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APELI I KTHEN LIRINE,
TAHIRI FESTON ME MIQ

(Në foto)  Ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri duke dalë nga Gjykata e Apelit të Krimeve të Rënda 
Në faqet 8-9

Sa do të jetë kufiri maksimal për arsimin e lartë

Këshilli i Ministrave: Ja sa do të paguajnë Këshilli i Ministrave: Ja sa do të paguajnë 
studentët përsëritës dhe shtetasit e huajstudentët përsëritës dhe shtetasit e huaj

Vendimi, miratohen 
tarifat vjetore për 

pagesën e studentëve 
në universitetet publike

Këshilli i Ministrave ka miratuar tarifat vjetore të shko
llimit për programet e ciklit të parë të studimeve në uni-
versitetet publike në vend. “Gazeta Shqiptare” publikon 
sot tarifat që do të duhet të paguajnë studentët ...

Nikollaj: Helmimi i 
13 rrobaqepëseve, për
shkak të kimikateve,

prokuroria të mos heshtë

INTERVISTA
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ISH-MINISTRI SHOQEROHET NGA POLICIA, ÇFARE U THA NE SEANCEN DYORESHE

Si të shkruajmë programe të mira 
televizive – audiencat në kërkim 

Eurodata TV ka publikuar së fundi 
raportin e saj të përvitshëm më titul-
lin “One television year in the world”, 
në të cilin shkruhet se televizioni, 
vazhdon  ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga  MONIKA STAFA  i

Vijon në faqen 20

Nga LEONAT SHEHU

Kosova e Serbia pritet që të rifi l-
lojnë bisedimet muajin e ardh-

shëm, në një përpjekje për t’i hapur 
rrugë arritjes së një marrëveshjeje 
detyruese ...

Analistët: Bisedimet Kosovë-
Serbi do të jenë të vështira 

Dje
 “Zëri i Amerikës”në

Nga VOLTIZA DURO

 

Në faqen 16

NE KERKIM EMIGRANTI

Përmbarimi shkon të 
sekuestrojë banesën, 
i gjen kallashnikovë,

snajper dhe marijuanë

Në faqen 4

NEGOCIATAT ME BE

Debati në grup, Noka, 
Balliu, Hasa dhe Spahia 

propozojnë djegien e  
mandateve, Basha kundër

 

Në faqen 6

FLET AVOKATI VISHA

Vrasja e Marvit për
një karikues, ndryshon 
akuza për 3 të rinjtë. 

Nëna: Fituam një betejë
 

Pronarët në Shkodër, 
ATP merr në shqyrtim 

4400 dosje, procedurat për 
t’u njohur me ecurinë 

VENDIMET E VITEVE 1993-2008

Në faqet 14-15

Në faqet 2-3

Nga DASHNOR KALOÇI

Spiunimi, Ali Oseku tek “Elektrifikimi”, kubist

Në faqet 10-11

Raporti për Ramiz Alinë: Si duket Edison Gjergo në tablonë “Pusi 542”
Popullor të Shqipërisë, ku si 
temë kryesore ishte “Lufta 
kundër shfaqjeve të huaja e 
liberale në art e kulturë dhe 
ndikimi i tyre në të gjithë 
jetën e vendit…”, edhe në 
Lidhjen e Shkrimtarëve dhe 
Artistëve u mbajtën një sërë 
mbledhjesh ku u morën ...

Ndër mbledhjet e shumta 
që u bënë në të gjitha 

institucionet kulturore dhe 
artistike të Tiranës në fil-
limin e vitit 1973 pas fjalës 
së Enver Hoxhës, e mbajtur 
më 15 e 16 mars në aparatin 
e Presidiumit të Kuvendit 

Avokati Haxhia: Nuk ka kushte që të mbetet në burg. Kreu i PD-së: Triumfi i 
trafikantëve të drogës u mbyll sipas paktit mafioz. Rama e Tahiri, të pandarë 
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ÇESHTJA "TAHIRI"
VENDIMI

Kreu i PD-së: Triumfi i trafikantëve të drogës u mbyll sipas paktit mafioz

Lirimi i Tahirit, Basha: Goditje
ndaj hapjes së negociatave

"Rama e Tahiri të pandarë, por nuk ndalemi"
AKUZA
"Rama-Tahiri, loja drejt
fundit. U mbyll sipas
paktit mafioz Rama-
Tahiri, farsa e
paralajmëruar e
'arrestit' dhe 'dorëzimit'
të kontrolluar të Tahirit
tek 'drejtësia'. Lirimi i
Saimir Tahirit është
triumfi i krimit dhe
trafikantëve të drogës
dhe goditje e rëndë
për integrimin
europian të Shqipërisë
dhe drejtësinë e vër-
tetë", tha z.Basha.

"Olsi Rama dhe Vangjush Dako presin Tahirin në Bllok"

Berisha: 'Forca e krimit' arriti
fitoren, festë e madhe për mafien

Shehi: Xhafaj
në krye të

rendit, e
papranueshme

Kreu i opozitës, Lulzim
Basha, e cilësoi dje
vendimin për lirimin

e Saimir Tahirit nga arresti
shtëpiak si një pakt mafioz.
Vendimin e Apelit për Krimet
e Rënda, që hoqi arrestin sh-
tëpiak të Saimir Tahirit, Lul-
zim Basha e interpreton si
pjesë të paktit që ish-ministri
i Brendshëm ka me ish-epro-
rin e tij, Edi Rama. Vendimin
e sheh edhe si kapje të siste-
mit të drejtësisë. Basha e kon-
sideron farsë të paralajmëru-
ar lirimin nga arresti shtëpi-
ak të ish-ministrit të
Brendshëm, duke nënvizuar
se lirimi i tij është triumfi i
krimit dhe trafikantëve të
drogës dhe goditje e rëndë për
integrimin evropian. Sipas
kreut të demokratëve, vendi-
mi i djeshëm për heqjen e
masës së sigurisë "arrest sh-
tëpie" për Tahirin tregon se
drejtësia është nën kontrol-
lin e kryeministrit Edi Rama.
"U mbyll sipas paktit mafioz
Rama-Tahiri, farsa e parala-
jmëruar e 'arrestit' dhe 'dorë-
zimit' të kontrolluar të Tahir-
it tek 'drejtësia'. Lirimi i
Saimir Tahirit është triumfi i
krimit dhe trafikantëve të
drogës dhe goditje e rëndë për
integrimin evropian të Sh-
qipërisë dhe drejtësinë e
vërtetë", deklaroi z.Basha.
Kreu i PD-së e quan të pan-
darë dyshen Rama-Tahiri. Si-
pas tij, ky akt rikonfirmoi se
Edi Rama dhe Saimir Tahiri
kanë qenë, janë dhe do të jenë
një dhe të pandarë. "Ata së
bashku përdorën krimin dhe
drogën për para dhe pushtet
dhe tani po përdorin pushte-
tin për të garantuar pan-
dëshkueshmërinë e Tahirit,
Habiljave dhe trafikantëve të
tjerë të drogës. Lirimi i Ta-
hirit tregon se Edi Rama ka
zgjedhur përfundimisht
anën e krimit në dëm të Sh-
qipërisë. Kjo është goditje
direkte për mundësinë e
hapjes së negociatave me
Bashkimin Europian. Nxjer-
rja e Saimir Tahirit para

drejtësisë është kërkesë
specifike për hapjen e nego-
ciatave për disa qeveri euro-
piane, të cilat e kanë infor-
muar qartë dhe direkt Edi
Ramën për këtë gjë", u shpreh
z.Basha. Kreu i PD-së shpre-

hu shqetësimin se lirimi i ish-
ministrit të Brendshëm tre-
gon se drejtësia është tashmë
nën kontrollin e plotë të Edi
Ramës dhe kriminelëve të
lidhur me të. "Kapja totale e
prokurorisë, shkrirja e

Gjykatës Kushtetuese dhe
paralizimi i Gjykatës së Lartë
janë garancia më e madhe që
Edi Rama ofron për të gjithë
kriminelët dhe pushtetarët e
lidhur me krimin", u shpreh
kreu i opozitës. Gjykata e

Valentina Madani

Ish-kryeministri Sali
Berisha reagoi dje pas

vendimit të Gjykatës së
Apelit, e cila liroi ish-min-
istrin Saimir Tahiri, duke i
shfuqizuar masën e arres-
tit të shtëpisë. Në një sta-
tus në "Facebook", Berisha
shkruan se lirimi i Tahirit
u bë me urdhër të Ramës.
Ish-lideri i PD-së tha se me
këtë vendim, Rama mbroj-
ti veten dhe vëllain e tij,
Olsi Rama. "O festë të mad-
he ka sonte mafia! Krye-
gjykatësi, kryeprokurori,
kryekushtetuesi, kryema-
fiozi Edvin Kristaq Rama
urdhëroi lirimin e men-
jëhershëm të Saimir Trafi-
kut nga pushim në shtëpi,
masa që ai i dha tri javë më
parë! Me këtë vendim
mbrojti jo vetëm veten dhe
vëlla Olsin, por edhe Fatzi-

un dhe Geronin e tij nga sul-
mi sipas tyre kanibalesk i Ba-
bales! Motivi i vendimit të
krye kryekryemafiozit Rama:
Lehtësimi i hapjes së negoci-
atave me BE!? Operacioni
'Forca e Krimit' arriti fitoren
më të shkëlqyer! O festë të
madhe ka sonte mafia!",
shprehet z.Berisha. Ish-
kryeministri ironizoi vendi-
min e sotëm të dhënë nga
Gjykata e Apelit, e cila i hoqi

masën "arrest shtëpie", ish-
ministrit të Brendshëm,
Saimir Tahiri. Ish-kreu i
qeverisë publikoi në "Face-
book" një foto ku shihet vël-
lai i kryeministrit Rama,
Olsi, i cili ndodhet nën sho-
qërinë e kryebashkiakut të
Durrësit, Vangjush Dako.
Mbi Foto ish-kryeministri
shkruan: "Olsi dhe Gjushi
në Bllok, në pritje për të fes-
tuar me Sajen!".

Deputetët demokratë
Flamur Noka, Gent

Strazimiri dhe Albana
Vokshi kanë ironizuar
vendimin e dhënë sot nga
Gjykata e Apelit ndaj
Saimir Tahirit, e cila i
hoqi masën 'arrest sh-
tëpie' dhe e la të lirë ish-
ministrin e Brendshëm, i
akuzuar për lidhje me
krimin dhe trafikun e
drogës. Me anë të posti-
meve në "Facebook", de-
putetët demokratë shpre-
hen se ky ishte një ven-
dim që pritej, pasi në Sh-
qipëri, Rama dhe kri-
minelët bëjnë çfarë të
duan. Ndërsa ironizojnë
duke thënë se, "'Peshqit e
mëdhenj' duket se janë
kuksianët dhe jo ata që
merren me drogë".

Kreu i LZHK-s Dashamir
Shehi thotë se është e

papranueshme që Fatmir
Xhafaj të qëndrojë në krye
të Ministrisë së Bren-
dshme, pas materialeve të
publikuara për vëllain e tij,
që e implikojnë në trafikun
e drogës. Shehi shprehet
për "News 24" se nuk është
e drejtë që punonjësit e poli-
cisë të penalizohen për sh-
kak të vetingut, ndërsa
ministri i Brendshëm të mos
preket, ndërkohë që akuzat
për vëllain e tij janë të forta.
Duke komentuar qën-
drimin e ambasadorit ame-
rikan, Donald Lu për çësh-
tjen "Xhafaj", Dashamir
Shehi thotë se fakti që ai
nuk ka dalë ta mbrojë, tre-
gon shumë. Teksa komen-
toi protestën e opozitës të
shtunën e kaluar, kreu i
LZHK tha se populli tash-
më ka filluar të reagojë dhe
të kundërshtojë politikat e
ndjekura nga Rama. Ai tha
se opozita ka vendosur të
mos bojkotojë seancat
plenare, por të vazhdojë në
Kuvend betejën e saj
kundër krimit dhe drogës.

Apelit për Krimet e Rënda
hoqi dje masën e sigurisë
"Arrest shtëpie", ndërsa ven-
dosi që të lërë të lirë ish-min-
istrin, i cili tashmë do të he-
tohet në gjendje të lirë për
përfshirje në trafik droge.

Lirimi, deputetët
e PD-së ironi
me vendimin
e gjykatës

Kreu i opozitës, Lulzim Basha

Saimir Tahiri duke dalë
nga Gjykata e Apelit të
Krimeve të Rënda
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YLLI MANJANI
Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani ka reaguar në
lidhje me lirimin nga masa e "arrest shtëpie" të
Saimir Tahirit, teksa ka shkruar se qeveria e ka
harruar reformën. "Mbaroi dhe loja e ‘dashnorëve të
reformës në drejtësi’! Tani që janë zënë në
flagrancë në trafik droge, e harruan reformën!
‘Miqtë’ e huaj u bënë armiq", - tha Manjani.





Dorëheqja e Fatmir
Xhafajt, opozita bojkoton
tri komisione parlamentare

Ish-ministri me makinë policie, çfarë u tha në seancën dyorëshe

Apeli i Krimeve të Rënda i kthen
lirinë, Tahiri e feston me miqtë
Avokati Haxhia: Nuk ka kushte që të mbetet në burg

MAKS HAXHIA
Avokati Haxhia mbërriti
para ish-ministrit në
gjykatë, ku komentoi
për media deklaratën e
ambasadorit Donald
Lu, bërë një ditë më
parë, i cili tha se
gjykata duhet të
vendosë bazuar në
prova dhe në ligj.
"Mesazhi i Lu ishte
shumë i rëndësishëm
se gjykata duhet të
gjykojë në prova dhe në
ligj, dhe nëse ndodh kjo,
Tahirit sot duhet t'i hiqet
masa e arrestit në
shtëpi", tha Haxhia.

DONALD LU
Ambasada e SHBA-ve ka konfirmuar të njëjtin mesazh të ambasadorit Donald Lu, ashtu
si një ditë më parë. "Kemi dëgjuar disa raportime nga burime të pavarura për presione
serioze në këtë çështje, përfshirë edhe ryshfete që u janë ofruar gjykatësve. Ne i bëjmë

thirrje shoqërisë civile dhe medias që ta vëzhgojnë këtë çështje me vëmendje, në
mënyrë që vendimi të bazohet mbi provat dhe ligjin dhe jo mbi presione, kërcënime apo

para. Askush nuk është mbi ligjin", - tha Lu.

Rama për gazetën holandeze: Vendet e BE
të mos jenë vetëm të rrepta, por të drejta

Gjykata e Apelit të Kri
meve të Rënda ka
vendosur të shfuqi-

zojë masën "arrest shtëpie"
të Gjykatës së Krimeve të
Rënda ndaj ish-ministrit të
Brendshëm Saimir Tahiri,
duke e lënë atë në liri. Pas
seancës së djeshme, Tahiri
nuk komentoi, duke kaluar
në heshtje para gazetarëve që
e pritën si në gjykatë, ashtu
edhe para hyrjes së shtëpisë.
Ndërsa avokati i tij, Maks
Haxhia tha se kjo nuk ishte
fitorja e tij personale, por një
vendim i bazuar në ligj.
Prokurori Artan Bajrami ka
kërkuar që ai të shkojë drejt
masës "arrest me burg" duke
i mëshuar fort letër porosive
të ardhura nga Greqia e Ital-
ia. Nga ana e tij, Maks Hax-
hiaj ka thënë se nuk ka asn-
jë provë dhe se Tahiri ka ve-
pruar konform ligjit. "Nuk
ka kushte dhe kritere që Ta-
hiri të mbetet në burg",- ka
thënë Haxhia. Për afro 30
minuta, treshja gjykuese u
këshillua për të dalë në ven-
dimin final, që hetimi ndaj
ish-ministrit të Brendshëm
të vijojë në gjendje të lirë.
Tahiri pasi ka dalë nga
gjykata ka vendosur të sh-
kojë në shtëpi me makinën e
policisë, ndërsa jashtë mje-
diseve të gjykatës është pri-
tur nga mbështetës të tij që
kanë dashur t'i shtrëngojnë
duart. Seanca e djeshme
gjyqësore që u zhvillua në
gjykatën e Apelit zgjati rreth
dy orë dhe palët shpalosën
argumentet e tyre.
SQARIMISQARIMISQARIMISQARIMISQARIMI

Në sqarimin e tij për
gazetarët, avokati Maks
Haxhia tha se "vendimi për-
fundimtar i gjykatës ishte
shfuqizimi i vendimit nr 97
datë 12 maj 2018 dhe vendim-
it 101 datë 15.5.2018 ku u ven-
dos masa e arrestit të sh-
tëpisë dhe momentalisht Ta-
hiri është pa masë sigurie.
Prokuroria mbështeti qën-
drimin e Shkallës së Parë.
"Unë nuk do ta quaja fitore,
për mua ishte një fitore për
konsolidimin e praktikës
lidhur me masat e sigurisë,
sepse ka një praktikë të
zgjeruar të Gjykatës Euro-
piane të të Drejtave të Njeri-
ut dhe Kolegjit të Bashkuar
të Gjykatës së Lartë që për-
cakton qartë, kriteret e
përgjithshme dhe të posa-
çme kur merret një masë
sigurie". Sipas avokatit të
Tahirit, prokuroria nuk
paraqiti prova të reja, por
edhe letërporositë e mbërrit-
ura nga Italia e Greqia nuk

mjaftonin që Tahiri të përf-
shihej në akuzat e trafikut
ndërkombëtar te narko-
tikëve. Të dy letërporositë
janë konfirmim i veprimeve
të fiksuara në proces, nuk
kemi ndonjë të re, kanë të
bëjnë me lëvizjet e zotit Tahi-
ri dhe familjes së tij për të
kaluar pushimet, u shpreh
Haxhia. "Një letër tjetër ka
të bëjë me pronarin e shitësit

të "Hugoboss" të kostumit, i
cili pasi u njoh me portretin
e zotit Tahiri konfirmoi që
nuk e njihte dhe duke parë
regjistrin e shitjeve nuk fig-
uronte që në datat që flitet
të ishte shitur kostum.
Edhe shitësi i bizhuterive
pasi u paraqit fotografia
konfirmoi që nuk e njihte
Tahirin", tha avokati Hax-
hia. Ai konfirmoi një shitje

që është bërë në masën 5 mijë
euro, por jo vetëm dy byzy-
lyk, por disa bizhuteri. Men-
jëherë pasi Apeli i Krimeve
të Rënda e liroi nga "arresti
shtëpiak", Saimir Tahiri ven-
dosi ta festonte këtë moment,
duke biseduar me miqtë që u
panë teksa konsumonin bir-
ra në banesën e ish-ministrit
në zonën e Kodrës së Diellit,
në Tiranë.

