
VRITET PER HAKMARRJE
28-VJEÇARI NGA TIRANA

(Në foto) Policia në vendin e vrasjes. 28-vjeçari, Mario Majollari. Avni Majollari, babai i viktimës
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INOVACIONI

 Kolegji “Mehmet 
Akif”, pjesëmarrës 

në Olimpiadat 
Ndërkombëtare

Përfituesit janë nga dosjet e viteve 1993-1997  

Agjencia e Pronave: Ata fituan të drejtën Agjencia e Pronave: Ata fituan të drejtën 
pas plotësimit të dokumentacionitpas plotësimit të dokumentacionit

Lista e re e ATP
me 270 pronarë që 
do të kompensohen
në të gjithë vendin 

Agjencia e Trajtimit të Pronave ka përfunduar vlerësimet 
fi nanciare edhe për 270 dosje pronarësh. Lista është botuar 
dje në Fletoren Zyrtare dhe përmban të dhënat e plota mbi 
çdo dosje. Agjencia bën të ditur se në përfundim...

VIP-at që zgjodhën të 
punojnë jashtë vendit,

Albërie Hadërgjonaj lidh
kontratën marramendëse

“NA ISHTE NJE HERE
TRIKOJA ME ROMBE”

Suplement

Në faqet 2-4

KYÇEN PER 1 ORE

Përçahet biznesi në
protestën kundra TVSH,
incidentet me deputetë

e thirrja e ministrit

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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NDRYSHON EDHE KARTONI JESHIL

Sigurimi i makinave, 
ja sa do të paguani 
për çdo tip mjeti,

AMF miraton tarifat

MARIO MAJOLLARI U QELLUA ME TRI PLUMBA PRANE BANESES NE KINOSTUDIO 

Pushtimi i vendit më 7 prill 1939 
dhe disa pikëpyetje të reja...

Traktati i Paqes i 10 shkurtit 1947 
njihet shumë pak nga historio-

grafi a zyrtare në Shqipëri, për të mos 
thënë që nuk është përmendur fare. 
Ky traktat ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga SULEJMAN GJANAi

 

ALUIZNI: Lista me
426 personat që kanë 
gati tapitë e shtëpive  
në qarkun e Elbasanit

PERFITUESIT

Në faqen 12

Nga ORNELA MANJANI

Në faqen 7

Dy muaj luftë për të mbrojtur godinën, Çipi e Derhemi: Nuk po përdoremi e s’ndalojmë

Nga FATMIRA NIKOLLI

Artistët: Rama e Kumbaro na shmangin, do takojmë Ruçin

Në faqen 10

Gara për drejtorin e teatrit, Hervin Çuli rikandidon për postin 
Përpjekjet për t’i përçarë, 
sipas modelit ‘përça e sun-
do’, nuk kanë munguar, 
madje njëherë ia dolën. 
Por, nuk zgjati shumë. Ata 
u ribashkuan, e tani, më të 
ashpër se më parë, më të 
vendosur se më parë, edhe 
pse për shumëkënd ...

Në më shumë se dy muaj 
protestë për mbrojtjen 

e godinës së Teatrit Kom-
bëtar, artistët nuk janë 
stepur para asgjëje: as nga 
braktisja e kolegëve, as nga 
fyerja e heshtja e qeverisë, 
sikundër e kanë quajtur. 

I ati i të riut, Avni Majollari, një ndër 10 më të kërkuarit në Tiranë deri 
në vitin 2014. Është dënuar me burg përjetë për dy vrasje. Detajet...

Nga SULEJMAN MATO

Jeni socialistë? Keni ideale sociali-
ste? Keni marrë pushtetin mbi 

bazë të një programi socialist, që do 
të thotë përmirësim i mirëqenies së 
shqiptarëve? ... Vijon në faqen 20

Ose luftoni varfërinë, 
ose shporruni!

Opinioni
 Ditësi
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TAKSAT E BIZNESIT
PROTESTA

Nuk protestuan, deputetët e PD-LSI përplasen fizikisht me tregtarët

Biznesi ul qepenat, mbështetet
nga opozita: Po falimentojmë

Incidentet me Kosovën, Nokën dhe Brahimllarin

Bizneset e vogla ulën
dje qepenat për 60
minuta në shenjë pro-

teste kundër vendosjes së
TVSH-së. Në tregjet më të
mëdha të kryeqytetit, ata iu
përgjigjen thirrjes së shoqat-
ave të biznesit dhe opozitës,
duke ndërprerë punën nga
ora 11.00 deri në orën 12.00.
Deputetët e opozitës ishin
pjesë e këtij aksioni, duke i
dalë në krah biznesit të vogël
e duke premtuar se kur PD
të drejtojë vendin, pragu i
TVSH-së do të vendoset për
bizneset që e kanë xhiron vje-
tore 120 milionë lekë. Por,
thirrjes për të ulur qepenat
nuk iu përgjigjën të gjitha bi-
zneset. Një pjesë e tyre vazh-
duan aktivitetin si çdo ditë
të javës, duke iu shmangur
edhe komenteve para kamer-
ave. Biznese në Tiranë, Berat,
Durrës, Fier, Berat,
Gjirokastër, Lezhë dhe Sh-
kodër mbyllën dyqanet pasi
janë kundër pagesës së
TVSH. Dhjetëra qytetarë po-
huan se po falimentojnë për
shkak të taksave. Të shqetë-
suar për futjen në skemën e
TVSH-së, por edhe të frikë-
suar nga kontrollet tatimore
që mund të vërshojnë pas
protestës si dhe refuzues
ndaj politizimit të protestës
së tyre, bizneset e vogla dhe
pronarët si rrallëherë nuk u
shfaqën miqësorë me mediat.
Frikë për hakmarrje nga Ta-
timet, kundërshtimi i politi-
zimit të kauzës, mungesë in-
formacioni apo dorëzim para
faktit të kryer. Me këto argu-
mente nën zë tregtarët e veg-
jël në Sarandë, Vlorë, Kukësi
dhe Gjirokastër zgjodhën të
vazhdojnë punën e tyre nor-
malisht, duke mos iu bash-
kuar protestës për uljen e
qepenave. Protesta ishte e
vakët edhe në disa qytete të
tjera, si Korça dhe Lezha, ku
shumë pak biznese u bash-
kuan në protestë.
PËRPLASJAPËRPLASJAPËRPLASJAPËRPLASJAPËRPLASJA

Protesta e bizneseve ishte
e qetë dhe pa incidente, edhe
pse nuk munguan moment-
et e tensionit. Tregtarët e
Tregut Ushqimor në Tiranë
kundërshtuan prezencën e
deputetëve të Partisë De-
mokratike gjatë protestës
për uljen e qepenave për një
orë. Administratori i Tregut
të Medresesë kërkoi lar-
gimin e deputetëve të PD nga
tregu ku po zhvillohej
protesta njëorëshe, duke
mbyllur qepenat kundër përf-
shirjes në skemën e TVSH-së.
Teksa ora po shënonte 12:00,
ai i kërkoi deputetit Flamur
Noka të largohej, pasi tregu
do riniste punën normalisht.
Por Noka iu përgjigj: "Largo-
hu ti nga këtu... Ju i bëni pre-
sion dhe iu merrni paratë
tregtarëve, prandaj nuk doni
që të jemi këtu. Vijnë Tatimet
dhe i kërcënojnë". Por, ad-

DEPUTETËT E PD DHE LSI QË IU
BASHKUAN PROTESTËS

 Rruga Durrësit: Edi Paloka. Nga LSI Nora Malaj
 "Don Bosko": Edmond Spaho. Nga LSI Shezai Rrokaj
 Rruga Kavajës: Florion Mima, Klevis Balliu, Floida Kërpaçi
 Tregu ushqimor: Halim Kosova, Xhemal Gjunkshi, Cilva Caka
 Tregu fak. Ndërtimit: Aldo Bumçi, Flamur Noka, Endrit Braimllari
 Tregu tek Medreseja: Jorida Tabaku, Romeo Gurakuqi,

Viktor Tusha
 Tregu i elektro-shtëpiakeve: Isuf Çela, Myslym Murrizi,

Ervin Salianji, Valentina Duka
 Tregu çam dhe "Myslim Shyri": Genc Pollo, Gent

Strazimiri, Kejdi Mehmetaj

ministratori i Tregut të Me-
dresesë tha: "Nuk është e
vërtetë. Politikanët të bëjnë
politikë në Kuvend". Pranë
tregtarëve shkoi deputeti i
PD-së, Halim Kosova, i cili u
ndal te një dyqan i cili nuk i
ishte bashkuar thirrjes për
të mbyllur qepenat. "Çfarë do
që vjen këtu? Ku ishit ju më

përpara? Ju ishit 8 vjet në
pushtet me atë Lulon, se nuk
e di a ke qenë ti apo jo?", i janë
drejtuar tregtarët deputetit
demokrat, i cili pas debateve
është larguar nga tregu ush-
qimor i kryeqytetit. Disa de-
putetë të PD dhe LSI, mes
tyre Endrit Braimllari i LSI
janë përplasur fizikisht me

tregtarët, të cilët kanë ven-
dosur të vijojnë punën e tyre
normalisht dhe të mos ulnin
qepenat. LSI kërcënoi kryem-
inistrin Edi Rama me protes-
ta masive pa ndalim deri në
largimin e tij nga posti, nëse
nuk i heq biznesit të vogël
dhe të mesëm TVSH-në. En-
drit Braimllari, sekretari i

Përgjithshëm i LSI, i cili
mbështeti tregtarët në pro-
testën 1-orëshe me mbylljen
e qepenave tha se tani nuk
presin nga Rama më reflek-
time të natyrës "më falni se
gabova". "Të jeni të bindur se
protestat do vazhdojnë, do të
jenë masive deri në largimin
e plotë të Edi Ramës nga kjo

qeveri, sepse ky njeri nuk e
meriton më ta drejtojë këtë
vend dhe ky njeri nuk meri-
ton më të drejtojë shqiptarët,
sepse ky nuk bashkëqeveris
me qytetarët, por bashkëqev-
eris me një kastë të ngushtë
njerëzish, që janë aty vetëm
për interesin e tij personal",
tha deputeti i LSI-së.

Valentina Madani

Protesta e djeshme e
biznesit të vogël dhe
të mesëm në Tiranë

GENC POLLO
Deputeti i PD-së, Genc Pollo, deklaroi se vendi në

zgjedhjet e ardhshme duhej të shkojë me një qeveri të
re. Ai tha në "News 24" se rruga më e mirë për të

realizuar këtë janë protestat paqësore. Pollo iu kthye
diskutimeve për protestën e biznesit të vogël, duke

thënë se PD ka iniciuar për këto protesta, pasi sipas
tij, është e drejta e qytetarëve që të protestojnë në

kuadër edhe të thirrjes për mosbindje civile.

Zgjedhjet
8
8

LSI: S'ka rritje pagash e pensionesh,
biznesi proteston edhe për konsumatorin

Klajda Gjosha, deputet
ja e LSI, e sheh në disa

këndvështrime protestën
e biznesit të vogël dhe të
mesëm. Gjosha vë në dukje
se protesta bëhet edhe në
emër të konsumatorit, i
cili nuk ka rritje pagash
apo rritje pensionesh në
një kohë që taksat po i sh-
tohen dita-ditës, si ajo e
Arsimit apo e Pastrimit.
"Biznesi sot ka gjithë të
drejtën të protestojë -
shprehet Gjosha në 'FB' -
dhe të kërkojë atë çka po i
merret çdo ditë, nëpërmjet
taksave dhe gjobave që
vendosen pa mëshirë. Bi-
znesi vogël duhet të pro-
testojë jo vetëm për ekzis-
tencën e tij jetike, por edhe
për mbrojtjen e konsuma-
torit, duke u dalë në krah
qytetarëve. 20% TVSH do
të thotë të paguash më
shumë në një kohë kur

Protesta, Salianji: Pas bllokimit të
rrugëve, kulmon te Kryeministria

Deputeti i PD-së, Ervin Salianji paralajmëron se pro
testat e opozitës do kulmojnë përpara Kryeministrisë.

Ai u shpreh për "Report TV" se mosbindja civile dhe protes-
ta e djeshme e biznesit të vogël janë vijim i protestave, pa-
varësisht nga forma si protestohet. Sipas tij, opozita do të
përshkallëzojë protestat, nëse Rama nuk tërhiqet nga rrit-
ja e taksave dhe tarifa në Rrugën e Kombit. "Bllokimi i
rrugëve ishte një
formë, kjo e sotmja
ishte një tjetër pro-
testë. Do ketë forma
të ndryshme të pro-
testës. Do protest-
ojmë edhe me naf-
tëtarët e Ballshit.
Nuk ndalet protesta
në asnjë ditë, pavarë-
sisht formave si pro-
testohet. Protesta do
vijë duke u përsh-
kallëzuar dhe rritur,
këto janë forma të
ndryshme të protes-
tuari. Do akumulo-
het i gjithë shpërthimi i qytetarëve dhe protesta, sipas ven-
dimmarrjes, kulmon te Kryeministria. Nëse kryeministri
nuk reagon, pa diskutim që protesta kulmon përpara
përgjegjësit të kësaj situate. Mosbindja civile ishte blloki-
mi i rrugëve në katërta pikat, ku ishin mbi 2 mijë qytetarë".

rritje pagash nuk ka, e
rritje pensionesh jo e jo!
Qytetarët do paguajnë më
shumë për produktet ba-
zike për jetën, ndërsa bizne-
si i vogël do të endet mes
sakrificave për të mbijetu-
ar. Ka nga ata që do të mby-
llin qepenin në formë pro-
teste, por mes tyre ka bi-
znese që do të mbyllin qepe-

nin përgjithmonë! E
përveç TVSH-së, askush
nuk ka menduar të sho-
hë se çfarë po ndodh me
taksat e tjera lokale që
shtohen çdo ditë mbi bi-
znesin, mbi qytetarët.
Taksa e arsimit dhe tak-
sa e pastrimit sot kanë
një kosto prej 67.000
lekë", tha Gjosha.

Klajda Gjosha,
deputetja e LSI
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Deputetët e opozitës bojkotuan komisionet parlamentare, iu bashkëngjitën protestës

Protesta, Basha: Sipërmarrësit nuk
do të heshtin para arbitraritetit
"Biznesi me TVSH, dy arsyet private të Ramës"

Opozita mbështeti dje
protestën njëorëshe
të biznesit të vogël

dhe të mesëm, ku deputetët
ishin të pranishëm përgjatë
60 minutave në 5 tregjet e
kryeqytetit. Deputetët
demokratë bojkotuan këtë të
martë punimet e komision-
eve parlamentare për t'iu
bashkëngjitur protestës.
Kreu i PD-së, Lulzim Basha e
konsideroi dje futjen e bizne-
sit të vogël në TVSH si goditje
që i bëhet biznesit, ekonomisë
dhe vetë Shqipërisë. Pak çaste
pas përfundimit të protestës
së biznesit të vogël, i cili mby-
lli qepenat për një orë në shen-
jë proteste, z.Basha përmes
rrjetit social "Facebook" bëri
të qartë se nuk ka asnjë ar-
sye ekonomike, asnjë arsye
publike për vendimin e Edi
Ramës kundër biznesit të
vogël. "Ka vetëm dy arsye pri-
vate: favorizimi i oligarkëve
dhe krijimi i kushteve për
koncesionin privat të TVSH-
së", u shpreh z.Basha. Në
krah të biznesit të vogël, krye-
demokrati shkruan: "Sipër-
marrësit e vegjël treguan sot
në mbarë vendin se ata nuk
do të heshtin para arbitrari-
tetit, nuk do të lejojnë që bi-
zneset dhe mundi i tyre të
grabitet nga Edi Rama dhe
klientët e tij. Ata duan një
Shqipëri ku ka mundësi, ku
ka konkurrencë të ndershme,
ku ka drejtësi. Kjo Shqipëri
do të jetë realitet vetëm kur
politika të mos jetë e kapur,
kur Shqipëria të çlirohet nga
oligarkia politike dhe
ekonomike. Ky është vizioni
dhe vullneti i Partisë
Demokratike". Kurse në një
tjetër postim në 'FB', Basha
konsideroi se biznesi i vogël
është motori i çdo ekonomie
dhe shoqërie. "Futja e biznes-
it të vogël në TVSH është
goditje që i bëhet biznesit,
ekonomisë dhe vetë Sh-
qipërisë. Sipërmarrësit e veg-
jël janë motori i çdo ekonomie
dhe shoqërie. Ata krijojnë
punësim, ata sjellin zhvillim,
ata sjellin mirëqenie", tha
z.Basha. Sipas tij, nuk ka as-
një arsye ekonomike, asnjë
arsye publike për vendimin e
Edi Ramës kundër biznesit të
vogël. Partia Demokratike
premton që kur të vijë në push-
tet, TVSH-ja do të vendoset
për ato biznese që e kanë xhi-
ron vjetore 12 milionë lekë
nga 2 milionë lekë që është
aktualisht.

"Politikanë pa atdhe", Vasili-
Ramës: Je mish i huaj në Shqipëri
Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili, re

agoi dje pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama
se protesta e sotme e bizneseve të vogla u nxit nga poli-
tikanët pa atdhe. Vasili tha
se Rama është pa popull, pa
atdhe, pa fe dhe mish i
huaj. "Kryeministër sh-
kollëpak dhe i lig që urren
popullin e tij nuk e meri-
ton Shqipërinë për atdhe.
Kryeministri, që krahason
popullin me organet e
mashkullit është një ja-
banxhi i lig në token dhe
popullin që nuk i përket.
Kryeministri pa popull, pa
atdhe, pa fe dhe antifamil-
je është mish i huaj në Shqipërinë tonë të varfër, por
fisnike, atdhedashëse, solidare mes vetes dhe shem-
bull i familjes së fortë", theksoi ai.

Tabaku: Taksat, gjoba e kësaj
qeverie mbi sipërmarrjen

Deputetja e PD, Jorida Tabaku, iu bashkua dje pro-
testës së biznesit të vogël kundër rritjes së taksave. Ajo
filmoi vetë nisjen e protestës nga biznesi që uli qepenat.
Tabaku u shpreh: "Një
qeveri që dhunon sipër-
marrjen përmes tak-
save të larta nuk është
më një qeveri e shu-
micës së qytetarëve, por
e një pakice që përpiqet
të imponohet me dhunë.
Sot jemi në krahun e
atyre që vendosin lirinë
e tyre dhe të sipërmar-
rjes së lirë mbi dhunën
arbitrare të një pushteti gati diktatorial. Taksat as nuk
kanë qenë dhe as nuk janë gjoba e qeverisë karshi sipër-
marrjes sikundër kjo qeveri mendon dhe vepron".

Valentina Madani

Deputeti demokrat,
Dashamir Shehi, i

është bashkuar protestës
së biznesit të vogël në
kryeqytet. Shehi ishte
paraditen e djeshme te
Tregu Elektrik, aty ku bi-
zneset ulën qepenat. She-
hi deklaroi se kjo është një
protestë simbolike për t'i
dhënë një shenjë qeverisë
se taksa e vendosur është
arrogante. "Kemi ardhur
për të mbështetur këtë
protestë simbolike, vetëm
një orë, nuk e dëmton bi-
znesin, por për t'iu dhënë
një shenjë këtyre që vënë
taksa në mënyrë arro-
gante. Këta me zor mbajnë
veten, ndaj taksa është e
tepërt, dëmton tregun e
punës, biznesin e vogël në
përgjithësi. Nuk është kjo
rruga për të zgjidhur prob-

Shehi: Qeveria arrogante,
s'merr vesh nga ekonomia

lemet qeveria. Është shumë
e parëndësishme taksa,
dhunë ndaj më të varfrit, me
krijuar psikozën se kjo
qeveri mund të marrë gjithç-
ka. Ky është motivi i vetëm.
Këta nuk marrin vesh nga

ekonomia, por kanë vetëm
një qëllim, të dhunojnë
qytetarin se vetëm kështu
si në kohë të Enver Hoxhës
do t'i kenë të gjithë nga
pas", theksoi deputeti i PD-
së Dashamir Shehi.

ISH-KRYEMINISTRI

Protesta, Berisha: Biznesi i
vogël, motori i çdo ekonomie

Ish-Kryeministri Sali Berisha shprehu dje mbështetje të
plotë për protestën e bizneseve të vogla, që ulën qepenat

në shenjë proteste për futjen e tyre në skemën e TVSH-së.
Berisha e cilëson biznesin e vogël si motorin e ekonomisë.
"Mbështetje e plotë sipërmarrësve të vegjël, që sot protestu-
an kundër futjes në skemën e TVSH-së. Biznesi i vogël është
motori i çdo ekonomie dhe shoqërie, i cili krijon punësim
dhe i sjell vendit zhvillim dhe mirëqenie!", shkruan Berisha
në një postim në rrjetet sociale.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha

PREMTIMI
Partia

Demokratike
premton që kur të

vije në pushtet,
TVSH do të

vendoset për ato
biznese që e kanë
xhiron vjetore 12
milionë lekë, nga
2 milionë lekë që
është aktualisht.
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BIZNESI
PROTESTAT

Biznesi i vogël në Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, ministri: Është një ngjarje normale ekonomike

Ahmetaj: Nga TVSH-ja, asnjë rritje çmimesh
‘Strategjia e qeverisë, antinformaliteti, fokusi te biznesi i madh’

Drejtoresha e Tatimeve:
TVSH nuk shton detyrimet

për biznesin e vogël

Kryeministri Edi Rama
ka reaguar dje, ndaj

protestës së biznesit të
vogël, të mbështetur nga
opozita. Në një postim në
"Facebook", kryeministri e
konsideron protestën si
tallje nga ana e politi-
kanëve. "Protesta e uljes së
qepenave në tregjet bash-
kiake, tallje e madhe me
njerëzit nga politikanët pa
atdhe! Sepse tregjet janë
jashtë skemës së TVSH!" -
shkroi Rama. Kryeminis-
tri nënvizon se qeveria e
drejtuar prej tij e ka bërë
zero taksën e biznesit të
vogël dhe futja në TVSH e
të vegjëlve nuk rrit aspak
barrën mbi ta, por siguron
kontrollin e të mëdhenjve.
"Ne bëmë zero taksën e bi-
znesit të vogël dhe futja në
TVSH e të vegjëlve nuk rrit
aspak barrën mbi ta, por
siguron kontrollin e të
mëdhenjve",-tha kreu i

Kryeministri: Ne e bëmë zero taksën, futja e TVSH nuk e rrit barrën

Rama: Protesta e uljes së qepenave,
tallje e madhe nga politikanët pa atdhe

qeverisë. Ndërkohë, në fund
të vitit të shkuar, ndërsa
bënte konsultimet e tij, me
banorë të qyteteve të ndry-
shme, për të shpjeguar bux-
hetin e shtetit të vitit 2018,

Rama ka mohuar faktin se
do të kishte rritje taksash
për biznesin e vogël.

"Do t'i kërkojmë biznesit
të vogël të bëhet pjesë e
luftës kundër informalitetit.

Të gjitha subjektet, edhe
subjektet e biznesit të
vogël do të përfshihen në
TVSH. Nuk është e
vërtetë që do të ketë rritje
taksash për biznesin e
vogël. Ne e kemi bërë zero
dhe do të vazhdojë të
mbetet zero. Ne do ta përf-
shijmë në regjimin e
TVSH, por kjo nuk do të
thotë se do të ketë rritje
taksash. Çdo biznes i
vogël do të sillet në
mënyrë të strukturuar",-
ka sqaruar Rama, për atë
që biznesi, në fakt, nga
ana e tij e quan rritje të
taksave dhe për këtë çësh-
tje ka protestuar.

Ministri i Financave
dhe Ekonomisë,
Arben Ahmetaj sig-

uron shqiptarët se përfshirja
në skemën e TVSH-së së të pa-
ktën 11 mijë bizneseve të vog-
la nuk do të rrisë çmimet. Si-
pas tij përfshirja në Tatimin
mbi Vlerën e Shtuar të bi-
zneseve që kanë xhiro vjetore
mbi 2 milionë lekë të vit bëhet
për të ulur informalitetin dhe
për të kontrolluar bizneset e
mëdha. Deklaratat u bënë dje
nga Ahmetaj gjatë një daljeje
për mediat në kohën që bi-
zneset e vogla në të gjithë ven-
din ishin në një protestë
njëorëshe. "Ja ku jemi për-
para faktit të kryer, le të dalë
njëri e të më thotë ku janë
rritur çmimet? 1 prilli hyri, le
të dalin të thonë ata që gënje-
jnë…", - tha Ahmetaj. Minis-
tri i Financave dhe Ekono-
misë tha se Tatimi mbi Vlerën
e Shtuar nuk është një takse
e re as për konsumatorin dhe
as për bizneset, por nga 1 pril-
li ka ndodhur vetëm përfshir-
ja e 9900 ndërmarrjeve në këtë
skemë. Ahmetaj sqaroi se
TVSH-ja sot paguhet nga të
gjithë dhe se ideja për të ulur
këtë prag ka qenë e hershme.
Por përveç këtij sqarimi, Ar-
ben Ahmetaj përsëriti edhe
njëherë qëndrimin e tij për të
mos gjobitur deri në fund të

vitit askënd nga kjo kategori
që plotëson gabim deklaratën
e TVSH-së. Ai iu bëri thirrje
bizneseve që të mos dëgjojnë
deklaratat politike, por të
vazhdojnë punën e tyre. Për
Ministrinë e Financave qëlli-
mi i vendosjes së TVSH-së në
vlerën 20% edhe për bizneset
me xhiro deri në 2 milionë
lekë është të kapet transak-
sioni për sipërmarrësit e

mëdhenj.
ANTINFORMALITETIANTINFORMALITETIANTINFORMALITETIANTINFORMALITETIANTINFORMALITETI

Ministri i Financave, Ar-
ben Ahmetaj, tha se skema e
TVSH-së që përfshin bizneset
e vogla është një hap i rëndë-
sishëm në luftën ndaj infor-
malitetit. Sipas ministrit, kjo
reformë nuk ka në fokus të
gjenerojë të ardhura nga bi-
znesi i vogël, por ka në fokus
saktësimin e deklarimeve të

biznesit të madh. "Fokusi ësh-
të te biznesi i madh, është te
qartësia e transaksionit për të
mbledhur më shumë TVSH
nga biznesi i madh", - deklaroi
Ahmetaj. "Nuk do të ketë gjo-
ba për bizneset e vogla për ga-
bime në deklarim deri në 31
dhjetor 2018 dhe janë an-
gazhuar shumë sportele speci-
fike për asistencë për bizneset
e vogla gjatë këtij procesi. Ësh-
të një ngjarje normale
ekonomike", tha më tej minis-
tri. Ministri i Financave, Ar-
ben Ahmetaj, i ka dërguar ad-
ministratës tatimore një sh-
kresë në datë 7 prill për të mos
aplikuar gjoba për bizneset e
vogla që hyjnë në pragun e
TVSH-së, për gabimet në dek-
larim për një periudhë 6-mu-
jore nga fillimi i deklarimit
(deri në dhjetor 2018).

