeqo, P.Zogaj, A.
Hoxha, etj. Emrat e tyre janë të
shumtë dhe të denjë për t'i quajtur profesorë të këtyre shkollave
publike mediatike.
Televizionet tona mund të
shndërrohen në shkolla të vërteta
për një kulturë serioze, por kjo,
ende nuk ka ndodhur.
Në shumicën e rasteve ka
ndodhur e kundërta. Ka gazetarë

Ne nuk bëjmë gjë tjetër vetëm e
çojmë në ekstrem këtë fenomen
mediatik. Ka shumë emisione me
probleme të rëndomta, të cilat nuk
i interesojnë fare publikut, sidomos
shikuesit të thjeshtë i cili, pas pune
pret të mësojë diçka nga emisionet
televizive. Ka kohë që në televizionet tona nuk shohim më emisione
shkencore, nuk shohim më ekranizime tregimesh dhe ekranizime

Në mediat tona televizive, por
edhe në gazetat e ditës punojnë
shumë redaktorë të shquar, të cilët
me punën e tyre kanë krijuar një
profil gazetari të padiskutueshëm
për nga vlerat dhe problematika që
trajtojnë. Le të kujtojmë Blendi
Fevziun, me emisionin e tij "Opinion", i cili këto ditë mbushi njëzet
vjet të ekzistencës së tij. Po kështu, le të kujtojmë emisionet e Artur Çanit, Rezart Xhaxhiut, Rudina Xhungës, Sokol Ballës, etj. Në
mediat tona televizive ka shumë
analistë të përgatitur, të pavarur
dhe seriozë si A Fuga, F.Lubonja,

të mediave televizive, por edhe të
shtypit që janë shndërruar në
megafon partish. Ka dhe të tjerë që
paguhen nga partitë e tyre për të
qenë zëdhënës të tyre në emisionet televizive. Janë disa syresh, të
cilët nuk dua t'ju përmend emrin,
por, sa hapin gojën i kupton ku
duan të dalin, Cilin do të mbrojnë
dhe çfarë do të thonë.
"Italia, përveç se ka përzierë
përherë seriozen me kotësinë, ka
trajtuar përherë kotësinë si të vetmen
gjë
serioze",
thotë
I.Montaneli. Ky fenomen vihet re
dhe më dukshëm te gazetarët tanë.

dramash bashkëkohore, me tema
të vendit tonë. Janë reduktuar në
maksimum emisionet letrare, ato
të bujqësisë, të blegtorisë dhe
shumë emisione të tjera, siç është
rasti të kujtoj me nostalgji, dikur
shkruheshin reportazhe pambarim, për jetën në fshatra e krahina
të largëta malore, jepeshin emisione për jetën e tyre. Për më tepër
është harruar fare portreti i njeriut të punës. Në televizionet tona
shfaqen shpesh biznesmenë të suksesshëm, të cilët i paguajnë mirë
televizionet dhe gazetarët, për reklamimin e biznesit të tyre.