Darina Tanushi

Kryeministri Edi Rama
do jetë nesër në Austri,

në turin e lobimit në Europë
për çeljen e negociatave të
Shqipërisë me Bashkimin
Europian. Kreu i qeverisë
do të pritet në një takim nga
homologu austriak, Sebas-
tian Kurz. Pas takimi, dy
kryeministrat do dalin
edhe në një konferencë të
përbashkët për shtyp. Rama
do të kërkojë mbështetjen e
Vjenës për çeljen e negoci-
atave të anëtarësimit. Aus-
tria nuk është në listën e
vendeve skeptike, por Vje-
na mund të luajë një rol të
rëndësishëm te blloku 28
anëtarësh i BE. Ndërkohë
dje, gazeta prestigjioze
holandeze 'De Volkskrant'
ka pasqyruar qëndrimin e
kryeministrit Rama sa i
përket çeljes së negociatave
BE-Shqipëri. Kryeministri
citohet nga media holan-

deze të shprehet ndaj atyre që
janë skeptikë për Shqipërinë
se. Holanda është ndër ven-
det skeptike. Eurodeputetja
Kati Piri dhe drejtuesi i
PVDA-së Lodewijk Asscher
kanë thënë se Shqipëria nuk
është gati për t'u anëtarësuar
në BE. "I them z. Asscher dhe
kolegëve të tij, në emër të të
gjithë qytetarëve shqiptarë që

kanë bërë punën më të vësh-
tirë dhe kanë sakrifikuar
gjatë rrugës drejt së ar-
dhmes, mos jini vetëm të
rreptë, por jini edhe të
drejtë. Ne po zbatojmë tash-
më reforma në një shkallë
të paprecedent për negoci-
atat para-anëtarësuese. Kjo
vjen nga faktet dhe provat e
punës së lodhshme. Refuzi-
mi që të na jepet ne një re-
cetë për terapinë e bisedi-
meve të anëtarësimit nuk
është përmirësim për situ-
atën e as nuk i bën gjërat
më të drejta. Sado ambiciozë
jemi, nuk ia dalim dot
vetëm. Le të jemi në këtë
udhëtim sa më të bashkuar
të mundemi. Që t'i japim
mundësinë më të mirë për
sukses. Jo vetëm për të
mirën e Shqipërisë, por edhe
për të mirën e Europës",-cit-
ohet Rama nga gazeta
holandeze.

Pas protestës së të shtunës, opozita bojkotoi dje,
punën në tri komisione parlamentare. Por munge-

sa e deputetëve të PD dhe LSI nuk pengoi mazhorancën
të vijojë mbledhjen e komisioneve të Ligjeve, Ekono-
misë dhe Shëndetësisë. Deputetët e shumicës kanë vi-
juar me miratimin e rendit të ditës pa debate, ndërsa
PD dhe LSI mblodhën grupet parlamentare në selitë
përkatëse. Opozita në javët e shkuara protestoi në
komisione duke mos lejuar zhvillimin normal të pun-
imeve. Deputetët e opozitës kanë bërë thirrje për
dorëheqjen e ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj
pas publikimit të audio përgjimit ku sipas PD im-
plikon vëllain e tij për trafikun e drogës. Opozita
mungoi dje në komisionet parlamentare, por ne ditët
në vijim ajo do të marrë pjesë, ndërsa kryefjalë e saj
do jenë akuzat ndaj Fatmir Xhafajt dhe kërkesa për
dorëheqje e tij. Opozita mungoi në komisionin e
Ligjeve, ku dje, ka kaluar projektvendimi "Për ng-
ritjen e Komisionit të Pavarur për Koordinimin, Mon-
itorimin dhe Ndjekjen e zbatimit të ligjit nr. 115/2016
"Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë". Kjo
është një nismë e dy deputetëve socialistë, Ulsi Manja
e Klotilda Bushka për të ndryshuar një prej ligjeve të
reformës sa kohë që ende nuk janë ngritur KLP e KLGJ.
"Ky projektvendim është në funksion të zbatimit të re-
formës në drejtësi, duke qenë se Kuvendi ka një nga pri-
oritetet e punës së tij edhe përmbushjen e funksioneve
kushtetuese sa edhe ligjvënëse sa i takon zbatimit të
reformës në drejtësi", tha deputetja Bushka.

Ish-ministri Saimir Tahiri
dje pas vendimit
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Debati në grup, Noka, Balliu, Hasa dhe Spahia propozojnë bllokim dhe djegie mandatesh

Deputetët kërkojnë bojkot të Kuvendit,
Basha: Jo deri më 28 qershor

Berisha: Për opozitën nuk ka zgjidhje paqësore me Ramën

"XHAFAJ"

FRPD sot
proteston para
Ministrisë së

Brendshme

Deputetët e PD-së
kërkuan dje bojkot
të Kuvendit, por

kreu demokrat, Lulzim
Basha, i mbështetur edhe
nga aleatët e tij refuzuan
deri më datën 28 qershor,
kur pritet të merret vendi-
mi për hapjen e negociatave.
Ndaj nuk do të ketë bojkot
të parlamentit dhe as djegie
të mandateve të deputetëve.
Ky është vendimi që mori dje
grupi parlamentar i PD, pas
kërkesës së disa deputetëve,
të cilët propozuan si hapin e
vetëm bojkotin e Kuvendit,
pas mbrojtjes që sipas tyre,
kryeministri Rama i dha
ministrit të Brendshëm,
Fatmir Xhafaj. Ky opsion në
parim u mbështet edhe nga
ish-kryeministri Berisha, i
cili për referencë në fjalën e
tij përpara deputetëve solli
bojkotin e opozitës për kau-
zën e dekriminalizimit.
"Bojkot, nuk mund të qën-
drojmë me narkotrafikan-
tët. Shqipëria aktualisht ësh-
të në fokus ndërkombëtar.
Për opozitën, nuk ka zgjedhje
paqësore me Edi Ramën - ësh-
të shprehur z.Berisha. - Por,
situata aktuale në të cilën
ndodhet vendi është në
fokusin e ndërkombëta-
rëve", ndaj Berisha ka sug-
jeruar që të shihet aktuali-
teti duke bërë analiza poli-
tike. Në të njëjtën linjë me
të ishte edhe kreu i demo-
kratëve, Lulzim Basha, i cili
e cilësoi legjitime kërkesën
e shumicës së deputetëve.
"Por, lëvizja drejt bojkotit
parlamentar, në kushtet kur
opozita është investuar për
hapjen e negociatave - mëso-
het të jetë shprehur Basha -
rrezikon të devijojë vëmend-
jen nga çështja kryesore, si
ajo e lidhjeve të qeverisë me
krimin dhe narkotrafikun".
Kreu i PD-së, Lulzim Basha
tha se Fatmir Xhafaj duhet
të largohet teksa grupi ven-
dos nëse do të bojkotojë, apo
jo. "Kemi një ministër të
Brendshëm, vëllai i të cilit

FRPD do të organizojë
sot në mesditë një

protestë para Ministrisë
së Brendshme. Kjo bëhet
e ditur nga kreu i FRPD-
së, Belind Këlliçi, përmes
një postimi në rrjetin so-
cial "Facebook". "Nesër
(sot) në orën 12:00 mos rri
në 'Facebook', por eja pro-
testo para Ministrisë së
Brendshme. FRPD do të
jetë aty", shkruan Këlliçi.
Protesta e FRPD vjen në
një kohë kur PD ka
kërkuar dorëheqjen ose
largimin e Fatmir Xhafa-
jt nga posti i ministrit të
Brendshëm, duke e aku-
zuar se ka ndihmuar dhe
mbrojtur të vëllain,
Agron Xhafajn, i dënuar
nga Gjykata e Kasacion-
it të Italisë me 7 vjet e 2
muaj burg për trafik
ndërkombëtar narko-
tikësh. Opozita protestoi
ditën e shtunë për dy orë
me radhë me kërkesën
për largimin e kryeminis-
trit Rama dhe ministrit
të Brendshëm, Fatmir
Xhafaj. Pas marshimit në
bulevardin “Dëshmorët e
Kombit” përpara kryem-
inistrisë, Lulzim Basha
kërkoi largimin e qever-
isë, të cilën e akuzoi se ka
braktisur shqiptarët dhe
është vënë në shërbim të
krimit e drogës.

është një trafikant ndërko-
mbëtar droge, i dënuar në
Itali nga drejtësia italiane,
por që me mbrojtjen dhe ndi-
hmën e vëllait ministër të
Brendshëm vazhdon aktivi-
tetin kriminal. Kemi një
kryeministër që është kaq i
lidhur me krimin sa kalon
nga një ministër i Brend-
shëm, pjesë e një organizate
kriminale të trafikut të
drogës, te një ministër që ka

vënë ministrinë, policinë
dhe prokurorinë në funk-
sion të mbrojtjes së vetes dhe
vëllait të tij trafikant droge.
Në këto kushte, jam i men-
dimit të përdorim të gjitha
format dhe mënyrat demo-
kratike si opozitë me grupin
parlamentar, strukturat,
qytetarët për të bërë të qartë
qëndrimin tonë të prerë se
largimi i Fatmir Xhafaj ësh-
të kusht i panegociueshëm i

opozitës, veprim i domos-
doshëm për hapjen e negoci-
atave. As shqiptarët, as Eu-
ropa nuk mund të pranojnë
që vendi të kalojë nga poli-
cia Tahiri-Habilaj, te policia
Xhafaj dhe prokuroria
Rama-Xhafaj", mësohet të
jetë shprehur z.Basha.
DEBDEBDEBDEBDEBAAAAATITITITITI

Pavarësisht kërkesës
pothuajse në grup të de-
putetëve demokratë, Lulzim
Basha ishte kundër bojkotit
të Kuvendit, pas refuzimit të
ministrit Brendshëm, Fat-
mir Xhafaj, për t'u dorë-
hequr. Deputetët Flamur
Noka, Klevis Balliu, Bardhi
Spahia, Endri Hasa, por
edhe shumë të tjerë kërkuan
bojkot, ndërsa deklaruan se
opozita në Kuvend është fas-
adë dhe askush nuk e dëg-
jon. "Hapi i vetëm që na mbe-
tet është bojkoti. Ne duhet

të shkëputemi nga ky parla-
ment. Ramës ia dhamë ko-
hën e duhur për Xhafajn",
deklaroi z.Noka. Kurse sipas
Klevis Balliut, "qytetarët na
kërkojnë të mos jemi në par-
lament, sepse aty bëhet
teatër". Deputeti Bardh Spa-
hiu shprehu bindjen se: "Sh-
qipëria nuk mund të bëjë
përpara me dy ministra të
Brendshëm të lidhur me
drogën. Ka ardhur koha që
të marrim seriozisht në kon-
sideratë opsionin e bojkotit
të parlamentit". Por, disa
deputetë të PD kanë qenë më
radikalë duke kërkuar mad-
je djegien e mandateve. Pasi
sipas tyre, zgjedhje me Edi
Ramën nuk mund të ketë.
Basha u sugjeroi deputetëve
rrugën për të përdorur të
gjitha format dhe mënyrat
demokratike si opozitë,
strukturat dhe qytetarët për
të bërë të qartë qëndrimin e
prerë se largimi i Fatmir
Xhafajt është kusht i pane-
gociueshëm. Deri në 28 qer-
shor, kur pritet të merret
vendimi për hapjen e nego-
ciatave, opozita betejën e saj
për të denoncuar lidhjet e
qeverisë me krimin e
narkotrafikun deri në
largimin e ministrit të
Brendshëm, Fatmir Xhafaj,
do ta vijojë në parlament, si
dhe në sheshe me qytetarët.
Këtë qëndrim të grupit,
Basha e diskutoi edhe me
aleatët, me të cilët pati një
takim në PD dhe pas
mbledhjes dolën me një dek-
laratë të përbashkët si
opozitë e bashkuar.

Këto javë deri në
mbledhjen e Këshillit

Europian ku vendoset fati
i negociatave për Sh-
qipërinë, Tiranën po e viz-
itojnë shumë deputetë nga
parlamente të vendeve të
ndryshme të BE. Veç skep-
tikëve, siç ishin deputetët
holandezë që erdhën për
një mision faktmbledhës,
nuk mungojnë edhe ata që
e mbështesin një vendim
pozitiv për vendin tonë në
fund të qershorit. Një prej
tyre është edhe deputeti
gjerman nga grupimi i
CDU, Mark Hauptman, i

OPOZITA E BASHKUAR
"Ne nuk do të pranojmë dhe nuk do të lejojmë
kurrë që e ardhmja e shqiptarëve të sakrifikohet për
Fatmir Xhafajn, Saimir Tahirin dhe Edi Ramën. Edi
Rama ka zgjedhur krimin dhe i ka dalë zot krimit.
Opozita ka zgjedhur shqiptarët dhe do t'u dalë zot
shqiptarëve dhe aspiratës sonë kombëtare për
Shqipërinë si gjithë Europa", thuhet në deklaratën
e përbashkët të opozitës.



Valentina Madani

cili pas një takimi me krye-
tarin e grupit parlamentar
socialist, Taulant Balla, tha
se do t'u kërkojë kolegëve të
tij në Bundestag të mbësh-
tesin çeljen e negociatave.

Këshilli Gjerman për Poli-
tikat e Jashtme ku bëjnë
pjesë rreth 2500 figura të
njohura të politikes dhe
jetës akademike në Gjer-
mani hartoi një raport, ku
i kërkohej qeverisë së
Merkelit të japë dritën
jeshile për negociatat e
Shqipërisë me BE. Ndërsa
kreu i grupit parlamentar
të PS-së, Taulant Balla de-
klaroi se Gjermania ësh-
të investitori kryesor në
Shqipëri prej fillimit të
viteve '90 e deri më tani, e
cila ka investuar më
shumë se 1 miliard euro.

Grupi parlamentar i PD-së

Basha: Gjermania investoi mbi 1 miliard euro

Deputeti i CDU: Të hapen negociatat
me Shqipërinë, bëri reformatNJOFTIM

Shoqëria e Kursim Kreditit “UniFin”, me seli në adresën: Rr. Dervish Hima,
Pll.8, Ap.5, Tiranë, njofton mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme më
datë 28  Qershor 2018, në ambjentet e  Hotel Mondial në Tiranë, në
orën 10:00, sipas këtij rendi dite:

1.Miratimi i raporteve të organeve drejtuese të Shkk UniFin.
2.Miratimi i Pasqyrave financiare vjetore dhe zmadhimit të kapitalit.
3.Miratimi i raportit të Auditorit të pavarur.
4.Miratimi i emërimit të Auditorit të Pavarur për vitin 2018.
5.Miratimin e planit të biznesit dhe buxhetin vjetor 2018.
6.Çështje të tjera

Këshilli Drejtues
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ALBtelecom mbulon me Wi-Fi falas sheshin
simbol të shqiptarëve, sheshin "Skënderbej"

Për të gjithë shqiptarët
apo vizitorët e huaj,

tashmë interneti në she-
shin "Skënderbej" është
zgjidhur përmes Wi-Fi
falas, të mundësuar nga
ALBtelecom.

Kjo nismë është pro-
movuar përmes një shë-
titjeje inspektuese për
përdorimin e shërbimit
më të ri Wi-Fi në sheshin
"Skënderbej", me pjesë-
marrjen e  kryetarit të
Bashkisë së Tiranës z.
Erion Veliaj, si dhe Drej-
torit të Përgjithshëm të
ALBtelecom, z. Tahsin
Yilmaz.