Pas protestës së djeshme ku për rreth një orë, bizneset
e vogla ulën qepenat si protestë kundër futjes së tyre

në sistemin e Taksës mbi Vlerën e Shtuar, ka reaguar edhe
drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, Vasilika Vjero. Drej-
toresha e Përgjithshme e Tatimeve tha se skema e TVSH-
së as nuk do të rëndojë barrën e të vegjëlve dhe as nuk do
të ndikojë mbi çmimet. "Falë
kësaj reforme, do të marrë
fund cirku i shumë të mëdhen-
jve që janë shfaqur si të veg-
jël, duke gënjyer njëkohësisht
konsumatorin dhe shtetin, si
edhe loja e shumë të mëdhen-
jve që kanë përdorur të veg-
jlit për të shmangur detyrimet
tatimore, duke dëmtuar
konkurrencën në treg", tha
Vjero. Sipas drejtoreshës së
përgjithshme të Tatimeve,
nuk ka asnjë taksë të re. "Nuk
ka asnjë detyrim të shtuar.
Ata vetëm do të deklarojnë në
skemën e TVSH". Më tej, Va-
silika Vjero, teksa iu referua protestës së ditës së sotme,
theksoi se ata tatimpagues që zhvillojnë aktivitetin bren-
da tregjeve të bashkive janë jashtë skemës së TVSH. "Ne
kemi ndjekur me vëmendje protestën e sotme të biznesit të
vogël. Ata tatimpagues që zhvillojnë aktivitetin brenda
tregjeve të bashkive janë jashtë skemës së TVSH. Këtë
duhet të përsërisim. Nuk duhet të ketë shqetësim te këta
tatimpagues. Ata që do të përfshihen në këtë skemë janë
njoftuar më herët", tha drejtoresha e Tatimeve.

Ornela Manjani

SKEMA E TVSH-së

Biznesi i vogël që hyri në skemën e
TVSH-së në 1 prill, pas uljes së kufirit

të TVSH-së nga 5 në 2 milionë lekë,
pritet që të bëjë deklaratat e TVSH-së

një herë në tre muaj, ku deklarimi i
parë do të jetë në muajin korrik.

“
Ministri i Financave
dhe Ekonomisë,
Arben Ahmetaj

Kryeministri Edi Rama

Gjatë një mbledhjeje të qeverisë
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Letra e plotë/ 32 eurodeputetë i drejtohen kreut të Parlamentit Evropian

Deputetët e PE-së: Fushatë denigruese
kundër muxhahedinëve në Shqipëri

"Regjimi iranian, i inatosur për transferimin e tyre"



Vokshi e Bogdani, në Asamblenë e PPE

PD denoncon "Kukësin": Shqipëria
po rrëshqet, BE të mos mbyllë sytë

Agjencia "EuReport
er" shkroi dje se 32
deputetë të Parla-

mentit Europian kanë
shprehur shqetësimin për
luftën që regjimi iranian po
i bën opozitës demokratike
(MEK), anëtarët e së cilës
jetojnë në Shqipëri. Në një
letër drejtuar kreut të PE,
Antonio Tajani eurode-
putetët shprehen të tron-
ditur në lidhje me një
takim që do të mbahej këtë
10 prill  në Parlamentin
Europian i organizuar si-
pas tyre, nga agjentët e shër-
bimeve sekrete dhe lobiste të
regjimit iranian, në lidhje
me kërcënimin që i kanoset
Shqipërisë nga muxhahed-
inët.
LETRALETRALETRALETRALETRA
E PLOTEE PLOTEE PLOTEE PLOTEE PLOTE

Protestat mbarëkombë-
tare në Iran këtë vit e kanë
tronditur vendin. Muajin e
kaluar rreth 200 deputetë
nënshkruan një deklaratë të
përbashkët në mbështetje të
kryengritjes. Udhëheqësit
kryesorë dhe zyrtarët e
lartë të regjimit janë ankuar
për rolin e opozitës krye-
sore të PMOI (ose MEK) në
këtë kryengritje. "Republika
Islamike e Iranit" ka shtuar
aktivitetet e saj kundër
kësaj lëvizjeje opozitare,
veçanërisht duke nisur një
fushatë masive të keqin-
formimit për të demonizuar
disidentët iranianë që tani
jetojnë në Shqipëri. Regjimi
iranian është vërtet i inato-
sur për transferimin e sig-
urt të rreth 3000 anëtarëve
të opozitës demokratike ira-
niane nga Iraku në Shqipëri
para një viti. Shumë de-
putetë nga grupe të ndry-
shme politike kanë ndjekur
në mënyrë aktive dhe kanë
mbështetur transferimin e
sigurt të këtyre refugjatëve
nga Iraku, ku ata gjende-
shin nën sulme të përsëritu-
ra. Parlamenti Evropian ka
miratuar disa rezoluta që
kërkojnë ruajtjen e të
drejtave të tyre humanitare.
Pas kësaj zhvendosjeje,
regjimi iranian e ka përqen-
druar vëmendjen në sh-
tëpinë e tyre të re në Sh-
qipëri. Kështu, ne u tron-
ditëm kur mësuam për një
takim që do të mbahej më 10
prill në Parlamentin Euro-
pian me titull "Kërcënimi
Mojahedin-E Khalq (MEK)
në Shqipëri" me pjesëmar-
rjen e disa agjentëve dhe lo-
bistëve të njohur të regjim-
it. Lajmi i këtij takimi është
publikuar në disa faqe inter-

Partia Demokratike denoncoi në BE çështjen e taksës së
Rrugës së Kombit dhe arrestimin e protestuesve kuk-

sianë. PD iu kërkoi vendeve anëtare të BE të mos mbyllin
sytë dhe veshët ndaj situatës në Shqipëri, sepse vendi po
rrëshqet në autoritarizëm. Mesazhin e dha në Bruksel Gert
Bogdani gjatë diskutimit në Asamblenë Politike të PPE-së
për zhvillimet në Ballkan dhe në Shqipëri. Sekretari për
Marrëdhëniet me Jashtë i PD-së theksoi se liritë dhe të
drejtat e njeriut në Shqipëri janë përkeqësuar ndjeshëm
dhe se ekonomia është përqendruar në duart e disa oli-
garkëve, klientë të qeverisë. Bogdani e quajti kontratë
korruptive koncesionare, taksën 10 euro për një udhëtim,
ku kompania do të marrë 400 milionë euro fitim, në një
kohë kur zona e Kukësit jeton në varfëri dhe papunësi dhe
ka numrin më të lartë të azilkërkuesve në Europë. Bogdani
iu tha përfaqësuesve të vendeve anëtare në PPE se taksat
e larta e të padrejta për qytetarët me qëllim pasurimin e
njërit prej oligarkëve të lidhur me kryeministrin Rama,
ishin arsyeja përse banorët e Kukësit u ngritën në pro-
testë të bashkuar, përtej dallimeve partiake. Sekretari për
Marrëdhëniet me Jashtë vuri në dukje se protestuesit u
arrestuan në mënyrë të paligjshme, në shkelje të të drejtave
kushtetuese dhe vazhdojnë të mbahen në burg pa një pro-
cedurë të rregullt ligjore. "Në vijim të metodave autori-
tariste, për shkak të protestës kundër arrestimit të
paligjshëm, janë proceduar penalisht rreth 60 deputetë,
kryebashkiakë dhe aktivistë të shoqërisë civile, të cilët
nuk kontrollohen nga kryeministri Rama, me synimin për
të shuar zërat kritikë kundër qeverisë", u shpreh ai.

MIJË
Ky është numri i muxhahedinëve, ose thënë
ndryshe pjesëtarëve të opozitës iraniane, të
cilët me ndihmën e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës dhe Francës, kanë lëvizur dhe
janë transferuar nga Kampi i Lirisë në Irak
drejt Shqipërisë përgjatë një viti.
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neti të lidhura me Minis-
trinë iraniane të Inteli-
gjencës (MOIS). Një nga
folësit është shtetasja brit-
anike me emrin Anne Sin-
gleton (Khodabandeh), e cila
sipas një raporti të Bib-
liotekës së Kongresit të Sh-
teteve të Bashkuara është
rekrutuar nga MOIS me ob-
jektivin e vetëm për të de-
monizuar MEK. Në vitin
2011, Singleton bëri disa
udhëtime në Irak për të
përhapur keqinformime
kundër refugjatëve të opo-
zitës iraniane, që u përdorën
nga regjimi iranian për të
justifikuar sulmet e dhun-
shme të orkestruara në
Irak, gjë që çoi në vdekjen e
shumë refugjatëve të pam-
brojtur në kampet 'Ashraf'
dhe 'Liberty'. Asaj më parë i
ishte mohuar hyrja në Shte-
tet e Bashkuara, si iu mo-
hua mbajtja e ngjarjeve të
ngjashme në Parlamentin
Britanik. Ne shprehim shu-
më keqardhje që ky takim
me folës të tillë po ndodh në
parlamentin tonë dhe dë-
nojmë me forcë fushatën e
keqinformimit të regjimit
iranian kundër opozitës
demokratike iraniane.

NËNSHKRUESIT E LETRËS DREJTUAR
KREUT TË PE, ANTONIO TAJANI JANË:

Eduard KUKAN, EPP, SK
Gerard DEPREZ, ALDE, BE
Tunne KELAM, EPP, EE
Pavel TELICKA, Vice President
Jude KIRTON-DARLING, S&D, UK
Heinz K. BECKER, EPP, AT
Lars ADAKTUSSON, EPP, SE
Beatriz BECERRA, ALDE, ES
Louis MICHEL, ALDE, BE
Anthea MCINTYRE, ECR, UK
Anna FOTYGA, ECR, PL
Julie WARD, S&D, UK
Marian HARKIN, ALDE, IE
Svetoslav MALINOV, EPP, BG
Richard ASHWORTH, ECR, UK
Emma MÇLARKIN, ECR, UK

Stanislav POLCAK, EPP, CZ
Jim NICHOLSON, ECR, UK
Péter NIEDERMÜLLER, S&D, HU
Jozo RADOŠ, ALDE, HR
Frederique RIES, ALDE, BE
Robert ROCHEFORT, ALDE, FR
Petri SARVAMAA, EPP, FI
Jaromír ŠTETINA, EPP, CZ
Ivan STEFANEC, EPP, SK
Patricija ŠULIN, EPP, SI
Hilde VAUTMANS, ALDE, BE
Jan ZAHRADIL, ECR, CZ
Tomáš ZDECHOVSKÝ, EPP, CZ
Milan ZVER, EPP, SI
Anna ZABORSKA, EPP, SK
Jose BOVE, GREENS, FR

Keqpërdorimi i administratës në zgjedhje,
"Mbrojtja e votës, detyrë e çdo partie"

Mbrojtja e votës nga të gjitha llojet e kërcënimeve
është detyra parësore e çdo partie politike". Kjo u

theksua gjatë seminarit me temë "Raste të Përsëritura
të Keqpërdorimit të Burimeve Administrative Gjatë
Procesit Zgjedhor: Aspekte Praktike", i organizuar nga
Këshilli i Europës, në bashkëpunim me Kuvendin e Sh-
qipërisë. Kryetari i Delegacionit Shqiptar në PACE,
Ervin Bushati, në fjalën e tij përshëndetëse theksoi se
shoqëria shqiptare, shoqëritë e Ballkanit Perëndimor,
janë më pranë se kurrë
Evropës së Bashkuar dhe
kanë një mundësi strate-
gjike për të ndërmarrë një
sërë reformash, që do ta
përafrojnë Shqipërinë sa
më shpejt me familjen e
vlerave evropiane. Bushati
theksoi se "sa më shumë të
bjerë besimi në votë, aq më shumë bie edhe pjesëmarrja
në sistemin demokratik, aq më pak qytetarët besojnë
te partitë politike, te politika". Gjatë fjalës së tij, kryetari
i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, tha se një nga gjërat
që praktikohet në Bashkinë e Tiranës është një demokra-
ci lokale ditore. Zv.kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë,
Vasilika Hysi, vuri në dukje faktin që ky aktivitet bëhet
në kohën e duhur, pikërisht kur komisioni ad-hoc i re-
formës zgjedhore ka filluar punën e tij, duke mbledhur
praktikat më të mira të vendeve dhe praktikat më të mira
të përpunuara nga Komisioni i Venecias, që lidhen me
reformën zgjedhore, ku një vend të veçantë zë edhe keqpër-
dorimi i burimeve të administratës.

Pampuri, letër
Donald Lu për

LGBTI: Nuk
jam homofobe

Deputetja demokrate,
Orjola Papuri iu drej-

tua me një letër ambasa-
dorit amerikan, Donald Lu,
pasi ky i fundit drejtoi gish-
tin ndaj saj si një nga tre
përgjegjëset për nxitjen e
debatit kundër prezencës së
komunitetit LGBTI në sh-
kolla. Në letrën e saj, Pam-
puri thotë se problemi i saj
dhe kolegëve të opozitës
nuk është ky komunitet
dhe problematikat e tij,
madje sipas saj,  mazhoran-
ca po e përdor si mekanizëm
mbrojtës në një moment
kritik për qeverinë e poli-
tikat e saj. Në cilësinë e
psikologes, Pampuri thotë
se mendimi i saj nuk ka të
bëjë me homofobinë, por me
vlerën që i jep vazhdimë-
sisë, e cila ka sens vetëm
në një familje tradicionale.
"Në këndvështrimin tim
dhe të elektoratit që për-
faqësoj, prioritet do t'u jep-
ja ish-të përndjekurve,
jetimëve e personave me
aftësi të kufizuara.
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Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare miraton tarifat e reja për sigurimin e detyrueshëm dhe kartonin jeshil

Sigurimi i makinave, ja sa do
të paguani për çdo tip mjeti

Çmimet dysheme, më të ulëta se në 2017-ën
VENDIMET E AMF-së

Autoriteti i
Mbikëqyrjes Finan
ciare ka miratuar

primin e rrezikut për sig-
urimin e detyrueshëm mo-
torik për çdo kategori mjeti
për të gjithë tipat e autom-
jeteve. Në raport me një vit
më parë vihet re një rënie e
lehtë e tarifës "dysheme" që
caktohet nga autoriteti mbi
të cilin më pas kompanitë e
sigurimeve shtojnë kostot
dhe fitimit për të arritur në
një çmim final që është i
shitjes së policave në treg.
Sipas logjikës ekonomike
ulja e çmimit nga AMF du-
het të pasqyrohet në uljen e
tarifës së sigurimit të
detyrueshëm të autom-
jeteve dhe kartonit jeshil.
Tregu i sigurimit të
detyrueshëm motorik është
i liberalizuar dhe AMF nuk
mund të ndërhyjë në për-
caktimin e çmimeve, orien-
timi jepet përmes primeve
të rrezikut që shërbejnë
edhe për përllogaritjen e
provigjoneve.
TABELAT

"Gazeta Shqiptare" ka
siguruar tarifat e reja të
miratuara nga Autoriteti i
Mbikëqyrjes Financiare.
Për vitin 2018, primi i rrez-
ikut (që merr parasysh
shpenzimet operative të

Ornela Manjani

kompanisë dhe dëmet) ka
regjistruar një ulje të lehtë
në raport me vitin 2017.
Konkretisht për kate-
gorinë e motoçikletave pri-
mi i riskut për ato me ku-
bikazh deri në 150 cm3 ësh-
të 3 mijë lekë kurse për ato
mbi këtë kubikazh, 4500

lekë. Një vit më parë, pri-
mi i riskut për këto kate-
gori ishte respektivisht
3000 lekë për të parën dhe
4800 lekë për të dytën.
Lidhur me autoveturat,
për ato me kubikazh deri
në 1600 cm3, primi i rrez-
ikut për llogaritjen e

nivelit të provigjoneve të
sigurimit të detyrueshëm
të përgjegjësisë së pronar-
it të mjetit motorik për
dëmet që u shkaktohen
palëve të treta është 6500
lekë për vitin 2018 nga 7000
lekë që ishte një vit më
parë. Kurse për mjetet mbi

1. Miratimin e tabelës së primit të rrezikut për
llogaritjen e nivelit të provigjoneve të sigurimit të
detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarit të mjetit
motorik për dëmet që u shkaktohen palëve të
treta nga përdorimi i këtij mjeti për kontratat TPL
të sigurimit.

2. Miratimin e tabelës së primit të rrezikut për
llogaritjen e nivelit të provigjoneve të sigurimit të
detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarit të mjetit
motorik për dëmet që u shkaktohen palëve të
treta nga përdorimi i këtij mjeti për kontratat
kufitare të sigurimit.

3. Miratimin e tabelës së primit të rrezikut për
llogaritjen e nivelit të provigjoneve të sigurimit të
detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarit të mjetit
motorik për dëmet që u shkaktohen palëve të
treta nga përdorimi i këtij mjeti për kontratat
kartonin jeshil të sigurimit.

1600 cm3, primi është 9000
mijë lekë kur një vit më
parë ishte 1000 lekë më
shumë. Për furgonët dhe
mikrobusët ka, gjithashtu,
një rënie në primin e rrez-
ikut ku për ato me 5-8
vende vlera është 12 500
lekë kurse për ato me 8-15

vende 17 000 lekë. Një vit
më parë, referuar tabelës
zyrtare primi i rrezikut ish-
te respektivisht 14 000 dhe
19 000 lekë. Ulje ka edhe
në kategoritë e tjera që
përfshijnë kamionçinat,
kamionët apo mjetet bujqë-
sore dhe zjarrfikëset.
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SHKURT

I dënuar me 11 vite burg për mashtrim,
31-vjeçari arrestohet në Morinë

Një 31-vjeçar nga Tirana ka rënë në prangat e policisë pasi
ishte shpallur në kërkim për mashtrim. Konkretisht shtetasi
Arben Kishta u arrestua në Morinë, pasi ishte dënuar nga
gjykata e Tiranës me 11 vjet burg. Sipas burimeve policore
Kishta u kap në dalje të Morinës gjatë përpunimit të doku-
mentacionit, ku në sistemin TIMS rezultoi person në kërkim.
"Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë me shkresë Nr.2361,
datë 30.03.2018, ka urdhëruar ekzekutimin e vendimit penal
Nr.870, datë 23.03.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Ti-
ranë, si dhe vendimin të Gjykatës së Apelit Tiranë, të cilin e
ka dënuar me 11 vjet burg për veprën penale ‘Mashtrimi
kryer në bashkëpunim’”, njofton policia e Kukësit.

Pranga grekut, kapet me 10 kg drogë
në afërsi të kufirit shqiptar

GREQIGREQIGREQIGREQIGREQI - Një shtetas grek është arrestuar në afërsi të
kufirit me Shqipërinë. Gjatë kontrollit 54-vjeçarit iu gjet
në automjetin tip Mercedes Benz që drejtonte një sasi
kanabisi me peshë 10,2 kg me origjinë nga Shqipëria. Ai
u ndalua për kontroll në aksin rrugor Kapshticë - Kos-
tur, në afërsi të Mesopotamisë. Brenda makinës u gjet
një çantë udhëtimi, ku ndodheshin 10 qese plastike me
sasinë e kanabisit të papërpunuar. Policia sekuestroi
drogën, mjetin si dhe një telefon celular.

AKTUALITET

Ai ka qenë 10 vjeç kur
i ati, Avni Majollari
qëlloi për vdekje dy

vetë në vitin 2000 dhe u kthye
një ndër 10 personat më të
kërkuar në vend deri në
vitin 2014, kur u arrestua
nga policia. Pikërisht hak-
marrja është pista kryesore
e atentatit ndaj 28-vjeçarit
mbrëmjen e djeshme në Ti-
ranë, në zonën e Kinostu-
dios në Tiranë. Mario Majol-
lari gjeti vdekjen e menjëher-
shme pas tri plumbave të
marrë, ndërsa vrasësit janë
larguar me makinë drejt
zonës së Dajtit. Mario trego-
het nga miqtë si djalë i urtë,
që punonte e s'kishte shumë
fjalë. Kjo shihet edhe në pro-
filin e tij në "Facebook", ku
ai shfaqet i veshur me uni-
formën e shefit të kuzhinës
e njofton se punonte në një
zonë turistike në Oman, ga-
dishullin arabik. "Veni, Vidi,
Vici" ishte një prej shpre-
hjeve që ai kishte postuar,
shprehje e perandorit romak
Jul Cezar, e mbase kjo dhe
për faktin që ai mbronte
kauzën e Sirisë, të popul-
latës së pafajshme, pre e
luftës. "Ishte djalë i urtë e i
mirë, s'e dimë pse atë", thonë
fqinjët e tronditur.
NGJARJANGJARJANGJARJANGJARJANGJARJA

Ekzekutimi i Marios, 28-
vjeçar, ndodhi rreth orës
20:30, në një rrugicë që lid-
het me rrugën "Aleksandër
Moisiu", pranë një kar-
buranti. Viktima banonte
aty pranë, në rrugën "Mys-
lym Keta". Forca të shumta
policie mbërritën menjëherë
në vendin ku ndodhi krimi,
duke vendosur një perimetër
sigurie për mbledhjen e
provave. Sipas dëshmi-
tarëve, në drejtim të 28-
vjeçarit është qëlluar tri
herë nga një makinë në
lëvizje. Mësohet se autorët
e krimit janë larguar me një
automjet, fill pas krimit të
rëndë. Ndërkohë, pista krye-
sore e hetimit dyshohet të
jetë ajo e hakmarrjes.
Sakaq, janë marrë në py-
etje dëshmitarët që ndod-
heshin në zonë për të iden-
tifikuar autorët, pasi zona
ku ndodhi vrasja nuk ka
kamera sigurie. Autorët
janë kujdesur që të mos
lenë gjurmë, duke zgjedhur
një rrugicë për t'i bërë pritë
duke e vrarë të riun.

Merren në pyetje dëshmitarët: Autorët u larguan me makinë në drejtim të Dajtit

Hakmarrja i merr jetën 28-vjeçarit në Tiranë,
ekzekutohet me 3 plumba Mario Majollari
Viktima, djali i një prej 10 personave më të kërkuar në vitin 2000

E SHKUARA E AVNIE SHKUARA E AVNIE SHKUARA E AVNIE SHKUARA E AVNIE SHKUARA E AVNI
MAJOLLARITMAJOLLARITMAJOLLARITMAJOLLARITMAJOLLARIT

Policia e Tiranës ka mun-
dur të heqë një nga emrat

më të rrezikshëm nga lista e
të shumëkërkuarve nga In-
terpol Tirana për vite me
radhë. Avni Majollari u arres-

tua në vitin 2014. Ai ra në
pranga në moshën 44-vjeçare,
pasi ishte i dënuar nga Gjyka-
ta e Tiranës në mungesë për

dy vrasje. Bëhet me dije se 44-
vjeçari i ka kryer vrasjet në
vitin 2000, ndërsa është arres-
tuar në rrugën "Ibrahim

Firma e ministrit të Drejtësisë mbyll çështjen

Kroacia rrëzon ekstradimin e
"Ballist" Morinës në Serbi

Ministria kroate e
Drejtësisë nuk do ta

ekstradojë në Serbi tifozin
shqiptar Ismail Morina, i
njohur për fluturimin e
dronit me flamurin e Sh-
qipërisë etnike në sta-
diumin e Beogradit. Lajmin
e kanë konfirmuar burime
nga kjo ministri për radion
"Europa e Lirë". Morina u
ndalua në Kroaci vitin e
kaluar në bazë të një ur-
dhër-arresti të lëshuar nga
drejtësia serbe, nën akuzën
e nxitjes së urrejtjes ko-
mbëtare. Serbia kërkonte
ekstradimin me çdo kusht
të Morinës për ta gjykuar
për ngritjen e dronit që sh-
kaktoi përplasjen e madhe
në ndeshjen e futbollit. Pas

9 muajsh, gjykata kroate
vendosi që ta ekstradonte,
ndërsa fjala e fundit i
takonte ministrit të Drejtë-
sisë, i cili pas disa muajsh
shqyrtim vendosi që të
mos e dorëzonte në Serbi,

por në Itali. Sipas burimit
mediatik, vendimin për
mosekstradimin e Mori-
nës, i njohur ndryshe si
"Ballist" Morina, e ka fir-
mosur ministri kroat Dra-
zhen Boshnjakoviç.

Ina Allkanjari

Ismail Morina

Brahja", pranë spitalit
numër 5 në kryeqytet. Në
momentin e arrestimit në
shtëpinë e tij 44-vjeçarit iu
gjet një pistoletë, të cilën e
mbante në dorë. Ndërsa pas
kontrollit të imtësishëm të
banesës ku jetonte, iu gjet
një armë automatike, një
pistoletë tjetër e llojit
'Zastava' dhe një sasi e kon-
siderueshme municionesh.
Sipas bluve të Tiranës, ky
person rezulton i dënuar
me burgim të përjetshëm
në vitin 2001 nga gjykata e
shkallës së parë Tiranë për
veprën penale të vrasjes me
paramendim, kjo e kryer në
bashkëpunim. Ky shtetas,
sqarojnë blutë e Tiranës,
ka vrarë me armë zjarri
pas një konflikti Armando
Nelajn dhe Ilir Gjuzin, ng-
jarje e ndodhur në aksin
rrugor Tiranë-Dajt.