Televizioni sot është shndërruar në nxitje të interesit më të
shëmtuar të gazetarëve të këqij,
duke kërkuar me çdo çmim bujën,
reklamimit, disa persona që vuajnë
nga sindromi i madhështisë. Kam
parasysh emisionin "Arratia e
peshkut të kuq", ku përzgjidhen
individë duke u reklamuar si personalitete, por që në shumicën e
rasteve janë artistë të rëndomtë, të
cilët gjatë intervistave marrin
pozat e figurave të shquara të kombit.
Lidhur me disa nga këto emisione do t'u këshilloja gazetarëve
që të jenë më të kujdesshëm në
zgjedhjen e personave, ndërkohë
që duhet marrë dhe mendimi i
shikuesve se si mund të bëhen më
të shikueshme për një publik më
të gjerë.
Unë e kuptoj që televizionet
kanë në plan të parë marketingun,
por, nuk duhet harruar që ekranet
e tyre janë dritaret e kulturës së
kultura e një kombi. Ato duhet të
jenë koshientë për këtë detyrë të
vështirë, si edukatorë të këtyre
shkollave të edukimit publik.
Zyrat e marketingut kanë
punën e tyre, kultura shkenca,
arti, profesionalizmi, dijet, janë
pjesë e kulturës dhe e qëllimit
kryesor për të cilin dhe i është
dhënë licenca një televizioni publik. Nuk duhet harruar në asnjë
çast se, gjëja më thelbësore e një
gazete është audienca dhe jo marketingu. Audienca mbart në vetvete dhe reklamim. Një televizion
apo një gazetë duhet të jetojë me
të ardhurat e reklamave, por duhet
të jetë dhe një biznes fitimprurës
në mënyrë që të mos jetë e varur
nga reklamat, bizneset dhe biznesmenët.
Gazetat e varura nga bizneset
nuk besoj se do ta kenë jetën të
gjatë. Ato bëhen shërbëtorë të bizneseve dhe të interesave të tyre
fitimprurëse, kur ato janë të lidhura me politikën.
Një televizion ose një gazetë
bëhet e keqe sepse është në varësi
të reklamës dhe në kërkim të reklamës, duke kënaqur kështu
përherë shijet më të këqija të publikut. Dhe lajmi në këto media dhe
gazeta jepet i deformuar. Kështu
që, ajo që do t'i këshilloja gazetarët
fillestarë, të cilët kërkojnë të bëjnë
karrierë në gazetari, është kërkesa
për të mos u joshur nga pagesat që
të çojnë në deformim të personalitetit, në robërim të mendimit dhe
fyerje të ndërgjegjes profesionale.
Gazetarët fillestarë janë
përherë të paguar pak. Nuk di të
ketë ndonjë g az etar të pasur,
përveç atyre që ia kanë vënë si
qëllim për t'u pasuruar përmes
një rruge korrupsioni.
Gazetaria e vërtetë nuk të pasuron, por të tregon rrugën si ta kryesh misionin tënd qytetar për t'u
bërë një figurë e nderuar në shoqëri,
Qëllimi kryesor i një gazetarie
është të çojë kulturën në mes të
publikut. Kjo gjë, si në fushat e
tjera të politikës, artit dhe shkencës, kërkon gazetarë misionarë.
Është pikërisht ky mision qytetar
që i mungon gazetarisë sonë. Ky
është starti nga i cili duhet të niset një gazetar fillestar për të arritur emrin e nderuar të gazetarit
dhe majën e merituar të suksesit.
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DASHI

Sot në "Fb" tim: Programi i politikës
së jashtme - shterpë e konfuz
Tritan Shehu

DEMI
Hëna është dembele sot përkundër Plutonit
që ju ka në vëmendje. Partnerin do ta keni
shumë të dashur, por sot edhe kujdesin që
do t'ju tregojë do t'ju bezdisë. Qëndrueshmëria
fizike dhe gjallëria mendore vitalitet varen edhe
nga ajo që hani. Kujdesuni për dietën.

BINJAKET

(V
ijon ng
a ffaqja
aqja e parë)
(Vijon
nga
... demokratike.
2-Nuk thuhet në asnjë rresht
pse dogma iluzive "Zero probleme
me fqinjët" përfundoi në marrëdhënie të shkatërruara me Greqinë, në të vështira me Maqedoninë, në nivele konkrete marrëdhëniesh me Italinë shumë larg
asaj që mundet e duhet, duke tentuar të transferohet boshti kryesor në Beograd e Lindje.
3-Manipulohet kur shkruhet
për "Mosmarrëveshje të mbartura
me Greqinë", ato ishin shumë të
mira deri me 2013 e nuk thuhet se
ç'do bëhet për t'i rivendosur.
4-Nuk jepen qartësime mbi lëvizjet me Serbinë e për një "Zonë
ekonomike në Ballkan", duke shtuar
kështu dyshimet për atë iniciativë.
5-Si një fishekzjarr hidhet ideja e
"një Katërkëndëshi Strategjik Rajonal
Itali-Austri-Greqi-Turqi", pa asnjë
konsultim paraprak kjo me opozitën,
pa asnjë pëlqim për këtë nga së paku
shumica e këtyre partnerëve.
Shumica e atyre partnerëve, që
kjo qeveri kërkon "t'i kolektivizojë
në një Katërkëndësh Rajonal",
nuk besoj ta pranojnë një përkufizim të tillë absurd.
6-Ky "Katërkëndësh" përdoret
qëllimshëm e rrezikshëm edhe për
të ngatërruar konceptin Europë
me atë Mesdhe, duke e paraqitur
në program si një gjetje "ku artikulohen interesat kombëtare të Sh-

Do të jeni me miq dashamirës dhe
përkrahës, me të cilët do të vendosni të
organizoni një aktivitet të bukur. Mes artit
dhe natyrës, bashkëpunues është edhe
më e lehtë. Shpenzime të paparashikuara
në punë, kompjuteri dhe printeri kanë
nevojë për ndërhyrjen e një tekniku.