Si pjesë e strategjisë së
ALBtecom për të sjellë in-
ternet për të gjithë, z. Yil-
maz parashtron motivet
e kësaj nisme: "Është
kënaqësi e veçantë që
bashkë me Kryetarin e
Bashkisë jemi dëshmi-
tarë të kontributit që AL-
Btelecom i ofron qyteta-
rëve të Tiranës. E kemi
shumë përzemër këtë
projekt, sepse ofrimi i in-
ternetit për këdo në Sh-
qipëri është pjesë e mis-
ionit tonë dhe ne do të
ndërmarrim disa hapa
për ta përmbushur atë.
Dëshirojmë të ftojmë
këdo për të vizituar
sheshin dhe për të lun-

druar në internet me
cilësinë më të mirë" -
shpjegoi Yilmaz.

Kryetari i Bashkisë Ti-
ranë, z. Erion Veliaj shpje-
goi për qytetarët e Ti-
ranës këtë risi në sheshin
simbol të qytetit.  "Është
shumë e rëndësishme në
botën ku jetojmë sot, që jo
vetëm të kemi materiale
fizike që na mundësojnë
një eksperiencë të kënd-
shme në shesh, por edhe
aksesin në rrjet. Kështu që
jemi bërë partner me AL-
Btelecom-in për t'u sigu-
ruar që në 7 pika të sheshit
"Skënderbej" ne të kemi
burim valor Wi-Fi për in-
ternet pa limit, për të
gjithë ata që do të viz-
itojnë sheshin." - tha Ve-
liaj.

Ky projekt është një
shembull i kontributit që
kompanitë në fushën e
teknologjisë ofrojnë për
qytetarët. Në ngritjen e
infrastrukturës së ofrim-
it të shërbimit të inter-
netit Wi-Fi, janë vënë në
dispozicion pajisjet më
avangarde. ALBtelecom
do të vijojë me projekte të
ngjashme për të qenë
gjithmonë e më pranë
qytetarëve, në përmbush-
je të misionit për të sjellë
internet te të gjithë.

Drejtori i Përgjithshëm i ALBtelecom,
z. Tahsin Yilmaz dhe kryebashkiaku Erion Veliaj

Ndryshon shkalla tatimore e biznesit. Tatimi mbi fitimin nga 15%, zbret në 5% për të ardhura 14.000.001 lekë në vit

Paketë fiskale, ulen taksat nga
agroturizmi, tek lojërat e fatit

Përjashtohen nga pagesa e taksave edhe investimet e personave juridikë

 Rama: Ekspertë ndërkombëtarë
do të vendosen në kryeqytet

Qeveria ka vendosur
të bëjë ndryshime në
tri ligje të lidhura me

taksat, duke ofruar kështu
praktikisht një paketë të dytë
brenda vitit 2018. Ndryshimet
vijnë në kushtet e mbësh-
tetjes së agroturizmit me disa
lehtësi si dhe rregullime të
tjera për biznesin në tërësi.
DRAFTI PËR DRAFTI PËR DRAFTI PËR DRAFTI PËR DRAFTI PËR TTTTTAAAAATIMINTIMINTIMINTIMINTIMIN
MBI MBI MBI MBI MBI TË TË TË TË TË ARDHURAARDHURAARDHURAARDHURAARDHURATTTTT

Ndryshon shkalla tati-
more e biznesit. Shkalla e ta-
timit mbi fitimin është 15%
për tatimpaguesit me të
ardhura gjithsej 14.000.001
lekë në vit, 5% për tatimpa-
guesit me të ardhura gjithsej
14.000.000 lekë në vit. Aktual-
isht paguhet 15 për qind për
tatimin 8.000.001 dhe 5 për
qind deri në 8.000.000. Për të
gjithë subjektet që certifiko-
hen për aktivitetin e agrotur-
izmit, shkalla e tatimit mbi
fitimin është 5%. Norma e
reduktuar e tatimit mbi fiti-
min 5%, e parashikuar sipas
këtij paragrafi, aplikohet për
një periudhë 10-vjeçare për
ato struktura, të cilat përfi-
tojnë statusin "subjekt i cer-
tifikuar agroturizmi" deri në
dhjetor 2021. Efektet e nor-
mës së reduktuar fillojnë në
vitin pasardhës pas përfitim-
it të statusit "subjekt i certi-
fikuar agroturizmi". Për per-
sonat juridikë, të cilët zhvil-
lojnë veprimtari ekonomike
sipas ligjit nr. 38/2012 "Për
shoqëritë e bashkëpunimit
bujqësor", shkalla e tatimit
mbi fitimin është 5%. Për
lojërat e fatit drafti bën një
riformulim më të saktë të
ligjit për atë se çfarë do të
quhen të ardhura bruto nga
loja, duke cilësuar se taksimi
do të bëhet pas zbritjes së fit-
imit nga loja.

DRAFTI PËR DRAFTI PËR DRAFTI PËR DRAFTI PËR DRAFTI PËR TTTTTAKSAAKSAAKSAAKSAAKSATTTTT
VENDOREVENDOREVENDOREVENDOREVENDORE

Në këtë ligj qeveria ka ven-
dosur të bëjë vetëm një ndry-
shim, i cili lidhet me përjash-
timin e subjekteve të certi-
fikuara në agroturizëm nga
pagesa e taksës së infrastruk-
turës. "Përjashtohen nga pag-
esa e kësaj takse edhe inves-
timet e personave juridike
'subjekt i certifikuar agrotur-
izmi", të kryera në fushën e
agroturizmit, sipas përcakti-
meve të bëra në Ligjin nr. 93/

2015 "Për Turizmin" dhe kur
veprimtaria e tyre është në
përputhje me kriteret dhe
rregullat e Vendimit të
Këshillit të Ministrave nr.
22, datë 12.01.2018 "Për mira-
timin e kritereve për certi-
fikimin e veprimtarisë së
agroturizmit".

DRAFTI PËR DRAFTI PËR DRAFTI PËR DRAFTI PËR DRAFTI PËR TATATATATATIMINTIMINTIMINTIMINTIMIN
MBI VLERËN E SHTUARMBI VLERËN E SHTUARMBI VLERËN E SHTUARMBI VLERËN E SHTUARMBI VLERËN E SHTUAR

TVSH-ja e reduktuar në
shkallë 6 për qind ofrohet
vetëm për shërbimin e fjetjes
në strukturat akomoduese,
ndërkohë që për strukturat
me status special me 5 yje
furnizim me 6 për qind do të

jetë edhe për shërbimet e tjera
që ofrohen në këto struktura
nga bar restorant, masazhe,
sauna. Tashmë qeveria ka ven-
dosur të zgjerojë bazën e atyre
që përfitojnë nga shkalla 6%
edhe tek agroturizmi. "Shkal-
la e reduktuar e Tatimit mbi
Vlerën e Shtuar 6% aplikohet

për furnizimin e shërbimit të
akomodimit, restora-ntit, me
përjashtim të furnizimit të
pijeve, të ofruara brenda struk-
turave në të cilat zhvillohet ve-
primtari pritëse e certifikuar
si "agroturizëm", sipas legjis-
lacionit në fuqi në fushën e tur-
izmit" thuhet në draft.

Ornela Manjani

Strukturat ligjzbatuese shqiptare do të asistohen nga
ekspertë ndërkombëtarë në luftën kundër pastrimit të

parave, krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kryemi-
nistri Edi Rama tha se këta ekspertë do të vendosen në
Tiranë dhe se bashkëpunimi me ta do garantojë rezultate
konkrete në luftën kundër krimit e pastrimit të parave.
"Një ekip i gjerë gjermano-amerikan ekspertësh do të ven-
doset këtu në Shqipëri dhe do të punojë ngushtësisht me
strukturat e hetimit të Ministrisë së Financave, Hetimit
Tatimor dhe Doganor dhe Strukturën e Krimit Ekonomik
të Policisë së Shtetit për të mundësuar çeljen e një procesi
pune të përbashkët me një metodologji bashkëkohore dhe
të sofistikuar edhe rritjen e kapaciteteve të këtyre agjen-
cive në goditjen e një fenomeni me të cilin është koha të
merremi dhe më thellësisht, pasi kemi shënuar edhe disa
rezultate të rëndësishme", - tha Rama. Deklaratat e kryem-
inistrit u bënë gjatë nënshkrimit të marrëveshjes mes
Ministrisë së Brendshme dhe asaj të Financave me firmën
"ERNST&Young" për bashkëpunim në luftën kundër krim-
it dhe evazionit. "Operacioni Forca e Ligjit është një shem-
bull kuptimplotë i faktit se përtej punës së përditshme,
rutinës së domosdoshme të Policisë së Shtetit, adresimi në
mënyrë prioritare i një fenomeni problematik për sho-
qërinë, siç është aktualisht sot goditja e rrjeteve të krimit
të organizuar kërkon ndërveprim dhe koordinim midis
shumë strukturash dhe nuk mjafton vetëm struktura që
është e angazhuar në rutinën e përditshme. Natyrisht që
për nga përmasat dhe për nga rrezja e veprimit, kjo struk-
turë e re që do të krijohet është shumë e vogël, por për nga
synimet dhe për nga përmbajtja është i njëjti model. Një
model i bazuar tek eksperienca më e mirë ndërkombëtare,
tek burimet e brendshme njerëzorë të agjencive, që aktual-
isht bëjnë këtë punë dhe tek domosdoshmëria që agjencitë
tona të ndërveprojnë dhe të koordinojnë vazhdimisht me
njëra-tjetrën", - tha kreu i qeverisë.

Krimi dhe pastrimi i parave

Qeveria, gati lehtësitë fiskale
Ministri i Financave dhe Ekonomisë,

Arben Ahmetaj prezantoi gjatë një
takimi me sipërmarrësit një sërë lehtësish
fiskale për sektorë, të cilët qeveria ka men-
duar që t'i nxisë nëpërmjet incentivave
fiskale. Të gjitha bizneset me një xhiro më
të vogël se 14 milionë lekë do të kenë një
shkallë të reduktuar të tatim fitimit, vetëm
5% nga 15% që është aktualisht, si rrjed-
hojë e rritjes së pragut që ndan biznesin e
vogël nga i madhi nga 8 milionë lekë në 14
milionë lekë, që pritet të bëhet nga janari

2019. Sektori tjetër që do të përfitojë, sipas
ministri Arben Ahmetaj, është  sektori en-
ergjetik, më konkretisht aplikuesit e siste-
mit diellor. Për nxitjen e këtij sektori,
qeveria përjashton nga TVSH-ja një listë
me pajisje, në rast se përmbushen kush-
tet e vlerës minimale të investimit. Qëlli-
mi i këtij lehtësimi sipas ministrit është
promovimi dhe nxitja për rritjen e kapac-
iteteve prodhuese të energjisë, por edhe
diversifikimi i prodhimit, në mënyrë që të
mos vuajmë në kohë thatësire.Foto ilustruese
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Gjykata e Tiranës ka
pranuar ditën e
djeshme kërkesën e

prokurorit të ri që po heton
vrasjen e 22-vjeçarit, Marvi
Mihalit për të ndryshuar
masën e sigurisë për tre të
rinjtë që u liruan në datë 11
maj. Eugen Bitraj, Kridens
Alla dhe Marsel Alla të aku-
zuar për moskallëzim krimi,
tashmë do të përballen para
togave të zeza me një akuzë
edhe më të rëndë, atë të vrasjes
në bashkëpunim. Vendimi i li-
rimit të tyre për shkak të te-
jkalimit të afateve të burgim-
it, solli reagimin e prindërve
të viktimës, të cilët denon-
cuan në Prokurorinë e Kri-
meve të Rënda prokurorin e
çështjes Artan Lulaj, dy
gjyqtarët Bedri Qorri dhe
Sokol Pasho si dhe oficerin e
policisë gjyqësore, Kliton
Zharri se kanë marrë ryshfet
në këmbim të lirimit të tre të
rinjve. Ndërkohë, për të vlerë-
suar nëse të rinjtë do të rik-
thehen në burg do të duhet
një tjetër seancë, nëse do të
kërkohet nga prokurori,
ndërsa deri atëherë nëse
ndodh, do të hetohen në
gjendje të lirë. Pas vendimit
të djeshëm, nëna e viktimës,
Mira Mihali u shpreh për
"Gazeta Shqiptare" se shpre-
son që drejtësia të vihet në
vend. "Fituam një betejë,
gjykata dhe prokuroria ven-
dosën që tre të liruarve t'u
ndryshohet akuza nga 'Mosk-
allëzim krimi' në 'Vrasje në
bashkëpunim'. Kërkojmë që
ky vendim të mbahet dhe
drejtësia të vihet në vend", u
shpreh Mira Mihali. Dy javë
më parë prindërit e Marvi Mi-
hali kërkuan ndryshimin e
prokurorit nga Artan Lulaj
te Gjergji Tako dhe ky i fun-
dit rihapi hetimin. Ditën e
djeshme me kërkesë të
prokurorit Tako, gjykata
vendosi ndryshimin e masës
për tre të rinjtë. Në lidhje me
këtë situatë, avokati mbrojtës
i familjes Mihali, Saimir
Visha u shpreh për "GSH" se
gjykata më në fund vendosi
drejtësi. "Gjykata më në fund
vendosi drejtësi, sepse nga
'Moskallëzim krimi', ndry-

NËNA E
VIKTIMËS
"Fituam një
betejë, gjykata
dhe prokuroria
vendosën që tre
të liruarve t'u
ndryshohet
akuza nga
'Moskallëzim
krimi' në
'Vrasje në
bashkëpunim'.
Kërkojmë që ky
vendim të
mbahet dhe
drejtësia të vihet
në vend", u
shpreh Mira
Mihali, nëna
e Marvit.

ITITITITITALI - ALI - ALI - ALI - ALI - Një 52-vjeçare sh-
qiptare është vrarë me
thikë në sy të djalit 17-
vjeçar. Ngjarja e rëndë ka
ndodhur pasditen e së di-
elës në Piaçenca të Italisë.
Edhe në të kaluarën, Elsa
Tereziu ishte sulmuar nga
bashkëshorti. Xhevdet
Mehmeti, 56 vjeç është sh-
qiptari që qëlloi me thikë
bashkëshorten e tij pas një
sherri në kuzhinën e
banesës. Pak minuta pas
krimit, ai u dorëzua në poli-
ci. Alarmin për vrasjen e
dha djali i çiftit, i cili ndod-
hej në shtëpi në momentin
e ngjarjes. Nga sa është
zbuluar nga hetuesit, burri
ka kapur një thikë dhe ia
ka vënë në qafë gruas së tij.
52-vjeçarja humbi jetën
pak çaste pas sulmit.
VRASJAVRASJAVRASJAVRASJAVRASJA

Elsa Tereziu është godi-

AUTORI I KRIMIT
Xhevdet Mehmeti punonte si mekanik në një ofiçinë
që ndodhej në zonën industriale, por ai po kalonte
një periudhë vështirësie. Duket se aktualisht ishte i
papunë. Familja, e cila jetonte në katin e parë në
një ndërtesë në rrugën 'Dante' kishte vështirësi në
pagimin e taksave të bashkëpronësisë.



Horror në Itali, si e preu shqiptari me thikë në
fyt bashkëshorten në sy të djalit 17-vjeçar

tur disa herë me thikë në fyt,
të paktën 5 herë sipas të
dhënave të para. Trupi i pa-
jetë i saj u gjet në dyshemenë
e kuzhinës bashkë me armën
e krimit nga policia dhe
urgjenca. Ndërsa djali po
lajmëronte ndihmën e shpe-
jtë, autori i krimit u arratis
me këmbë nga banesa, por
më pas vendosi të dorëzohej

në kazermën më të afërt të
karabinierëve, atë të rrugës
'Beverora'. Tani është në ar-
rest me akuzën për vrasje
me dashje. Banesa është viz-
ituar edhe nga prokurori
Antonio Colonna, bashkë
me drejtuesin e policisë
Michele Rana dhe drejtues-
en e skuadrës së lëvizshme,
Serenca Peri. Grupi i ek-

spertëve shkencorë ka
mbledhur edhe të dhënat e
rastit.
DËSHMIA E DJALITDËSHMIA E DJALITDËSHMIA E DJALITDËSHMIA E DJALITDËSHMIA E DJALIT

Prokurori ka dëgjuar për
një kohë të gjatë djalin mi-
noren të çiftit, i cili në ko-
hën kur ndodhi ngjarja ish-
te në dhomën e tij të gjumit.
17-vjeçari dëgjoi britmat e
nënës së tij, por nuk ishte në
gjendje të ndërhynte për të
ndaluar babain. Hetimet për
të rindërtuar dinamikën e
vrasjes janë në vazhdim.
Prokurori nuk e ka autori-
zuar ende shpërndarjen e
rezultateve të hetimeve të
para. Duket se burri shfaqte
prej kohësh një qëndrim ob-
sesiv ndaj gruas së tij. Xhev-

det Mehmeti punonte si me-
kanik në një ofiçinë që ndod-
hej në zonën industriale,
por ai po kalonte një peri-
udhë vështirësie. Duket se ai
ishte aktualisht i papunë.
Familja, e cila jetonte në
katin e parë në një ndërtesë
në rrugën 'Dante' kishte
vështirësi në pagimin e tak-
save të bashkëpronësisë.