28-vjeçari
Mario Majollari

Babai i viktimës,
Avni Majollari

Mario Majollari
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PENSIONE TË VEÇANTA
EMIGRANTËT NË ITALI

Ekspertët: Kriteret për ta përfituar, ja sa shkon masa e të ardhurave që mund të merrni

Pagesa sociale për emigrantët
shqiptarë pa të ardhura në Itali

Kujdes, nuk duhet të ktheheni në Shqipëri

Voltiza Duro

Emigrantët shqiptarë
që jetojnë në Itali e
rezultojnë pa të

ardhura ose me të ardhura
të ulëta për të përballuar
jetesën, mund të përfitojnë
pagesa sociale. Kjo e fundit
e njohur ndryshe edhe si
pensioni social ekziston në
legjislacionin italian si një
amortizator që u vjen në
ndihmë të gjithë atyre që
plotësojnë kërkesat e për-
caktuara me ligj. Për të për-
fituar këtë pagesë, të gjithë
aplikantët e interesuar du-
het të kenë mbushur
moshën 65 vjeç e 7 muaj, të
jenë efektivisht banues të
përhershëm në Itali si dhe të
kenë një limit të caktuar të
ardhurash ose të mos mar-
rin fare. Pagesa sociale, mar-
rë parasysh indeksimin e
pensioneve për vitin 2015
nga ISTAT, që është vlerë-
suar me 0.3%, bëhet kështu
448.52 euro.
KËRKESAT

Pagesa sociale paguhet
çdo muaj nga INPS, dhe ka
zëvendësuar Pensionin So-
cial nga 1 janari i vitit 1996.
Vlen të theksohet fakti se
kjo pagesë është një e
ardhur ekonomike që lind
pavarësisht derdhjeve të
kontributeve të
detyrueshme, për ata
qytetarë që nuk kanë të
ardhura të tjera për të
mundësuar mbijetesën. E
drejta për pagesë sociale, u
lind personave që plotësojnë
kërkesa specifike, ose që
hyjnë në kufijtë e përcaktu-
ar të të ardhurave, që ndry-
shojnë në vartësi të faktit,
që kërkuesi është i martuar
ose jo, dhe që çdo vit INPS
komunikon publikisht me
kërkesat personale të apli-
kantëve. Pagesa sociale,
gjithashtu, nuk është objekt
i zbritjeve tatimore për të
ardhurat dhe jepet gjith-
monë në mënyrë të përkohs-
hme mbasi instituti do të
ketë verifikuar çdo vit plotë-

simin e të ardhurave dhe
vendbanimin aktual të
qytetarit aplikant. Tjetër
karakteristikë a pagesës so-
ciale, është që në ndryshim
me tipe të tjera të pensionit,
nuk mund të jepet në favor
të trashëgimtarëve, në rast
të vdekjes të mbajtësit. Po
kështu kjo e ardhur është e
lidhur me rezidencën në Ita-
li dhe se humb kjo e drejtë,
në qoftë se personi largohen
nga Italia. Pagesa sociale pe-
zullohet kur personi për-

fitues qëndron jashtë Italisë
më shumë se 30 ditë, e të
drejtën e përfitimit për këtë
të ardhur e kanë të gjithë
qytetarët italianë, komuni-
tarët dhe ekstrakomunitarët
që kanë në zotërim një leje
qëndrimi në BE për një pe-
riudhë të gjatë. Ka disa kri-
tere që duhen përmbushur
në mënyrë që të arrihet mar-
rja e pagesës. Së pari, të
gjithë aplikantët duhet të
kenë mbushur moshën 65
vjeç e 7 muaj (rritja e moshës

për 3 muaj për gratë dhe bur-
rat, është përcaktuar nga
Reforma Fornero mbi pen-
sionet, bazuar në principin
e koeficientit të jetëgjatë-
sisë). Më tej, të interesuarit
duhet të plotësojnë edhe të
ashtuquajturën "Kërkesë e
rezidencës", që do të thotë se
kanë të drejtë për pagesë so-
ciale, të gjithë banuesit efek-
tivisht në mënyrë të përher-
shme në Itali. Nga data 1 ja-
nar 2009, për të lindur e drej-
ta e pagesës sociale, si një
kërkesë shtesë, është domos-
doshmëria për të pasur një
qëndrim të ligjshme në
mënyrë të vazhdueshme në
Itali, për jo më pak se 10 vite.
Gjithashtu, kandidatët para
se të aplikojnë duhet të
përmbushin edhe kushtin e
të ardhurave, pasi pagesa so-
ciale, si një formë ë të
ardhurave asistenciale, u
jepet të gjithë qytetarëve pa
të ardhura, ose që kanë të
ardhura në një shumë më të
vogël se kufiri i përcaktuar
në ligj. Limiti i të ardhurave
për 2016 për pagesën sociale
është 5830.76 euro në vit.
APLIKIMI

Aplikimi për pensionin
social, duhet të dërgohet në
rrugë telematike, duke për-
dorur shërbimet online të
INPS, në rast se disponohet
PIN, ose duke telefonuar në

numrin e gjelbër 803 164 pa
pagesë, ose nga një telefon
fiks 06164164. Aplikimi
mund të bëhet edhe nëpërm-
jet patronateve si ndërmjetë-
sues të INPS pa pagesë.
MASA E PËRFITIMIT

Ekspertët bëjnë me dije se
pagesa sociale, duke marrë
parasysh indeksimin e pen-
sioneve për vitin 2015 nga
ISTAT që është vlerësuar e
0.3%, bëhet kështu 448.52
euro. Masa e plotë e pagesës
sociale miratohet nëse per-
soni, është brenda kufijve të
ardhurave të fiksuara me
ligj, të publikuar çdo vit nga
INPS në janar të çdo viti, e
cila për vitin 2015 ishte e
barabartë në 5,830.76 euro
në vit. Në këtë mënyrë pag-
esa nga 447,17  që ishte në
vitin 2014, u rrit në 448,52
euro në muaj për 13 muaj
dhe kështu kufiri i të
ardhurave është i barabartë
me 5,830.76  në vit, ndërsa
për pensionet sociale të
paguara për mbajtësit që tra-
jtohen para datës 31 dhjetor
1995, do të jetë deri 369.63
euro në muaj. Pagesa sociale
paguhet nga INPS, duke fil-
luar nga dita e parë e muajit
të ardhshëm, në të cilin ësh-
të paraqitur moduli i ap-
likimit sipas të gjitha kërke-
save ligjore të përcaktuara,
në moshë 65 vite e 3 muaj,
shtetësia, rezidenca aktuale
dhe qëndrimi i përhershëm
në Itali, si dhe kërkesa e të
ardhurave. Gjithashtu, ek-
spertët theksojnë se pagesa
sociale mund të merret e
plotë ose e reduktuar. Të
gjithë ata persona të pamar-
tuar që nuk kanë asnjë të
ardhur ose individët e mar-
tuar që kanë të ardhura
familjare më të vogla se
5.830.76 euro në vit kanë të
drejtën e përfitimit të masës
së plotë. Ndërkohë pagesën
e reduktuar mund ta përfi-
tojnë të gjithë personat e
pamartuar që kanë të
ardhura më të vogla vjetore
se pagesa sociale, si dhe të
martuarit që kanë një të
ardhur familjare më të vogël
se dyfishi i shumës vjetore
të pagesës që kap një shumë
11.661,52 euro.
TË ARDHURAT

Kandidatët më tej duhet
të dinë se të ardhurat që përf-

shihen për përfitimin e pag-
esës sociale janë ato që kon-
siderohen si të ardhura të
aplikantit dhe të bashkëshor-
tit; të ardhurat neto që traj-
tohen nga taksat dhe sigu-
rimet shoqërore; të ardhurat
e përjashtuara nga tatim tak-
sat; të ardhurat që i nënsh-
trohen tatimit në burim, si
për shembull, fitimet në
lojëra, konkurse edhe kur
paguhen nga shteti, apo nga
subjektet publike dhe pri-
vate. Në këto të ardhura përf-
shihen edhe të ardhurat sub-
jekt i taksave, zëvendësimin
e interesave postare dhe ban-
kare, BOT (Buoni Ordinari
del Tesoro ) bono thesari,
letra me vlerë, të tjera të
ardhura qeveritare, premio
dhe të ardhurave të tjera në
obligacionet, ose të ngjashme
të lëshuara nga bankat dhe
zyrat postare; të ardhurat
nga toka dhe ndërtesat; pen-
sionet e luftës; pagesat peri-
odike nga INAIL(Instituti
Nacional i Invalidëve të
Punës); pensione të drejtpër-
drejta nga jashtë; pensione
dhe pagesa invaliditeti civilë,
të verbër, dhe të shurdhër;
apo të ardhura ushqimore.
Konkretisht nëse një emi-
grant shqiptar në Itali, përfi-
ton pension në Shqipëri, apo
të ardhura të tjera, si nga pro-
na, këto të ardhura do t'u
zbriten nga pagesa sociale.
"Shpesh herë ka ndodhur që
disa emigrantë duke e kon-
sideruar si pension, kanë
ardhur në Shqipëri, duke
humbur kështu të drejtën
për përfitimin e kësaj të
ardhure. Edhe një herë e
përsërisim, se përfitimi i pag-
esës sociale, është i lidhur
drejtpërsëdrejti me mbajtjen
e rezidencës në Itali. Nuk
mund të largohen më shumë
se 1 muaj, për të cilën duhet
ta deklarojnë pranë komunës
ku banojnë",-thonë ek-
spertët për "GSH". 

KRITERET PËR PËRFITIM
- Pagesa sociale jepet bazuar në shumën e të

ardhurave personale, dhe në rast se personi është i
martuar merren parasysh të ardhurat e përbashkë-
ta me bashkëshortin.

- Pagesa sociale mund të llogaritet në një vlerë të
plotë ose reduktuar.

Kanë të drejtë për masë të plotë të gjithë person-
at:
- Të pamartuar që nuk kanë asnjë të ardhur.
- Të martuar që kanë të ardhura familjare më të vogla

se 5.830.76 euro në vit.
Kanë të drejtën për pagesë të reduktuar personat:
- Të pamartuar që kanë të ardhura më të vogla vje-

tore se pagesa sociale
- Të martuar që kanë një të ardhur familjare më të

vogël se dyfishi i shumës vjetore të pagesës që kap
një shumë 11.661,52 euro.
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TË ARDHURAT QË PËRFSHIHEN PËR
PËRFITIMIN E PAGESËS SOCIALE

Kushti, duhet të riatdhesoheni në Shqipëri

Pensionet nga shteti italian, ja sa
vite kontribute duhet të keni

NUMRI I
PËRFITUESVE

Numri i emigrantë sh-
qiptarë në Itali, aktualisht
është rreth 500 mijë perso-
na, që përbën komunitetin

e dytë jokomunitar mbas
marokenëve. Krahas pjesës
aktive të emigracionit, ku
të punësuarit përbëjnë
gjithsej 250.341 të numrit të
përgjithshëm të emigra-

cionit shqiptar, kemi dhe
emigrantë të moshuar. Ash-
tu sikurse dihet në mbi 20
vite emigracion, një pjesë e
emigrantëve ka arritur në
moshën e tretë, ndërsa si
rezultat i bashkimeve
familjar, këtij kontingjenti
i janë bashkuar edhe të
moshuar të tjerë. Nisur nga
këto fakte sipas një studim,
rezulton se rreth 6.6 për-
qind e numrit të përgjiths-
hëm të emigrantëve janë në
një moshë mbi 60 vjeç. Në
këtë mënyrë rreth 15 deri
në 20 mijë emigrant sh-
qiptarë, kanë plotësuar
moshën 65 vjeç. Po të kemi
parasysh, se për të përfitu-
ar pension pleqërie sipas
legjislacionit italian, perso-
ni duhet të ketë jo më pak
se 20 vite vjetërsi kontrib-
utive, rezulton se të paktë
janë ata persona që të
mund të përfitojnë pension
në Itali. Kjo lidhet dhe me
faktin, se emigracioni sh-
qiptar ka filluar mbas vitit
1990, është relativisht i ri,
dhe e bën tepër të vështirë
plotësimin e kësaj vjetërsie
kontributive. Dhe nga shi-
frat e publikuara në vitin
2014, rezulton se trajtohen
me pensione në Itali vetëm
2518 pensione që është një
shifër mjaft e ulët, kraha-
suar me komunitetet e
tjerë. Në këtë shifër përf-
shihen pensionet e invalid-
itetit që janë të shumta për
shkak të punëve të vështi-
ra që bëjnë emigrantët sh-

qiptarë, pensionet familjare
(në rast humbje jete të
familjarit) dhe pensionet e
pleqërisë. Instituti i Statis-
tikave të Italisë, ISTAT ka
publikuar të dhëna lidhur
me numrin e qytetarëve, të

cilët jetojnë në Itali dhe
vijnë nga vende, që nuk
janë pjesë e Bashkimit
Evropian. Sipas raportit të
ISTAT, emigrantët me
origjinë shqiptare renditen
në vendin e parë, për num-

rin më të lartë të marrjes së
nënshtetësisë italiane përg-
jatë vitit 2015. Janë gjithsej
35 134 emigrantë shqiptarë,
që gjatë vitit 2015 kanë mar-
rë nënshtetësi italiane. Pas
shqiptarëve, me numrin
më të lartë të marrjes së sh-
tetësisë italiane, vijnë ma-
rokenët.(32 448). Aktual-
isht në mbarë Italinë je-
tojnë gjithsej 3 931 133 em-
igrantë ekstra komunitarë.
Emigrantët shqiptarë vijnë
të dytët për nga numri
gjithsej, pas atyre nga Ma-
roku. Janë 482 959 emi-
grantë shqiptarë të
ligjshëm në territorin ital-
ian, 510 450 emigrantë nga
Maroku dhe 333 986 emi-
grantë me origjinë nga
Kina. Numri i emigrantëve
shqiptarë në territorin ital-
ian ka shënuar një rënie të
lehtë, në krahasim me një
vit më parë, kur ishin gjith-
sej 498.419 emigrantë sh-
qiptarë në Itali. Gjithashtu,
në raport thuhet se Italia ka
lëshuar më shumë leje për
çështje azili ose humani-
tare, për emigrantët nga
vende të tilla si Nigeria, Pa-
kistani dhe Gambia. ISTAT
vë në dukje se 42 për qind
e nënshtetësive të lëshua-
ra janë për fëmijët nën 20
vjeç, të cilët janë fëmijë em-
igrantësh, rezidentë për një
kohë relativisht të gjatë në
shtetin italian dhe se pasi
kanë mbushur 18 vjeç,
kanë zgjedhur nënshtetës-
inë italiane.

- Konsiderohen të ardhura të aplikantit dhe të
bashkëshortit;

- Të ardhurat neto që trajtohen nga taksat dhe
sigurimet shoqërore

- Të ardhurat e përjashtuara nga tatim taksat
- Të ardhurat që i nënshtrohen tatimit në burim, si

për shembull, fitimet në lojëra, konkurse edhe kur
paguhen nga shteti, apo nga subjektet publike dhe
private.

- Të ardhurat, subjekt i taksave zëvendësimin:
interesave postare dhe bankare, BOT (Buoni
Ordinari del Tesoro) bono thesari, letra me vlerë, të
tjera të ardhura qeveritare, premio dhe të
ardhurave të tjera në obligacionet, ose të ngjashme
të lëshuara nga bankat dhe zyrat postare.

- Të ardhurat nga toka dhe ndërtesat;
- Pensionet e luftës
- Pagesat periodike nga INAIL(Instituti Nacional i

Invalidëve të Punës)
- Pensione të drejtpërdrejta nga jashtë
- Pensione dhe pagesa invaliditeti civilë, të verbër,

dhe të shurdhër
- Të ardhura ushqimore
- Konkretisht nëse një emigrant shqiptar në Itali,

përfiton pension në Shqipëri, apo të ardhura të
tjera, si nga prona, këto të ardhura do t'u zbriten
nga pagesa sociale.

Shqiptarët që kanë jet
uar dhe punuar në Ita-

li kanë mundësinë të fi-
tojnë pensione sipas ko-
hës që kanë paguar edhe
kontributet. Aktualisht
pension nga shteti italian,
mund të përfitojnë të
gjithë ata shqiptarë që
kanë kaluar moshën 66
vjeç e 7 muaj, kanë mini-
mum 5 vite kontribute e
që janë riatdhesuar në
Shqipëri. Ndërsa, të
gjithë ata që nuk i plotë-
sojnë 20 vite pune, siç
parashikon ligji në Itali, e
momentalisht jetojnë po
në këtë shtet, nuk mund
të përfitojnë pension. Në
Itali janë rreth 500 mijë
emigrantë shqiptarë me
leje të rregullta qëndrimi;
ku 51 % janë për motive
pune; dhe 40 % janë për
motive familjare (bash-
kim familjar). Kështu që
nga këto gjithsej janë 260
mijë të punësuar, dhe në
këto kushte emigracioni
shqiptar luan një rol jo të
vogël në jetën ekonomike
dhe sociale të Italisë,
sepse jemi emigracioni
më i madh në Itali.
Sistemi i ri i pensioneve
italiane parashikon dy
mënyra llogaritjesh për
pensionin: sistemi kon-

tributiv, sipas kontributeve
që ka derdhur gjatë jetës,
dhe sistemi retributiv, sipas
rrogave që ka marrë. Për
punonjëset femra të punë-
suara në sektorin privat fil-
loi një rritje graduale e
moshës, që arriti deri në 63
vite e 9 muaj. Po kështu,
mosha e daljes në pension të
burrave u bë 66 vjeç. Mbi
bazë të kësaj formule, për
përfitimin e pensionit janë
dy mënyra llogaritjesh:

punonjësit e siguruar deri
në datën 31.12.1995, të
cilët kanë të drejtën e dal-
jes në pension në qoftë se
mund të plotësojnë të pa-
ktën 20 vite kontribute,
dhe punonjësit e siguruar
pas datës 31.12.1995, të
cilët kanë të drejtën e dal-
jes në pension në qoftë se
ata mund të kenë jo më
pak se 5 vjet kontribute, të
cilët e përfitojnë pension-
in në moshën 70 vjeç.



INVITATION TO TENDER
Purchase of Nurses Bags

The Health for All Project (HAP) in Albania is funded by Swiss Agency for Development and
Cooperation (SDC) and is being implemented by a consortium of three organizations: the
Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH), and the two NGOs: Terre des hommes
(Tdh) and Save the Children (SC) through HAP Center. Its overall goal is that the Albanian
population, particularly the most vulnerable, benefit from better health due to improved Primary
Health Care (PHC) services and health promotion activities.

In this framework, HAP Centre invites submission of bids for a tender to purchase 1’181 Nurses
Bags, to be used from Nurses working in Primary Health Care Centers of the Regions of Fier
and Diber.

The Table of Content for the Nurse’s Bag and the Technical specifications for the bidding
can be found in the HAP web site
http://www.hap.org.al/index.php/opportunities-for-cooperation-2/.

The bidding Companies should include in their offers:
Full completion of Tender Response
Quotation (price without VAT)
Validity of the offer
Delivery date
Guaranty
Quality certification of the product
Registration of the company (NIPT, etc)
Offers should be signed and stamped

The offers must be delivered by 4pm, of 20 April 2018, with clearly marked “Public Invitation
to Tender, Nurses Bags” to the address below. The financial offer and technical offer should
be in separate envelopes, and both of them inside one sealed envelope.
Procurement Team
HAP Centre
Rruga “Themistokli Germenji”, Pallati Helios, Kati II, Ap.1, Tirana, Albania
E-mail: info@hap.org.al; Website: www.hap.org.al
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Në më shumë se dy muaj pro
testë për mbrojtjen e god
inës së Teatrit Kombëtar,

artistët nuk janë stepur para as-
gjëje: as nga braktisja e kolegëve,
as nga fyerja e heshtja e qeverisë,
sikundër e kanë quajtur. Përpjek-
jet për t'i përçarë, sipas modelit,
'përça e sundo', nuk kanë munguar,
madje njëherë, ia dolën. Por, nuk
zgjati shumë. Ata u ribashkuan, e
tani, më të ashpër se më parë, më
të vendosur se më parë, edhe pse
për shumëkënd, që nuk i ndjek nga
afër, duket sikur luftojnë me mull-
injtë e erës.

Së fundmi, ata kanë takuar pres-
identin e Shqipërisë, Ilir Meta, kry-
etarin e Partisë Demokratike, Lulë-
zim Basha dhe kryetaren e Lëvizjes
Socialiste për Integrim, Monika
Kryemadhi.

Këto, janë takime të javës së
fundit, në një hark të shkurtër ko-
hor, për çka, është krijuar një farë
ideje, se çështja e teatrit, më
shumë se një çështje që do
zgjidhje, po bëhet pjesë e diskur-
sit politik, duke politizuar edhe
qëllimet e artistëve. E për sa më
lart, politizimi, jo gjithnjë u shër-
ben kauzave, më shumë se u shër-
ben, i bën pis.

Kur marrëdhënia e ngrirë me
qeverinë vazhdon, në një kohë që
qeveria hesht, e artistët ngrënë
zërin çdo ditë, përshtypja se
protesta po futet në hulli të gabuar,
veçse sa doli në pah.

Po pse artistët po i takojnëPo pse artistët po i takojnëPo pse artistët po i takojnëPo pse artistët po i takojnëPo pse artistët po i takojnë
politikanët?politikanët?politikanët?politikanët?politikanët?

Aktori Arben Derhemi, kryetar
i sindikatës së aktorëve të TK-së,
tha dje për "GSh" se i takojnë "Për
të lobuar në parlament për çësh-
tjen e teatrit për të bërë politikat e
teatrit para se të vijë dikush tjetër
dhe të gjendemi si gjithmonë në
fillim të diçkaje, për të bërë një ligj
që do t'i japë fund ecejakeve tallëse
të politikës për një artist, për të
lobuar për statusin e artistit dhe
të godinës së Teatrit Kombëtar". I
pyetur për arsyet që i janë qasur
figurave politike, ai tha se e bëjnë
këtë, sepse "nuk duam që dikush
nesër a pasnesër të na thotë: kam
çuar 500 email-e, por ju s'dini gjë.
Do kërkojmë takim edhe me krye-
tarin e Kuvendit dhe atë të PDIU-
së si parti parlamentare".

Për të njëjtën çështje, është py-
etur edhe Kastriot Çipi, i cili u
përgjigjet në këtë intervistë, py-
etjeve të "GSH", si më poshtë.

- Zoti Çipi, këto ditë artistët- Zoti Çipi, këto ditë artistët- Zoti Çipi, këto ditë artistët- Zoti Çipi, këto ditë artistët- Zoti Çipi, këto ditë artistët
kanë takuar figura politike sikanë takuar figura politike sikanë takuar figura politike sikanë takuar figura politike sikanë takuar figura politike si
Presidenti Meta, Monika Krye-Presidenti Meta, Monika Krye-Presidenti Meta, Monika Krye-Presidenti Meta, Monika Krye-Presidenti Meta, Monika Krye-
madhi e Lulzim Basha. Pse i kenimadhi e Lulzim Basha. Pse i kenimadhi e Lulzim Basha. Pse i kenimadhi e Lulzim Basha. Pse i kenimadhi e Lulzim Basha. Pse i keni
takuar? Çfarë prisni prej tyre?takuar? Çfarë prisni prej tyre?takuar? Çfarë prisni prej tyre?takuar? Çfarë prisni prej tyre?takuar? Çfarë prisni prej tyre?

Takimet me Metën, Bashën dhe
Kryemadhin janë vazhdimi i një
serie, që ka nisur me Avokatin e
Popullit dhe do të vazhdojë me
takimin me Ruçin dhe një seancë
dëgjimore në Komisionin par-
lamentar për Edukimin.

Të gjitha këto takime vlejnë për
të paraqitur pikëpamjet tona ndaj
çështjeve të rikonstruksionit të
Teatrit Kombëtar dhe Teatrit Ko-
mbëtar Eksperimental, ligjit për
artin dhe kulturën dhe buxhetit të
Ministrisë së Kulturës. Prej tyre
presim reagim institucional, në për-
puthje me statusin e gjithsecilit.

- A nuk po e politizoni pro-- A nuk po e politizoni pro-- A nuk po e politizoni pro-- A nuk po e politizoni pro-- A nuk po e politizoni pro-
testën?testën?testën?testën?testën?

Nuk e kuptoj pse e quani këtë

DEBATI

2 muaj luftë për të mbrojtur
godinën, Çipi e Derhemi: Nuk
po përdoremi e nuk ndalojmë

A PO POLITIZOHET PROTESTA?!
Artistët: Rama e Kumbaro na
shmangin, do takojmë Ruçin!

"Nëse për artin apo teatrin bëhet një
ligj i mirë, do të jem shumë i lumtur të
më quani 'i përdorur' nga politika"

Fatmira Nikolli

"politizim". Të këta individë për-
faqësojnë institucione të shtetit sh-
qiptar, ashtu si edhe Kumbaro e
Rama. Edhe me këta të fundit do
të donim të takoheshin, por ata
vazhdojnë ta refuzojnë dialogun
me ne. Çfarë duhet të bëjmë? Të
lejojmë disa politikanë të abuzojnë
me pushtetin e tyre dhe të refu-
zojmë dialogun me të tjerët, që të
mos "politizohemi"?

- A nuk mendoni se do përdore-- A nuk mendoni se do përdore-- A nuk mendoni se do përdore-- A nuk mendoni se do përdore-- A nuk mendoni se do përdore-
ni nga politika?ni nga politika?ni nga politika?ni nga politika?ni nga politika?