Dielli dhe Neptuni po ju përkëdhelin, të
mbështetur së tepërmi nga Hëna, e cila i
jep qëndrueshmëri të ëndrrave të juaja.
Zgjohuni, është ende ditë pune, dhe puna
po ju thërret! Për t'ia kaluar mirë duhet të
prisni të përfundoni detyrat.

GAFORJA
Miqtë tuaj qiellorë janë Jupiteri dhe Urani, të
cilët megjithatë, mes tyre, grinden. Në majat
e tyre Neptuni dhe Mërkuri ju krijojnë ndërlikime. Duke e pasur të vështirë të kuptoni se
kush jeni dhe çfarë doni në të vërtetë, e keni
të vështirë të mbani në kontroll emocionet.

LUANI
Hëna miqësore në bashkëpunim me Plutonin, krijojnë situatën ideale për të bërë paqe
me partnerin, nëse do të ishte e nevojshme,
dhe të t'i ktheni përsëri buzëqeshjen njëritjetrin. Mërkuri dhe Neptuni kundra, ndërkaq,
kërkojnë sqarime, është thelbësore të përballeni me të vërtetën.

VIRGJERESHA
Të ndikuar nga tërheqja e Hënës, keni
shumë dëshira, por të gjitha duken se nuk
mund të arrihen në një kohë të shkurtër
dhe juve nuk ju pëlqen të prisni. Puna është e lodhshme, por ngushëlluese. Duke
mos u ndalur së kërkuara, në horizont do
t'ju shfaqet një dritëz.

qipërisë si një vend i kyçur në Ballkan e i hapur në Mesdhe"!
Shqipëria nuk eshtë e kyçur në
Ballkan apo e hapur në Mesdhe,
ajo është pjesë e tyre e aspiron integrimin europian.
7-Italia në program paradoksalisht paraqitet e minimizuar në ro-

lin e saj thelbësor ndaj nesh, e përfshirë në atë "gjetje" larg interesave
tona, vetëm si një "promovuese e
ambicieve tona europiane dhe përcaktuese për dimensionin mesdhetar të politikës sonë të jashtme"!
8-Vendi prioritar në Azi e Paqësor, që ekzaltohet në program për

marrëdhënie të "shkëlqyera
ekonomike e politike" me ne, është Kina!!
Nuk besoj se për këtë cilësim
është marrë pëlqimi i ShBA; e domosdoshme kjo jo vetëm si anëtarë
të NATO-s.
9- Etj....etj.....

PESHORJA
Me fëmijët adoleshentë nuk ka nevojë të
mbani fjalime të gjata, ata ju kuptojnë menjëherë dhe në ditët e sotme edhe ju binden, po rriten me të vërtetë! Lexoni libra të
mirë dhe do të keni shumë ide për të menduar, talenti krijues ka nevojë për ushqim.

AKREPI
Urani dhe Plutoni, po ju shqetësojnë dhe
nuk keni çfarë t'i bëni! Planetët e tjerë ruajnë paanshmërinë, por duke ju dhënë
mbrojte në angazhimet e juaj. Pozicioni i
Diellit, Merkurit dhe Neptunit do të ndikojnë
pozitivisht në shëndetin e juaj.

SHIGJETARI
Brenda vetes keni forcën e dashurisë. Të
qëndrueshëm dhe mendimtar, do të jeni të
aftë për të shprehur veten dhe të projektoni
drejt së ardhmes. Do të flisni me butësi
dhe delikatesë, gjuha që përdorni është
një gjuhë romantike që vjen nga zemra.

BRICJAPI
Është dita ideale për ata që kanë dëshirë
të bëjnë punime, në shtëpi keni me të
vërtetë shumë punë për të bërë. Mjetet dhe
materialet do të jenë të kushtueshme, por
do t'ia vlejnë. Edhe në zyrë atmosfera është e qetë, të gjithë mendojnë për punën e
tyre pa ndërhyrë në atë të të tjerëve.

UJORI
Do të jetë një ditë bashkëbisedimesh dhe
hapje zemre. Nëse një histori është ende në
ekuilibër midis miqësisë dhe dashurisë,
duhet të jeni ju ata që duhet të vendosni për
rrjedhën e mëtejshme të gjerave. Beqarët
do t'u përkushtohen romancave artistike.