Grindja, me thirrjet e dësh-
përuara të gruas që është
dëgjuar edhe nga fqinjët,
nuk duket të ketë qenë një
episod i izoluar. Disa muaj
më parë, një ambulancë kish-
te ndërhyrë për të shpëtuar
gruan. Vdekja e Elsës vjen
pak ditë pas asaj të Elizës,
vajza nga Prato e vrarë nga
ish-i dashuri i saj futbollist.

Konfirmohet kërkesa e prokurorisë, të dyshuarit do të gjykohen për "vrasje në bashkëpunim"

Vrasja e Marvi Mihalit, ndryshojnë akuzat për
3 të rinjtë, nëna e viktimës: Fituam një betejë
Avokati Saimir Visha: Gjykata më në fund vendosi drejtësi

Ina Allkanjari

Makina shpërthen në
flakë pas përplasjes,

vdes 24-vjeçari
ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Një aksident me
pasojë vdekjen e një 24-vjeçari
ka ndodhur në orët e para të
mëngjesit të djeshëm në qy-
tetin e Elbasanit. Burime nga
policia lokale pohuan se ng-
jarja ndodhi rreth orës 01:50
minuta në rrugën nacionale
pranë ish-Kombinatit Meta-
lurgjik. Automjeti i të riut
Klodian Korançe doli nga rru-
ga dhe u përplas me murin
rrethues të një servisi maki-
nash. Viktima nuk ka pasur
mundësi shpëtimi. Nga vep-
rimet e para të policisë
rrugore, dyshohet si shkak i
aksidentit të jetë bërë dalja
nga rruga e mjetit nga pag-
jumësia apo shpejtësia. Sipas
policisë, mjeti është përfshirë
nga flakët. Ende nuk dihet
shkaku i djegies, por dy-
shimet e policisë janë se au-
tomjeti ka marrë flakë për
shkak të rrjedhjes së gazit, të
cilin makina e përdorte si
lëndë djegëse. Nga përplasja
e makinës me murin rre-
thues dhe më pas në oborrin
e servisit, është djegur pjesër-
isht edhe një makinë e poli-
cisë, e cila ndodhej aty. Për
shkak të rrethanave të rën-
da në të cilën ka ndodhur
ngjarja, veprimet e mëte-
jshme pritet të kryhen nga
ekspertë më të specializuar
për zbardhjen e plotë të rre-
thanave të ngjarjes si dhe për
përcaktimin e saktë të sh-
kakut të daljes nga rruga dhe
të shpërthimit të automjetit.

shoi akuzën në 'Vrasje me
paramendim e kryer në bash-
këpunim', për tre të rinjtë.
Përsa i përket padisë së ngri-
tur nga familjarët e Marvi
Mihalit për prokurorin dhe
dy gjykatësit, vazhdojnë he-

timet te Krimet e Rënda", u
shpreh avokati mbrojtës,
Saimir Visha. Pas vrasjes së
Marvi Mihalit, ranë në pran-
ga 4 të rinjtë. Konkretisht
Eugen Bitrajn, Kridens Alla
dhe Marsel Allën u akuzuan

për moskallëzim krimi, ndër-
sa Devi Bitraj akuzohet për
vrasje me paramendim. Më
datë 11 maj gjykatësit Sokol
Pasho dhe Bedri Qorri i liru-
an tre të rinjtë e akuzuar për
moskallëzim krimi për shkak

se kishin mbaruar afatet e
paraburgimit. Ndërsa i vetmi
që po qëndron në qeli është
Dejvi Bitraj, i cili sipas
Prokurorisë së Tiranës rezu-
lton të jetë njeriu i vetëm që
ka qëlluar me thikë në zemër
Marvin Mihalin. Kjo gjë ka
sjellë irritimin e prindërve të
viktimës, të cilët kanë kallë-
zuar në Prokurorinë e Kri-
meve të Rënda, prokurorin
Artan Lulaj dhe dy gjykatësit
Sokol Pasho e Bedri Qorri.
Pak ditë më parë u ndryshua
prokurori i çështjes dhe
dosjen e mori në dorë Gjergji
Tako, i cili kërkoi ndryshimin
e masës së sigurisë për 3 të
rinjtë e liruar. Ai kërkoi rik-
thimin e të rinjve në qeli dhe
po ashtu ndryshimin e
akuzës nga "Moskallëzim
krimi" në "Bashkëpunëtor në
vrasje" së bashku me Devi
Bitrajn. Lirimi i tre të rinjve
u prit me shumë pakënaqësi
nga familjarët e viktimës, të
cilët janë duke e ndjekur hap
pas hapi këtë çështje.

Kaluan ilegalisht kufirin e Kosovës,
arrestohen "dëshmitari X" dhe i biri

Policia e Kosovës ka
vënë në pranga ditën

e djeshme shtetasin Al-
bert Veliu, i njohur si
"dëshmitari X" në rastin e
Agron Xhafajt, vëllait të
ministrit të Punëve të
Brendshme në Shqipëri,
Fatmir Xhafaj. "Mund t'ju
konfirmojmë se Policia e
Kosovës, bazuar në autor-
izimet ligjore me dt.
27.05.2018, ka ndaluar dy
shtetas të Republikës së

Shqipërisë. Të ndaluarit
janë trajtuar sipas proce-
durave të parapara ligjore.
Me respekt, Zyra për in-
formim e PK-së", thuhet në
njoftimin e Policisë së Kos-
ovës. Nga ana tjetër,
Prokuroria e Krimeve të
Rënda deklaroi se nuk ka

asnjë urdhër ndalimi për
Veliun. Ndërkohë, "Express"
mësoi se arrestimi është
bërë për shkak se Albert
Veliu së bashku me të birin
nuk kanë hyrë konfor m
ligjit në territorin e Kos-
ovës. Fillimisht dy shtetasit
janë ndaluar normalisht për

kontroll të rregullt. Aty ka
rezultuar se Albert Veliu
dhe i biri nuk kanë kaluar
legalisht, pasi asnjëri prej
tyre nuk është regjistruar
në kufirin e Kosovës. Poli-
cia i ka arrestuar pikër-
isht për këtë akuzë, kalim
ilegal të kufirit.

Marvi Mihali Mira Mihali
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Paraditen e së shtunës,
në datë 26 maj, në mje
diset e një  firme fa-

sone në Durrës, me adminis-
trator një shtetas italian, u
helmuan mbi 13 punonjëse,
midis të cilave gra shtatzëna.
Në lidhje më këtë ngjarje
Konfederata e Sindikatave të
Shqipërisë denoncoi faktin se
ende asnjë nga drejtuesit e
firmës fasone nuk është vënë
përpara përgjegjësisë. Në një
intervistë për "Gazeta Sh-
qiptare", kreu i konfederatës
Kol Nikolla shprehet se po
ndjekin hap pas hapi zbar-
dhjen e plotë të ngjarjes pasi
është e rëndësishme që raste
të tilla të mos përsëriten. "Ne
duam që të ngrihet një hetim,
të dalë e vërteta dhe të infor-
mohet publiku, sindikata.
Mos të ketë abuzime dhe ras-
te të tilla të mos përsëriten",-
u shpreh Kol Nikolla. Më tej
Kreu i Konfederatës theksoi
se Prokuroria dhe Policia e
Shtetit duhet të kenë një re-
agim publik për këtë ngjarje
të rëndë, e cila nuk duhet
kaluar në heshtje.

KKKKKu ku ku ku ku konsiston denoncimionsiston denoncimionsiston denoncimionsiston denoncimionsiston denoncimi
i ngritur nga Konfederatai ngritur nga Konfederatai ngritur nga Konfederatai ngritur nga Konfederatai ngritur nga Konfederata
e Sindikae Sindikae Sindikae Sindikae Sindikat at at at at avvvvve të  Sh-e  të  Sh-e  të  Sh-e  të  Sh-e  të  Sh-
qipërisë?qipërisë?qipërisë?qipërisë?qipërisë?

U bë dy ditë që nuk ka as-
një prononcim publik nga
organet ligjzbatuese të sh-
tetit, as nga policia,
prokuroria apo nga Inspek-
torati i Punës lidhur me
helmimin brenda ambi-
enteve të punës të 13 grave
në firmën e  fasonerisë në
Durrës. Inspektorati i
Punës duhet të mbyllë men-
jëherë këtë firmë fasone deri
në sqarimin e plotë të rre-
thanave të kësaj ngjarjeje të
rëndë. Duke parë helmimin
masiv të punonjësve Konfed-
erata e Sindikatave denon-
con faktin se kjo firmë nuk
ka respektuar as kushtet
minimale të sigurisë dhe
shëndetit në punë.

KKKKKush janë fush janë fush janë fush janë fush janë faktorët qëaktorët qëaktorët qëaktorët qëaktorët që
çuan në helmimin e punon-çuan në helmimin e punon-çuan në helmimin e punon-çuan në helmimin e punon-çuan në helmimin e punon-
jësve të rrobaqepësisë?jësve të rrobaqepësisë?jësve të rrobaqepësisë?jësve të rrobaqepësisë?jësve të rrobaqepësisë?

Ne kemi vërtetuar saktë-
sisht se helmi ka ardhur nga
kimikatet, të cilat përdoren
në ngjyrosjen e rrobave. Fir-
ma ka magazina të vjetra, të
cilat janë të pa certifikuara
nga shteti, plus kushtet e
punës, ajrosja.

Sipas infSipas infSipas infSipas infSipas infororororormacionemacionemacionemacionemacionevvvvveeeee
që dispononi, a është ngri-që dispononi, a është ngri-që dispononi, a është ngri-që dispononi, a është ngri-që dispononi, a është ngri-
tur një hetim për këtë ng-tur një hetim për këtë ng-tur një hetim për këtë ng-tur një hetim për këtë ng-tur një hetim për këtë ng-
jarje?jarje?jarje?jarje?jarje?

Jo, absolutisht s'ka asnjë
prononcim, kjo është një sit-
uatë hermetike. Ne duam që
të ngrihet një hetim, të dalë e
vërteta dhe të informohet
publiku, sindikata. Mos të
ketë abuzime. Prokuroria dhe
Policia e Shtetit duhet të kenë
një reagim publik për këtë
ngjarje të rëndë, e cila nuk
duhet kaluar në heshtje.

A keni pasur kontakt meA keni pasur kontakt meA keni pasur kontakt meA keni pasur kontakt meA keni pasur kontakt me
drdrdrdrdrejtuesin e kësaj firejtuesin e kësaj firejtuesin e kësaj firejtuesin e kësaj firejtuesin e kësaj firmememememe
lidhur me situatën?lidhur me situatën?lidhur me situatën?lidhur me situatën?lidhur me situatën?

Jo, drejtuesi i firmës ësh-
të shmangur. Kemi arritur të
bisedojmë me disa menax-
herë të cilët kanë thënë se

nuk është situatë problema-
tike.

Si është gjendja shënde-Si është gjendja shënde-Si është gjendja shënde-Si është gjendja shënde-Si është gjendja shënde-
tësore e punonjëseve tëtësore e punonjëseve tëtësore e punonjëseve tëtësore e punonjëseve tëtësore e punonjëseve të
helmuara?helmuara?helmuara?helmuara?helmuara?

Sot kanë ardhur në qen-
drën spitalore Universitare
"Nënë Tereza" po bëjnë
ekzaminime. Duan të
shmanget e vërteta, por, në

fakt, helmimi ka ardhur
prej kimikateve.

Ka pasur raste të ngjas-Ka pasur raste të ngjas-Ka pasur raste të ngjas-Ka pasur raste të ngjas-Ka pasur raste të ngjas-
hme më herët?hme më herët?hme më herët?hme më herët?hme më herët?

Raste kaq flagrante nuk
ka pasur, por në përgjithësi
në këto industri ka, për sh-
kak të helmeve dhe kimikat-
eve që përdoren për ngjy-
rosje. Ka pasur raste spo-

radike, por kaq masive jo.
Për sa i përket kushtevePër sa i përket kushtevePër sa i përket kushtevePër sa i përket kushtevePër sa i përket kushteve

të punës në këto fasoneri,të punës në këto fasoneri,të punës në këto fasoneri,të punës në këto fasoneri,të punës në këto fasoneri,
mendoni se janë brendamendoni se janë brendamendoni se janë brendamendoni se janë brendamendoni se janë brenda
nornornornornormamamamamavvvvve të lejuara?e të lejuara?e të lejuara?e të lejuara?e të lejuara?

Kushtet e punës janë
mjaft problematike, duke
theksuar dhe orarin e pu-
nës, ku punonjëset punojnë
edhe ditë të shtunë ose të

diel, nuk paguhen orët jash-
të orarit. Nuk kanë kartela
shëndetësore apo ekzamin-
ime. Gjithashtu, probleme
hasen si nga ana e ajrosjes,
apo e ndriçimit.

Në lidhje më këtë ngjar-Në lidhje më këtë ngjar-Në lidhje më këtë ngjar-Në lidhje më këtë ngjar-Në lidhje më këtë ngjar-
je, cili është hapi i radhës ije, cili është hapi i radhës ije, cili është hapi i radhës ije, cili është hapi i radhës ije, cili është hapi i radhës i
sindikasindikasindikasindikasindikatatatatatavvvvve?e?e?e?e?

Ne do presim prononcimin

publik nga strukturat sh-
tetërore. Krahas kësaj i jemi
drejtuar Ministrisë së Shën-
detësisë dhe Mirëqenies So-
ciale. Do ushtrojmë të gjithë
presionin tonë pozitiv që ras-
te të tilla të mos përsëriten.
Inspektorati i Punës ka ek-
spertizën për të nisur padinë
lidhur me këtë ngjarje.

INTERVISTA/ Flet kreu i sindikatave: Nuk janë respektuar kushtet minimale të sigurisë

Helmimi i 13 rrobaqepëseve, kreu
i KSSH: Shkak i ngjarjes, kimikatet
Kol Nikolla: Prokuroria dhe Policia e Shtetit të mos heshtin

DURRES-DURRES-DURRES-DURRES-DURRES- Pas ngjarjes së
shënuar paraditen e së sh-
tunës, ku disa punonjëse të
një rrobaqepësie në zonën
e urës së Dajlanit, në Dur-
rës u helmuan në punë,
qendra 'Aleanca Gjinore
për Zhvillim' deklaroi ditën
e djeshme se po pret
zbardhjen e plotë e të paan-
shme të ngjarjes. Në mbi 1
mijë fabrika veshjesh dhe
këpucësh në gjithë vendin,
punojnë rreth 40 mijë gra e
vajza në kushte të vështi-
ra pune dhe jetese. Alean-
ca Gjinore për Zhvillim, e
cila prej disa vitesh po stu-
dion kushtet e punës në
qindra fabrika dhe firma të
vendit i është drejtuar me
një letër publike kryeminis-
trit Edi Rama. Në letrën drej-
tuar kryeministrit, por
edhe ministrave Arben Ah-
metaj, i Ekonomisë, Ogerta
Manastirliu, e Shëndetë-
sisë, Avokates së Popullit,
Erinda Ballanca, e disa zyr-
tarëve të tjerë të lartë, kjo
qendër bën thirrje që ngjar-
ja të zbardhet sa më shpejt
dhe të merren masa të men-
jëhershme. Ndërkohë drej-
torja ekzekutive e Qendrës,

Helmimi i 13 punonjësve, deputetja
e PD, Dhurata Çupi: Të vihen

përgjegjësit përpara ligjit
Heshtin institucionet e drejtësisë e të policisë, hesht

qeveria e çdo hallkë e saj për 13 gratë që u helmuan
nga kimikatet në një fabrikë fasonësh në Durrës". Kësh-
tu ka reaguar ditën e djeshme lidhur me helmimin punon-
jëseve të rrobaqepësisë në Durrës, deputetja e PD Dhura-
ta Çupi. Përmes një statusi në "Facebook" ajo thekson se
organet e drejtësisë duhet të vënë përgjegjësit përpara
ligjit. "Heshtin institucionet e drejtësisë e të policisë,
hesht qeveria e çdo hallkë e saj për 13 gratë që u helmuan
nga kimikatet në një fabrikë fasonesh në Durrës. Pse
nuk thotë askush një variant zyrtar të kësaj ngjarjeje,
përgjegjësit që shkaktuan atë jo vetëm që nuk janë për-
para drejtësisë por vazhdojnë jetën të qetë. Bëhet fjalë
për 13 gra e vajza, të cilat me
djersën e tyre mundoheshin të
ushqenin familjet e tyre me
bukë, por që çdo ditë ushqenin
trupin e tyre me helme që u rrez-
ikuan jetën. Jeta e tyre për in-
stitucionet shqiptare vlen më
pak se sa propaganda e përdit-
shme e "llogaridhënies" me vet-
en jo për hallet e njerëzve. Ato
nuk ishin gra që mund të thu-
rin lavde apo që mbushin karri-
get bosh të show-t të propagandës, por ishin nëna e
motra që në kushte skandaloze e përtej çdo tesere par-
tie donin të mbanin familjet me bukë. Parlamenti në
unanimitet ka miratuar një rezolutë për të drejtat e
grave dhe kundër dhunës ndaj tyre, por kjo sjellje e
autoriteteve shqiptare tregon që ajo mbetet thjeshtë një
letër që nuk shërben në praktikë. Kjo heshtje nuk mund
të pranohet, reagimi duhet të jetë i menjëhershëm ndër-
sa organet e drejtësisë duhet të vënë përgjegjësit për-
para ligjit",-shkruan deputetja e PD Dhurata Çupi.