Kjo pyetje është vazhdim i py-
etjes së mëparshme. A do të na për-
dorë politika ne, apo do ta përdorim
ne politikën, kjo mbetet për t'u parë.
Nëse Teatri Kombëtar dhe Teatri
Kombëtar Eksperimental nuk shem-

Bashkisë i kemi kërkuar infor-
macion me shkrim dhe na është re-
fuzuar po me shkrim kjo e drejtë
ligjore. Ministria e Kulturës, siç ju
thashë, prej dy muajsh e refuzon
dialogun. Ndërsa qeverisë nuk
kemi marrë mundimin t'i kërkojmë
asgjë, sepse na ka mjaftuar me-
sazhi që na ka dhënë Ministria e
Kulturës.

- Kolegët që nuk mendojnë si- Kolegët që nuk mendojnë si- Kolegët që nuk mendojnë si- Kolegët që nuk mendojnë si- Kolegët që nuk mendojnë si
ju, ata që e pëlqyen projektin eju, ata që e pëlqyen projektin eju, ata që e pëlqyen projektin eju, ata që e pëlqyen projektin eju, ata që e pëlqyen projektin e
qeverisë, çfarë ju kanë thënë përqeverisë, çfarë ju kanë thënë përqeverisë, çfarë ju kanë thënë përqeverisë, çfarë ju kanë thënë përqeverisë, çfarë ju kanë thënë për
protestën?protestën?protestën?protestën?protestën?

Ata pak kolegë që e kanë pëlqy-
er projektin ukrainas të plagjiatur-
istit Ingels nuk kanë marrë pjesë
në protesta. Nuk i kemi pyetur dhe
ata nuk na kanë bërë ndonjë ko-
ment. Është e drejta e tyre të
bëhen me qeverinë, siç është e drej-
ta jonë të jemi kundër qeverisë në
këtë çështje.

Zgjidhja ideale, që do t'i bënte
të gjithë palët të lumtur, do të ish-
te të rindërtohej Teatri Kombëtar
dhe të ndërtohej edhe teatri
ukrainas i Ingelsit dhe pastaj
artistët të ndahen në dy grupe dhe
të punojnë secili grup në teatrin e
tyre të preferuar. Unë do ta nënsh-
kruaja nesër një peticion të tillë.
Le të shpresojmë se do ta nënshk-
ruanin edhe ata.

HERVIN ÇULI RIKANDIDON PËR POSTIN
E DREJTORIT TË TEATRIT KOMBËTAR

FATMIRA NIKOLLI

Hervin Çuli ka rikandiduar
për postin e drejtorit të Te-

atrit Kombëtar. Lajmi është kon-
firmuar për "Gazeta Shqiptare"
nga Ministria e Kulturës. Drej-
tori në detyrë, ka qenë për katër
vite në krye të TK-së dhe prej dy
muajsh është i komanduar deri
në zgjedhjen e drejtorit të ri.

Pas mbarimit të mandatit të
Hervin Çulit, Ministria e Kul-
turës pati shpallur konkursin
për drejtorin e ri të Teatrit Ko-
mbëtar.

Tanimë në garë për drejtimin
e institucionit, godina e të cilit
është në qendër të vëmendjes
prej dy muajsh janë: Ema An-
drea, Laert Vasili, Genc Fuga dhe
Hervin Çuli.

Kandidatët duhet të propozo-
nin një platformë për adminis-
trimin dhe promovimin e Teat-
rit Kombëtar.

Aktualisht, Ministria e Kul-
turës ka kryer edhe intervistat
me aplikantët. Këshilli i Minis-
trave po pret propozimin e min-
istrisë për të marrë dhe shpallur
me VKM, emrin e drejtuesit të
ri, që do të jetë në krye të TK-së
për katër vitet e ardhshme.

Mes kushteve që duhet të

plotësojë fituesi, përmendim:
hartimin e një programi dhe një kal-
endari të qartë me shfaqje repertori
dhe prodhime të reja, në funksion
të diversitetit artistik dhe zgjerimit
të audiencave; nxitjen e zhvillimin
e dramaturgjisë shqipe në skenë;
promovimin e tendencave të ndry-
shme në skenën teatrore shqiptare
duke siguruar një ekuilibër mes
artistëve të afirmuar dhe atyre të
rinj dhe marrje të shkëmbime
ndërkombëtare, veçanërisht të zh-

villojë ato ballkanike dhe europiane.
Në fillim të debatit për godinën e

teatrit, Çuli pati sqaruar argumen-
timin e tij pse duhet të prishet godi-
na e teatrit.

"Duhet të ndërtohet një teatër i
ri kombëtar me parametra europi-
anë, s'kam frikë të them se kjo god-
inë është një tmerr dhe sapo vjen
dimri jam në terror dhe një nga ar-
syet pse po e mendoj rikandidimin
tim është vështirësia e madhe e për-
balljes me këtë godinë që po i rrësh-

ket toka, teatri është i çarë nga
njëri krah, kur vijnë në dimër,
kaldaja s'arrin dot ta ngrohë. Ris-
trukturim do të thotë që duhet 3-
4 mln lekë, dhe do ishte e përkohs-
hme, s'kemi nevojë për një gjë të
përkohshme, por teatër të rezis-
tojë në kohë 200-300 vjet. S'ka mag-
azina, këtë e kuptojnë vetëm spe-
cialistët e teatrit, kemi nevojë për
hapësirë më tepër".

Por, teksa së fundmi ka dalë pro
shembjes së TK-së, media ka
nxjerrë peticionin e disa viteve
më parë, kur Çuli firmoste për
shpalljen e godinës monument
kulture.

Shkresa, është bërë në vitin
2000 nga emra të njohur të artit
në vend, personalitete të shquar,
të cilët kërkuan më forcë shpall-
jen e Teatrit Kombëtar, Monument
Kulture. Mes firmëtarëve të asaj
kohe ka emra të shquar që sot nuk
janë më në këtë jetë, por edhe
shumë prej atyre që sot janë pjesë
sërish e debatit, si Hervin Çuli,
drejtori aktual i TK, apo edhe
Maks Velo, një nga emrat që u
përfshinë fort në debatin e atyre
viteve kundër shembjes së teatrit.

ben, por rikonstruktohen, nëse bux-
heti i ministrisë katërfishohet, duke
u barazuar me atë të Maqedonisë
dhe, nëse për artin apo teatrin bëhet
një ligj i mirë, do të jem shumë i lum-
tur të më quani "i përdorur" nga poli-
tika.

- Çdo të hënë një takim, deri- Çdo të hënë një takim, deri- Çdo të hënë një takim, deri- Çdo të hënë një takim, deri- Çdo të hënë një takim, deri
kur? Si do vijojë protesta?kur? Si do vijojë protesta?kur? Si do vijojë protesta?kur? Si do vijojë protesta?kur? Si do vijojë protesta?

Protesta do të vazhdojë derisa
qeveria të heqë dorë nga arroganca
dhe të pranojë dialogun. Protestat do
të shpeshtohen dhe do të intensifiko-
hen dhe nuk do të mbeten brenda

sheshi të Teatrit.
Paralelisht me pro-
testat do të vazh-
dojmë debatin në me-
dia dhe denoncimin e
shkeljeve ligjore të
Ramës dhe Kum-
baros.

-  A keni pasur-  A keni pasur-  A keni pasur-  A keni pasur-  A keni pasur
kontakte me qever-kontakte me qever-kontakte me qever-kontakte me qever-kontakte me qever-
inë, bashkinë a min-inë, bashkinë a min-inë, bashkinë a min-inë, bashkinë a min-inë, bashkinë a min-
istrinë?istrinë?istrinë?istrinë?istrinë?

Në foto:
Kastriot Çipi

Në foto:
Arben Derhemi

Në foto:
Hervin Çuli
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• JORGJI BASKO 12,069,621
• ALI LLOSHI
• RAMAZAN FERRA -83,733,200
• MUHAREM ZGJANI
• TRASHEGIMT ARET 856,056
• ALFRED GOGA -10,081,728
• MUSA MULLA -1,423,000
• RAMAZAN FERRA 46,699,890
• HATIXHE NANO 3,320,893
• SELMAN HAXHIAJ 88,072
• GEZIM KUMRIJA 12,280,515
• VANGJEL MATI 51,462,160
• GJERGJ RULI 8,371,125
• DRITA XHUNGA 10,593,038
• JANI  HAXHIBEGA 19,231,100
• MUSA ZEQA 0
• IBRAHIM VYSHKA, KASEN VYSHKA -1,531,600
• HYQMET KOBURJA
• ARISTEA NITO
• GËZIM  HOXHA 6,546,384
• SKËNDRE GARRO 2,835,138
• SHPRESA LACI 1,120,000
• 23,606,573
• PIRRO BIBAJA 17,646,332
• MUSA ZEQA 178,572
• ARSHI  ALIAJ 4,139,400
• ARBEN KOKA 16,838,258
• ALI QAZIM ALIKO 883,050
• SALI RAM SHETA -6,960,982
• LUMTURI REXHA
• MAN ÇELA
• THOMA THEOARI -306,919,000
• FATMIR DILAVERI 3,153,534
• FILIP SHOSHI 4,885,596
• GENC GURI
• ZEQIR  SUBASHI
• SHEFQET DIKU 8,870,148
• AGIM BIMBASHI 8,324,247
• DEMIR MUSTA 1,219,000
• BASHKIM BEJLERI
• ABDYL HOXHA -4,829,820
• DIANA KOKALARI 0
• DIANA KOKALARI 0
• DIANA KOKALARI 0
• DIANA KOKALARI 0
• SKENDER ZAGANJORI 3,829,950
• NDOC KURBINI 330,750
• 865,600
• THOMA ÇILI 1,417,500
• 130,365
• MIHAL ARIF BRUSHKA 20,061,668
• VIKTOR  KAÇIROTI 18,627,734
• LLESH NDUE PERGEGA -7,752,560
• MUSA CARA 6,516,084
• RIFAT  MECJA
• ANDREA BEDINI
• FIRDUS GOLEMI 2,700,000
• MYFTAR KUPI 8,423,100
• RAMADAN ZYFI 593,760
• ADEM KURTI 6,837,760
• ZAMIRA KAZAZI 4,018,140
• MYZEJEN FATOS CEREKJA 11,934,340
• MYNIR TIRANA 27,457,290
• MYNIR TIRANA 27,457,290
• BASHKIM VORPSI

• AGIM BESHIRI
• AGIM BESHIRI 57,465,000
• ALQIVADH BABE 8,722,400
• KANDILA BOZO
• NEIM JAUPI 68,819,736
• 7,613,060
• GANIMET KELLECI (KALLFA) -1,231,500
• QEMAL VLORA
• ILJAZ KRIPA 5,507,592
• JULIA TILKA 185,000
• BAKI XHUVELI 1,020,000
• JANULLA DIAMANDI 1,853,510
• QAZIM KASHARI 0
• ISA GJERGJI -7,361,640
• ASTRIT FORTUZI -104,194,018
• SABRI SHKRETA 120,230,280
• KASTRIOT BRAHIMAJ 908,000
• SADETE ZHEGU
• NAZMI OSMENI 9,056,350
• IBRAHIM REXHA 6,897,807
• IBRAHIM REXHA 6,897,807
• 9,668,000
• HAXHI KORKUTI -70,890
• RIFAT RIZVANOLLI 6,228,117
• RIFAT RIZVANOLLI 21,095,235
• RIFAT RIZVANOLLI 19,153,134
• QANIJE VOGLI -125,676,460
• FILIP LEKA
• MUSTAFA PAJA 2,060,520
• SHPETIM SULÇE 700,000
• GANI KALLUSHI -167,540,000
• -550,553,103
• KADRI DUMANI 56,923,650
• GENC DINGU 6,156,600
• GENC DINGU 12,313,200
• VIRGJIL SALLABANDA 0
• EMIL SHIROKA
• MEHMET BERATI 20,915,000
• HASAN BOGDANI -329,848,723
• ALI TAFAJ 40,181,400
• MUSA JONUZI
• GRIGOR REXHO 109,726,430
• THEODHORI KULECI 1,263,843
• THACI 13,393,800
• LLESH BRUNGA 74,950
• HAJRIJE CANI 2,134,705
• MIMOZA DEROLLI 10,357,850
• JASHAR XHAMETA
• JASHAR XHAMETA
• JASHAR XHAMETA
• 7,812,025
• VASIL KRISTO
• TRASH MIROCEJ 310,000
• PRENG COKU
• PRENG COKU 4,919,100
• HATIXHE PROGRI 1,468,570
• JASHAR XHAMETA
• JASHAR XHAMETA
• JASHAR XHAMETA
• BASHKIM TOSHKESI 2,116,800
• ADHURIM, AGIM MALE 10,011,866
• 13,125,924
• ARTAN MENZELXHIU 14,398,335
• VEZIRE  BEGA
• PAVEL KOJA 37,673,411

• IRFAN GJYREZI 723,435
• THOMA THEOARI
• MINELLA BALLÇO 713,500
• SABIHA KASIMATI 6,956,958
• ALUSH MUSAJ 137,219
• GAZMEND LLAZANI 4,278,050
• QAZIM JACE 674,152
• ADEM KROI 644,240
• FETA SAKAJANI 1,057,836
• THEMISTOKLI MARKO 21,579,582
• STEFAN  LIPJA 3,271,202
• SPIRO   BITUNI 2,209,285
• QANIJE VOGLI 3,669,901
• QANIJE VOGLI 3,683,295
• GAZMEND LLAZANI 5,838,546
• SOTIRAQ FOTO 2,263,750
• MUHARREM VUCI 15,352,088
• AGRON KOKALARI
• LEFTERI VASHO 19,466,711
• PËLLUMB CARCANI 4,684,365
• LUAN CAUSHOLLI 2,238,393
• VELI DISHA 1,915,500
• 7,902,342
• SALI BRAHIM BEGU 2,612,877
• MUSA MJOLLI 14,398,335
• RUSTEM SPAHIU 6,388,843
• 3,817,233
• 3,515,873
• LEFTER  PEPO
• AHMET RIZA PUKA 5,659,815
• MEHMET DEMISHAJ 1,549,696
• SEFEDIN FUGA -38,633,385
• RAKIP VORPSI -233,057,444
• THODHORI DRIZA 3,903,274
• RAMAZAN REXHA -13,152,310
• FERIT BACI 5,292,559
• ANDREA GANI 624,660
• TRASH LEKA 756,256
• RAMAZAN PETI 10,752,000
• TRASHEGIMTARET IBRO 69,266
• NIKO LLAZI KOLE
• TRASHEGIMTARET LECI (HILA) 1,486,752
• VASILI PUSHI
• TRASHËGIMTARËT 3,987,490
• LEZE ZEF MARASHI
• ZIJA KOPLIKU 3,373,502
• VIOLETA MATO 829,183
• ADLIJE IBI 876,217
• NURIE DOKU, XHEMILE MYFTARI 2,514,551
• NOVRUS PASHAJ 3,584,645
• FASLLI ÇELAJ 1,634,125
• TRASHEGIMTARET CERKERKU 596,619
• TRASHEGIMTARET RAMADANI 2,279,480
• RAKIP VORPSI 8,270,672
• RAKIP VORPSI 2,430,975
• TRASH`GIMTARET LAHI 3,244,944
• YZEDIN ALUSHI 2,691,608
• XHEVDET PELLUMBI 168,000
• GAZO  ZVEZDA 1,737,239
• 5,546,402
• BEQIR BASHLLARI 154,775
• JASHAR XHAMETA
• SHAQIR BOZGO
• REXHEP GOLEMI 5,317,005
• RUKIE DAKA 11,615,670

• MEHMET KACA 20,229,065
• MUSTAFA BASHA 10,247,925
• MUSTAFA BASHA
• RAMAZAN REXHA -64,258,955
• ISMAIL  RISILIA 2,040,000
• AJET XHEMALI AXHAMI 1,608,448
• AGLLAI HARITO 73,665,900
• BAJRAM RAMALIU
• BUJAR TABAKU 35,158,725
• HYDAJET RRABOSHTA 26,279,450
• ALBANA JUKNI
• SYRRI MYRTJA 6,442,827
• HAVA HALLUNI
• SAL ADEMI 151,847
• SULEJMAN SRAFA 15,210,000
• CESK GJELUCI 559,980
• IDRIZ BALLA -17,474,181
• AGRON SHEHI 14,079,860
• MEDINE DEBINJA 298,068
• MEDINE DEBINJA 1,299,984
• MIRVAN DEMNERI -276,410,734
• FARHIJE BAKO 519,994
• GJON MARK NDOJI (PRENGA) 131,363
• NURIJE RAMA 554,815
• HAJREDIN ZADEJA 59,544
• HEKURAN HOXHALLARI 568,511
• SHEFKI PILLATI 855,425
• MEMET CAKA 418,156
• DONIKA ÇOÇOLI 1,170,475
• XHEMAL BEQIRI 1,918,812
• HASAN RAMAZAN BOGDANI 1,137,581
• HYSEN ÇOÇOLI 2,340,951
• PAVEL DRIZA -1,603,544
• LIHE PALI -3,590,688
• RAMAZAN KOLA -357,600
• KOSTANDIN EKONOMI 2,837,500
• RESHAT ZEQAJ 9,542,457
• EDMOND JANUSHI 4,326,112
• BAKI QAMA -125,250
• 1,918,336
• JASHAR XHAMETA
• BEQIR HUSHA
• EVGJENIA PAPAKOSTANDINI
• KOSTANDIN DHIMA 7,614,210
• STAVRI PRENDA 715,000
• SALI RAM SHETA 1,101,024
• EQEREM KRUJA
• HASAN ZALOSHNJA 7,381,944
• SHARRA SHARRA 4,419,954
• JANUL LESHI
• ABAZ KOLA -1,013,200
• VITARI GAMI 11,026,000
• 955,980
• ZIJA PERKAZI 2,312,856
• HAXHI BRACE 30,036,200
• GORA NUSHI 7,015,236
• PETRO ÇIKOPANA 3,478,479
• APOLLON BAÇE 12,998,683
• 18,006,048
• DAJLAN OMERI 0
• EJLL GJONI 135,000
• KODELI
• PELLUMB XHELO 2,543,423
• NAIM VERRIA 6,464,788
• NADIR FERKO 1,029,357
• ZAIM MYFTARI 330,865

Përfituesit  që janë kundër vlerësimit financiar që ka vendosur Agjencia mund të ankimojnë

ATP: Lista e re me 270 pronarët
që marrin kompensimin

Dosjet në të gjithë vendin për vitet 1993-1997

Ornela Manjani

Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka përfund
uar vlerësimet finan-

ciare edhe për 270 dosje pr-
onarësh. Lista është botuar
dje në Fletoren Zyrtare dhe
përmban të dhënat e plota
mbi çdo dosje. Agjencia bën
të ditur se në përfundim të
procesit të verifikimit të ven-
dimeve të administruara
pranë arkivës së ATP-së, ka
njohur të drejtën e kompen-
simit të subjekteve të
shpronësuar për dosjet e
viteve 1993-1997. Të dhënat
lidhur me numrin e vendim-
it, gjeneralitetet e subjek-
teve të shpronësuar, sipër-
faqja e njohur për kompen-
sim, vlerësimi financiar për-
katës apo mangësitë në do-
kumentacion dhe problema-
tikat në vlerësim, jepen të
detajuara për çdo dosje.
APLIKIMI PËR
KOMPENSIM

Pronarët që janë dakord
me vlerësimin e ATP-së
kanë gjashtë muaj kohë për
të plotësuar dokumentet.

Përfituesit duhet të dorë-
zojnë në ATP nëntë doku-
mente për të marrë 20 % të
vlerës së pronës në para dhe
80 % kompensim fizik. Shi-
frat janë bërë të ditura nga
burime zyrtare pranë Agjen-
cisë së Trajtimit të Pronave
sipas të cilave mësohet se të
gjithë pronarët, për dosjet e
të cilëve është dhënë një
vlerësim duhet të paraqiten
në agjenci për të dorëzuar:
kërkesë për kompensim;
konfirmimin nga ZVRPP
përkatëse mbi gjendjen ju-
ridike të pronës që kompen-
sohet dhe nëse është ushtru-

ar apo jo e drejta e para-
blerjes (nëse është njohur në
vendim); dëshmi trashëgim-
ie; prokurë; deklaratë note-
riale të nënshkruar nga sub-
jekti i shpronësuar; dek-
laratë noteriale të nënshkru-
ar nga subjekti i shpronë-
suar; vërtetim për numrin e
llogarisë bankare; dokument
identifikimi dhe mandat pag-
ese. Ndërkohë pronarët që
nuk janë dakord me vlerësim
duhet të brenda 30 ditëve
nga data e publikimit të
listës të ankimojnë vendi-
min në Gjykatën Adminis-
trative të Apelit.

DOKUMENTET

1. Kërkesë për kompensim.
2. Konfirmimin nga ZVRPP përkatëse mbi

gjendjen juridike të pronës që
kompensohet dhe nëse është ushtruar
apo jo e drejta e parablerjes (nëse është
njohur në vendim).

3. Dëshmi trashëgimie nëse ka ndryshuar
rrethi i trashëgimtarëve.

4. Prokurë e nënshkruar nga të gjithë
trashëgimtarët e ligjshëm, ku si tagër i
nevojshëm të jetë dhe e drejta për të
tërhequr vlerën financiare në emër të tyre.

5. Deklaratë noteriale të nënshkruar nga
subjekti i shpronësuar/përfaqësuesi me
prokurë i të gjithë trashëgimtarëve ligjorë të

subjektit të shpronësuar, përmes së cilës
subjektet vetëdeklarojnë nëse vendimi
përfundimtar i kompensimit apo vlerësimi i tij
është ankimuar apo jo në rrugë gjyqësore, si
dhe nëse këto subjekte kanë qenë apo jo të
paditur apo persona të tretë në proceset, për
të cilët ata aplikojnë për kompensim, janë
kundërshtuar apo jo gjyqësisht nga ana e
tyre, si dhe nëse këto subjekte kanë qenë të
paditur apo persona të tretë në proceset
gjyqësore me objekt ankimin e vendimit, për
të cilin ata aplikojnë.

6. Vërtetim për numrin e llogarisë bankare.
7. Dokument identifikimi.
8. Mandat pagese.
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NR EMER MBIEMER

1 SUELA POKA
2 MIKLOVAN ZENUNI
3 PELLUMB SELMANAJ
4 JORGJI BOCI
5 QEMAL SALIH RAPI
6 LELA KAMAM SEJDO
7 SPARTAK GANI KARANXHA
8 AVRAM MITER SHQAU
9 JANI RIZA TAFANI
10 OLTION JORGJI MEMA
11 THANAS ANDREA DULJA
12 SALI DERVISH CANI
13 KATINE TODI BOCI
14 THEODHOR RAMI RUSI
15 ROSEN DALIP RIKA
16 RAKIP QAMIL REXHEPI
17 FLORINDA FRASHERI
18 REZARTA BAKIRI
19 HAMDI LAZI
20 VASIL LALA
21 BENON LAMCJA
22 DRITAN SHAQIR KUSI
23 JANI RIZA TAFANI
24 TAULAND SHAMET BAHA
25 LULJANA ZHIKA
26 AMARILDO SHENARI LLANAJ
27 KASTRIOT DERVISHI
28 BEXHET KAPLLANI
29 ANUELA MERSIN SADE
30 ERION XHEVAT MALI
31 BARDHYL MITHAT SADIKAJ
32 FATIME XHAFERR SNALLA
33 BUKUROSH NDRICIM STAFA
34 ARMAND EDUART BALI
35 AGIM VASIL TOPI
36 NAUN XHOXHI KOKONESHI
37 FESTIM LLAPUSHI
38 RUSHAN METUSHI
39 FLAMUR SKENDER KUQJA
40 SADIK TOMORR PISHA
41 ALEMSHA SULEJMAN BEDHIJA
42 FLORIE ABEDIN SADIKAJ
43 ALBANA SHEFQET SHABANAJ
44 EQEREM BELUL LAJTHIA
45 FATMIR LIVAN MEHALLA
46 SKENDER XHELAL ILLIU
47 ILIR ISMET BELEGU
48 NAZIF PASHO BAJRAMI
49 VIKTOR RISTO MEMA
50 HAJDAR XHEMAL QOSE
51 VALTER GANI ROCI
52 PREN DEMIRI
53 HALIT RAMAZAN LAMCJA
54 SHPETIM HYSEN CEVELI
55 ISMAIL MUSA PRECI
56 TOMORR SAFET ZAMAJ
57 AISHE MUSA SKODI
58 SHKELQIM SADI ZELLI
59 SAZAN SALI BIBA
60 BURBUQE DEMIRI
61 KLODJAN IBRAHIM KISHTA
62 XHEVIT ZEQIR KURTINA
63 RUSTEM BERAM KARAJ
64 QEMAL SAMI BLLOSHMI
65 BEHAR QEMAL VLLAHI
66 BUJAR SHERIF RUCI
67 PETRIT SHABAN PISHA
68 MUSTAFA ISLAM KACULI
69 ZEQO QAMIL QEFA