PESHQIT
Do të keni tensione të vogla në familje. Do
të ngushëlloheni duke blerë disa gjëra të
vogla, jo ndonjë gjë kushedi se çfarë po
thjesht libra të vjetër dhe gjërat kulturore
për t'i koleksionuar. Do të bëni shumë
shpenzime ushqimore sot, duke u treguar
të kujdesshëm për atë që blini, shëndeti
fillon që nga tryeza.
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LIGA E EUROPËS

E

uropa thërret Skënder
beun. Skuadra e Ilir Dajës u ka dhënë fund përgatitjeve në Korçë për përballjen me Dinamon e
Kievit. Skena prestigjioze e
grupeve të Europa League
ofron një nivel të lartë vështirësie dhe në veçanti gjigantët e futbollit ukrainas.
Këtë e di më mirë se kushdo tjetër këtë Ilir Daja, por
1300 kilometrat e udhëtimit për në Kiev nuk janë një

Daja bën llogaritë
për Dinamon e Kievit
shëtitje me trajnerin që synon që Skënderbeu të shfrytëzojë shanset e tij, natyrisht
duke kryqëzuar gishtat edhe
për pak fat. Tejet interesant
fakti se dy nga "senatorët" e
skuadrës korçare, Tefik Osmani dhe Kristi Vangjeli e

njohin futbollin ukrainas
falë eksperiencave personale
me Matalurg Zaporizhia dhe
Chronomorets. Rivalë të
tjerë në grupin B janë dhe
Yang Boys e Partizan i Beogradit, por është e vështirë
të planifikosh në letër se

Liga e Kampioneve luan ndeshjen e parë, ndërsa nuk mungojnë surprizat

Jeton Selimi

M

ançester Junajtid e
ka
filluar
në
mënyrën më të
mirë të mundshme fazën në
grupe të Ligës së Kampioneve, me një sukses të rëndësishëm 3-0 në fushën e vet
përballë Bazelit të Taulant
Xhakës, i cili sot ishte titullar në radhët e skuadrës së
tij, por nuk arriti të bënte
mrekullinë përballë "Djajve
të kuq". Një dëmtim i Pol
Pogba që në minutat e parë
të sfidës dukej se do të prishte planet e Zhoze Murinjos,
por pikërisht zëvendësuesi i
francezit, Manuel Fellaini,
ishte ai që realizoi golin e
parë të ndeshjes duke u
dhënë avantazhin angle zëve. Lukaku qetësoi
Murinjon me rrjetën e realizuar në fillimin e pjesës së
dytë, në të cilën Xhaka u
ndëshkua me të verdhë në
minutën e 83-të dhe një
minutë më vonë nuk arriti
të largonte topin nga zona
duke i dhënë mundësinë
Rashford, që shënoi golin e
tretë. Ky i fundit vendosi
rekord duke shënuar në debutimin në Ligën e Kampioneve, ashtu siç kishte bërë
edhe premier Ligë, Ligën e
Europës, Kupën e Ligës si
dhe me Kombëtaren e Anglisë. Sa i përket ndeshjes
tjetër në g rup, CSKA e
Moskës ka arritur një përm-

TRAJNERI
KUQEZI

Hasi dhe Agolli e nisin keq,
Mesi turpëron Juventusin
Bajerni likuidon Anderlehtin. PSG, duarplot në Skoci
CHAMPIONS
TË MARTËN
GRUPI A
Benfika - CSKA
Man UTD - Bazel

1-2
3-0

GRUPI B
Bajern - Anderleht
Sëlltik - PSG

3-0
0-5

GRUPI C
Çelsi - Karabag
Roma - Atletiko

6-0
0-0

GRUPI D
Barcelona - Juventus
Olimpiakos - Sporting

3-0
2-3

bysje të papritur ndaj Benfikës, duke fituar 2-1 në fushën e kësaj të fundit.
Barcelona asnjëherë nuk
mund ta kishte menduar se
do të fitonte kaq thjeshtë
ndaj Juventusit. Blaugranët
e kanë të thjeshtë për të
mundur 3-0 bardhezinjtë,
duke marrë hak për skualifikimin e sezonit të kaluar,
ndërkohë që Mesi vijon të
tregojë se ai është numri një
në botë.
"Pleshti"
zhbllokoi
ndeshjen në fundin e pjesës
së parë, duke mposhtur për