REAGIMI
"Bëhet fjalë për 13 gra
e vajza, të cilat me
djersën e tyre
mundoheshin të
ushqenin familjet me
bukë, por që çdo ditë
ushqenin trupin e tyre
me helme që u
rrezikuan jetën. Jeta
e tyre për
institucionet
shqiptare vlen më
pak se sa
propaganda e përdit-
shme e ‘llogari-
dhënies’ me veten jo
për hallet e njerë-zve",
- shkruan në
“Facebook” deputetja
e PD, Dhurata Çupi.

Ina Allkanjari

"Aleanca Gjinore për Zhvillim", letër kryeministrit

“Të merren masa për përmirësimin
e kushteve të punës në fabrika”

Mirela Arqimandriti theksoi
se kushtet e punës në fabrika
janë larg standardeve nor-
male të punësimit të
njerëzve. "Fakti që 24 gra u
helmuan në fabrikën e Dur-
rësit tregon që në këto fabri-
ka kushtet e punës janë larg
standardeve normale të
punësimit të njerëzve. Nga
ana tjetër, helmimi tregoi se
dita e shtunë është kthyer
në një ditë rutinore pune për
gratë dhe vajzat në fabrikat
e veshjeve dhe këpucëve. Ato
punojnë pa pushim dhe nuk
u llogaritet asnjë ditë pune

shtesë, por ato punojnë
shumë herë më tepër se sa
lejon Kodi i Punës së Sh-
qipërisë, por asnjëherë
nuk shpërblehen për këto
orë të tepërta pune që ato
shpenzojnë në këto fabri-
ka",-tha drejtorja ekzeku-
tive e Qendrës "Aleanca
Gjinore për Zhvillim, Mire-
la Arqimandriti. Dyshimet
janë te ushqimi, por punon-
jëset mohojnë të kenë
ngrënë në grup të njëjtin
vakt, dhe së dyti çlirimi i
mundshëm i ndonjë gazi në
rrobaqepësi.

Kreu i konfederatës, Kol NikollaNjë nga robaqepëset të shtruara në Spital
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KKKKKufufufufufiri maksimal i tarifës vjetoriri maksimal i tarifës vjetoriri maksimal i tarifës vjetoriri maksimal i tarifës vjetoriri maksimal i tarifës vjetore të shke të shke të shke të shke të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet pubollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet pubollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet pubollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet pubollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publikliklikliklike të are të are të are të are të arsimit të larsimit të larsimit të larsimit të larsimit të lartë në një prtë në një prtë në një prtë në një prtë në një prooooogggggrrrrram të studimeam të studimeam të studimeam të studimeam të studimevvvvve të ciklit të parë,e të ciklit të parë,e të ciklit të parë,e të ciklit të parë,e të ciklit të parë,
me kohë të plotë, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, si dhe në një program të dytë studimime kohë të plotë, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, si dhe në një program të dytë studimime kohë të plotë, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, si dhe në një program të dytë studimime kohë të plotë, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, si dhe në një program të dytë studimime kohë të plotë, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, si dhe në një program të dytë studimi

EMËRTIMI I UNIVERSITETIT

ID_ 
PROGRAMI

EMËRTIMI I PROGRAMIT TË 
STUDIMIT

Kufiri 
maksimal i 

tarifës vjetore 
të shkollimit 

në një 
program të 

ciklit të parë
Universiteti i Tiranës 001 Histori 30,000

Universiteti i Tiranës 002 Gjeografi 30,000

Universiteti i Tiranës 003 Gjuhë dhe letërsi 30,000

Universiteti i Tiranës 004 Gazetari 30,000

Universiteti i Tiranës 005 Arkeologji 30,000

Universiteti i Tiranës 006 Biologji 25,000

Universiteti i Tiranës 007 Bioteknologji 25,000

Universiteti i Tiranës 008 Matematikë 25,000

Universiteti i Tiranës 009 Fizikë 25,000

Universiteti i Tiranës 010 Informatikë 25,000

Universiteti i Tiranës 011 Kimi 25,000

Universiteti i Tiranës 012 Kimi dhe teknologji ushqimore 25,000

Universiteti i Tiranës 013 Kimi industriale dhe mjedisore 25,000

Universiteti i Tiranës 014 Inxhinieri matematike dhe informatike 25,000

Universiteti i Tiranës 015 Teknologji informacioni dhe komunikimi 25,000

Universiteti i Tiranës 016 Gjuhë angleze 25,000

Universiteti i Tiranës 017 Gjuhë frënge 25,000

Universiteti i Tiranës 018 Gjuhë gjermane 25,000

Universiteti i Tiranës 019 Gjuhë italiane 25,000

Universiteti i Tiranës 020 Gjuhë greke 25,000

Universiteti i Tiranës 021 Gjuhë turke 25,000

Universiteti i Tiranës 022 Gjuhë ruse 25,000

Universiteti i Tiranës 023 Gjuhë spanjolle me profil gjuhë, letërsi dhe 
t të i hi ik

25,000

Universiteti i Tiranës 024 Gjuhë angleze (Sarandë) 25,000

Universiteti i Tiranës 025 Psikologji 40,000

Universiteti i Tiranës 026 Punë sociale 40,000

Universiteti i Tiranës 027 Filozofi 40,000

Universiteti i Tiranës 028 Sociologji 40,000

Universiteti i Tiranës 029 Shkenca politike 40,000

Universiteti i Tiranës 030 Administrim dhe politika sociale 40,000

Universiteti i Tiranës 031 Administrim-biznes 35,000

Universiteti i Tiranës 032 Ekonomiks 35,000

Universiteti i Tiranës 033 Financë 35,000

Universiteti i Tiranës 034 Informatikë ekonomike 35,000

Universiteti i Tiranës 035 Administrim-biznes (Sarandë) 35,000

Universiteti i Tiranës 036 Drejtësi 40,000

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 037 Mjekësi e përgjithshme 45,000

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 038 Farmaci 45,000

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 039 Stomatologji 45,000

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 040 Infermieri e përgjithshme 40,000

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 041 Mami 35,000

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 042 Teknikë e lartë laboratorike 35,000

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 043 Fizioterapi 35,000

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 044 Logopedi 35,000

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 045 Imazheri 35,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 046 Menaxhim agrobiznesi 35,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 047 Ekonomi dhe politikë agrare 30,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 048 Financë-kontabilitet 30,000

233,916

233,916

86,374

144,906

144,906

86,374

63,341

233,916

233,916

233,916

233,916

233,916

233,916

233,916

111,778

111,778

111,778

111,778

111,778

86,374

86,374

86,374

86,374

135,730

135,730

135,730

135,730

135,730

135,730

135,730

135,730

111,778

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

135,730

Kufiri maksimal i 
tarifës vjetore të 
shkollimit në një 
program të dytë 
studimi të ciklit të 
parë (në lekë)

111,778

111,778

111,778

111,778

111,778

203,690

203,690

Universiteti Bujqësor i Tiranës 049 Menaxhim i turizmit rural 25,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 050 Informatikë biznesi 25,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 051 Ekonomiks i aplikuar 25,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 052 Mbrojtje bimësh 25,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 053 Hortikulturë 25,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 054 Prodhim bimor 25,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 055 Zootekni dhe biznes blegtoral 25,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 056 Akuakulturë dhe menaxhim peshkimi 25,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 057 Agromjedis dhe ekologji 25,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 058 Inxhinieri agrare - agromekanizim 25,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 059 Teknologji agroushqimore 25,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 060 Vreshtari-enologji 25,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 061 Mbarështim pyjesh 30,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 062 Përpunim druri 30,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 063 Mjekësi veterinare 40,000

Universiteti Bujqësor i Tiranës 064 Menaxhim veterinar (2-vjeçar) 25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 065 Inxhinieri ndërtimi 35,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 066 Inxhinieri hidroteknike 25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 067 Inxhinieri mjedisi 25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 068 Arkitekturë (arkitekt) 40,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 069 Arkitekturë (urbanist) 40,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 070 Inxhinieri gjeodezi 25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 071 Inxhinieri      elektrike     (automatizim      i 
i d i ë)

25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 072 Inxhinieri elektrike (energjetikë) 25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 073 Inxhinieri mekatronike 25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 074 Inxhinieri fizike 25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 075 Inxhinieri matematike 25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 076 Inxhinieri mekanike 25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 077 Inxhinieri tekstile dhe modë 25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 078 Inxhinieri materiale 25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 079 Inxhinieri ekonomike 25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 080 Inxhinieri gjeologjike 25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 081 Inxhinieri gjeoburimesh 25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 082 Inxhinieri gjeoinformatikë 25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 083 Inxhinieri gjeomjedis 25,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 084 Inxhinieri elektronike 30,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 085 Inxhinieri informatike 30,000

Universiteti Politeknik i Tiranës 086 Inxhinieri telekomunikacioni 30,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 087 Gjuhë dhe letërsi 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 088 Gjuhë dhe kulturë frënge 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 089 Gjuhë angleze 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 090 Mësuesi për arsimin fillor 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 091 Mësuesi për arsimin parashkollor 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 092 Histori-gjeografi 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 093 Filozofi-sociologji 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 094 Matematikë-fizikë 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 095 Matematikë-informatikë 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 096 Biologji-kimi 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 097 Teknologji informacioni 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 098 Infermieri e përgjithshme 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 099 Mami (infermier) 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 100 Administrim dhe politika sociale 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 101 Financë-kontabilitet 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 102 Menaxhim 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 103 Administrim biznesi në marketing 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 104 Administrim biznesi në turizëm 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 105 Agroushqim 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 106 Agrobiznes 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 107 Inxhinieri agronomike 20,000

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 108 Mjekësi e bimëve dhe hortikulturë 20,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb

109 Gjuhë dhe letërsi 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb

110 Gjuhë dhe letërsi shqipe dhe frënge 25,000

86,374

86,374

86,374

126,800

153,900

111,812

233,916

233,916

233,916

86,374

86,374

86,374

86,374

86,374

135,730

111,812

111,812

111,812

111,812

111,812

111,812

111,812

111,812

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

111,812

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

144,906

144,906

233,916

50,000

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

144,906

144,906

144,906

144,906

144,906

144,906

144,906

144,906

144,906

144,906

144,906

144,906

Këshilli i Ministrave: Ja sa do të paguajnë studentët përsëritës dhe shtetasit e huaj. Sa do të jetë kufiri maksimal

Vendimi, miratohen tarifat për universitetet publike
Voltiza Duro Këshilli i Ministrave ka miratu

ar tarifat vjetore të shkol
limit për programet e ciklit

të parë të studimeve në universitetet
publike në vend. "Gazeta Shqiptare" publikon sot tarifat që
do të duhet të paguajnë studentët që do të ndjekin një prej 293
programeve të studimit në 14 institucione të arsimit të lartë
në Shqipëri. "Kufiri maksimal i tarifës vjetore të shkollimit
për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të
arsimit të lartë në një program të ciklit të parë të studimeve,
në një program të integruar të studimeve ose në një program
të studimeve profesionale me kohë të plotë, pasqyrohet në
tabelën nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë
përbërëse e tij",-theksohet në vendimin e publikuar ditën e
djeshme në Fletoren Zyrtare. Sipas këtij të fundit institucio-
net publike të arsimit të lartë, brenda muajit prill, por, në çdo

rast, jo më vonë se 90 ditë para fillimit të vitit akademik, me
vendim të organeve kolegjiale, duhet të miratojnë tarifën vje-
tore të shkollimit për çdo program studimi brenda kufirit
maksimal të përcaktuar. Pas miratimit, tarifat vjetore të sh-
kollimit, të miratuara me vendim të bordit të administrimit,
do të bëhen publike në faqen zyrtare të institucioneve publike
të arsimit të lartë. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave
studenti i nënshtrohet vetëm një tarife vjetore shkollimi, ndër-
sa ata të cilësuar si përsëritës, do t'i nënshtrohen tarifës vje-
tore të shkollimit të vitit akademik në të cilin vazhdojnë stu-
dimet. "Studenti, i cilësuar në bazë të rregullores së institu-
cionit të arsimit të lartë publik si përsëritës në një lëndë apo
në shumë lëndë dhe vijon studimet në vitin pasardhës, i nën-
shtrohet tarifës së shkollimit për kredit për detyrimet apo
lëndët përsëritëse, si dhe tarifës vjetore të shkollimit të vitit
akademik në të cilin vazhdon studimet. Studentët, që transf-

erojnë studimet nga një program studimi të ciklit të parë në
një program tjetër studimi të ciklit të parë në institucionet
publike të arsimit të lartë, i nënshtrohen tarifës vjetore të
shkollimit të programit të studimit përkatës, në të cilin trans-
ferohen dhe ndjekin studimet",-thuhet më tej në Fletoren Zyr-
tare. Ndërkohë të gjithë kandidatët që kanë përfunduar me
sukses një program studimi, kanë të drejtë të ndjekin një
program të dytë studimi, e në këtë rast, aplikantët fitues do të
përballojnë koston e plotë të studimeve, me përjashtim të stu-
dentëve të shkëlqyer. Edhe shtetasit e huaj, që vazhdojnë stu-
dimet në një program të parë apo në një program të dytë stu-
dimi të ciklit të parë në institucionet publike të arsimit të
lartë, i nënshtrohen së njëjtës tarifë vjetore të shkollimit, si
shtetasit shqiptarë, me përjashtim të rasteve kur janë vendo-
sur mënyra të tjera të përcaktimit të tarifave vjetore të shkol-
limit.
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Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

111 Histori-gjeografi 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb

112 Histori dhe gjuhë gjermane 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb

113 Gjeografi dhe gjuhë italiane 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

114 Gjuhë angleze 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

115 Gjuhë gjermane 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

116 Gjuhë frënge 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb

117 Gjuhë italiane 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb

118 Gazetari 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

119 Gazetari-anglisht 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

120 Gjuhë shqipe dhe rome 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

121 Biologji-kimi 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb

122 Matematikë-fizikë 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb

123 Teknologjitë e informacionit 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

124 Teknologji laboratori (2-vjeçar) 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

125 Fizikë kompjuterike 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

126 Matematikë informatike 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

127 Infermieri e përgjithshme 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb

128 Infermieri - mami 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

129 Fizioterapi 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

130 Logopedi 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

131 Imazheri 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

132 Teknologji laboratori 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb

133 Mësuesi për arsimin fillor 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

134 Mësuesi për arsimin parashkollor 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

135 Edukim qytetar 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

136 Punonjës social 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

137 Filozofi-sociologji 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb

138 Psikologji 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

139 Edukim fizik dhe sporte 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

140 Administrim-biznes 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

141 Financë-kontabilitet 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

142 Ekonomia dhe e drejta 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb

143 Informatikë ekonomike 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb

144 Ekonomi turizmi 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

145 Administrim biznesi dhe inxhinieri 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

146 Shkenca juridike në biznes 25,000

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 
Elb n

147 Shkenca juridike në sektorin publik 25,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 148 Biologji-kimi 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 149 Fizikë dhe teknologji informacioni 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 150 Matematikë-fizikë 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 151 Matematikë-informatikë 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 152 Teknologji informacioni 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 153 Infermieri e përgjithshme 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 154 Infermieri - mami 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 155 Histori-gjeografi 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 156 Gjuhë dhe letërsi shqipe 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 157 Gjuhë dhe letërsi angleze 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 158 Gjuhë dhe letërsi italiane 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 159 Gjuhë dhe letërsi dhe qytetërim grek 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 160 Histori dhe gjuhë italiane 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 161 Mësuesi për arsimin fillor 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 162 Mësuesi për arsimin parashkollor 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 163 Kontabilitet-financë 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 164 Administrim-publik 20,000

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër 165 Ekonomi turizmi 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 166 Gjuhë dhe letërsi 25,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 167 Gazetari dhe komunikim 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 168 Histori 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 169 Gjeografi 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 170 Matematikë 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 171 Fizikë 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 172 Informatikë 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 173 Biologji-kimi 20,000