70 ARDIAN NAZMI LEKA
71 GANI SAMI GERLICA
72 AGRON SAMI GERLICA
73 SULEJMAN RAMAZAN TAFA
74 RAMAZAN ZEF TORJA
75 ABEDIN SULE SALLJA
76 KADRI RIZA QYRA
77 TOMORR REXHEP KURTINA
78 ARJAN HAMIT TEODORI
79 ARTA BEQIR TOLLUMI
80 SOKOL XHELAL ELEZI
81 DEMIR VESEL CERRIKU
82 BEDRI TELHA RADOVICKA
83 LUMTURI JAHO BRAHO
84 ADELINA MUHARREM HOXHA
85 KUJTIM TEFIK KAPAJ
86 FATMIRA ABAZ LECOJ
87 KADRI RUSTEM RUSTA
88 AGIM FAIK DYRMA
89 HASAN IBRAHIM LIBRAZHDI
90 GEZIM KADRI SHIMA
91 HALIT CEKREZI
92 DHIMITER HALIT CEKREZI
93 ELVAN PETRIT GJYLA
94 ZENEL MESUT LEKA
95 GENC OSMAN GJYLA
96 FERIT MUSA PRECI
97 FATMIR QAZIM DELIU
98 NAZIF ISLAM PRECI
99 ABAZ QAMIL PISHA
100 QANI HASAN DEBROVA
101 BLEDAR AGIM KOCI
102 KUJTIM METAN PLAKA
103 AGRON BARI SULOLLARI
104 NEVRUZ AVDI BAJA
105 DRITAN ABAZ KASA
106 GEZIM FERIK HOXHA
107 DRITAN ABAZ KASA
108 AGIM HYSNI BAKU
109 KOSTANDIN MIHAL BEBI
110 AGRON BARI SULOLLARI
111 ALUSH DEMIR TUSHA
112 LUTFI BARI AGOLLI
113 SHERIF REXHEP RUCI
114 SHEFQET ISMAIL RAMA
115 SHPETIM MIHAL SULKUQI
116 ROLAND JANI BERDUFI
117 ENRIK AGUSH GURABARDHI
118 EGLIS DIJON FLAGA
119 XHEMAIL FATMIR LOPARI
120 ANDREA JORGJI ZGURI
121 PETRIT SABRI SULA
122 ASLLAN HAZIS REKA
123 CAPAJEV BAHUSHI
124 AFERDITA BEQIR BAHJA
125 BASHKIM MEHMET TIRANA
126 ISMAIL NURI SULA
127 ERION ANDREA PAPA
128 ALBERT RRAPUSH  AHMATI
129 ASTRIT KADRI MERKU
130 NAZMIJE SHEFKI SHEHAJ
131 GEZIM SEFER PJETRI
132 FERIT SULEJMAN CULLHAJ
133 SEFEDIN OSMAN KOKA
134 BASHKIM MEHDI LLESHI
135 KUJTIM JONUZ CEKA
136 XHEVDET HYSEN SKURA
137 PANDELI VANGJEL DEDJA
138 ZYLYF RAKIP HOXHA
139 HATIXHE RIZA STAFA
140 STEFAN VENEIMIN DERVISHI
141 SHPETIM REXHEP GORRICA

142 XHEVDET SALI SADE
143 ARDJAN BEQIR SADE
144 RAMIZ HAXHI KUMURIJA
145 SELIM HAXHI KUMURIJA
146 ARBEN LUAN BEDHIJA
147 KISHA ORTHODHOKSE

AUTOQEFALE E SHIQPERISE
148 ALBERT QEMAL VLLAHI
149 ANDRE NURI QELIKU
150 VLADIMIR MUHAMET MURATI
151 EFSTATHIOS NIKOLAOS GKIZIS
152 VJOLLCA MIHAL BENA
153 PETRO JOVAN KARAJ
154 AISHE SHAHIN POLJA
155 ARBEN XHEVDET DHEPA
156 FUAT HAXHI CELA
157 ASQERI KADRI HOXHA
158 GANI SHYQYRI BULLARI
159 REXHEP LLOKMAN HOXHA
160 AVNI SHERIF HALILAJ
161 JORGAQ TRIFON KARAJ
162 SHOQERIA SO-EL
163 BUJAR FATLI AGO
164 SPIRO MISK CULLHAJ
165 KOVI KOL BINJAKU
166 SHAHIN FAIK MEMA
167 DRIED EDMOND KASO
168 KUJTIM DEMIR SIBJA
169 GEZIM KADRI QEVANI
170 SKENDER AQIF MERKO
171 SHERIF RIZA QOSJA
172 MARINGLEN EDUARD

TERVOLI
173 ENDRIT BUJAR KOVACI
174 SHPRESA BAJRAM PELLUMBI
175 ARBEN ABEDIN BALA
176 SKENDER ISMAIL SHARRA
177 KASTRIOT VENEIMN SINANI
178 BEHEXHET ALI TAHIRI
179 QEMAL ISLAM ALLUSHI
180 MAJLINDA ISLAM XHAJA
181 RUZHDI SHAHIN DOCI
182 GJYHZYLE ISMAIL MINO
183 ELIDA FAIK KUMRIJA
184 XHIMI SOFOKLI ZACE
185 BUJAR TAHIR JAUPI
186 KAFAZE HASAN PISHA
187 NAMIK HAKI QEMALI
188 AGRON TAHIR KASA
189 DHIMITER IRAKLI BERDUFI
190 AVNI AQIF GJOSHI
191 HAJDAR HAMIT MALJA
192 ARMAND ARBEN MUSTAFARAJ
193 ISLAM LAVER CELANJI
194 EVSI JONUZ KOBURJA
195 ERJON TAQO LENA
196 HAVA GANI LLESHI
197 EVIS VEDAT SEFEDINI
198 ENDRIT OSMAN SULAJ
199 XHEVAHIR QEMAL IDRIZI
200 ILIA VANGJEL NIKOLLA
201 FATMIR SHKELQIM RRAPUSHI
202 SPIRO KOL JANI
203 SHAZIVAR MASAR KARAOSMANI
204 ELTON XHEVDET DUKA
205 GANI ZYBER KASA
206 SHOQERIA LENDON CO
207 MYZEJEN RUCI
208 ILIR YLLSON TEROLLI
209 JASHAR XHEMAL BITRA
210 DEMIR ASTRIT GJONA
211 VAHIT RAMAZAN SULA

212 BARDHUL GANI SINA
213 LEF ZAK BICA
214 ARISTIDH BRAHO AVDULI
215 AVNI VESEL HYSA
216 SAMI ZIJA DYBELI
217 FISNIK HEKURAN PINANI
218 SULEJMAN RAMAZAN FESATI
219 NAIM HAXHI MUCA
220 ILJAZ RUSTEM KODRA
221 SHAHE VEIS TABAKU
222 JONUZ ISUF BUZANI
223 VASILIKA RIZA PAPA
224 AGRON SHERIF RUCI
225 SHABAN SALI SHYTI
226 PETRIT MEHMET KRECA
227 TASIM OSMAN ROSA
228 BUKURIJE MUSTE SHKAMBI
229 SULEJMAN AGRON KUTROLLI
230 LULZIM TAHIR RRESHKA
231 SAFET HAZIZ MUZHAQI
232 ARBEN TOMORR ALIAJ
233 AGIM XHAFERR BETI
234 MYHYRI REXHEP ABAZI
235 KALEM ABDULLA KODRA
236 ARBEN MEHMET DELIMETA
237 DIONIS QEMAL BICA
238 PETRAQ PANDI GUXHO
239 NEVIL VELI POROCANI
240 LLAZAR

KOSTANDIN KOKONESHI
241 THODHORO KOCI FEZULLAU
242 THEMIJE LAZI KARROQE
243 SHOQ CONALB
244 FAIK ZYBER MYRTA
245 SHPETIM SULEJMAN TAFA
246 ENTELA BAJRAM CEKREZI
247 SONILA ALI LECI
248 THEODHOR THOMA MIHALI
249 VIOLETA MUHARREM PLASA
250 ELJANA RESHIT KILA
251 EOL HASIM KOKOSHI
252 VLADIMIR ADEM ISMAILI
253 ENGJELLUSH DERVISHI
254 PASHO BEQIR MUSTAFARAJ
255 FATMIR RAMAZAN XHELILI
256 SHOQ DIEL SHPK
257 RAMIZ TEKI FERO
258 MUSTAFA REXHEP METHASA
259 AVNI QEMAL BUSHI
260 ASTRIT DEMIR GJONA
261 THODHRO KOCI FEZULLAU
262 LULJETA FAIK SPAHIU
263 SKENDER ISMAIL SHARRA
264 ARTAN PETRIT SULA
265 GEZIM SEFER PJETRI
266 SHKELZEN BEHEXHET SALLA
267 BEDRI MUSA RROGA
268 JANCE HARUN DUKA
269 BARDHUL RRAPUSH CEREKJA
270 DHIMITER FATMIR TOLLUMI
271 GRANIK FATOS SHTRAZA
272 ILIRJAN REXHEP LEKA
273 ASTRIT ADEM KOLAMI
274 MAHMUT AGIM RUDA
275 HYSEN ISUF SHAULLI
276 ISLAM TEQEJA
277 REXHEP YMER KORRA
278 MONDI MEHALLA
279 HASAN SHAHIN KAMAMI
280 VERA PISHA
281 FATMIR CIFTJA
282 RAJMONDA TOCI

283 KOSTANDIN MARK SINANI
284 ARTUR JANI BERDUFI
285 ROLAND GEZIM RRODHE
286 DILAVER SABRI MICI
287 BEHAR ZENEL PERSINAKA
288 ALBERT RRAPUSH SHOPI
290 QEMAL RAMAZAN TUSHA
291 RIZA TAFA
292 REXHEP XHEVAT CENAJ
293 ISUF KUKA
294 LEURENC KUJTIM HUSHI
295 QANI DALIP REKA
296 INTESA SAN PAOLO
297 ARBEN QAMIL PRECI
298 NEKIJE KAMBER KARAJ
299 DHURATA REXHEP ARAPI
300 ARMEIDA AGIM SINAKOLI
301 KUJTIM XHEVIT SHEHU
302 SKENDER SALI DEDA
303 GEZIM AVDULLA DRAZHI
304 BASHKIM ISLAM KACULI
305 RAMAZAN SELIM LEKA
306 LUAN IBRAHIM KOTORRI
307 RIZA MERSIN KRYEMADHI
308 ENEA JETNOR HALIMLLARI
309 AGIM AVNI SHKEMBI
310 ESAT HALIT META
311 SHOQ ANONIME

PRODHIMEVE KARBONIKE
312 RAMAZAN ARIF TOPALLI
313 BEHARE NEVRUS ALLKJA
314 AGIM XHAFERR BETI
315 HAVA GANI BARDHI
316 ANILA KUJTIM RRUPULLI
317 APOSTOL THANAS SHELLA
318 AGIM QAZIM GJEVORI
319 FEJZI AGO
320 SEVDAIL ZUNA
321 BURBUQE DEMIRI
322 VANGJEL HALILI
323 AFERDITA MANTHIO
324 XHEVIT DESTAN SHEHU
325 EMIL BARCI
326 BUKURI DUNICARI
327 AVDULLA NASUFI
328 HATIXHE KUQASHI
329 XHAVIT SAMURRI
330 XHAFERR DIKA
331 ARDJAN META
332 ARDJAN META
333 KUJTIM SHEHI
334 FATMIR QOSJA
335 DITURI MICI
336 TOMORR HYSA
337 ISUF AGO
338 PETRIT AGO
339 HAMIDE KALEMI
340 MYRTEZA KALEMI
341 MUSTAFA AGO
342 XHEMAL BRAHJA
343 NDRICIM AGO
344 NDRICIM AGO
345 ZENEL KODRA
346 FATMIRA LECOJ
347 EDUART SALAJ
348 ENTI BANESAVE
349 HAXHI MUCA
350 ISA KREKA
351 GERALD GB
352 ARTUR SOTA
353 R5AHMI SELAMAJ
354 HEKURAN GJELI

355 EKOBETON KOCIASI
356 ILIR CAPJA
357 BASHKIM TIRANA
358 KADRI QAJA
359 DALIP BARDHOLI
360 SHOQ LARTI
361 DENIS DULJA
362 BEHEXHET DERVISHI
363 NAJETE XHAFERRI
364 SKENDER KURTI
365 EDMOND BRAKA
366 FATBARDH DEMETI
367 ISA KREKA
368 EMRO SKORA
369 SHKELQIM SKORA
370 INDRIT SKORA
371 HEKURAN HASA
372 SHOQ ENIRA METAL
373 AGIM DYRMA
374 JUNA KREKA
375 ZARIFE HYKO
376 RAMAZAN MEMA
377 FAMTIR BIBA
378 QEMAL HOXHA
379 ADIL KURTI
380 FATMIR FIRAKU
381 PETRIT PIKU
382 SPIRO ZGURI
383 NAZMIE ZOGU
384 ALTIN SKORA
385 MEHMET IBERSHIMI
386 KADRI RUDA
387 ADEM KOKICI
388 FERDINANT ALLKJA
389 FATOS SHEMSIU
390 HAXHI IBRAHIMI
391 ARTAN LAZI
392 JERTA MUFALI
393 NEBI ALLA
394 ROMINA SERICA
395 ILIR MURATI
396 HASAN LIBRAZHDI
397 DILA BESHI
398 ALI PENI
399 INTESA SAN PAOLO
400 BARDHUL HAXHIHYSENI
401 AFERDITA YLLI
402 UEDA GJORGA
403 YBI KERCELLI
404 HAJDAR ZHOBE
405 AGIM ZDRAVA
406 FOTI TABAKU
407 ZYDI ZDRAVA
408 KRISTO DOKOLLI
408 POKLENT FRASHERI
409 IRENA BALTEZA
410 ARQILEA MATO
412 OSMAN ZEJNELI
413 MINA SULONJAKU
414 ARJEN SHUTURIQI
415 NADIRE KARAJ
416 GENTIAN DHEPA
417 EDUART DHEPA
418 BUKURI AGO
419 ALKET ELEZI
420 BUKUROSH LLOZI
421 GENTJAN PLAKU
422 ASLLAN HASA
423 NDRICIM DOKOLI
424 YLLI HASA
425 KUJTIM XHIKA
426 ADEM HASANI

Legalizimet, përfituesit të paraqiten në hipotekë për të marrë certifikatën e pronësisë

ALUIZNI: 426 personat që
kanë gati tapitë e shtëpive
Lista me pronarët në qarkun e Elbasanit

ALUIZNI publikon
listën me 426 perso
na që kanë ndërtuar

pa leje dhe, pasi u është
miratuar leja e legalizimit,
duhet të paraqiten në
Hipotekë për të marrë certi-
fikatën e pronësisë. Për-
fituesit janë në qarkun e El-
basanit. Procedurat për mar-
rjen e tapisë janë ndjekur
nga ALUIZNI, i cili dorëzon
dosjen e plotë në Hipotekë,
por përfituesit duhet të sh-
kojnë në Zyrën e Regjistrim-
it të Pasurive të aplikojnë
për tapinë. Pas ndryshimeve

Ornela Manjani

të fundit ligjore qytetari do
të marrë një kopje për të
vërtetuar mbarimin e pro-
cesin të legalizimit, por
gjithë procedura vijuese për
regjistrimin në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme do të bëhet nga

Agjencia. Ndërkohë që sipër-
faqja e parcelës, për të cilën
miratohet kalimi i së drejtës
së pronësisë, nuk mund të
jetë më e madhe se trefishi i
sipërfaqes së bazës së
ndërtimit dhe për ndërtimet
pa leje me funksion banimi

jo më shumë se 500 m².
Sipërfaqet mbi masat e për-
caktuara në këtë pikë, të
cilat, për shkak të për-
masave ose konfiguracionit
nuk mund të shfrytëzohen
më vete për ndërtim, i shit-
en poseduesit të ndërtimit

pa leje sipas vlerës së
pronës, të miratuar me ven-
dim të Këshillit të Minis-
trave, vetëm nëse ka shpre-
hur më parë vullnetin,
nëpërmjet një kërkese me
shkrim. Ndërsa në rastin
kur ndërtimi pa leje dis-

ponohet nga më shumë se
një person fizik ose juridik,
regjistrimi i pjesëve takuese
mbi pasuritë (parcelë dhe
objekt) kryhet: në pjesë të
pandara, ideale, sipas num-
rit të subjekteve; në pjesë
takuese të ndara, sipas mar-
rëveshjes së nënshkruar
ndërmjet subjekteve lirisht
dhe të depozituar brenda
afatit të vetëdeklarimit. Sub-
jektet mund të përcaktojnë
përveç pjesës takuese edhe
pjesët fizike respektive nëse
ndërmjet tyre përputhet
vullneti.
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KOLEGJI I VAJZAVE “MEHMET AKIF”
NË OLIMPIADËN NDËRKOMBËTARE

INFOMATRIX & GENIUS 

kanë aplikuar 46 shtete (rreth 595 projekte) dhe pas 
fazës përzgjedhëse, nxënëset e kolegjit të vajzave 
“Mehmet Akif” janë shpallur finaliste në kategorinë 
e ndërtimit dhe projektimit të robotëve të 
programuar për të gjetur rrugën jashtë një labirinti 
duke përdorur sensorë të ndryshme.
 
Projekti i nxënësve Denida Blloshmi dhe Suela 
Luzi i quajtur “Path Finder” dhe ai i nxënëseve 
Emira Zekaj dhe Bukurida Shqezi, i quajtur “Maze 
Solver” janë në punim e sipër për krijimin e dy 
robotëve me të cilët do të konkurojnë në këtë 
olimpiadë robotike.

Këtë vit kolegji i vajzave “Mehmet 
Akif” vjen në një tjetër dimension, 
atë të Robotikes. Nxënëset nga 
klasat e 11-ta Denida Blloshmi, 
Suela Luzi, si edhe nxënëset nga 
klasat e 10-ta Emira Zekaj dhe 
Bukurida Shqezi, kanë marrë nismën 
për të themeluar një klub robotike, 
me objektiva të qarta dhe në kërkim 
të risive në këtë kuadër, si edhe me 
synimin për të marrë pjesë në 
olimpiada te ndryshme botërore. 

“Infomatrix” është një olimpiadë 
ndërkombëtare e projekteve 
kompjuterike, e lindur nga një 
dëshirë për të sjellë së bashku 
studentët më të mirë të I.T.-së në 
botë. 
Olimpiada konsiston në idetë 
inovatore, përsosmërinë e tyre dhe 
shkëmbimin e eksperiencave midis 
studentëve dhe mësuesve nga vende 
të ndryshme të botës. Olimpiada 
mbahet në Bukuresht (Rumani) nga 
10 deri në 13 maj. Në këtë olimpiadë 

Nga ana tjetër, në olimpiadën 
botërore “GENIUS”, që mbahet në 
Oswego (New York) të SHBA-së 
nga 11 deri ne 16 qershor, nga 1409 
projekte që kanë aplikuar nga mbarë 
bota janë kualifikuar vetem 597 prej 
tyre. Nxënësja e klasës së 10-të 
Kiara Lamaj në kategorinë Creative 
Writing me esenë “Beast” dhe 
nxënësja e klasës së 11-të Suela Luzi 
në kategorinë e Robotikës me 
projektin “The Farmer” janë 
përzgjedhur si finaliste në këtë  
olimpiadë.

Ndërkohë që vajzat, me dëshirën për 
të përfaqësuar denjësisht shkollën 
dhe Shqipërinë, përgatiten për 
projektet e tyre, ne i urojmë suksese 
në rrugën që kanë zgjedhur dhe 
shpresojmë që mundi i tyre të 
shpërblehet denjësisht.

Pretenca, 25 vjet heqje lirie edhe për 4 të pandehurit e tjerë

1.7 tonë kanabis, prokuroria: 8 vjet burg
për ish-shefin e rendit në Tepelenë

"Gani Abazi mbante lidhje me kultivuesit e drogës"

SHKURT

Abuzimi, gjykata pezullon nga detyra kryeinspektorin e IMT
DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Prokuroria e Durrësit ka proceduar penalisht

kreun e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Durrës, Ar-
tur Çela, ndërsa gjykata ka vendosur ditën e djeshme pezu-
llimin e tij nga detyra. Sipas prokurorisë, Artur Çela dyshohet
se ka konsumuar elemente të veprave penale "Shpërdorim
detyre" dhe "Korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funk-
sione publike". "Gjykata Durrës në datë 10 prill 2018 vendosi
ndaj tij masën e sigurimit personal ndaluese dhe shtrënguese
"Pezullim i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik" dhe "Ndal-
imi për të qëndruar në ambientet e IMT-se Durrës", thuhet
ndër të tjera në njoftimin e gjykatës së qytetit bregdetar. Rasti
për të cilin akuzohet Çela lidhet me mosveprimin për të prishur
një objekt në lagjen numër 17 në Durrës, duke favorizuar një
person, por pas denoncimit u shkarkua nga detyra.

Pas dasmës në mort, 2 kushërinjtë përcillen në banesën e fundit
MALLAKASTËR MALLAKASTËR MALLAKASTËR MALLAKASTËR MALLAKASTËR - Një ditë pas aksidentit tragjik të

ndodhur në aksin Levan-Tepelenë, familja Murati, të
afërm dhe miq të tyre kanë përcjellë për në banesën e
fundit Fisnikun dhe Agustinin. Mes lotëve dhe dhimbjes
së madhe iu dha lamtumira e fundit dy kushërinjve, për-
katësisht 32 dhe 30 vjeç. Dy të rinjtë dhe e fejuara e njërit
prej tyre (Fisnikut) humbën jetën teksa po ktheheshin nga
dasma. Automjeti tip "Suzuki" me targa greke IHZ 1755
doli nga rruga dhe përfundoi në një kanal me ujë afër fs-
hatit Varibop. Ndërkohë, trupi i pajetë i shtetases me
origjinë franceze, Nazia Aham 34 vjeç) është sjellë në
morgun e Tiranës nën përkujdesjen e ambasadës franceze.
Pritet që të transportohet drejt vendit të saj të lindjes.

Kamioni përplaset me trenin tek ura e Milotit, lagosen 3 persona
LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË LEZHË - Një aksident i rëndë ka ndodhur mëngjesin e

djeshëm në vendin e quajtur ura e Milotit, në afërsi të fshatit
Pllanë të Lezhës. Tre persona janë plagosur rëndë, pasi një
kamion është përplasur me trenin e pasagjerëve të linjës Sh-
kodër-Tiranë dhe për pasojë ka rënë nga ura. Mësohet se ka-
mioni po lëvizte në vendin ku rruga kryqëzohet me shinat,
kur treni e ka marrë para. Tre të plagosurit janë dërguar në
spitalin e Lezhës për të marrë ndihmën mjekësore, ndërsa
mësohet se janë jashtë rrezikut për jetën. Sipas burimeve
policore, në aksidentin e djeshëm u plagos drejtuesi i kami-
onit A.P., 44 vjeç dhe dy personat e tjerë që udhëtonin me të.
Menjëherë policia ka shkuar në vendngjarje dhe ka nisur
hetimet për zbardhjen e plotë të shkakut të aksidentit.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Prokuroria e Krimeve
të Rënda ka kërkuar
dënimin me 33 vite

burg për 4 persona të aku-
zuar për kultivim të
kanabisit, mes të cilëve dhe
ish-shefin e rendit të poli-
cisë së Tepelenës. Për Gani
Abazin është kërkuar dëni-
mi me 8 vjet heqje lirie. Si-
pas prokurorisë, ish-efektivi
i policisë, i cili u gjykua në
masë sigurie "Arrest sh-
tëpie", mbante kontakte me
kultivues të kanabisit në
disa fshatra të Tepelenës,
ndërsa ishte pjesë e policisë
së qytetit jugor. Për akuzat
e "Kultivimit të bimëve
narkotike" dhe "Grupit të
strukturuar kriminal"
prokuroria ka kërkuar dek-
larimin fajtorë të tre të bash-
këpandehurve të tij. Sipas
pretencës së përgatitur nga

PRETENCA

1. Gani Abazi,
8 vite burg

2. Besim Zika,
9 vite burg

3. Pëllumb Rona,
8 vite burg

4. Festim Rona,
8 vite burg

prokurorët Ened Nakuci
dhe Vladimir Mara, për Be-
sim Zikën u kërkuan 9 vite
burg, ndërsa për Pëllumb e
Festim Ronën nga 8 vite. Të
pandehurit e kësaj dosjeje u
arrestuan në shkurt të vitit
2017, gjatë një operacioni ku
u sekuestrua në total një
sasi prej 1.7 tonë kanabis.
Organet e drejtësisë ranë në

gjurmët e të pandehurve
nga hetimet që po kryheshin
nga Prokuroria e Tiranës për
llogari të vrasjes së Elton
Çiçës në maj të vitit 2016 në
kryeqytet. Përgjimet e disa
personave me banim në Tepe-
lenë zbuluan angazhimin e
tyre në kultivimin e kanabisit
në disa fshatra të zonës dhe
faktin se ata bashkëpunonin

dhe kishin mbështetje nga
punonjës të policisë. Nga heti-
mi i mëtejshëm i Krimeve të
Rënda u ngritën dyshime se
Gani Abazi, punonjësi i poli-
cisë së zonës që mbulonte fs-
hatrat ku vepronin të aku-
zuarit, jo vetëm kishte dijeni
për ekzistencën e parcelave
të kultivuara me lëndë
narkotike, por dinte me sak-
tësi numrin e rrënjëve të
mbjella dhe emrin e per-
sonit që kujdesej për to.

Gani Abazi
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Ambasadori rus Vassily Nebanzia: Ndërhyrja mund të sjellë pasoja të paparashikueshme

SHBA: Do të sulmojmë Sirinë! Rusia, mos guxoni!
Aleatët mohojnë sulmin kimik ndaj popullatës civile

AMBASADORI
RUS
"Nuk ka pasur asnjë
sulm kimik. Nëpër
kanale të caktuara
të komunikimit
tashmë i kemi bërë
me dije SHBA-ve se
përdorimi i forcës
ushtarake, nën
pretekst të rremë
kundër Sirisë, ku me
kërkesë legjitime të
qeverisë siriane janë
vendosur ushtarët
rusë, mund të sjellë
pasoja të
paparashikueshme",
tha ambasadori rus
Vassily Nebenzia.

SHKURT

Personi në qendër të fotos,
një palestinez i
paarmatosur, është qëlluar
për vdekje nga një snajper
i ushtrisë izraelite. Gjatë
videos e cila u bë virale
dëgjohet një person që
filmon ngjarjen duke
biseduar. Pasi bien dakord
për objektivin, dëgjohet
edhe e shtëna fatale e
snajperit. Ekzekutimi
shoqërohet me brohoritjet
e gëzueshme të disa
njerëzve, të cilët sigurohen
se çdo gjë është filmuar.
Videoja u denoncua nga
politikanët izraelit dhe ka
ndodhur në kufirin Izrael-
Gaza disa muaj më parë.