Panuçi: Mesi, më i mirë se
Dibala

T

rajneri i Kombëtares
sonë,
Christian
Panuçi, i ftuar në emisionin e Ligës së Kampionëve
në "Premium Sport" ka
folur për krahasimet mes
Mesit dhe Dibalas. "Mesi
është më i fortë, dua të jem
i sinqertë. Në të ardhmen
Dibala mund të luajë për
Barcelonën. Ai është një
lojtar i madh dhe është
shumë i përshtatshëm për

herë të parë Bufonin në karrierën e tij. Në 45 minutat e
para Juventusi ishte më
mirë se vendësit dhe kishte
më shumë mundësi shënimi, por ata nuk u shfrytëzuan. Në fraksionin e dytë,
Mesi merr frenat e dorës dhe
në një aksion të tijën, është
Rakitiç që e dërgon topin për
herë të dytë në rrjetë.
Blaugranët nuk u ndalën
këtu, pasi shënuan edhe një
gol tjetër me Mesin, i cili e
pati të thjeshtë të shënonte
golin e dytë personal.
Kilian Mbape ka vazhdu-

të luajtur në 'Camp Nou'.
Higuain? Ka kaluar disi vësh-

tirësi në fillim të sezonit, por
nëse i jep një top në zonë, ai
e dërgon në rrjetë. Zgjedhjet taktike të Juves? Alegri
ka bërë një zgjedhje të mirë
që luan me tre mesfushorë,
pasi te ky Juventus mungon Kielini, i cili është
shumë agresiv në prapavijë.
Me dy mesfushorë do të
ishte më e vështirë për të
ndalur Barcelonën", tha
Panuçi pak para ndeshjes.

ar të shkruajë rekorde të
reja në historinë e futbollit
europian, ndonëse sapo i
është bashkuar PSG-së. Futbollisti francez shënoi në
suksesin e thellë 5-0 të parisienëve në fushën e Sëlltikut, duke barazuar rekordin e Patrik Klaivert, sa i

përket numrit të golave të
shënuar në këtë turne, pasi
arriti shifrën 7. Njëkohësisht, ai u bë adoleshenti i
parë që shënonte në këtë
tur ne me dy skuadra të
ndryshme. Ndërkohë, në duelin tjetër të këtij grupi, Bajern Mynih mundi Anderlehtin 3-0 në një ndeshje që u
bë shumë e thjeshtë që në
fillim, pasi belgët u ndëshkuan me të kuq në minutën
e 11 dhe më pas Levandovski realizoi 11-metërsh duke i
dhënë avantazhin skuadrës
së tij. Megjithatë, qetësia erdhi vetëm në pjesën e dytë
pas golit të Tiago Alkanatara
dhe atij të Kimih.
Ndërkohë, një mbrëmje
aspak të mirë kaloi Besnik
Hasi, që pa Olimpiakosin të
mposhtet 2-3 në shtëpi nga
Sportingu si dhe Karabagu i
Agollit, që u shpartallua 6-0
nga Çelsi, por mbrojtësi nuk
ishte në fushë.

PORTIERI

Etrit Berisha, në formacionin
e javës të Serisë A

J

ava e tretë në Seria A ka konfirmuar shumë për
ecurinë që pritet të ketë ky sezon. "Tuttomercatoweb" ka publikuar formacionin më të mirë të javës,
teksa pjesë e saj është edhe një shqiptar, Etrit Berisha.
Portieri i Atalantës bëri një paraqitje të shkëlqyer në suksesin e
parë për këtë sezon në Seria A për
ekipin e Gasperinit. Portieri i Kombëtares është vlerësuar për reflekset e tij, ndërkohë që nuk ka aspak
faj në golin e pësuar. Berisha po kalon një moment të artë, teksa kujtojmë që në sezonin e fundit ka kontribuar shumë për ta çuar bergamaskët në Europa League.
"Berisha 7 - I jashtëzakonshëm në fund, kur mbron avantazhin me dy ndërhyrje të shkëlqyera ndaj Raguzës dhe
Açerbit, vlerësimi i 'Tuttomercatoweb'. Në 11-shen më
të mirë nuk mungon as Dybala dhe Immobile, të cilët
janë dy futbollistët më të mirë të kësaj jave.

deri ku mund të arrijë
Skënderbeu, ndoshta edhe
për të evituar pritshmëri
të ekzagjëruara. Nga përforcimet e kësaj vere në
kampin korçar ka spikatur
Soue, goli ende i mungon,
por jo vlerësimi i trajnerit
Daja, që e pret të thyejë
akullin në Kievin e largët.
Përtej impenjimit europian, objektivi primar mbetet kampionati, rivalët janë
të paralajmëruar.