111,778

111,778

203,690

203,690

203,690

203,690

135,730

135,730

111,778

111,778

111,778

111,778

111,778

111,778

111,778

203,690

203,690

203,690

233,916

233,916

111,778

111,778

135,730

135,730

92,200

92,200

92,200

92,200

92,200

92,200

92,200

203,690

203,690

243,800

138,700

138,700

138,700

138,700

138,700

138,700

233,916

92,200

243,800

243,800

243,800

243,800

243,800

243,800

243,800

243,800

243,800

153,900

153,900

153,900

153,900

126,800

153,900

153,900

243,800

243,800

j y
126,800

153,900

153,900

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 174 Infermieri e përgjithshme 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 175 Infermieri (mami) 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 176 Infermieri (fizioterapi) 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 177 Mësuesi për arsimin fillor 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 178 Mësuesi për arsimin parashkollor 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 179 Psikologji 25,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 180 Punë sociale 25,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 181 Edukim fizik dhe sporte 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 182 Financë-kontabilitet 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 183 Administrim-biznes 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 184 Turizëm 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 185 Gjuhë angleze 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 186 Gjuhë italiane 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 187 Gjuhë gjermane 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 188 Gjuhë frënge 20,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 189 Drejtësi 25,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 190 Pikturë e grafikë 27,000

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 191 Pedagogji muzikore 27,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 192 Matematikë 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 193 Fizikë 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 194 Shkenca kompjuterike 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 195 Teknologji informacioni 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 196 Informatikë 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 197 Inxhinieri navale 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 198 Inxhinieri mekanike 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 199 Navigacion 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 200 Kimi 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 201 Biologji 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 202 Inxhinieri elektrike 20,000

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

203,690

135,730

203,690

135,730

135,730

135,730

135,730

66,452

140,000

140,000

135,730

135,730

233,916

111,778

111,778

111,778

111,778

111,778

86,374

86,374

86,374

233,916

233,916

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 199 Navigacion 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 200 Kimi 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 201 Biologji 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 202 Inxhinieri elektrike 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 203 Administrim biznesi 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 204 Menaxhim turizmi 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 205 Ekonomiks 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 206 Financë 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 207 Kontabilitet 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 208 Marketing 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 209 Mësuesi për arsimin fillor 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 210 Mësuesi për arsimin parashkollor 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 211 Pedagogji e specializuar 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 212 Gjuhë shqipe dhe letërsi 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 213 Gjuhë angleze 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 214 Gjuhë italiane 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 215 Histori-gjeografi 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 216 Drejtësi 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 217 Infermieri e përgjithshme 20,000

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 218 Infermier mami 20,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 219 Administrim biznesi 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 220 Menaxhim-marketing 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 221 Shkenca ekonomike 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 222 Financë-kontabilitet 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 223 Bankë financë 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 224 Menaxhim hotel restorant 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 225 Menaxhim turizëm kulturor 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 226 Menaxhim turizëm arkeologjik 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 227 Drejtësi 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 228 Shkenca politike 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 229 Administrim publik 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 230 Politikë ekonomike 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 231 Marrëdhënie me publikun 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 232 Histori 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 233 Infermieri e përgjithshme 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 234 Mami 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 235 Fizioterapi 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 236 Navigacion dhe peshkim detar 25,000

146,232

146,232

146,232

247,950

247,950

247,950

247,950

86,374

86,374

86,374

86,374

86,374

86,374

146,232

146,232

146,232

135,730

135,730

135,730

135,730

100,446

233,916

233,916

86,374

86,374

86,374

86,374

86,374

86,374

86,374

86,374

135,730

135,730

135,730

203,690

203,690

135,730

203,690

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 237 Teknikë elektrike (2-vjeçar) 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 238 Hidroteknikë Ujësjellës-Kanalizime (2-jeçar) 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 239 Asistencë stomatologji (2-vjeçar) 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 240 Menaxhim ndërtimi (2-vjeçar) 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 241 Menaxhim transporti (2-vjeçar) 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 242 Asistencë ligjore (2-vjeçar) 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 243 Asistencë administrative (2-vjeçar) 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 244 Teknologji automobilash (2-vjeçar) 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 245 Teknikë e rrjeteve kompjuterike (2-vjeçar) 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 246 Informatikë praktike (2-vjeçar) 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 247 Gjuhë angleze 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 248 Mësuesi për arsimin fillor 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 249 Mësuesi për arsimin parashkollor 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 250 Gjuhë dhe letërsi - anglisht 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 251 Gjermanisht - anglisht 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 252 Shkenca kompjuterike 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 253 Sistemet e informacionit 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 254 Teknologji informacioni 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 255 Matematikë - informatikë 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 256 Informatikë - anglisht 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 257 Multimedia dhe televizioni digjital 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 258 Menaxhim  i  Bankave  (program  në  gjuhë 
l )

25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 259 Menaxhim  hoteleri  turizëm  (program  në 
j hë l )

25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 260 Menaxhim i ndërmarrjeve të vogla dhe të 
( ë j hë l )

25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 261 Ekspert në proceset e formimit 25,000

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 262 Psikologji sociologji 25,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 263 Regji filmi dhe televizioni 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 264 Aktrim 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 265 Regji 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 266 Skenografi-kostumografi 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 267 Koreografi 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 268 Pikturë 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 269 Skulpturë 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 270 Muzikologji 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 271 Kompozim 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 272 Dirizhim 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 273 Piano 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 274 Violinë 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 275 Violonçel 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 276 Violë 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 277 Kitarë 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 278 Kontrabas 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 279 Flaut 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 280 Oboe 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 281 Klarinetë 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 282 Fagot 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 283 Korno 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 284 Trombë 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 285 Trombonë 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 286 Bastub 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 287 Kanto 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 288 Pedagogji muzikore 40,000

Universiteti i Arteve, Tiranë 289 Fizarmonikë klasike 40,000

Universiteti i Sporteve të Tiranës 290 Shkencat e lëvizjes 35,000

Universiteti i Sporteve të Tiranës 291 Fushat  e  veprimtarisë  fizike,  të  shëndetit 
dh të k i it

35,000

Akademia e Sigurisë 292 Siguria dhe hetimi 35,000

Akademia e Sigurisë (Kolegji Profesional i 
L rtë)

293 Patrullë e përgjithshme 30,000

250,000

0

320,000

320,000

320,000

320,000

320,000

320,000

320,000

233,916

233,916

320,000

320,000

320,000

320,000

320,000

320,000

320,000

320,000

320,000

220,000

220,000

220,000

280,000

280,000

320,000

320,000

320,000

320,000

204,000

204,000

171,000

171,000

171,000

111,778

111,778

220,000

220,000

135,730

111,778

111,778

111,778

111,778

204,000

204,000

204,000

204,000

93,285

93,285

93,285

93,285

93,285

93,285

93,285

93,285

93,285

93,285
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DOSSIER
ARTISTET NE KOMUNIZEM

 Zbulohet informacioni sekret i vitit 1973, i Kujtim Buzës

“Ali Oseku te ‘Elektrifikimi’
me ndikim të rrymës kubiste”
Raporti për Ramiz Alinë mbi artistët

Ndër mbledhjet e
shumta që u bënë në të
gjitha institucionet kul-
turore dhe artistike të Ti-
ranës në fillimin e vitit
1973 pas fjalës së Enver
Hoxhës, e mbajtur më 15
e 16 mars në aparatin e
Presidiumit të Kuvendit
Popullor të Shqipërisë, ku
si temë kryesore ishte
"Lufta kundër shfaqjeve
të huaja e liberale në art
e kulturë dhe ndikimi i
tyre në të gjithë jetën e
vendit…", edhe në
Lidhjen e Shkrimtarëve
dhe Artistëve u mbajtën
një sërë mbledhjesh ku u
morën në analizë puna e
bërë deri në atë kohë dhe
detyrat që u dilnin
artistëve dhe sh-
krimtarëve në të ardh-
men, "nën frymën fjalës
së shokut Enver, të mbaj-
tur në Plenumin e IV".
Një nga këto mbledhje të
mbajtura në muajin prill
të atij viti ishte dhe ajo e
sektorit të arteve figura-
tive në Ministrinë e Ar-
simit dhe Kulturës të Sh-
qipërisë, që e kryesonte
piktori Kujtim Buza, i cili
ka përpiluar edhe raport-
informacionin përkatës
për Komitetin Qendror të
PPSH-së. Po kështu, një
raport-informacion tjetër
për këtë mbledhje është
mbajtur nga Ksenofon

Dilo, i cili në atë kohë mban-
te funksionin e sekretarit
për artet figurative në

Lidhjen e Shkrimtarëve dhe
Artistëve, raport i cili së
bashku me atë të Kujtim

Buzës, i janë dërguar Ramiz
Alisë, me një shënim që ka
bërë aty Hamit Beqja, (ndih-

mës i Ramiz Alisë), në sek-
torin e edukimit pranë
aparatit të Komitetit Qen-
dror të PPSH-së. Ajo që vihet
re tek të dy raport-informa-
cionet në fjalë është fakti se
aty duket që është pasqyru-
ar me korrektesë dhe
vërtetësi gjithçka është
thënë dhe folur nga pjesë-
marrësit, piktorë, skulptorë,
kritikë arti etj., pasi përveç
kritikave apo më saktë
akuzave që janë bërë ndaj
Edison Gjergos, Ali Osekut
e Maks Velos, të cilët siç di-

het përfunduan burgjeve të
regjimit komunist për vite të
tëra, (këto raporte ishin dhe
"lënda e parë" e baza për
mbushjen e dosjeve të tyre),
autorët e raporteve nuk
kanë nguruar të shënojnë
aty kritikat apo akuzat edhe
për piktorë dhe skulptorë të
tjerë, emra mjaft të njohur
të arteve figurative si psh.,
Sali Shijaku, Muntaz
Dhrami, Guri Madhi,

Dashnor Kaloçi

RAPORTI
Edison Gjergo në
tablonë "Pusi 542",
me efekte piktorike,
ku koloriti i marrë
hua nuk i përgjigjet
temës

INFORMACION

DISA PROBLEME TË ARTEVE FIGURATIVE, NËN DRITËN
E FJALIMEVE TË SHOKUT ENVER

Duke folur për influencën
e artit sovjetik, si për

një art socialist e me ekspe-
riencë që me një fazë të cak-
tuar u bë një shembull pozi-
tiv dhe nxitës, u theksua
edhe nga ana tjetër e dobët
e një importi të skematizmit
dhe karakterit letraresk e të
vjetruar. Në komision u
vlerësuan përpjekjet e gux-
imshme revolucionare dhe
sukseset në drejtim të futjes
në artin tonë të elementëve
të rinj të trajtimit të figur-
shëm, në mënyrë që mjetet
e shprehjes artistike speci-
fike të arteve figurative, t'i
përdorim për të arritur në
krahasime e metafora e deri
në simbole. Kështu u çmuan
busti i Vojo Kushit i Odhise
Paskalit që paraqet heroin
më të gjitha tiparet
përgjithësuese e individu-
ale, tabloja kompozicionale
e Sali Shijakut për Vojo
Kushin, që ngre lart gjestin
e heroit.Por, u kritikuan
edhe punime, të cilat duke
mos mbajtur mbi supe mo-

tive reale dhe mjete të shpre-
hjes artistike të marra nga re-
aliteti, arrijnë në simbole jo të
vërteta e që të lejojnë të bësh
interpretime të gjithfarta, por
jo realiste. Kështu, "Zgjimi", i
Nestor Jonuzit, "Elektrifikimi",
i Ali Osekut etj., janë vepra që
ngrihen mbi motive jo reale, re-
alizuar me jetë të huazuara, ve-
shur këto përmbajtjes në
mënyrë eklektike dhe të
jashtme.Në komision u kri-
tikua argumentimi jo i drejtë
që i bëhet koloritit si substancë
apo gurit si material në realiz-
imin e veprave të artit. Kështu
kur piktori Nexhmedin Zajmi,
në diskutimin që u bë në
gazetën "Drita" rreth problemit
të natyralizmit, thotë se:
"ngjyra violet është ngjyrë e
varrit", bie në një interpretim
të materialit, të substancës së
shkëputur nga
përmbajtja.Kritikohet gjith-

ashtu qëndrimi konformist i
këtij elementi, që në të tilla ras-
te skuq apo ngroh tablotë deri
në veleritje shumë vulgare, siç
ishin për shembull disa pun-
ime në ekspozitën e 25-vjetorit
të çlirimit. Rasti tjetër i efek-
teve piktorike jashtë temës
është ai që krijonte piktori Ed-
ison Gjergo në tablonë "Pusi
542", ku koloriti i marrë hua
nuk i përgjigjet temës. Marrja
e elementëve nga piktura mes-
jetare dhe montimi i tyre përm-
bajtjes së re, aktuale, është një
rrugë që në ndonjë rast është
përdorur në mënyrë shabllone,
duke krijuar një kontradiktë të
brendshme e duke bërë veprën
një shembull eklektik të shitjes
së petkut të vjetër në situate
të reja.Po ashtu, çfrytëzimi i pa-
surive së artit botëror do të
bëhet gjithmonë nga interesat
dhe kërkesat e artit tonë real-
ist. Por lidhur me kërkesat për

një formë të re hasim dhe hua-
zime dhe aplikime të krijim-
tarisë artistike të artit botëror.
Kështu për shembull Ali Os-
eku, në tablonë "Elektrifiki-
mi", duke dashur të çfrytëzojë
eksperiencën kubiste, e mon-
ton atë në një përmbajtje ak-
tuale, në mënyrë shumë të
trashë e banale dhe inkoher-
ente, duke nxjerrë më në fund
një punim të çuditshëm të
copëtuar nga prizma dhe fig-
ura të tjera gjeometrike, në
dëm të përmbajtjes. Komisio-
ni mendon se veç këtyre gjin-
ive të kultivuara, shfaqje të
tilla janë vënë re në të gjithë
sferën që hyn dhe penetron
arti figurative, në skenografi,
ilustrime, grafiken industrial,
artin dekorativ dhe ornamen-
tal, artin e aplikuar etj.Në ko-
mision u ngrit gjithashtu edhe
problem i përgatitjes së kuadrit
në shkollat tona të artit. Për

këtë çështje u tha se ata ndiko-
hen edhe nga literature artis-

tike që çfytëzojnë, e cila në më
të shumtën e rasteve është
"moderniste", e të gjithë

kallëpeve pa kontrollin dhe
shpjegimin e duhur nga
pedagogët.Komisioni shkaqet
kryesore i gjen në papjekurinë
ideo-estetike, në trajtimin e
problemeve, një lloj kufizimi
profesional në problemet e
formës, duke gjurmuar dhe

rendur pas kërkimeve "të reja",
të imagjinuara jashtë traditës,
pa bërë atë lidhje organike me

Së shpejti, libri më i ri
"Shkrimtarët dhe artistët nën diktatin
komunist", i gazetarit dhe studiuesit

të njohur, Dashnor Kaloçi



Piktori i famshëm, Naxhi Bakalli

Piktori dhe skenografi i njohur Ali Oseku
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Nexhmedin Zajmit,
Jakup Keraj etj., të

cilët jo vetëm që nuk patën
probleme më pas, por
përkundrazi ishim mjaft të
vlerësuar. Po kështu, në
raportin e tij Buza duket që
nga pozitat konservatoriste
ka sulmuar me kritika dhe
akuza deri diku edhe të ash-
pra disa nga piktorët e njo-

hur dhe gjithashtu kritikun e
njohur të arteve figurative,
Andon Kuqalin, për frymën e
tij liberale në artikujt kritikë,
që ai ka bërë në shtypin letrar
për disa piktorë të rinj si Edi
Hila, etj. Po çfarë thuhet më
tej në raport-informacionin e
përpiluara nga Kujtim Buza
dhe kush ishin piktorët dhe
skulptorët e tjerë që u kri-

tikuan apo u akuzuan aty
për ndikime moderniste e
shfaqje të huaja në punimet
e tyre? Lidhur me këtë na
njeh dokumenti në fjalë, që
publikohet për herë të parë
në faqet e këtij libri, të cilin
po e japim të plotë dhe pa as-
një shkurtim.

(vijon nga numri i kalu-
ar)

Në dy materialet për artet figurative, ka
edhe problem të pasqaruara gjer në fund si
dhe…… (nuk kuptohet shkrimi) kuptimesh të
ndryshme të tyre. Do të kërkojmë që këto
trajtime të bëhen më të plota në Plenumin e
Lidhjes për artet figurative.Në dosje kemi
edhe disa riporidhime pikturash e
skulpturash jo vetëm nga ato që janë
kritikuar, por edhe nga ato që janë
konsideruar me vlera. Mund të bisedojmë,
nëse duhet t'ia japim ato edhe shokut Enver.
20.IV.1973                      Hamit Beqja

Shoku Ramiz.

SHËNIMI I HAMIT BEQJAS
PER RAMIZ ALINE

kryesoren, përmbajtjen.
 Mungesa e një kritike të

vazhdueshme, të thellë për të
bërë analiza të hollësishme e të
argumentuara për të
shpjeguar e për të vënë në çdo
ndikim logjikën e fortë të gjithë
linjës së krijimtarisë sonë, të
filozofisë sonë e të mësimeve të
Partisë dhe të estetikës mark-
siste-leniniste, ka bërë që
shumë probleme të kapërcejnë
pa u trajtuar dhe nxjerrë për-
vojën e duhur. Për t'u dalë për-
para shumë problemeve që
dalin nga fjalimi i shokut En-
ver, komisioni do të hartojë një
program pune ku të trajtohen
një sërë problemesh ideo-este-
tike me artistët, do të organi-
zojmë diskutime krijonjëse në
bashkëpunim me Lidhjen e
Shkrimtarëve dhe Artistëve
për çështjet që lidhen me prob-
lemet e traditës, novatorizmit,
luftës kundër ndikimeve kon-
servatore dhe liberale. Konkre-
tisht, do të organizohet më
mirë puna për të realizuar me
sukses aktivitetet e këtij viti,
ekspozitën e pranverës, ek-
spozitën e 30-vjetorit të Ush-

trisë, atë të 30- vjetorit të
çlirimit të atdheut dhe një
sërë detyrash të tjera në insti-
tucionet tona.