FOTOLAJM
USHTARI IZRAELIT FESTON NDËRSA
VRET PALESTINEZIN E PAARMATOSUR

Kemi shumë mundësi
ushtarake dhe do të
vendosim shumë

shpejt se çfarë përgjigje do
t'i japim këtij sulmi" është
ky premtimi i presidentit
amerikan, Donald Trump
ndaj sulmit kimik të regjim-
it të Bashar al Asadit ndaj
qarkut Duma në Siri. Trump
akuzoi drejtpërdrejtë presi-
dentin rus, Vladimir Putin
dhe Iranin për mbështetjen
që i japin Asadit, ndërsa ka
paralajmëruar se Rusia ose
çdo vend tjetër që mban
përgjegjësi për sulmin do të
paguajë një çmim. Ndërko-
hë, presidenti i SHBA ka an-
uluar edhe udhëtimin e tij të
parë zyrtar në Amerikën
Latine për t'u përqendruar
në çështjen e sulmit të dys-
huar kimik në Siri. Qeveria
siriane dhe aleatët e saj,
Rusia dhe Irani, e mohojnë
se sulmi ka ndodhur në të
vërtetë. Menjëherë pas dek-
laratës së Trump, i dërguari
special i Rusisë për Këshil-
lin e Sigurimit, Vassily
Nebanzia,  e ka parala-
jmëruar SHBA-të për paso-
ja të rënda në rast të ndon-
jë sulmi nga kjo e fundit në
Siri. "Nuk ka pasur asnjë
sulm kimik. Nëpër kanale
të caktuara të komunikim-
it tashmë i kemi bërë me
dije SHBA-ve se përdorimi
i forcës ushtarake, nën
pretekst të rremë kundër
Sirisë, ku me kërkesë legji-
time të qeverisë siriane
janë vendosur ushtarët
rusë, mund të sjellë pasoja
të paparashikueshme", tha
ambasadori rus Vassily
Nebenzia.  Këtë parala-
jmërim Nebanzia e bëri në
mbledhjen speciale të
Këshillit të Sigurimit të
thirrur nga SHBA, pas sul-
meve kimike në Siri dhe
pas kërcënimit nga SHBA
se qeveria siriane dhe Ru-
sia do të paguajnë shtren-
jtë për sulmet. Sakaq, pres-
identi rus, Vladimir Putin
e ka dënuar këtë provokim
të papranueshëm dhe supo-
zime për atë "gjoja" sulm
kimik. Mbikëqyrësi global
i armëve kimike ka thënë
se do të dërgojë një ekip
për gjetjen e fakteve në
Douma, ku burimet mjekë-
sore raportojnë se dhjetëra
persona u vranë nga një
sulm kimik atje. Forcat qe-
veritare siriane janë vënë
në gatishmëri të lartë në të
gjithë vendin nga frika e
një goditjeje amerikane,
pas një sulmi të kryer me
sa duket me armë kimike
pranë Damaskut. Siria ftoi
të martën organizatën
vëzhguese ndërkombëtare
të armëve kimike për të
hetuar sulmin e dyshuar
me gaz helmues gjatë fund-
javës në një qytet të mbaj-
tur nga kryengritësit.

Si pasojë e sulmit me
armë kimike të regjim-

it të Bashar al Asadit ndaj
qarkut Duma, numri i
civilëve që humbën jetën
ka shkuar në 78, mes tyre
edhe shumë fëmijë. Qever-
ia e Sirisë i ka quajtur
akuzat për një sulm kimik
një "trillim", por shumica
prej civilëve që humbën
jetën nuk kanë pasur gjak-
derdhje dhe në pjesën e
gojës dhe hundës së tyre
kanë pasur shkumë të
bardha që buron nga
mbytja e sulmit kimik.
Forcat e regjimit, të cilët
ditë më parë përsëri fillu-
an sulmet intensive ndaj
qarkut Duma nën kon-
trollin e opozitarëve, edhe
më 19 mars kryen sulm me
armë kimike me përm-
bajtje të gazit klorin në
këtë vend. Në një raport të

Greva paralizon
Gjermaninë,

anulohen qindra
fluturime

Dy prej linjave ajrore
më të mëdha të Eu-

ropës janë prekur nga gre-
va, duke lënë në tokë qin-
dra fluturime e duke
prekur kështu me mijëra
udhëtarë. Të prekur në
këtë mes janë edhe sh-
qiptarët, pasi në aeropor-
tin ndërkombëtar "Nënë
Tereza" të Rinasit ishte
parashikuar ardhja e një
avioni nga Frankurti në
Tiranë në orën 13:10, e më
pas nisja e tij për kthim
në Frankfurt në orën
13:50. "Lufthansa" është
detyruar të anulojë 800
nga 1.600 fluturimet e
planifikuara për shkak të
grevës së punonjësve të
sektorit publik. Ndërpre-
rja e funksioneve është në
fuqi në aeroportet e
Frankfurtit, Mynihut,
Këlnit dhe Bremenit.
Njëkohësisht me të, edhe
"Air France" ka anuluar
një në 4 prej fluturimeve
të saj pasi ekuipazhet e
kësaj kompanie morën
pjesë në grevë, në mbësh-
tetje të pretendimeve për
rritjen me 6% të pagave.
"Lufthansa" tha se rreth
90 mijë pasagjerë janë
prekur nga greva e sek-
torit publik gjerman, që
gjithsesi nuk përfshin
medoemos edhe stafin e
linjës ajrore.

Pikasin policinë,
braktisin çantën me

drogë në kufirin
Greqi-Shqipëri

JANINE JANINE JANINE JANINE JANINE - Rreth 20 kilo-
gramë lëndë narkotike e
llojit marijuanë është gje-
tur mëngjesin e sotëm në
kufirin Greqi-Shqipëri.
Sipas policisë greke, dro-
ga u gjet e futur në një
çantë, e cila ishte brakti-
sur në një zonë pyjore në
Neohori të Pogonit, në
Janinë. Dyshohet se trafi-
kantët kanë pikasur po-
licinë dhe janë larguar me
shpejtësi duke braktisur
drogën. Pas sekuestrimit
të drogës dhe peshimit të
saj, ka rezultuar së në
çantë kishte ekzaktësisht
19 kg 450 gramë marijua-
në. Sakaq, policia greke po
vijon kontrollet në zonë
dhe po punon për kapjen
e poseduesve të lëndës
narkotike.

Sulmi me armë kimike,
shkon në 78 numri i të vdekurve

publikuar më 4 prill të vitit
2018, rrjeti sirian për të
drejtat e njeriut (SNHR) njof-
toi se regjimi i Asadit ka për-
dorur 214 herë armë kimike

që nga fillimi i luftës civile dhe
11 herë vetëm pas masakrës
në Han Shejhun. Në qarkun
Duma, e cila është pika e fun-
dit nën kontrollin e opozi-

tarëve në Gutën Lindore,
aktualisht rreth 100 mijë
persona jetojnë nën rre-
thim. Ndërkohë, Shtetet e
Bashkuara i bënë thirrje
Rusisë t'i japë fund kësaj
mbështetjeje të pakuptimtë
dhe të punojë me komunite-
tin ndërkombëtar për të
parandaluar sulmet e tjera
barbare me armë kimike.
Raportimet për sulmin me
gaz në Douma ndodhën
pikërisht një vit pas sulmit
me helme kimike në Khan
Sheikhoun në Sirinë Veri-
ore, që shkaktoi dhjetëra të
vrarë. Ai sulm bëri që Shte-
tet e Bashkuara të godasin
me raketa "Tomahawk" ba-
zën ajrore siriane.

Ambasadori rus,
Vassily Nebenzia

Presidenti i SHBA-ve,
Donald Trump
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“Kemi qëlluar pak 
si të martuar”, këngëtarja 
poston foton humoristike

Na ishte një 
herë… trikoja

 me rombe

Jo më në Shqipëri, ju prezantojmë me jetën e re të disa prej figurave të njohuraJo më në Shqipëri, ju prezantojmë me jetën e re të disa prej figurave të njohura

Nga Ledina Çelo tek Albërie Hadërgjonaj, Nga Ledina Çelo tek Albërie Hadërgjonaj, 
ja profesionet e reja të njerëzve të famshëmja profesionet e reja të njerëzve të famshëm

“BULEVARDI POLITIK”“BULEVARDI POLITIK”
•  Deputetja e Fierit shpërndan •  Deputetja e Fierit shpërndan 
vezët e Pashkës në Kuvendvezët e Pashkës në Kuvend
•  •  Berisha, i veshur sport dhe me Berisha, i veshur sport dhe me 
atlete në mbledhjen e grupitatlete në mbledhjen e grupit
•  •  Ambasadori Lu, shëtitje në Ambasadori Lu, shëtitje në 
park me veshje sportivepark me veshje sportive
•  •  Fjalë veshi mes deputetëve, Fjalë veshi mes deputetëve, 
çfarë po i thotë Evsi Kushi, çfarë po i thotë Evsi Kushi, 
Angjelit?Angjelit?

VIP-at  VIP-at  që zgjodhën të që zgjodhën të 
punojnë jashtë venditpunojnë jashtë vendit
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Thuhet se "guri është i
rëndë në vend të vet"
sipas një shprehjeje

popullore, por mesa duket
nuk paska qenë e njëjtë për
të gjithë ne. Shumica mun-
dohen të largohen nga Sh-
qipëria për një jetë të re, më
të mirë. Kësaj radhe kemi
vendosur që të listojmë disa
nga vip-at tanë që zgjodhën
të vijonin jetesën e tyre jas-
htë vendit dhe për më tepër
edhe të ndryshonin profesio-
nin e tyre. Kushtet? Jetesa?
Mundësitë ekonomike apo
vlerësimi i figurës? Ja cilat
janë disa nga arsyet që
mund të përcaktojnë përfun-
dimisht largimin e shu-
micës prej tyre.

Hueda El SayedHueda El SayedHueda El SayedHueda El SayedHueda El Sayed
Ajo është një nga figurat më
të dashura për shqiptarët.
Showgirli "përjetësisht e
re", Hueyda El Said prej ko-
hësh tashmë ka vendosur të
mos jetojë në vendin tonë.
Pak kohë më parë na befa-
soi teksa deklaroi publik-
isht se i ka dhënë fund mar-
tesës së saj me francezin
Michael Tamisier. Çifti i njo-
hur jetonte në Luksemburg
dhe ishin bërë prindër të një
djali bukurosh të quajtur
Gabriel. Sipas Hueyda-s, ata
u ndanë pasi bashkëshorti e
tradhtoi me një femër tjetër.
Një periudhë shumë e vësh-
tirë kjo për ish-balerinën
shqiptare, por pasi kaloi disa
javë e mbyllur vetëm në sh-
tëpi gjeti forcë për të ecur
para për vogëlushin e saj.
Ndërkohë që mesa duket ajo
ka rinisur një jetë të re.
Nëpërmjet një postimi në 'In-
stastory' ka bërë të ditur se
tashmë ka filluar një punë
në një bankë në Luksem-
burg.

Albërie HadërgjonajAlbërie HadërgjonajAlbërie HadërgjonajAlbërie HadërgjonajAlbërie Hadërgjonaj
Këngëtarja Albërie Hadërg-
jonaj po qëndron në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës.
Gjatë muajve të verës, ajo
pritet të kthehet sërish në
Kosovë, për të nisur turin e
saj të koncerteve, ndërsa
nuk do të mungojnë edhe
projektet e reja. Hadërg-
jonaj, e cila është shumë e
pëlqyer për këngët e saj, javë
më parë u bë temë e medieve,
për shkak të një foto-mon-
tazh eksplicite të publikuar
në rrjetin social 'Instagram',
pasi asaj i kishin 'hakuar'
llogarinë. Në një imazh të
publikuar pranë një treni,
Hadërgjonaj ka bërë me dije
se i ka ecur mjaft mbarë ko-
hëve të fundit, kjo pasi ka
nënshkruar një kontratë

milionëshe. "Vetëm mbarë
më ecën kur ma qani hallin.
Për të gjithë ata që më urre-
jnë, sapo përmbylla një kon-
tratë 20 milionë dollarëshe",-
ka shkruar Albëria në
mbishkrimin e fotografisë.
E puna që Albëria bën aktu-
alisht jashtë vendit nuk ka
të bëjë me muzikën. Ajo ësh-
të tashmë një agjente e pa-
surive të paluajtshme në një
nga kompanitë më të suk-
sesshme të kësaj natyre në
SHBA. Ajo me ndjekësit ka
ndarë këtë eksperiencë dhe
i ka falënderuar për mbësh-
tetjen që i kanë ofruar në
vazhdimësi. "Pak për mua!
Do të doja të falënderoja se-
cilin prej jush për mbësh-
tetjen e vazhdueshme që më
keni dhënë në çdo mënyrë.
Jam këtu për të ndarë për-
vojën time, këtu jam për të
treguar veçanërisht çdo
grua që vjen në këtë vend të
mahnitshëm duke u frikë-
suar se nuk mund të bëjnë
ajo. Besoni në veten tuaj!",-
ishin fjalët e saj përkrah
imazhit ku e ka publikuar
'CV-në'

Ledina ÇeloLedina ÇeloLedina ÇeloLedina ÇeloLedina Çelo
Këngëtarja Ledina Çelo prej
vitesh jeton në Gjermani,
ku ka ndërtuar jetën e saj
bashkë me bashkëshortin e
saj, ish-boksierin e njohur
Naser Kabashin. Të jetuarit
larg i ka dhuruar benefite të
shumta këngëtares si: një
jetesë më të mirë dhe një të
ardhme më të sigurt për fëm-
ijët, por ka pasur edhe vësh-
tirësitë e veta. Ndonëse nuk
është shumë aktive në muz-

ikë, Ledina është e an-
gazhuar aktualisht me per-
feksionimin e gjuhës gjer-
mane, edhe pse di një pjesë
të mirë të saj, por jo të tërën.
Ndërkohë që në një interv-
istë të bërë së fundmi ajo ka
deklaruar se merret me
menaxhimin e biznesit pri-
vat, që ka së bashku me bash-
këshortin, ku punojnë 500
punonjës. "Unë mbaj kont-
abilitetin e familjes sime…
Punë, punë natë e ditë",-ka
thënë Ledina duke zbuluar
për herë të parë që është e

angazhuar me biznesin e
bashkëshortit, Naim Ka-
bashi në Gjermani.

VVVVVedaedaedaedaedat t t t t AdemiAdemiAdemiAdemiAdemi
Këngëtari i njohur Vedat
Ademi, brenda një kohe të
shkurtër u shndërrua në yl-
lin e adoleshentëve sa i për-
ket baladave të rrokut. "Më
mashtruan sytë", "Koha
s'kthehet" ishin vetëm disa
nga hitet që e bën Ademin
shpejt një nga emrat më të
lakuar në muzikë. Gjatë

gjithë këtyre viteve ai ka
qenë mjaft aktiv sa i përket
netëve live në lokalet e ndry-
shme në Tiranë, ashtu edhe
me klipe dhe pjesëmarrje në
festivale, duke korrur jo pak
suksese. Edhe pse në kulmin
e karrierës, Ademi vendosi
të largohej së bashku me
familjen e tij në Amerikë ku
dhe është aktualisht. Nuk
dihet nëse do të ketë një rik-
thim të tij në vend, ose të
paktën "një rikthim muz-
ikor".

Shpëtim SaraçiShpëtim SaraçiShpëtim SaraçiShpëtim SaraçiShpëtim Saraçi
Çifti i artistëve, kompozitori
Shpëtim Saraçi dhe bash-
këshortja e tij këngëtare,
Mira Konçi janë larguar nga
Shqipëria prej gushtit të
2017. Ata janë zhvendosur në
Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Ishte vetë ko-
mpozitori Saraçi ai që e dha
lajmin e largimit, duke u
shprehur i zhgënjyer nga
Shqipëria. Kur ata ndod-
heshin në Shqipëri, veprim-
taria e tyre artistike ishte më
e rrallë në skenë, por duket
se dy artistët janë an-
gazhuar seriozisht në SHBA.
Kjo gjë duket edhe në një
postim të organizatores së
eventeve në Toronto të Kan-
adasë, Teuta Ajdini Haxhil-
lari. Ajo ka publikuar një
foto të Saraçit e Konçit duke
punuar dhe fton shqiptarët
në SHBA t'i bashkëngjiten
eventit. "Artistët e shquar
shqiptarë, këngëtarja e mad-
he Mira Konçi, dhe një nga
kompozitorët më të shkëlqy-

er shqiptarë, Shpëtim Saraçi
të ftuar në "Rh Scholarship
Event November 18"".

Adrola DushiAdrola DushiAdrola DushiAdrola DushiAdrola Dushi
Është konsideruar një nga
modelet dhe miset më të
bukura shqiptare, me një
bukuri të cilësuar hera-
herës si aziatike. Megjithatë
bukuroshja Adrola Dushi ka
vendosur të shfrytëzojë
mundësitë që asaj i jepen në
SHBA duke jetuar atje me
familjen dhe vogëlushin e
saj, Troi. Prej kohësh tash-
më ajo është duke provuar
"ëndrrën amerikane" dhe për
ta ndihmuar po i qëndron
pranë fotografi i njohur Fadil
Berisha.

Elsa LilaElsa LilaElsa LilaElsa LilaElsa Lila
Elsa Lila është një nga
këngëtaret më të dashura të
viteve 90-të. Fituese në moshë
të vogël e disa festivaleve të
Radio Televizionit Shqiptar
ajo ishte një figurë e dashur
dhe e brishtë. Megjithatë
shpesh u largua drejt Ital-
isë ku ka krijuar familjen e
saj. Gjatë qëndrimit të saj
në vendin fqinj, Lila është
aktivizuar me muzikën
duke kujtuar këtu pjesë-
marrjet e saj në festivalin
më të rëndësishëm në Itali,

"Sanremo" me këngët "Vale-
ria" dhe "Il senso della vita",
këngë të cilat janë pritur
mjaft mirë nga publiku ital-
ian. Aktualisht duket se
Elsa ka bërë një periudhë
pauze nga muzika. Ndërko-
hë që kujtojmë që ishte një
nga të ftuarit specialë të

natës së dytë të festivalit të
56-të në RTSH ku fitues doli
Eugent Bushpepa me këngën
"Mall".

AngAngAngAngAngela Marela Marela Marela Marela Martinitinitinitinitini
Është një nga modelet me
famë botërore tashmë, shko-
drania bukuroshe Angela
Martini. Megjithatë, ndonëse
famës mjaft të madhe, ajo
kurrë nuk i ka harruar rrën-
jët e saj dhe shpesh vjen në
vendin tonë për të takuar të
afërmit e saj. Ndërkohë që
është lumturisht e martuar
me miliarderin rumun- Dra-
gos Savulescu. Modelja e njo-
hur shqiptare tregon herë
pas here jetën prej 'shtëpiake-
je' që bën me bashkëshortin e
saj. Ata pasi kaluan momente
të paharrueshme në muajin
e mjaltit, janë kthyer tashmë
në shtëpinë luksoze në Ru-
mani.

Gent BejkoGent BejkoGent BejkoGent BejkoGent Bejko
dhe Xhoi Bejkodhe Xhoi Bejkodhe Xhoi Bejkodhe Xhoi Bejkodhe Xhoi Bejko
Ajo këngëtare dhe ai aktor,
të dy shumë të njohur në ven-
din tonë dhe të martuar me
njëri-tjetrin. Megjithatë ash-
tu siç është shprehur edhe në
intervista të ndryshme, Sh-
qipëria nuk ishte vendi i du-
hur për Gent Bejkon dhe
Xhoi Bejkon. Prej disa ko-
hësh tashmë ata nuk jetojnë
më në vendin tonë dhe së
bashku me fëmijët e tyre
kanë zgjedhur SHBA-në.

Klaudia PepaKlaudia PepaKlaudia PepaKlaudia PepaKlaudia Pepa
Një nga emrat më të suk-
sesshëm në baletin shqiptar.
Ndonëse fama e  saj në ven-
din tonë ishte mjaft e mad-
he sërish balerina Klaudia
Pepa dëshironte të ishte e
njohur edhe në Evropë. Pas
pjesëmarrjes së saj në talent
shown "Amici" ku fitoi
mjaft popullaritet ajo ka
hapur shkollën e saj të ba-
letit në Itali dhe vijon jetën
aty. Pas zhurmës së madhe
të ndarjes me ish-partnerin,
Albi Nako dhe bombardimi
i rrjetit me poza super të
nxehta, Klaudia ka vendo-
sur të tërhiqet paksa dhe të
jetë më e rezervuar me ato
që ndan me fansat.

Jo më në Shqipëri, ju prezantojmë me jetën e re të disa prej figurave të njohura

VIP-at që zgjodhën të
punojnë jashtë vendit

Nga Ledina Çelo tek Albërie Hadërgjonaj, ja profesionet e reja të njerëzve të famshëm
Pamela Aliaj

Adrola Dushi Hueda El Sayed

Albërie Hadërgjonaj Ledina Çelo

Angela Martini

Elsa Lila

Klaudia Pepa

Gent Bejko
dhe Xhoi Bejko

Vedat Ademi
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Ky material i përket
viteve '83-'84. Kohë
kur mekanizmat e

shtetit shqiptar funksiono-
nin çuditshëm në raport me
atë që po jetojmë sot. Memo-
ria  na bën të jemi më të
përgjegjshëm ndaj kohës së
cilës i përkasim, duke refle-
ktuar mbi atë ç'ka jetuam
dhe që përballemi sot dhe në
të njëjtën kohë informon të
rinjtë e këtij realiteti se cilat
ishin vlerat, rregullat, kufi-
zimet dhe liritë e atyre
viteve. Fokusi i këtij mate-
riali është gardëroba sh-
qiptare dhe mënyra se si
visheshin të rinjtë në atë
kohë. Aktorët  dhe artistët
ishin dhe janë nga kate-
goritë e para të interesuara
për kurimin e imazhit e
tyre, ndaj në atë periudhë
izolimi, vështirësitë shto-
heshin mjaftueshëm për ta.
Ajo çka e bën të rrëfyes sot
këtë material, është dëshira
dhe pikat e referimit me atë
që është jetuar në ato vite,
duke hapur arkivat person-
al që lexuesi, sidomos ai nos-
talgjik, të rishohë veten dhe
pse jo…  le të "qeshë" (nëse
situatat ishin për të qeshur)
me atë që ka lënë nga pas.
Të visheshe hijshëm ishte
një nga ambiciet dhe
luftërat më studiuese teksa
shëtisje  në rrugët e zbrazu-
ra prej makinave të Tiranës
së atyre viteve. Mjafton të
shohësh fotot- nëpër arkiva
të personazheve të njohur të
kohës, ndesheshe me stilin

e të rinjve apo brezave në
përgjithësi. Mjafton të sho-
hësh festivalet, filmat, kon-
certet… dhe kupton cila ish-
te tendenca e kohës  ku shpe-
jt bëhej "modë". Modë, e cila
kalonte në strese, kërkime
apo ndëshkime madje edhe

asfiksuar nga rregullat dhe
spiunët e kudondodhur,
ndaj u duhej shumë kujdes
në veprimet që kryenin.
Rrobaqepësia ishte një nga
profesionet e shumëndodhu-
ra dhe mundësonin  pjesën

më të madhe të punësimit
për gratë. Një profesion, i
cili, nëse dije ta organizoje
mirë, të sillte të ardhura të
mjaftueshme pasi mund të
punoje privatisht edhe në
qetësinë  e shtëpisë. Kjo ish-
te mënyra më e përhapur në
Tiranën (dhe jo vetëm) të
atyre viteve. Por ekzistonte
edhe dyqani i valutës. Quhej
i tillë pasi lekët që
tërhiqeshin në fund të 15-
ditëshit (kështu tërhiqej
rroga) konvertohej në
valutë nëse do ta dëshiroje
duke kryer blerjet që kishe
kërkuar. Valuta ishte një
letër me vlerë, e cila korre-
spondonte me shumën që t'i
mund të konsumoje. Dyqani
i valutës qe dyqani ku një
pjesë e vajzave fatlume të
viteve '50, '60, '70 bënin pajën,
por edhe kjo kënaqësi ishte
vetëm për këtë periudhë. Me

kalimin e viteve, situata e
modës dhe alternativave për
t'u veshur sa më hijshëm qe
gjithnjë e më e pamundur.
Prishja e raporteve me ven-
det e huaja ndikonte edhe në
mënyrën e të bërit biznes.

Nga Raimonda
Dervishi Shundi

Tregtarët nuk ishin të lirë
të udhëtonin  në perëndim
për të tërhequr trendet e
fundit të mallrave që u in-
teresonin, rrjedhimisht
edhe klientët më të afeksion-
uar  kërkonin forma dhe
mënyra të tjera për të
kënaqur shijen e tyre.

Aktori dhe trikojaAktori dhe trikojaAktori dhe trikojaAktori dhe trikojaAktori dhe trikoja
Aktori X na rrëfen se si për
pak jeta e tij dhe e familjes u
vu në vështirësi serioze.
Rastësisht dëgjoi nga i vël-
lai se dikush shiste një tri-
ko të "jashtme" me një çmim
të lirë. Pra, edhe e bukur, por
edhe e lirë! Si mund t'i hum-
biste kjo mundësi?!  Trikoja
me rombe u bë e preferuara
e momentit, deri kur një
mëngjes në derën e teatrit
popullor ( sot kombëtar)  dy
policë po e prisnin jashtë.
Përballja dhe prezantimi
nuk ishte fort i këndshëm
pasi e urdhëruan t'i ndiqte
për në komisariatin. "Pa
problem", - i përgjigjet ak-
tori, "sapo të kryej  apelin."
(atëherë ishte fiks më  08.50).
Të merreshe në pyetje nga
hetuesitë e atyre viteve ish-
te një lojë që nuk mund t'ia
uroje askujt.  Pyetja e parë
ishte se ku e kishte gjetur
trikon që në atë moment  e
mbante në trup.  "Je i aku-
zuar për vjedhje të trikos," -
I thanë hetuesit. " Nuk e
kam vjedhur, e kam blerë."
"Ku e ke blerë?!" "Unë vetë
nuk e di se im vëlla e ka
blerë." "Atëherë tani sh-
kojmë në shtëpi te vëllai të
na tregojë se ku e ke mar-
rë."  Me vajtjen në shtëpi
shoqëruar nga policët, situ-
ata qartësohet dhe del se
trikoja ishte vjedhur dhe
shitur më pas te aktori.
Natyrisht malli u konfiskua
dhe situata u qetësua pa u
dëmtuar blerësi, që në ras-
tin konkret ishte aktori,
vetëm sa mbeti pa pulovrën
e tij të preferuar.
Artistët vazhdimisht ishin
në stresin se ku do të mund
të visheshin për aktivitetet
e radhës dhe kontrabanda
(blerjet private nga perso-
na të cilët punonin jashtë)
apo "veshjet borxh" nga
dikush që i sillte nga vende
të huaja, ishte rruga më e
njohur. Kishte raste kur
aktorëve të ndryshëm edhe
pas sakrificave të tilla i
hiqeshin çizmet para setit
të xhirimit se ishin shumë
"moderne", situata me të
cilat tashmë ata qenë ambi-
entuar fatkeqësisht.