Partizani,
Preiti prezantohet
zyrtarisht si
drejtor sportiv

P

artizani prezanton
drejtorin e ri Sportiv,
Antonelo Preiti. Përmes
një konference për shtyp,
Preiti u shpreh se është informuar për futbollin shqiptar përpara se të merrte detyrën e re te klubi
kryeqytetas, ndërsa ka pasur edhe më parë kontakte
me futbollistë shqiptarë,
siç është rasti i Andi Lilës
te Parma. Preiti ka mbuluar rolin e drejtorit sportiv në disa skuadra italiane,
mes tyre edhe te Parma
për plot 6 vite. "Jam informuar për futbollin shqiptar nga miqtë e mi, përpara se të merrja këtë
post. Kam pasur kontakte
edhe me futbollistë shqiptarë dhe rasti më i
freskët është ai i Andi
Lilës, kur ai luante te Parma. Ndaj e njoh mjaft mirë
futbollin shqiptar dhe besoj se do të bëjmë një punë
të madhe te Partizani. Duhet të punojmë në grup
për të arritur objektiva
madhorë. Nuk më pëlqen
fjala 'unë', por fjala 'ne',
ndaj të gjithë bashkë te
Partizani do të punojmë
për të realizuar synimet e
klubit. Do të jem në dispozicion 24 orë në 24. E
dashuroj punën time dhe
e dua futbollin. Humbja
ndaj laçit? Kështu është
futbolli. Kontrolluam
ndeshjen, por e pësuam
pas dy kundërsulmeve.
Ishte aksidentale, por
skuadra u shfaq me personalitet
në
fushë.
Lojtarët që kemi afruar te
Partizani gjatë kësaj merkatoje vere, mendoj se do
të japin më të mirën e
tyre, ndonëse duan pak
kohë të përshtaten. Kam
pasur rastin të bëj edhe
me lojtarë si Juan Cuadrado në karrierën time, i cili
kur erdhi nga Amerika
Latine nuk po përshtatej
siç duhej te Udinese. Më
pas e huazuam te Leçe dhe
pas rikthimit te Udinese,
arritëm ta shisnim për 40
milionë te Juventusi", tha
ndër të tjera në konferencën për shtyp, drejtori
sportiv i Partizanit, Antonello Preiti.
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Fjalëkryqi (2)

Fjalëkryqi (1)
1

2

11

3

4

5

6

12

7

8

9

10

13

16

14

17

20

21

26

22

23

18
24

25

27

28

29

30

32

39

42

39

43

48

34

37

38

44

49

45

50

52

41. Cocker këngëtar.
43. Të fundit në tender.
44. Janë fletë trëndafili.
48. Fillojnë ideologjinë.
49. Eshtë krahinë e Athinës.
51. Emri i Zola.
52. Hari spiune.
53. Janë kulla në xhami.

31
33

36

41

15

19

HORIZONTAL
1. Mondrian piktor.
5. Safin tenist.
9. Eshtë e re pas Krishtit.
10. Janë grimca të famljes së adroneve të tilla.
12. Fillojnë matematikën
13. Mbarojnë fare
14. Josa trainer.
15. Në mes të dhomës.
17. Gjysma e inatit.
19. Ishin shkolla edukimi.
22. Janë ritransmetues televizivë.
24. Ishte djali që vrau Odiseun.
25. Një pjesë e opozitës
27. Një ekspres në binarë.
29. Kujt ia mbajnë... e mbështesin.
30. Mund të lakohen.
32. Një yll me bisht.
34. Italia në Internet.