DISA PROBLEME TË
TJERA TË ARTEVE
FIGURATIVE DALË NË
KONSULTA, TAKIME
DHE MBLEDHJE PËR
KËTË QËLLIM

Në shpjegimin e shumë
problemeve që kanë dalë në
lëmin e arteve figurative, në
kushtet e përpjekjeve që kanë
bërë artistët për të gjetur for-
ma dhe mjete të reja shpre-
hëse në shërbim të përm-
bajtjes në zhvillim, ka pasur
keqkuptime, njëfarë
paqartësie dhe konfuzioni, gjë
që ka bërë që disa artistë të
pyesin: "Si të punoj unë, tash-
ti"? (Rasti i Lec Shkrelit në
Lidhjen e Shkrimtarëve dhe
Artistëve). Kjo ka ndodhur tek
ata artistë që s'kanë luftuar me
konsekuencë të çajnë përpara
me bagazhin e tyre, tek ata që
u kritikuan më shumë për një
lloj konformizmi dhe pasqyri-

mi bosh të realitetit, si bie fjala
Myzafer Dika, Jakup Keraj,
Agim Faja, Ferdinand Paci, etj.

Nga erdhi kjo paqartësi? Në
artet figurative mungon kriti-
ka profesionale. Diskutimet kr-
ijuese janë organizuar, por
kanë qenë të një niveli të ulët,
panoramike dhe jo të thella
problemore. Ka munguar po-
lemika e hapur dhe parimore.
Më shumë është bërë bisedë
klubesh dhe kafesh se sa dis-
kutime në kolektiv për të rraf-
shuar konceptet jo të drejta.
Kemi përshtypjen se disku-
timet janë rrahur më shumë,
nga disa artistë të talentuar, por
akoma të formuar mirë. Grupi
i historianëve të artit pranë In-
stitutit të Historisë, pothuaj
nuk ka marrë pjesë fare në
rrahjen e këtyre problemeve,
duke mbetur vetëm në detyrat
e lashtësisë, apo karakterin kro-
nologjik dhe historik të artit.
Ne si ministri për problemet ak-
tuale të përmbajtjes nuk kemi
treguar kujdes, duke u marrë
me problemet më shumë të
ditës dhe të aktiviteteve. Duke
luftuar pa mëshirë teatralite-

tin, shkollarizimin, natyral-
izmin, pasqyrimin pasiv të re-
alitetit, shumë artistë u
lëkundën, deshën të korrig-
jojnë vetveten dhe me pa-
pjekuri u hodhën në çfaqje dhe
ndikime me pikësynim për t'u
bërë i "kohës".

Kjo ndodhi edhe tek artistë
si Nexhmedin Zajmi (Autopor-
treti dhe peizazhi që nuk iu ek-
spozua në ekspozitën e pran-
verës së vitit 1972). Këta u
mbështetën ose në literaturën
artistike që çfrytëzohen pa kri-
tere të drejta në bibliotekat
tona, huazime të njëri-tjetrit
dhe në abuzimin që i bëri artit
tonë të së kaluarës, piktorëve
tanë mesjetarë, vizatimet apo
skulpturës së imët. Kështu
Nexhmedin Zajmi pa piktorin
Italian, Modgilini, në rastin e
autoportretit të tij, disa të tjerë
u tërhoqën nga temperamenti
i piktorit Edi Hila dhe deshën
të shkojnë pas tij me që ai
tërhoqi menjëherë vëmendje,
ose rasti i Naxhi Bakallit, në
pasqyrimin e temës aktuale me
mjetet e artit oriental. Po kësh-
tu piktori Ali Oskeu përpiqej që

me mjete që përdor piktori
kubist, të trajtojë temën aktuale
në kompozimin "Elektrifikimi",
Alush Shima të fusë koloritin
intensive të tashistëve në por-
tretet e "Minatorit" dhe të
"Margarita Tutulanit", etj.Kjo
garë që filloi të lindë, e mbësh-
tetur në kulturën e librave
dhe riprodhimeve, në imitime
dhe shabllone natyraliste dhe
"modern", krijoi edhe njëfarë
metode të pasqyrimit të reali-
tetit nga studio, duke u mbyl-
lur brenda saj dhe duke eks-
perimentuar brenda mureve
të saj. Kështu sikur kontakti
me realitetin, me jetën, u
zbeh. Kështu filluan të lindin
punimet që të kujtojnë këtë
apo atë piktor, zgjidhje analoge
dhe figura gjimnastikore,
gama koloristike jo nga jeta,
por të trajtuara në mënyrë
shumë intelektualiste. Kësh-
tu, filluan të lindin portrete
dhe peizazhe të trajtuara në
njëlloj dhe uniformiteti u bë
sëmundje.Nuk çfrytëzohet sa
dhe si duhet ajo lloj tradite që
ruhet në lëmin e arteve figu-
rative. Edhe në qoftë se ajo

shihet, ajo vetëm shihet dhe
nuk studiohet dhe çfrytëzo-
het. Mungojnë studime dhe
zbërthime të saj.Në qoftë se
në artet figurative, në pik-
turën dhe skulpturën e
kavaletit dhe monumentale
kontrolli shtetëror ka qenë
i madh, në drejtim të gjini-
ve të tjera, të ilustrimit të li-
brave, kopertinave, në
përgjithësi të grafikës indus-
trial, pllakatit skenografisë,
dekorit të qyteteve, pik-
torët dhe dekoratorë, pro-
dhimeve artistike etj., kon-
trolli shtetëror dhe i kuali-
fikuar ka çaluar shumë.
Bile në këto gjini është li-
vadhisur pa fre në gjithfarë
imitimesh, sëmundjesh
foshnjore dhe të gjitha këto
janë mbrojtur me preteks-
tin e specifikës së gjinisë,
e teorizime të tjera.

Tiranë, 19.IV.1973
  Kujtim Buza
 Shef i Sektorit të

Arteve Figurative
 në Ministrinë e Arsim-

it dhe Kulturës



Piktori Kujtim Buza
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Zef Kallami: Kërkoj drejtësi, pasi po na detyrojnë që të bëhemi kriminelë

Gjendet i vetëvarur në banesë 47-vjeçari,
familjarët: Shkak, dhuna e policisë

"Vëllain e shoqëruan për një vjedhje në fshat, e
goditën në fyt në komisariatin e Vaut të Dejës

VIKTIMA
Ardian Kallami ka
qenë i martuar, por
pas një sëmundjeje,
gruaja e tij u nda nga
jeta para 6 muajsh.
47-vjeçari ka dy
fëmijë, një vajzë e
martuar dhe që jeton
në Itali dhe një djalë
22 vjeç, i cili e bën
jetën mes Italisë dhe
Shqipërisë. Ardian
Kallami nuk ka pasur
asnjëherë probleme
me policinë. Të
shtunën që shkoi,
policia e shoqëroi si
autori i dyshuar i një
vjedhjeje, dyshim i cili
i kushtoi jetën.

Vetëvarja e shkodranit,
kushëriri i viktimës denoncon

te Berisha: U dhunua nga policia
TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar
mesazhin e një qytetari dixhital, i cili thotë se është kush-
ëriri i 47-vjeçarit, që u vetëvar në banesën e tij në fshatin
Barbullush të Shkodrës. Sipas mesazhit, kushëriri i tij,
Ardian Kallami është vetëvaruar, pasi ishte në gjendje
të rëndë psikologjike pas dhunës që sipas tij është ush-
truar nga policia.
STSTSTSTSTAAAAATUSI I PLTUSI I PLTUSI I PLTUSI I PLTUSI I PLOOOOOTË I SALI BERISHËS:TË I SALI BERISHËS:TË I SALI BERISHËS:TË I SALI BERISHËS:TË I SALI BERISHËS:

Krim i shëmtuar shtetëror! Policia dhunon, torturon
dhe çon në vetëvrasje qytetarin 48-vjeçar, Ardian Kalla-
mi! Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

"Z. Berisha përshëndetje, deshta me denancu nji krim
shtetnor që ka ndodh sot në Barbullush. Në bazë dyshimesh,
policia arreston e keqtrajton fizikisht e psikologjikisht
kushërinin tem, Ardjan Kallami, 48 vjeç. I rëndum nga dhu-
na, ai sot u vetëvra, un jam Françesk Zefi".

27-vjeçari u gjet i vdekur në paraburgim,
familjarët akuza policisë: E vratë në qeli

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Një 47-vjeçar nga Shko
dra, i cili ishte sho
qëruar katër ditë më

parë si i dyshuar për vjedhje, i
ka dhënë fund jetës duke u
vetëvarur në banesë. Ngjarja
ka ndodhur pasditen e dje-
shme në fshatin Barbullush të
Bashkisë Vau Dejës. Bëhet
fjalë për Ardian Kallamin,
baba i dy fëmijëve që dysho-
het se është vetëflijuar, pasi
është rrahur nga policia.
Familjarët të gjithë përgje-
gjësinë për vetëvrasjen e 47-
vjeçarit ia lënë policisë. Ata de-
klaruan dje se ai është sho-
qëruar për dy-tri ditë në ko-
misariatin e Vaut të Dejës për
të dhënë dëshminë e tij për një
vjedhje të kryer në fshat, por
gjatë marrjes në pyetje është
dhunuar fizikisht. Zef Kalla-
mi tha dje për "Gazeta Sh-
qiptare" se vëllai i tij ka shenja
dhune, ndërsa tregoi se si Ard-
iani i ka thënë se e kanë godi-
tur në fyt. "Unë kërkoj drejtë-
si, pasi po na detyrojnë që të
bëhemi kriminelë. Nuk është
vështirë të bëhesh kriminel,
vështirë është të jesh njeri i
mirë. Vetëm tek Zoti kam
shpresë e besim se do të zbard-
het kjo ngjarje. Te shteti nuk
kam asnjë shpresë, pasi shteti
mbyti Ardianin", deklaroi vël-
lai i viktimës. Ndërkaq, burime
nga policia e Shkodrës bënë me
dije se 47-vjeçari është marrë
në pyetje si një i dyshuar dhe
se ndaj tij nuk është ushtruar
dhunë. Pas ngjarjes, SHÇBA
ka nisur hetimet për rretha-
nat e vetëvrasjes së Ardian
Kallamit.
FAMILJARETFAMILJARETFAMILJARETFAMILJARETFAMILJARET
E E E E E VIKTIMËSVIKTIMËSVIKTIMËSVIKTIMËSVIKTIMËS

"Të shtunën Ardiani ishte
duke u marrë me bagëtitë,
kur erdhi policia dhe e mori.
Ka qenë ora 07:30 e mëngjesit,
ndërsa edhe e kanë mbajtur
deri rreth orës 15:00. Kam sh-
kuar dhe i kam dërguar një
cigare brenda në para-burgim.
Aty e pyeta vëllain a thua e ke
bërë ti grabitjen? Ai m'u bet-
ua se s'kishte asnjë lidhje.
Atëherë i thashë duro, se nuk
mund të mbajnë kot dhe se
kanë për të nxjerrë jashtë.
Duke folur me të, Ardiani më
tha se një prej shefave e ka
goditur. I kishte dhënë një
goditje në fyt. Gjithashtu,
vëllai më tha se ky shefi po
më rrënon sa herë që vjen.
Përsëri të dielën kam komu-
nikuar me të, ka folur edhe
djali im, që erdhi nga Italia
dhe i kemi thënë qetësohu se
asgjë s'do ndodhë. I kishin
marrë shenjat e duarve dhe
gjithçka. Sot (të hënën) ai
duhej që të ishte në burg, por
ndodhi kjo që nuk e prisnim
asnjëherë. I kanë dhënë një
letër për ta firmosur se vël-
lai nuk dinte as të shkru-
ante dhe të lexonte dhe ai
shefi ka shkruar në atë letër
çfarë ka dashur dhe e ka bërë
që të firmoste", pohoi vëllai i
viktimës, Zef Kallami. Ky i
fundit kërkon dre-jtësi, ndër-
sa u shpreh se policia po e çon
këtë familje tek krimi. Edhe
kushërinjtë, edhe banorë të
zonës kanë të njëjtin preten-
dim, se 47-vjeçari i ka dhënë
fund jetës nga frika se poli-
cia do vazhdonte ta dhunon-
te fizikisht gjatë marrjes në
pyetje. Luigj Jaku pohoi se
për-gjegjës kryesorë janë dy
shefa policie, të cilët kanë

qenë edhe tek banesa e vik-
timës kur e kanë shoqëruar
në komisariatin e Vau Dejës.
"Kjo ngjarje që na ka ndodhur
ne, uroj që të mos i ndodhë

askujt tjetër. Është arrestu-
ar nga policia pa asnjë lloj të
drejte, ndërsa edhe e kanë
dhunuar fizikisht.
Përgjegjësit kryesorë janë dy

shefa krimesh, që kanë qenë
këtu dhe e kanë shoqëruar.
Unë them që të ndëshkohen
fajtorët. Haj-dutët duhet të
dënohen, por më parë duhet
që ta zbulosh se kush është
hajduti dhe jo të akuzosh kot.
Policia e çoi në vetëvrasje. E
ka pasur që të paraqitet çdo
ditë në polici", tha Jaku.
Françesk Zefi është një tjetër
kushëri, i cili deklaroi se poli-
cia e ka bërë që të firmosë një
letër për të pranuar se Ard-
iani është autor i grabitjes në
një kohë që 47-vjeçari nuk ka
ditur as të shkruajë dhe as të
lexojë. "I kanë dhënë për të fir-
mosur një letër, ndërkohë që
ai nuk ka ditur se çfarë ka fir-

mosur. Ne e lexuam atë letër
dhe aty thoshte se pranoj
krimin, pranoj për të kthyer
gjërat e vjedhura. Në qoftë se
realisht e ka pranuar krimin,
atëherë ai nuk është dashur
që të lihet i lirë, siç ka bërë
policia, që e ka lënë të lirë. Ajo
është një letër false dhe e
kanë bërë që të firmosë për
diçka që s'e ka bërë, duke
shfrytëzuar se nuk dinte të
lexonte dhe të shkruante. Për
mua është një vetëvrasje e
ardhur si pasojë e dhunës të
Policisë së Shtetit. Ka pasur
dhunë psikologjike, fizike
ndaj tij, duke e bërë që më pas
të vrasë veten.

Ndërsa, një banor i fshatit

Barbullush tha se e njihte
Ardian Kallamin si një njeri
të qetë, që merrej me punën e
tij në bujqësi për të nxjerrë
bukën e gojës. "Ai ka nden-
jur në punën e vet dhe nuk
është marrë me të tilla gjëra.
Është marrë me bagëti, sepse
gruaja i ka vdekur prej 6
muajsh. Një djalë e ka në Ita-
li dhe ka ardhur një natë
para ngjarjes. Policia e ka
kapur kot, sepse ai nuk ka
lidhje me atë grabitje. Ka jet-
uar me 4 lopë dhe ka punuar
tokën për të nxjerrë jetesën.
Ne nuk i dimë ndonjë gjë të
keqe, jo unë, por as të tjerë
këtu", u shpreh bashkëfsha-
tari i viktimës.

KKKKKORÇË ORÇË ORÇË ORÇË ORÇË - Afro dy javë më
parë, 27-vjeçari Enea Ftoj
nga Korça u gjet i pajetë
në ambientet e para-
burgimit të komisariatit
të këtij qyteti. I riu, baba
i tre fëmijëve ishte arres-
tuar katër ditë para ng-
jarjes për vjedhje me
dhunë. Ndërsa pritej që të
dilte në sallën e gjyqit për
t'u njohur me masën e sig-
urisë, ai u gjet i vdekur në
qeli. Pas lajmit të kob-
shëm, reaguan ashpër
familjarët, të cilët aku-
zuan policinë se u vranë
djalin. Madje, ata pub-
likuan edhe pamje të
trupit të pajetë, ku
dukeshin qartë shenjat e
dhunës në fytyrë, kokë,

krahë dhe shpatulla. Para
varrimit, familjarë, të
afërm dhe pjesëtarë të ko-
munitetit rom në këtë qytet
protestuan përpara komis-

ariatit me arkivolin e tij në
krahë, duke akuzuar po-
licinë si shkaktare. Me
pankarta në duar ku shk-
ruhej: "Larg policisë rac-
iste", "Duam drejtësi" dhe
"Jo dhunë dhe padrejtësi,
por dashuri dhe drejtësi",
ata bënë thirrje që
përgjegjësit e vdekjes së
babait të tre fëmijëve të
përballen me ligjin.
Ndërkaq, bashkëshortja e
27-vjeçarit, Entela Ftoj tha
për "GSH" se në trupin e të
shoqit kishte shenja
gjilpërash në trup. Ajo de-
noncoi shefin e dhomave të
sigurisë dhe 2 efektivë,
ndërsa u shpreh "policia
më vrau jo vetëm burrin,
por edhe mua e fëmijët".