Na ishte një herë…
TRIKOJA ME ROMBE
Atëherë kur modën e përcaktonte shteti

nga më të çuditshmet.
Funde me kuadrate, pala,
fustane me lule apo panta-
llona "kauboj", xhupa të sh-
kurtër, pardesy apo pallto
me kopsa të mëdha dhe të
vogla.  Ngjyrat  ishin të
përqendruara tek e zeza, gr-
ija, bluja, kafja.  Të errëta
dhe kryesisht materiale jo
fort të rehatshme. Të gjithë
ishin të veshur njësoj dhe
nga e njëjta ndërmarrje, fab-

rikë vendase (MAPO) si dhe
rrobaqepësive shtetërore të
çdo lagjeje nga ku modelet
ishin të rekomanduara në
katalogët e dyqanit. Kata-
logët ishin stilime, blloqe-
rrobaqepësish, doracakë  si
dhe revista skicash që

shiteshin në pikat e
gazetave. Të gjitha të kon-
trolluara për të qenë në rreg-
ull me moralin dhe traditën
shqiptare. Për të realizuar
një model, klientit i duhej të
paraqitej te mjeshtri mini-
mumi katër herë, nga ku e
para ishte marrja e masava,
zgjedhja e modelit për të pa-
suar me provën e parë, të
dytë dhe takimin final, ai i
realizimit përfundimtar të
modelit të kërkuar. Pra, në
krye të një muaji klienti
mundej ta gëzonte atë çka
kishte porositur nëse gjithç-
ka do të shkonte mirë. Kjo
metodë "normale" krijonte
pakënaqësi kryesisht te të
rinjtë, pasi modelet ishin të
limituara, unike, aspak të
hijshme dhe nuk lejohej kat-
egorikisht evidentimi i de-
koltesë, pantallonat kauboj
apo tub, materialet xhins,
kadife … Pamundësia e
gjetjes  bënte që të kërkonin
në rrugë private, por të rrez-
ikshme. Ndonjë rrobaqepës
më i guximshëm  mund të
kishte ndonjë katalog të
huaj nga klientët e ambasa-
dave apo artistëve të ansam-
blit shtetëror që mundeshin
të dilnin jashtë kufijve. Ky
katalog  ruhej si bibla, por
edhe kësaj "pasurie" nuk
para i zgjaste shumë jeta,
pasi ndonjë nga klientët me
ose pa qëllim, ndillte punon-
jësit e instancave përkatëse
te pronari i saj dhe natyr-
isht i konfiskohej "thesari"
duke vijuar më pas  me
masën në varësi të "krimit"
të bërë.  Qytetarët ishin të
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"Edhe për katër ditë dhe..."
Dafi paralajmëron diçka të bukur

"Kemi qëlluar pak
si të martuar", këngëtarja
poston foton humoristike

Sa është rritur djali i
Amit dhe Ermalit!
Tashmë lahet vetë

Gatim plot dashuri, ja
çfarë i përgatit Almeda
aktorit turk për drekë

Vetëm para pak ditësh në një intervistë për një nga emisionet e
pasdites, ish-misi shqiptar, Almeda Abazi, pranoi se nuk dinte të

gatuante si dhe ushqimi i vetëm që dinte të bënte ishte me bazë mishi.
Por mesa duket bukuroshja e "Dancing with the stars" ka dashur të
shfaqë të kundërtën me anë të një postimi në faqen e saj në 'Instasto-
ry'. Në një imazh të shkurtuar ajo shfaqte parapërgatitjet e një dreke
tepër të shijshme në pamje të parë me bazë perimesh. Mesa duket
Almeda ishte duke i përgatitur ndonjë supë, e cila sipas saj ishte e
preferuara e bashkëshortit turk. "Sepse i dashuri im e do atë", me një
mbishkrim të tillë nënkuptohet se Almeda ia ka marrë dorën gatimit
më të dashur të aktorit Tolgahan Sayisman. Me siguri ka për të dalë
shumë e shijshme, e gatuar me aq dashuri nga Almeda.

Të gjithë fansat e këngëtarëve janë gjithmonë sy e veshë për të parë
apo për të dëgjuar më të rejat që ata postojnë në rrjetet e tyre

sociale. Dhe mund të themi të njëjtën gjë edhe për një nga këngëtaret
më të dashura të Kosovës, e cila prej kohësh ka zgjedhur të jetojë
jashtë vendit, aktualisht në Amerikë. Pas postimit të këngës së saj të
fundit, "King", ajo një surprizë të fundit ka postuar në faqen e saj në
'Instastory'. "Edhe 4 ditë 28 vjeçe". Këto janë fjalët që bukuroshja
Zeqiri ka postuar në faqen e saj. Mesa duket së shpejti edhe një
këngëtare tjetër do të festojë ditëlindjen. E sigurtë që do të jetë një
party e veçantë e rezervuar edhe për Dafin.

Sa shpejt që ikin vitet dhe kjoduket më tepër te fëmijët e vegjël.Vetëm para pak kohësh ata ishinvetëm të tre dhe i shihje në çdoudhëtim bashkë. Po flasim pikërishtpër familjen e bukur të Amit dheErmal Mamaqit që tashmë së fundmii është shtuar dhe një pjesëtar i ri nëfamilje, vogëlushja Sia. Edhe pse ezënë me biznesin e saj, Ami nukharron që herë pas here të postojëfoto të ëmbla të fëmijëve të saj. Jo mëlarg se dje në 'Instastory' ajo kishtepostuar një foto të Joelit të cilits'mund t'i themi më "i vogël". Tashmë5-vjeç, vogëlushi duket se ka hedhurshtat dhe është gati të lahet vetë nëpishina. I veshur me robdeshambërinme emrin e tij, në foton e postuarnga Ami, Joeli duket shumë i lumturqë do të lahet vetë në pishinë.

Prej kohësh ajo njihet sinjë nga këngëtaret mezërin më potent në gjithëShqipërinë dhe më gjerë dhepër energjinë e saj të pashter-shme. E kush nuk e njehkëngëtaren e dashur, AurelaGaçe? Por nuk duhet tëharrojmë se ajo spikat edhepër humorin e saj karakteris-tik, i cili i bën njerëzit përvete. Në një foto të postuarnga faqet online, këngëtarjaka dashur ta shpërndajë dhetë shfaqet tepër sportivelidhur me mbishkrimet evendosura në foto, duke ekthyer në humor. Të gjithë edimë tashmë shoqërinë e saj tëngushtë me këngëtarindurrsak Dashnor Diko. Nëmbishkrim ishte shkruar:"Kur burri s'të beson se je meshokët dhe detyrohesh t'içosh foto me dashnorin".Aurela ka dashur ta marrëme shaka duke e ripostuardhe duke shkruar: "Kush i bënkëto, more? Se kemi qëlluarpak si të martuar, jo për gjë.",duke i shtuar akoma më tepërnota humori fotos. VetëmAurela mund t'i merrte mekaq sportivitet.
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Deputetja e Fierit shpërndan
vezët e Pashkës në Kuvend
Deputetja socialiste e Fierit, Adelina Rista pas festës së Pashkëve

Ortodokse nuk ka harruar të mbushë çantën plot e t'u sjellë vezët
kolegëve të saj, në Komisionin parlamentar të Shëndetësisë. Madje, men-
jëherë pas shpërndarjes së vezëve, deputetët kanë nisur të provojnë se cila
prej tyre do të thyhej e para dhe cilit do t'i ecte fati këtë vit, deri në Pash-
kën e radhës. Deputetët socialistë Klodiana Spahiu dhe deputeti i Korçës Ilir
Pendavinji kanë qenë të parët që kanë nisur sfidën, por se cili doli fitues
këtë nuk e dimë.

Edhe pse ka kritikuar jo pak kryeministrin Edi Rama për shfaqjen e këtij
të fundit herë pas here me atlete edhe në evente që imponojnë veshjen

formale, ish-kryeministri Sali Berisha ka zgjedhur të jetë tepër praktik në
mbledhjen e së hënës të Grupit Parlamentar të PD-së. Ai u pa të hynte në
selinë blu i veshur sport dhe me atlete.

Berisha i veshur sport dhe me
atlete në mbledhjen e grupit

Ambasadori
amerikan,

Donald Lu është
parë këtë fund-
javë duke shëtitur
i vetëm. I veshur
sportiv dhe me një
fletëpalosje në
xhepin e pasmë të
pantallonave ai
ka shëtitur Kopsh-
tin Zoologjik, në
të cilën kanë
mbetur aq pak
kafshë sa duket
ambasadori do
jetë habitur. Por,
në fakt, duket se
ambasadori ka
pëlqyer me shumë
qetësinë e parkut
se sa larmishëm-
rinë dhe numrin e
kafshëve apo
shpendëve të
mbetura aty. Lu
duket i pa shqetë-
suar teksa shijon
rrezet e diellit në
këtë shëtitjeje
paraditeje në
kryeqytet.

Ambasadori Lu, shëtitje
në park me veshje sportive

Fjalë veshi mes deputetëve, çfarë
po i thotë Evsi Kushi, Angjelit?
Të dy janë deputetë të një qarku, Elbasanit, por duket se jo të gjitha

çështjet i kanë diskutuar para se sa të hynin në mbledhjen e Komi-
sionit të Ekonomisë. Deputetes Evis Kushi i është kujtuar diçka, ndoshta
nga zona dhe ia ka thënë profesorit të ekonomisë, Anastas Angjeli, aty
për aty. Por, nga ana tjetër, ata kanë bërë kureshtarë kolegët e tyre, të
cilët kanë menduar se çfarë kanë diskutuar ata së bashku.

BULEVARDI
POLITIK

Na merrni seriozisht!

Na merrni seriozisht!

BULEVARDI
POLITIK
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Pamflet politik për ju dhe të gjitha partitë:
Ose luftoni varfërinë, ose shporruni!Nga Sulejman Mato

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

... O.K. Luftoni varfërinë, ose
shporruni. Popullit, siç e thotë dhe
shprehja popullore, i ka vajtur "thi-
ka në palcë". Unë, nuk jam social-
ist, por, edhe sikur të isha një krip-
tosocialist kështu do t'u përgjigje-
sha; luftoni varfërinë ose shporru-
ni!  Këtë zemërim mbarëpopullor
e dëgjojmë çdo ditë, në rrugë, në
autobusë, në kafene, në supermar-
ket, në ara, në fshatrat fushorë
dhe malorë dhe në  mbarë Sh-
qipërinë. Këtë shprehje e dëgjojmë
edhe nga emigrantët që kanë brak-
tisur vendin e tyre për mungesë
jetese, për një progres në jetën e
përditshme. Progres do të thotë
rritja e mirëqenies së popullit,  sig-
urim pune, prodhim bujqësor dhe
blegtoral në fshatrat e Shqipërisë,
ngritje rrogash dhe pensionesh,
dhe jo kultivim hashashi në mbarë
Shqipërinë. Progres do të thotë
mbajtjen e rinisë në vend duke u
siguruar punë dhe banesë dhe jo
ta përzësh nga sytë këmbët, për të
qeverisur me duar të lira. Progre-
si ka lidhje me shpresën e sh-
qiptarëve e cila iu është vrarë prej
vitesh.

Ju që jeni në pushtet do të më
kundërshtoni, duke më thënë se
shpresën  e shqiptarëve nuk e
vramë ne, socialistët, e vranë filli-
misht demokratët, më pas social-
istët, pastaj sërish demokratët,
pastaj sërish socialistët…

Ju, dëshironi ta shpërndani fa-
jin, siç është bërë zakon. Dakord.
Po ju çfarë bëtë ju, dhe çfarë vazh-
doni të bëni ju në këto katër vjet?
Pa na thoni? Çfarë programi kini
ju për përmirësimin e jetës në
vend? A jeni ju socialistë të
vërtetë  apo çfarë? A keni ju një
program socialist të vërtetë  apo
çfarë? Çudia më e madhe vjen kur
dëgjojmë se si  partia demokratike
shfaqet para elektoratit me një
program të majtë, duke premtuar
punë ,pensione dhe paga të larta.
P.D-ja reklamon në programin e saj
se nuk do të ketë më pensione më
të vogla se 25 mijë lekë në muaj,
brenda katërvjeçarit të parë, par-
tia socialiste reklamon me bujë se
po bëjmë shtet, duke rritur të
gjitha llojet e taksave. Si ju duket
ju socialistëve, kur një parti e ma-
jtë punon për ngritje taksash,
ndërkohë që një parti e djathtë
përdor në fushatën elektorale slo-
ganet e një partie të majtë? Si ju
duket ju kjo gjë, dhe pse   nuk sku-
qeni e as nuk zverdheni? Mos kini
ndërruar gjë  programet? Mos kini
ngatërruar gjë programet? Mos
erdhët në pushtet me shumicën e
votave për të përmirësuar vetëm
mirëqenien  tuaj, duke zhvilluar
luftën primitive të klasave në një
shoqëri kapitaliste? Para se të vin-
it ju në pushtet bëtë shumë zo-
time, për uljen e taksave të en-
ergjisë elektrike dhe të ujit? Ku i
kini premtimet për 300 000 vende
pune? A e shihni ju që varfëria në
Shqipëri është ulur këmbëkryq? A
e dini ju që Shqipëria sot, dhe pas
njëqind vjetëve, jeton një kohë
migjeniane? Përse e kini marrë
pushtetin? Vetëm për veten tuaj,
për farefisin dhe soj-sorollopin
tuaj? Pushtet për t'u majmur dhe
për t'u pasuruar për vete dhe për

soj-sorollopin tuaj? Këto paskan
qenë idealet socialiste ? Për këto
gjëra dhe të tjera si këto e keni
marrë pushtetin? Çfarë t'i themi
elektoratit socialist që  ka besuar
ndershmërisht në fjalët që ju i
thatë gjatë ditëve të zgjedhjeve?
Zbrisni në popull, zotërinj dhe zon-
ja të nderuara shikoni dhe prekni
me dorë varfërinë që ka pllakosur
gjithandej…ti zotëri Balla, dhe ju
zonjëza Kodheli dhe Spiropali, që
visheni aq bukur e që ligjëroni aq
bukur para kamerave televizive do
t'u skuqej  faqja kur të gjendeshit
ballë për ballë me këtë realitet
migjenian të elektoratit tuaj, të atij
elektorati që u ngriti nga hiçi në
karriget e parlamentit.

Zotërinj socialistë, gjatë gjithë
këtyre viteve që ju keni marrë
pushtetin, u kam parë me kujdes.
Kam vërejtur fytyrat tuaja, fjalët
tuaja, veshjet tuaj, mirëqenien
dhe buzëqeshjet tuaja cinike kur
flitet për hallet e popullit. Kam
parë në fytyrat tuaja një ftohtësi,
një cinizëm dhe një buzëqeshje
false, të  pashpirt. Jini pikërisht ju
që jeni zotuar para elektoratit tuaj
për të ngritur mirëqenin e tyre dhe
ai, naiv si gjithmonë, ju ka besuar.
Jini pikërisht ju që pranuat të
merrni detyrën e rëndë të përfaqë-
simit të popullit në parlament. Jini
pikërisht ju, dhe iu kam vërejtur
me kujdes, në seancën kur doli në
tribunën e parlamentit  ajo mjelës-
ja e  dhive nga Mirëdita, dhe foli
me lot në sy për mjerimin tron-
ditës të fshatit tonë… I vërejta me
kujdes disa nga fytyrat tuaja,  ftoh-
ta dhe cinike. Në atë çast mendo-
va: ja kush janë ata që kanë marrë
përsipër të qeverisin popullin dhe
të rrisin mirëqenien.

Ju do të më kundërshtoni, duke
më akuzuar se kinse,  unë që shk-
ruaj këto radhë jam një kundërsh-
tar politik, jam një P.D-ist, dhe flas
nga pozitat e kundërshtarit
tuaj…Jo, zotërinj, unë jam një in-
telektual i thjeshtë, popullor. Në
parti nuk kam qenë asnjëherë dhe

nuk do të jem kurrë, pasi partitë,
siç e kam thënë dhe në një shkrim
tjetër, e deformojnë personalitetin
e  intelektualit, gjë e cila ka
ndodhur pikërisht me ju. Unë i
përkas genit migjenian…

Unë jam një qytetar që ndjej
obligimin  t'ju akuzoj për prem-
timet boshe. Unë i urrej ata si ju
që bëjnë karrierë partiake dhe
pushtetarë mbi premtime boshe.
Unë e kam dashur dikur idealin
socialist. Kam shkruar poezi të
ndjera për socializmin, por  erdhi
një ditë që pushtetarët e dikur-
shëm socialistë, të cilët i mbani
mend mirë dhe ju, i braktisën in-
teresat popullore, e lanë popullin
në mjerim dhe varfëri të ska-

jshme. Ikën baballarët  erdhën
bijtë dhe nipërit, një racë edhe
më perfide, demokratë dhe social-
istë, të gjithë të të njëjtin lloj, të
gjithë të rrjedhur nga i njëjti
burim e të lindur nga e njëjta
nënë. Të gjithë  të prirur për të
përmirësuar jetën e vet dhe të
soj-sorollopit  të vet…

  Në se ajo kohë  mban vulën e
diktaturës, kësaj kohës suaj çfarë
emri duhet t'i vëmë?  Ajo kohë i
vinte  shqiptarët në punë, dhe të
porsadalurit nga burgu, kjo kohë i
përzë  nga vendi shqiptarët mbarë,
demokratë dhe socialistë.

Në atë kohë gjeje  punë, në fs-
hat  dhe në  qytet, sot për sh-
qiptarët gjen punë vetëm përtej
detit dhe përtej oqeanit. Punë sh-
qiptarët gjejnë kudo, vetëm në
tokën e tyre të djegur nuk ka më
vend për të punuar as për të jetu-
ar. Flas për milionat që e kanë brak-
tisur tokën e djegur, për t'ua lënë
vetëm një pakice, që  të jetojnë në
vila luksoze, në periferi të qyteteve
dhe në bregdete. Unë  komunikoj
me ju me këtë gjuhë pasi e ndiej
që disave prej jush u ka humbur
ndjeshmëria dhe ju janë zënë sytë
dhe veshët, për të shikuar dhe për
të dëgjuar se çfarë po ndodh përtej
perdeve të dritareve të aparta-
menteve tuaja.

Personalisht nuk kam asnjë ar-
sye të flas me ju me gjuhën e urre-
jtjes, por,  më dridhet buza kur dëg-
joj dhe shoh bashkatdhetarët e mi
dhe tuajit njëkohësisht, të Kukësit
dhe të Peshkopisë, të Fushë-Arrëzit
dhe të Tropojës, të Përmetit dhe të
Skraparit, të Sarandës dhe të
Vlorës,  të Bilishtit dhe të Gram-
shit e Tepelenës që nuk sigurojnë
dot ushqimin e përditshëm për
fëmijët e tyre.

 Çfarë jini duke bërë ju, konkre-
tisht? Taksa, taksa, taksa…Taksa
uji, taksa energjie, taksa telefoni
dhe interneti, taksa toke, taksa
prone, taksa deti taksa ajri… në një
vend të varfër  me të ardhura qe-
sharake… Dhe pastaj na dilni

nëpër medie, ju, kostume-shtren-
jtët dhe qafëtrashët, krenoheni që
po bëni shtet… Sikur shteti të ish-
te ai që bëni ju, në kurriz të
mirëqenies së popullit. Gëzoheni
që nuk ka sindikata. Alarmoheni
që në protestën e Rrugës së Ko-
mbit, së bashku me popullin, pas-
kan dalë dhe kundërshtarët tuaj
politikë. Kini frikë, jo nga populli,
por nga kundërshtarët tuaj  poli-
tikë. Kini frikë  mos ju marrin
pushtetin. Gëzoheni që nuk ka
sindikata që të viheshin në krye të
demonstratave.

Gëzohuni, ju dhe pushtetarët e
tjerë që do të vijnë! Gëzohuni  që
ky vend ka mbetur i shkretë. Gë-
zohuni që në  vend s'ka mbetur më
as gjysma e popullsisë. Gëzohuni
që rinia e kualifikuar po ikën dita-
ditës ,nga sytë këmbët. Gëzohuni
që kemi zënë vendin e dytë në botë
në emigracionin e këtyre viteve.
Gëzohuni! Veç ruajuni zemërimit
dhe urrejtjes popullore. Ruajuni
uraganit popullor.

Populli beson. Populli hesht.
Populli fle me sy hapur, por kur
zgjohet ai toka dridhet nën këmbët
e tij si nga një tërmet i fuqishëm.
Kur fryhet zemërimi popullor qe-
niet e mjera tërhiqen zvarrë, siç u
tërhoq busti i diktatorit, përgjatë
bulevardit të Tiranës.
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Të kënaqur me surprizat e dhuruara nga
Jupiteri që bashkëvepron me Uranin do të
jeni shumë aktiv. Sot me të vërtetë do t'ia
kaloni bukur! Do të keni dëshirë t'i përkush-
toheni studimit të lëndëve të reja: mbi të
gjitha preferoni shkencën dhe matematikën.

Merrni pak kohë për t 'u menduar mbi
mundësitë e reja profesionale, që ju janë
ofruar. Më mirë të mos merrni vendime
bazuar mbi entuziazmin momental. Nëse
vazhdoni të mos ndiheni në lartësinë e
duhur në disa situata, ashtu do të dalë me
të vërtetë. Me shumë optimizëm!

Plutoni parashikon vështirësi. Do të ndi-
heni nën trysni nga një sërë angazhimesh
që do të keni. Do të shfaqen rivalitete dhe
konkurrenca. Në familje pritet shumë nga
ju dhe kjo ju vendos në vështirësi, duke
bërë që të mos jeni tolerant.

Sot jeni të dashur dhe të shoqërueshëm dhe
do të keni raporte më të mira me familjarët
dhe miqtë. Dhe me Uranin që ju favorizon,
do të tejkaloni vështirësitë që do t'ju dalin.
Për ata që janë beqarë, pritet të ketë një takim
që do t'ju ngjallë emocione të mëdha.

Gjatë ditë së sotme nuk do të jeni në hu-
mor të mirë. Do të kundërshtoni çdo që tho-
ni. Mos e ekzagjeroni, ndërkaq! Do të jeni i
tendosur dhe personi i zemrës do të ven-
dosë t'ju shpërfillë, duke ju lënë të vetëm
të tejkaloni shqetësimin që keni.

Jupiteri, që ju favorizon, bëhet zëdhënës i
lajmeve të mira, ftesa dhe risi të këndshme.
Do të ndjeni emocione të këndshme të
papërshkrueshme. Do të bëni disa ndry-
shime në shtëpi dhe gjithçka do të jetë
edhe më e bukur se më parë.

Mos e lini t'ju ikë një mundësi të bukur taki-
mi për shkak të bindjes se nuk i përshtate-
ni mjediseve të caktuara. Sigurisht që jeni
i përshtatshëm. Provojeni që të besoni. Do
të rropateni për të gjetur një ekuilibër mi-
dis lirisë vetjake dhe punës. Dhe në fund
do t'ia dilni.

Bashkëveprimi i Plutonit me Uranin, do t'ju
nxisë të shfrytëzoni sugjerimet që merrni
dhe do t'ju shtyjë të shprehni krijimtarinë
tuaj. Në dashuri do të përjetoni atë ndjesi
intimiteti dhe përkatësie që ju emocionon
e që ju dhuron qetësi.

Ditën e sotme do të jeni autoritar dhe
konkret. Edhe pse, për shkak të kundërsh-
tive të vogla, do të përjetoni momente të
mira e të këqija. Dorëzohuni përpara fak-
teve: zemra ju rreh fort për një person të
veçantë, që deri më tani e keni shpërfillur!

Bashkimi i Hënës me Saturnin do të nxisë
prirjen për t'u mbyllur në vetvete, duke mos
shfaqur emocione dhe ndjenja. Sot jeni të
shpërqendruar dhe nervozë. Por, për fat,
humori i keq është i përkohshëm dhe dielli
do të ndriçojë!

Është dita e duhur për të kaluar momente
të mira jashtë qytetit me miqtë. Dikush do
t'ju bëjë të ëndërroni, do t'ju marrë për dore
dhe do t'ju çojë në vende të shpirtit që nuk
i keni njohur më parë. Kjo është mundësi
e mirë për të gjetur personin e zemrës.

Së bashku me Uranin, Mërkuri premton
mrekulli! Është qershia mbi tortë për ata
që duhen te përballen me një detyrë të
rëndësishme në punë apo një provim. Jeni
i qartë në mendime dhe keni një vizion të
qartë për të ardhmen. Do ta doni atë që
është risi.

BRICJAPI
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... sanksionon Italinë si agresore
ndaj Shqipërisë dhe në saj të tij,
Italia detyrohet t'i paguajë Sh-
qipërisë një shumë prej 5 milionë
dollarësh, e barabartë sot me
55.827.578,48 USD.

Para 4 vitesh, në emër të Partisë
Lëvizja e Legalitetit, i dërgova një
letër zyrtare Ambasadës Italiane
në Tiranë duke i kërkuar informa-
cion lidhur me pagesën e dëmsh-
përblimit (kur i është paguar sh-
tetit shqiptar ajo shumë, cilit in-
stitucion, në çfarë forme…), por
asnjëherë nuk morëm përgjigje.
Nga ana e tyre, disa zyrtarë të
Bankës së Shtetit dhe Ministrisë
së Financave nuk ishin në gjendje
të na informojnë ose ndoshta nuk
dëshironin të hidhet dritë mbi këtë
çështje.