46

47

51

53

HORIZONTAL
2. Një pikturë vetes.
11. Lindgren e Pippi çorapegjatës.
13. Thirrej edhe kështu Persefoni.
14. Hapin ekspozitën.
16. Ruhet pa çifte.
18. Shiroka aktor.
19. Fillojnë masat.
20. Të parat në aksion.
21. Eshtë gara më e gjatë.
25. Inicialete Pacino-s.
26. Janë sponsor të Tiranës.
28. Pavone këngëtare.
29. Kështu thirrej Marco Pantani.
30. Dieta pa ekstreme.
32. Janë salla për projeksione.
33. Duhet çarë më dritë.
36. Italia në tabela.
37. Janë katrorë në sipërfaqe.
38. Williams teniste.
40. Në fillim të verës.

VERTIKAL
1. Njësi matëse për kondensator.
2. Artet pa re.
3. Fillojnë uraganin.
40
4. Nisin titrimin.
5. Janë në modë.
6. Inicialet e Kokoschka-s
7. Një mund të jetë ekspres
8. Mund të jenë ushtarake.
9. Jepen për hartim.
10. Janë të lira për hartim.
12. Eshtë magjik ai i fatave
15. Janë aftësi prodhuese të fabrikës.
17. Një orgaqnizatë humanitare
21. Janë shkurre.
22. Janë kapo kozakë.
23. Nino kompozitor.
24. Fillojnë teorinë.
27. Kryqyteti i asirëve.
31. Një verë në Paris.
32. Një vepër si romani.
34. Mbyllin një sherr
35. Kompozoi një Bolero.
37. Pak mbeturina
39. Një bëhet për të mirë.
42. Eshtë dhomë.
44. Peter që humb hijen
45. Një pjesë e territorit.
46. Pak amerikanë.
47. Gjysmë litari.
49. Dy asa.
50. Kalimi në kufij.
35

1

2

3

4

9

10

13

5

6

7

18

20

21

22

15
19

16

23
24

27

25

28

29

30

31
34

43

32

35

38
42

VERTIKAL
1. Ishte shkolla e Arkimedit.
2. Grandi këngëtare
3. Diftong teatral
4. I përkasin stinës së nxehtë.
5. Një shishe bombë.
6. Janë në qendër.
7. Ndiqet nga një mi
8
8. Janë këngëtarë lirikë.
10. Emër burri.
12
11. Një personazh i interpretuar nga Woody
Allen.
15. Botom pa ekstreme.
16. Eshtë figurë letrare.
18. Eshtë enë kryesore gjaku.
20. Një pikë në ligj
21. Risia pa kufij
26
23. Ulen në Dhomën e lartë të tillë.
26. Janë fletë trëndafili.
28. Robert Mitchum.
29. Inicialet e Moravia-s.
31. Eshtë si fatë.
32. Gjysma e ketrit.
33. Carolina e belle epoque.
36. U shkrua nga Zola.
39. Me të bëhet trokë.
47
43. Duken të parat
45. Maten të parat.
50
47. Të parat në kufij.

11

14

17

35. Edouard piktor.
37. Shahu i fundit.
38. Gjysma e aortës.
40. Efekti... i François Truffaut.
41. Inicialet e Lendl
42. Kufizojnë njën kënd.
44. Polanski regjisor.
46. Skuadër greke.
48. Britma e Armkimedit.
49. Egoyan regjisor.
50. Fillojnë turnin.

39
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49

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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Nuk mund t’ju jap formulën e
suksesit por mund t’ju jap
formulën se si mund të dështoni:
përpiquni të kënaqni çdo njeri.
(Herbert Bajard Suop)
Suksesi ka përbërë dështimin e
shumë njerëzve. (Sindi Adams)
Një sekret i madh i suksesit
është të çani jetën si njeri që nuk
konsumohet kurrë.
(Albert Shvaicer)
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Përgjigja e numrit të djeshëm
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BUDA
- Është e nevojshme që njeriu t’i afrohet gjithmonë e më shumë
të mirës e të përpiqet të ruajë mendjen e tij nga ligësitë.
- Mendja e atij që bën vepra të mira me gjysmë zemre, në fakt,
merr kënaqësi në të keqe.
- Jemi ajo që mendojmë.
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17

3

T I P I I E D I T O R I

-

Nga diamantet nuk lind asgjë, nga dheu lindin lulet.
Askush nuk mund të emancipohet nëse nuk emancipon njëherazi të gjithë ata që ka rrotull.
Jeta është përsosje pa fund. Të quash veten të përsosur, do të thotë… të vrasësh veten.
JOHANN P. HEBEL Shkrimtar (1760-1826)

-
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PËRGJIGJET E FJALËKRYQEVE TË NUMRIT TË KALUAR

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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