Ndaj dhe natyrshëm, pas kësaj
enigme "private" për një çështje që
fshehin institucionet publike,
përkundër detyrës ligjore, asaj të
drejtës së informimit, mendoj se
është detyrë e tyre që ta sqarojnë
publikisht këtë pikë.

Pyetjet që lindin janë:
1 - Në interes të cilës palë është

mospërmendja e Traktatit të Paqes
me Italinë?

2 - Nëse Italia pranon të qenit
shtet agresor, atëherë a nuk do të
thotë kjo se "shitja e atdheut" dhe
"agresioni" janë dy çështje të ndry-
shme politiko-juridiko-historike?

3 - Pse qasja e historiografisë zyr-
tare deri më sot, ndaj pushtimit të
Shqipërisë më 7 prill 1939 ka qenë
dhe është pikërisht në trajtat më
bolshevike të mundshme - bardh a
zi - dhe duke e fajësuar Mbretin Zog
me turlilloj akuzash banale?

Shpjegimi i fakteve historike
nën optikën bolshevike ka qenë
dhe mbetet qartazi një fshehje e
historisë dhe kjo për të legjitimuar
totalitarizmin gjakatar sllavo-ko-
munist. Sigurisht për ata që u hi-
erarkuan nga diktatura, përfituan
dhe vazhdojnë të përfitojnë prej saj
dhe pushtetit, gënjeshtra e përsëri-
tur përbën legjitimim, ndaj dhe
mendimi dhe dokumenti ndryshe
është herezi.

Disa pika, të cilat do të mund t'i
nxirrnim pas leximit të tekstit të
traktatit janë:

- Më 10 shkurt 1947 u nënshk-
rua "Traktati i Paqes me Italinë"
ndërmjet "Fuqitë Aleate dhe të
Asociuara" dhe Italisë.

- Ky traktat është negociuar
ndërmjet Italisë dhe "Këshillin e
Katër" Fuqive Aleate (SHBA, Fran-
ca, Britania e Madhe dhe BRSS).

- Ky traktat përmban klauzola
territoriale dhe dëmshpërblim
ekonomik.

- "Fuqitë Aleate dhe të Asoci-
uara" ishin: SHBA, Kina, Franca,
Mbretëria e Bashkuar e Britanisë
Madhe dhe Irlandës Veriut, BRSS,
Australia, Belgjika, RSS e Bjellor-
usisë, Brazili, Kanada, Etiopia, Gre-
qia, India, Zelanda e Re, Holanda,
Polonia, Çekosllovakia, RSS e
Ukrainës, Unioni i Afrikës Jugut
dhe RFP e Jugosllavisë.

Çka ishte vendosur dhe pranu-
ar në atë traktat?

1 - Në pikën e parë të këtij trak-
tati thuhet: "Duke konsideruar se
Italia, nën regjimin fashist, është
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Nga Sulejman Gjana

bërë një nga palët nënshkruese të
paktit trepalësh me Gjermaninë
dhe Japoninë, ka ndërmarrë një
luftë agresioni dhe nga ky fakt ka
provokuar një gjendje lufte me të
gjitha Fuqitë Aleate dhe të Asoci-
uara si dhe me kombe të tjera të
bashkuar dhe mban pjesën e saj të
përgjegjësisë në këtë luftë".

Pra, Italia e njeh dhe e pranon
vetë agresionin e vet ndaj Sh-
qipërisë.

2 - Artikulli 31 i këtij traktati
thekson se: "Italia njeh se të gjitha
marrëveshjet dhe rregullimet e
bëra ndërmjet Italisë dhe autorite-
tet e vendosura në Shqipëri nga
Italia ndërmjet 7 prillit 1939 dhe 3
shtatorit 1943, janë nul dhe inekz-

istente" (anglisht: null and void).
Pra, fuqitë aleate dhe të asoci-

uara juridikisht nuk e njohin
pushtimin e Shqipërisë dhe nëse
nuk do të kishin vendosur ndryshe
në Jalta, rendi kushtetues dhe ju-
ridik ekzistues para LDB do të ish-
te rivendosur legjitimisht (legal-
isht) në Shqipëri.

3 - Artikujt 27 deri 32 të këtij
traktati kanë të bëjnë me çështjet
territoriale me Shqipërinë, ku "Ita-
lia e njeh dhe angazhohet që të re-
spektojë sovranitetin dhe pavarës-
inë e Shtetit Shqiptar". (Art. 27).

Pra, Italia heq dorë nga çdo pre-
tendim dhe kthehet në gjendjen e
para pushtimit në raport me Sh-
qipërinë.

4 - Në pjesën IV të këtij traktati
trajtohen dëmshpërblimet dhe në
Artikullin 74 pika B shënohet se
"Italia do t'u paguajë shpërblime
shteteve që vijojnë

Shqipërisë: për një vlerë prej
5.000.000 dollarë të SHBA-ve".

Pra, duke pranuar agresionin e
vet ndaj Shqipërisë, Italia dënohet
t'i paguajë vendit tonë një dëmsh-
përblim.

Sipas një vlerësimi aktual të
kësaj shume, duke marrë parasy-
sh vetëm inflacionin (pa asnjë in-
vestim në tregjet financiare apo
monetare) kjo shumë është e bara-
bartë sot (pra në vitin 2018) me
55.827.578,48 USD.

Si konkluzion, me këtë traktat

Pushtimi i vendit më 7 prill 1939
dhe disa pikëpyetje të reja...

vërtetohet dhe pranohet nga fuqitë
aleate dhe të asociuara si dhe nga
Italia, se:

o Shqipëria ka pësuar një agre-
sion nga Italia fashiste.

o Shqipëria ka marrë një dëm-
shpërblim për këtë agresion.

o "Shitja" e vendit nga mbreti
Zog nuk ka ekzistuar.

Përkundrejt faktit që në bazë të
këtij traktati bie poshtë gjithë pro-
paganda e regjimit komunist dhe
e sharlatanëve të sotshëm që na
serviren si historianë, pyetja që
vijon është: ku janë arkëtuar
5.000.000 dollarët (ose 55.827.578,48
USD me vlerën aktuale) e marra
nga Italia si dëmshpërblim për
agresionin e 7 prillit 1939?
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Menjëherë pas re
zultatit pozitiv të

arritur në ndeshjen
ndaj Polonisë, në atë
barazim në transfertë
me rezultatin 1-1, fem-
rat e Kombëtares sh-
qiptare kanë marrë një
tjetër rezultat pozitiv
me Bjellorusinë.
Skuadra e Grimës ka
fituar me rezultatin 1-
0, falë goli të Gjinit në
minutën e 87-të. Pjesa
e parë ka përfunduar
me rezultatin 0-0, në
një pjesë e cila ka folur
me tepër  për  Sh-

qipërinë, megjithëse fem-
rat  e  Kombëtares  nuk
kanë arritur të konkreti-
zojnë mundësitë e krijua-
ra .  Ndërsa  në  pjesën e

dytë, Shqipëria ka sfidu-
ar edhe fatin përveç
kundërshtarit, pasi Mak-
suti dhe Bajraktari kanë
goditur traversën në dy
raste të ndryshme. Me
këtë 3-pikësh, Shqipëria
arrin një sukses historik
dhe pas 7  ndeshjesh,
renditet në vendin 4-të
në grupin e dytë elimi-
nator dhe lë pas pikër-
isht  Bjellorusinë,  që
numëron 3 pikë. 4 ditë
më parë,  Kombëtarja
jonë mori një tjetër rezu-
ltat pozitiv, teksa barazoi
1-1 në Poloni.

Kombëtarja e femrave
thyen Bjellorusinë

NGJARJA
NË KAMËZ

Sulmuesi i Laçit nga
Mozambiku, Arturo

Rexhinaldo, mësohet se
është dhunuar barbarisht
gjatë ditës së djeshme në
Kamëz. Ai së bashku me
partneren e tij i janë drej-
tuar policisë, por burime
të "Panorama Sport" bëjnë
me dije se ende nuk është
bërë një kallëzim zyrtar
nga ana e futbollistit.
Gjithsesi, gjatë orëve të
pasdites, Rexhinaldo ka
vendosur të bëjë zyrtar-
isht kallëzimin në komis-
ariatin numër 5 në Ti-
ranë, për sulmin barbar

që i ndodhi ditën e sotme. Në
këto momente, ai gjendet në
ambientet e komisariatit, ku
po bën edhe kallëzimin. Ar-
turo Rexhinaldo është i tron-

ditur pas dhunës së ush-
truar ndaj tij ditën e sot-
me. I kontaktuar nga gaze-
ta "Panorama Sport", sul-
muesi i Laçit, nuk pranoi
të jepte detaje, edhe pse la
të kuptohet se gjithçka e
raportuar ka ndodhur.
"Për këtë çështje nuk
mund të flas tani, nuk
mund të jap sqarime. Më
mirëkuptoni…", - është
shprehur mozambikasi, i
cili u bë i njohur në Sh-
qipëri gjatë sezonit të kalu-
ar me Luftëtarin, ndërsa
këtë kampionat me Laçin
ka shënuar 12 gola.

Dhunohet barbarisht
Arturo Rexhinaldo

Shorti për femrat dhe meshkujt, tension mes Flamurtarit dhe Tiranës së femrave
Ponari: Suksese klubeve në Superkupë, pres qëndrim korrekt

SPORT

Basketbolli ka caktuar në
ambientet e Sigal Unika
Grup Austria, gjyqtarët që do
të arbitrojnë finalet e Su-
perkupës së koshit meshkuj
e femra. Në fjalën e tij për-
shëndetëse, presidenti Fed-
eratës Shqiptare të Basket-
bollit, Avni Ponari, u shpreh
se kërkon nga klubet një qën-
drim korrekt ndaj drej-

tuesve të garës, por shprehu
edhe gatishmërinë e FSHB-
së që të sjellë gjyqtarë të
huaj me stemën e FIBA-s,
nëse ata do të dëshironin.
"Në fillim dua që t'u uroj
suksese të katërta final-
isteve në meshkuj dhe fem-
ra. Kemi bërë çmos që të sjel-
lim emrat më të mirë të
gjykimit me disa përjash-

time, pasi disa arbitra janë
jashtë vendit. Gjithsesi, nëse
klubet do të binin dakord, do
t'u ofronim edhe gjyqtarë të
huaj me stemën e FIBA-s nga
vendet fqinje me Sh-
qipërinë", deklaroi Ponari.
Më pas shorti solli përplasje
të ndezura mes trajneri të Ti-
ranës së femrave, Roland
Avramit dhe atij të Flamur-

tarit, Viron Toskës me
Avramin që nuk pranonte
gjyqtarin Erion Hoxhaj,
duke qenë se ky i fundit ish-
te vlonjat. Përtej tensionit,
shorti përcaktoi për finalen
e femrave Flamurtari-Tira-
na treshen Hoxhaj, Koçi
dhe Gjoni, ndërsa për fina-
len e meshkujve, Tirana-
Teuta treshen e gjyqtarëve
Bejko, Hoxhaj dhe Tiko. Fi-
nalet e Superkupës së Sh-
qipërisë meshkuj dhe fem-
ra do të zhvillohen në pall-
atin e sportit "Ramazan Nja-
la" të qytetit të Durrësit.

Mesfushori tiranas snobon vendimin e UEFA-s dhe numëron ditët mbrapsht deri te festa e madhe

Dita: Mezi pres të festoj
titullin me Skënderbeun

Në Vlorë shënoi një gol të shkëlqyer ndaj Flamurtarit
Vendimi i UEFA-s solli

dy humbje radhazi
për Skënderbeun, që

mori një goditje të fortë
psikologjike, por ajo fitore 0-
3 në Vlorë tregoi se një ekip
me shumë përvojë dhe kual-
itet nuk përulet kaq kollaj.
Kanë mbetur edhe tetë
ndeshje deri në fund të ka-
mpionatit dhe diferenca prej
12 pikësh me vendin e dytë
e bën titullin të sigurt për
korçarët. Bruno Dita shënoi
golin e dytë në Vlorë, duke
goditur shumë bukur me të
djathtën. Mesfushori i
Skënderbeut, në një interv-
istë për "Vipsport.al", shpre-
het i lumtur për formën që
po kalon, fitoren e fundit
dhe titullin që po afron. Dita
thekson se lojtarët e har-
rojnë atë çfarë po ndodh me
UEFA-n kur janë në fushë,
kurse në aspektin personal
shprehet se mendon vetëm
për Skënderbeun.

Bruno, një fitore e thellëBruno, një fitore e thellëBruno, një fitore e thellëBruno, një fitore e thellëBruno, një fitore e thellë
në Vlorë dhe një Skënder-në Vlorë dhe një Skënder-në Vlorë dhe një Skënder-në Vlorë dhe një Skënder-në Vlorë dhe një Skënder-
be shumë më ndryshe ngabe shumë më ndryshe ngabe shumë më ndryshe ngabe shumë më ndryshe ngabe shumë më ndryshe nga
ai i Shkodrës dhe Korçësai i Shkodrës dhe Korçësai i Shkodrës dhe Korçësai i Shkodrës dhe Korçësai i Shkodrës dhe Korçës
në Knë Knë Knë Knë Kupë. Si shpjeupë. Si shpjeupë. Si shpjeupë. Si shpjeupë. Si shpjegohet njëgohet njëgohet njëgohet njëgohet një
ndryshim kaq i madh?ndryshim kaq i madh?ndryshim kaq i madh?ndryshim kaq i madh?ndryshim kaq i madh?

Po t'i marrim ndeshjet
me radhë, në nivelin e lojës
kuptohet që kemi qenë më
dobët se në Vlorë, por nuk
është se kemi qenë keq në të
dyja ndeshjet që ju thoni. Në

Shkodër, për shembull, ne
kemi pasur rastet tona për të
shënuar dhe në fund mund
të barazonim. Krijuam vol-
um loje dhe raste shënimi
para portës kundërshtare.
Me Flamurtarin, në Kupën
e Shqipërisë, në pjesën e
parë luajtëm mirë dhe hum-
bëm edhe një penallti, që
nëse do ta kishim shënuar
do të ishte gjithçka ndryshe.
Ndeshja e fundit në Vlorë
pastaj tregoi Skënderbeun e
zakonshëm, ekipin që di të
mposhtë çdo kundërshtar
dhe të shkojë bindshëm te
fitorja.

Një gol shumë i bukur aiNjë gol shumë i bukur aiNjë gol shumë i bukur aiNjë gol shumë i bukur aiNjë gol shumë i bukur ai
që shënuat, apo ju pëlqeuqë shënuat, apo ju pëlqeuqë shënuat, apo ju pëlqeuqë shënuat, apo ju pëlqeuqë shënuat, apo ju pëlqeu
më shumë goli i Gamë shumë goli i Gamë shumë goli i Gamë shumë goli i Gamë shumë goli i Gavvvvvazajt?azajt?azajt?azajt?azajt?

Mua më pëlqeu më
shumë goli im (qesh). Ishte
gol i bukur, po të kemi para-
sysh aksionin, pasi unë pas-
ova për Gjergjin (Muzakën)
në krah dhe ai ma ktheu
prapë. Atë gol dua t'ua dedi-
koj Mishelit dhe Estjas. Goli
i Gavazajt ishte shumë i
bukur, pasi ishte një aksion
i tij individual.

E keni kaluar atë mo-E keni kaluar atë mo-E keni kaluar atë mo-E keni kaluar atë mo-E keni kaluar atë mo-
mentin e  vështirëmentin e  vështirëmentin e  vështirëmentin e  vështirëmentin e  vështirë
psikologjik pas vendimit tëpsikologjik pas vendimit tëpsikologjik pas vendimit tëpsikologjik pas vendimit tëpsikologjik pas vendimit të
UEFUEFUEFUEFUEFA-sA-sA-sA-sA-s, a, a, a, a, apo ende vpo ende vpo ende vpo ende vpo ende vazhdonazhdonazhdonazhdonazhdon
t'ju bezdisë?t'ju bezdisë?t'ju bezdisë?t'ju bezdisë?t'ju bezdisë?

Personalisht, di të them
se në fushë, gjatë stërvitjes
dhe ndeshjeve, ne futbol-
listët e harrojmë krejtësisht

këtë gjë, shkëputemi plotë-
sisht dhe kërkojmë të japim
gjithçka. Shembulli më i
mirë ishte ndeshja e fundit,
ku Skënderbeu dhuroi spe-
ktakël në fushë dhe fitoi
pastër.

A ndikon çështja në fjalëA ndikon çështja në fjalëA ndikon çështja në fjalëA ndikon çështja në fjalëA ndikon çështja në fjalë
te festa e titullit, që po afro-te festa e titullit, që po afro-te festa e titullit, që po afro-te festa e titullit, që po afro-te festa e titullit, që po afro-

het gjithmonë e më shumëhet gjithmonë e më shumëhet gjithmonë e më shumëhet gjithmonë e më shumëhet gjithmonë e më shumë
për Skënderbeun?për Skënderbeun?për Skënderbeun?për Skënderbeun?për Skënderbeun?

Çfarëdo që të ndodhë, ne
titullin mezi po e presim dhe
festën do ta shijojmë në mak-
simum. Është një titull që na
takon për atë që kemi dhënë
në fushë. Kemi djersitur
shumë në fushë, kemi punu-

ar dhe kemi dhënë gjithçka
si ekip, kështu që nuk e zbeh
asgjë titullin e Skënderbeut
në këtë moment.

Nëse mendojmë më tëNëse mendojmë më tëNëse mendojmë më tëNëse mendojmë më tëNëse mendojmë më të
keqen dhe Skënderbeut ikeqen dhe Skënderbeut ikeqen dhe Skënderbeut ikeqen dhe Skënderbeut ikeqen dhe Skënderbeut i
duhet të vuajë dënimin eduhet të vuajë dënimin eduhet të vuajë dënimin eduhet të vuajë dënimin eduhet të vuajë dënimin e
gjatë, ju ku e shihni vetengjatë, ju ku e shihni vetengjatë, ju ku e shihni vetengjatë, ju ku e shihni vetengjatë, ju ku e shihni veten
sezonin e ardhshëm?sezonin e ardhshëm?sezonin e ardhshëm?sezonin e ardhshëm?sezonin e ardhshëm?

Nuk dua ta mendoj fare
këtë pjesë. Jam pjesë e
Skënderbeut dhe jam shumë
i lumtur. E thashë se po
presim të finalizojmë çësh-
tjen e titullit dhe mendoj
vetëm për këtë gjë. Jam i
Skënderbeut edhe për një
sezon dhe nuk kam pse të
mendoj për diçka tjetër.

PPPPPo kaloni një fo kaloni një fo kaloni një fo kaloni një fo kaloni një fo ro ro ro ro rm ëm ëm ëm ëm ë
shumë të mirë, ndërshumë të mirë, ndërshumë të mirë, ndërshumë të mirë, ndërshumë të mirë, ndërkkkkkohë qëohë qëohë qëohë qëohë që
konkurrenca në mesfushëkonkurrenca në mesfushëkonkurrenca në mesfushëkonkurrenca në mesfushëkonkurrenca në mesfushë
te Skënderbeu mbetette Skënderbeu mbetette Skënderbeu mbetette Skënderbeu mbetette Skënderbeu mbetet
shumë e fshumë e fshumë e fshumë e fshumë e fororororortetetetete.....

Këtë gjë e dija shumë
mirë që kur vendosa të vij te
Skënderbeu, që është një
ekip me objektiva të mëdha
dhe kuptohet që konkurren-
ca është e pranishme në çdo
repart, jo vetëm në mes-
fushë. Por çdo lojtari
konkurrenca i bën mirë dhe
kështu po ndodh edhe me
mua. Kam pasur dëmtime
gjatë sezonit dhe nuk kam
mundur të luaj rregullisht,
por tani jam në formën opti-
male dhe shpresoj të luaj sa
më shumë.
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

AAAAArgëtimrgëtimrgëtimrgëtimrgëtim
filozofikfilozofikfilozofikfilozofikfilozofik

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL:
1. Patricia këngëtare.
5. I vocërr ai i Migjenit
9. Hari spiune.
12. Qyteti i Robespierre.
14. Phineas i famshëm i cirkut.
16. Pak latinisht.
17. Inicilet e Banderas.
19. Janë tek në rrota.
20. Pak efikasitet.
22. Eshtë shkolla fillore.
24. Arrihet duke aderuar
27. Pak iniciativë.
28. Një... art i Don Judd.
29. U kompozua nga Rachmaninov.
31. Diku në qendër.
32. Një është për të lidhur.
33. Jepet për hartim.
35. Sergej, poet i famshëm rus.
37. Veriu pa kufij.
39. Mbyllin një tender.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Jeta është si një monedhë! Në njërën anë ndodhet
dhimbja dhe në anën tjetër lumturia. Ti mund të
shohësh vetëm njërën anë por mos harro, edhe ana
tjetër e ka rradhën e saj.

- Sfida më e vështirë është të jesh vetvetja, në një botë
ku çdokush përpiqet të të bëjë të ndihesh ndryshe!

- I thashë Zotit, “Më ruaj nga armiqtë” dhe
fillova të humbas miqtë...

- Vdekja e pyet Jetën: Pse ty të duan kaq
shumë dhe me çmenduri, ndërsa mua më
urrejnë? Jeta: Sepse une jam një gënjeshtër
e bukur, ndërsa ti je një realitet i hidhur.

Nga mjeshtri magjik, Da Vinçi

- Ka tre lloj njerëzish: ata që shohin,
ata që shohin atë që u tregohen,
dhe ata që nuk shohin.

- Buzëqesh gjithnjë, edhe pse
buzëqeshja jote është e trishtuar,
sepse më i trishtuar se një
buzëqeshje është trishtimi që nuk
buzëqesh kurrë....

- Nuk ka asgjë në botë që të
çarmatosë më shumë e më fort
sesa mendimi që përmban mirësi...

HORIZONTAL
1. Bëjnë arte me re.
2. Krijoi Arsene Lupin (inic).
3. Janë forma.
10. Në hyrje të plazhit.
11. Kapen të parat.
13. Janë ufot.
14. Mbahen nga ata që i thyejnë.
18. Inicialet e Mascagni-t.
19. Në krye të trupave.
20. Eshtë edhe ai i Këngëve dhe valleve.
22. Pak hemorragji.
23. U shkrua nga Jack London.
25. Institucione Ndërkombëtare Europiane.
26. Scarlet e Bashkë me erën.
27. Janë tituj në ekran.
29. Eric aktor.
31. Kështu e ka syrin vigjilenti
32. Janë nofka.
35. Një provë... inteligjence.
37. Mund të jenë me sahat.
38. Një pjesë e naivitetit.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

41. Një pjesë analogjisë.
42. Mjeku pa ju.
43. Nisin nga kreu.
44. Një racë kombi.
46. Një rapper i famshëm.
49. Një pikë... vaji.
50. Në fund majtas.
51. Ndizen me një çelës.
53. Emri i Delon
54. Janë të dërguar specialë

VERTIKAL
1. Eshtë edhe ai i sheqerit.
2. Eshtë lloj papagalli.
3. Një Pop i Andy Warhol.
4. Sapo fillojnë.
6. Qendër në Kubë.
7. Eshtë pluhuri si Dash.
8. Eshtë e hollë dhe therëse.
9. Fillojnë muzikën.
10. Një kontinent i ri.

11. Eshtë për medaljen e parë.
13. Kujtohet për një fitore të grekëve ndaj persëve.
15. Provinca e boerëve.
18. Eshtë qyteti i njëmbinjë dritareve.
21. Eshtë dukuria.
22. Eshtë hidrokarbur.
23. Griffith aktore.
25. Qe perëndesha e fitores.
26. Mbeten në fund.
30. Tregon çmimin.
34. Këndohet në opera.
36. Para Fe në New Mexico.
37. Eshtë princ arab.
38. Tony që këndon Quando, quando, quando.
40. Bën mëza.
45. Pak tolerante.
47. Modem pa zë.
48. Pak marramendëse.
50. Mbyllin  një dyqan.
52. Fillojnë teorikisht.

40. Pak imagjinatë.
42. Pikat pa kufij
43. Fillojnë aksionin.
44. Kërkohet nga poetët.
47. Nota e diapazonit.
48. I prin kolonës.
51. Eshtë filozofie moralit.
52. Ulet në dhomën e lartë.

VERTIKAL
1. Malet pa kufij.
2. Janë banorë imagjinarë të planetit të
kuq.
4. Inicialet e Altman.
5. Një sportist që arrin majat
6. Courier ish-kampion i tenisit.
7. Fillojnë testin.
8. Mund të jetë parabolike.
9. Bie me ballë.
10. Carnera, ish-kampion i ringut.
11. Lidhet mes punëtorit dhe punëdhënsit

12. I kanë rrënjët në tokë.
15. Eshtë pushkë.
16. Brown i Kodi i Da Vinci-t.
17. Takim Brezash Durrës.
21. Ishte lumi i Elizit
22. Eshtë kardinal.
24. Mbyllin një krah.
28. Artikull anglez.
30. Mbyllin fushatat.
31. Partia pa ara.
32. Zola që shkroi Nana
33. Nganjëherë duhen  vënë mbi i.
34. Një fjalë kastile
36. Inicialet e Mann shkrimtar.
39. Maiden që këndojnë.
41. Ai i shtatë është kinemaja.
43. Fillojnë arsyetimin.
45. Eshtë nënë e Tironës.
46. Eshtë shahu i fundit.
48. Inicialet e Klee piktor.
49. Dy asa.
50. Mbarojnë fare.

A V A T I S A L A M I N A

L A N A F E E A R I S

A L N N E N A P T O P
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O K A N A I S A R N A
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E B A R I T O N T O R

T O K A R A L N L E R A

M I N I M A L E I S T E R

T E K B O M B R E D H

O R A T O R E T E S E A
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E A M E R I K A N E T
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