Viktima
Ardian Kallami

Vëllai i viktimës, Zef Kallami,
duke folur për “GSH”

Banesa e familjes Kallami

Senad Nikshiqi
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Dosjet e viteve 1993-2008, formulari-tip për informim në lidhje me ecurinë vendimeve

Pronarët në Shkodër, ATP
merr në shqyrtim 4400 dosje

Problematikat, procedurat për t'u njohur me ecurinë e shqyrtimit

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 4400 dosje

ish-pronarësh, që janë në
proces shqyrtimi nga kjo
agjenci. Kërkuesit janë në
qarkun e Shkodër. Në listën
e përditësuar jepet numri i
dosjes dhe data e aplikimit,
gjeneralitet e kërkuesit,
sipërfaqet e njohura për ko-
mpensim, dosjet për pronar-
ët që kanë marrë vendim
negativ dhe dosjet që duhet
të plotësohen. Dosjet janë të
viteve 1993 deri në vitin 2008.
Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka vënë në dispozi-
cionin të pronarëve formu-
larin-tip, "Informacion në
lidhje me ecurinë e dosjes",
i cili duhet të plotësohet dhe
të dorëzohet në 'Agjenci' për
t'u njohur me fazën në të
cilën ndodhet shqyrtimi i
saj. Agjencia Trajtimit të
Pronave është e detyruar që
brenda 15 ditëve nga mo-
menti i dorëzimit të
kërkesës t'i kthejë përgjigje
pronarit në lidhje me ecur-
inë e dosjes.
FORMULARI

Formulari i aplikimit për
informacion në lidhje me
ecurinë e dosjes është i
ndarë në tri seksione. Apli-
kanti duhet të plotësojë gjen-

eralitet, adresën dhe të jetë i
pajisur me mjet identifikimi
në momentin e aplikimit. Në
seksionin e dytë duhet të
jetë përshkruar në mënyrë
të saktë se në lidhje me çfarë
kërkon informacion pala e
interesuar, në këtë rast pr-
onari që ka aplikuar për
kthim e kompensim prone.
Dhe në seksionin e fundit
janë të specifikuara pesë
dokumentet që duhet të dis-
ponojë pronari në momentin
e aplikimit.
APLIKIMI

Për t'u njohur me ecurinë
e dosjes, subjekti duhet të
plotësojë dhe të paraqesë
dorazi ose me postë pranë
ATP-së kërkesën përkatëse
me shkrim për informim në
lidhje me ecurinë e dosjes,
fotokopje të kartës së ident-
itetit, dëshmi trashëgimie

dhe prokurë të posaçme. Në
faqen zyrtare të ATP-së më-
sohet se subjekti plotëson
kërkesën me shkrim për in-
formim në lidhje me ecurinë
e dosjes pranë Zyrës së Mar-
rëdhënieve me Publikun, në
'Agjenci'. Më pas, kërkesa i
kalon zyrës së protokollit, e
cila pasi e protokollon, ia
dërgon të gjitha kërkesat e
ardhura drejtorit të
përgjithshëm. Kreu i AKKP-
ës ia delegon kërkesat sek-

torit përkatës për ndjekje
dhe zbatim. Më pas, sektori
përkatëse përgatit informa-
cionin e kërkuar dhe njof-
ton subjektin. Në përfundim
të shqyrtimit, subjekti para-
qitet pranë zyrave të ATP-së
për të tërhequr shkresën e
kthimit të përgjigjes në
lidhje me ecurinë e dosjes
ose i dërgohet me postë, si-
pas kërkesës. Aplikimi për
kërkesën për informim mbi
dosjen nuk ka kosto.

Ornela Manjani

SHKSHKSHKSHKSHKODERODERODERODERODER

DOKUMENTACIONI QË DUHET TE PARAQISNI

Formulari-tip
Fotokopje e kartës së identitetit
Kopje vendimi nga ish-KKP/AKKP (nëse ka)
Dokumente të tjera

Nr./Dosjes
Data/ 

Dosjes
Rrethi

Emri 

(Subjekti 

Kërkues)

Mbiemri 

(Subjekti 

Kërkues)

Sip. E Njojhur/ 

Mosnjohje M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problematika Nr./Dosjes
Data/ 

Dosjes
Rrethi

Emri 

(Subjekti 

Kërkues)

Mbiemri 

(Subjekti 

Kërkues)

Sip. E Njojhur/ 

Mosnjohje M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problematika

497 18.10.95 Shkoder Broz Pema 1000 1000 Ka VFJ+Harte

304 25.08.1994 Shkoder Ded Berisha 10000 10000 Ka vert.kadastre Ka harte

135 23.03.94 Shkoder Ndoc Marku 600 600 Ka vert.kadastre Ka harte

287 29.08.94 Shkoder Fran Marku 10000 Ka vert.kadastre Ka harte

120 22.03.94 Shkoder Marash Maci 11000 11000 Ka vert.kadastre Ka harte

449 09.03.95 Shkoder Zef Tanushi 8950 1450 Ka vert.kadastre Ka harte

446 23.01.95 Shkoder Bibe Tanushi 10250 3000 Ka vert.kadastre Ka harte

309 30.08.94 Shkoder Hile Lukaj 2300 1300 Ka vert.kadastre Ka harte

311 30.08.94 Shkoder Dede Markagjoni 2500 Ka VFJ+Harte

Shkoder
18950 +1 shtepi 

pa sip.
Ka VFJ+Harte

460 23.05.95 Shkoder Mustaf Dufalija 10700 5000 Ka VFJ+Harte

228 15.08.94 Shkoder Isa Gradeci 700 Ka dokum.kadastrak Ka harte

118 22.03.95 Shkoder Vasfije Duli 1000 1000 Ka dokum.kadastrak Ka harte

128 Shkoder Adem Bala 3000 3000 Ka dokum.kadastrak Ka harte

429 Shkoder
Myftinia 

Shkoder
10100 26010 Ka vert.kadastre Ka harte

426 Shkoder
Myftinia 

Shkoder
13500 2900 Ka vert.kadastre Ka harte

428 Shkoder
Myftinia 

Shkoder
12000 220 Ka vert.kadastre Ka harte

425 Shkoder
Myftinia 

Shkoder
8900 Ka vert.kadastre Ka harte

427 Shkoder
Myftinia 

Shkoder
15300 Ka vert.kadastre Ka harte

448 1994 Shkoder Gjergj Duka 8450 5500 Ka vert.kadastre Ka harte

407 31.08.94 Shkoder Esat Bushati 10500 10500 Ka vert.kadastre Ka harte

505 14.12.95 Shkoder Ferit Prroi 9200 9200 Ka vert.kadastre Ka harte

504 13.12.95 Shkoder Firdus Golemi 10800 10000 Ka vert.kadastre Ka harte

129 1994 Shkoder Rasim
Kubashovi

q
3000 3000

Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

114 1994 Shkoder Shtjefen Rrotani 2750 2750
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

26 1994 Shkoder Sander Sheldia 5870
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

105 1994 Shkoder Prek (Frani) 3800
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

103 1994 Shkoder Enver Osmani 9000 9000
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

102 1994 Shkoder Hamdi Breshnaj 5700 5700
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

101 1994 Shkoder Mehmet Pataj 4000 4000
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

73 1994 Shkoder Halit Shpuza 8600
Ka nota transkripti Ka vertetim 

kadastral Vendimi nuk u ankimua

100 1994 Shkoder Ali Alia 5200 5200
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

260 1994 Shkoder Aishe Zhejani 8000 2000
Ka vert.pronesie Ka vert.kadastral 

Vendimi nuk u ankimua

91 1994 Shkoder Pale Selita 6875
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

88 1994 Shkoder Gjoke Paloka 5058 785
Ka vert.pronesie Ka vert.kadastral 

Vendimi nuk u ankimua

83 1994 Shkoder Leke Preka 2400
Ka vert.pronesie Ka vert.kadastral 

Vendimi nuk u ankimua

189 1994 Shkoder Gjovalin Kola 850
Ka vert.pronesie Ka vert.kadastral 

Vendimi nuk u ankimua

68 1994 Shkoder Gjon Shtjefni 500 500
Ka vert.pronesie Ka vert.kadastral 

Vendimi nuk u ankimua

63 1994 Shkoder Gjon Gjoni 10000 10000
Ka vert.pronesie Ka vert.kadastral 

Vendimi nuk u ankimua

56 1994 Shkoder Fran Guraleci 1500 1500
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

1994 Shkoder

Vendimi eshte 

per zbatimin e 

nenit 16 

(Kompensimit)

Vendimi nuk u ankimua

49 1994 Shkoder Pjeter Marku 5350
Ka vert.pronesie Ka vert.kadastral 

Vendimi nuk u ankimua

71 1994 Shkoder Simon Hila 650 650
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

237 1994 Shkoder Filip Kovacaj 11275
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

66 1994 Shkoder Balto Baltija 19400
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

28 1994 Shkoder Ramiz Drabeja
Mosmiratim 

kerkese

Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

12 1994 Shkoder Ndoc Xhuxha 300
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

158 1994 Shkoder Fatmir galica 400 100
Ka VFJ Ka skice Vendimi nuk u 

ankimua

203 1994 Shkoder Margerita Gjetja 5000 5000
Ka VFJ Ka vert.kadastre Vendimi nuk u 

ankimua

Vendimi eshte 

per percaktimin 

e mases se 

kompensimit

Vendimi nuk u ankimua

206 1994 Shkoder

Kisha 

Katolike 

Berdice e 

Poshtme

10100
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

111 19.03.1994 Shkoder Zef Rrotani 2000 2000
Ka VFJ Ka vert.kadastre Vendimi nuk u 

ankimua

Vendimi cakton 

masen e 

kompensimit

Vendimi nuk u ankimua.

30 12.10.1993 Shkoder Mark Kercaj 2280 1080
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua
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Vendimi eshte 

per caktimin e 

mases se 

kompensim

Vendimi nuk u ankimua.

112 21.03.1994 Shkoder Kole Rrotani 5400 5400
Ka vert.kadastral Ka vert.pronesie 

Vendimi nuk u ankimua

Vendimi cakton 

masen e 

kompensimit

Vendimi nuk u ankimua

112 16.09.96 Puke Bardhok Gjoni 9000 9000 Ka VFJ Ka Harte

97 Puke Ruzhdi Pashkja 47531 52.5 Ka VFJ Ka Harte

115 26.06.1996 Puke Bajram Kadria 26000 11600 Ka VFJ Ka Harte

10 Puke Hydajet Kuqi 80806 16541

Ne dosje ndodhet vendimi 24 dt 

02.05.1995,KKKP Bashkia Puke dhe 

V.13 dt 24.09.94 KKKP Bashkia Puke 

V.6 dt 24.05.94 KKKP Bashkia Puke 

V.6/1 dt 16.06.95 KKKP Puke V.16 dt 

19.01.95,V.52 dt 21.08.95, Ka VFJ + 

Harte

106 23.09.96 Puke Cake Mehaj 5530 230 Ka Vert.Kadastre Ka harte

13 11.01.1994 Puke Prend Lufi 11700 9949 Ka VFJ Ka Harte

114 23.09.96 Puke Nikolle Gjoni 3006 2446 Ka VFJ Ka Harte

31 15.03.1994 Puke Hamit Mehaj 550 550 Ka dokm.hipotekor Ka harte

113 24.09.96 Puke Zef Ndoka 3000 3000 Ka dokm.hipotekor Ka harte

122 23.03.94 Shkoder Gjeke Preka 21000 8300 Ka VFJ Ka Harte

390 30.08.94 Shkoder Nazmije
Bushati(Ho

ti)
2000 Ka vert.pronesie Ka Harte

579 02.12.96 Shkoder Sal Ademi 9500 5500 Ka vert.pronesie Ka Harte

562 06.09.96 Shkoder Muhamet Duli 7336 1736 Ka VFJ Ka Harte

578 25.11.96 Shkoder Nikolle Zefi 10400 7500 Ka VFJ Ka Harte

577 11.11.96 Shkoder Kol Shkembi 700 700 Ka VFJ Ka Harte

576 30.10.96 Shkoder Luigj Molla 1000 Ka vert.pronesie Ka Harte

574 24.10.96 Shkoder Preng Shkoza 9900 Ka VFJ Ka Harte

411 31.08.94 Shkoder Pashko Selita 7977 2977 Ka VFJ Ka Harte

577/2 11.11.96 Shkoder
Kisha 

Hajmel
27450 Ka vert.kadastral Ka harte

577/1 11.11.96 Shkoder KishaLac 23400 Ka vert.kadastral Ka harte

312 29.08.94 Shkoder

Provinca 

Franceska

ne 

Shqipetare

10000
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

220 05.08.94 Shkoder Halim Harapi 1000 1000
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

199 21.06.94 Shkoder File Marashi 5300 5300
Ka vert.kadastral Ka harte Vendimi 

nuk u ankimua

125 22.03.94 Shkoder Violeta Hoti 10200 10200
Ka vert.kadastral Ka harte Vendimi 

nuk u ankimua

173 30.03.94 Shkoder Latif Deltina 10800 10800
Ka vert.kadastral Ka harte Vendimi 

nuk u ankimua

394 31.08.94 Shkoder Ismet Bushati 1000 1000
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

470 20.06.95 Shkoder Rrok Pjetrushi 10000
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

471 20.06.95 Shkoder Mhill Gjergji 8750
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

271 25.08.1994 Shkoder Ndoc Leka 200 200
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

473 10.07.95 Shkoder Rasim Barbullushi 500 500
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

475 20.07.95 Shkoder Ragip Selmani 700
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

303 29.08.94 Shkoder Xhezmir Isufi 10300 800
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

301 29.08.94 Shkoder Ramiz Collaku 1200
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

92 1995 Shkoder Qazim Ujka 1500
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

416 1995 Shkoder Eljez Thaci 1200 1200
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

272 1995 Shkoder Arben Koliku
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

458 04.05.95 Shkoder Gjergj Miri 12300 11000
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

472 22.06.95 Shkoder Fatlum Gjetja 8600
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

467 13.06.95 Shkoder Kol Ndrejaj 1600
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

380 31.08.94 Shkoder Myftar Babaj 10000
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

462 01.06.95 Shkoder Pjeter Ivanaj 11200 10200
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

330 30.08.94 Shkoder Mark Ujka 11000 3400
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

286 29.08.94 Shkoder Marash Gjoni 10600 9800
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

188 22.03.94 Shkoder Gjenarin Topalli 12800
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

343 30.08.94 Shkoder Zija Bashli 10500 10500
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

418 1995 Shkoder Zef Prenga 500 500
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

231 17.08.94 Shkoder Lin Kraja 483.6 483.6
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

197 14.06.94 Shkoder
Aleksande

r
Urbani 150 100

Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

289 29.08.94 Shkoder Teufik Kurti

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

299 29.08.94 Shkoder Dede Shala

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka VFJ Nuk ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

333 30.08.94 Shkoder Roza
Gucia(Pava

ci)

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka VFJ Nuk ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

340 10.08.94 Shkoder Lorenc Shiroka

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

183 11.05.94 Shkoder Ndue Guka

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Nuk ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

580 19.12.96 Shkoder Gjon Gjeloshi

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

324 30.08.94 Shkoder Shtjefen Tuku

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

291 21.08.94 Shkoder Geg Palushi

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

255 24.08.94 Shkoder Alfons Palaj 5000 5000
Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

353 31.08.94 Shkoder Zef Mani

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

365 31.08.94 Shkoder Ndue Gilaj(Cuni) 400 400
Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

393 31.08.94 Shkoder Zef Staku

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

453 22.03.95 Shkoder Vincens Gjergji

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

417 14.08.94 Shkoder Zef Mjeda

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

402 30.08.94 Shkoder Skender Meta

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

305 29.08.94 Shkoder Lazer Alija

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

316 30.08.94 Shkoder Berhan Zaganjori

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

277 26.08.94 Shkoder Shuajp Xhemja

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

410 31.08.94 Shkoder Syrri Rroji

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

558 14.08.96 Shkoder Pal Gjini

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

557 08.08.96 Shkoder Mat Doda 250 250

Ka vert.pronesie Ka Harte Me 

vendimin nr. 378, dt. 3.8.2011 te AKKP, 

qe I perket dosjes nr. 383, dt. 

15.10.2010 sip. 250 m² I eshte kthyer 

subjektit. Nuk rezulton te jete 

plotesuar rubrika e titullit ekzekutiv 

te ketij vendimi.

595 15.12.98 Shkoder Rrok Povaci 450
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

594 25.11.98 Shkoder
Sulejman ; 

Gani
Bushati

Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

138 24.03.94 Shkoder Zyhdi Mema

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

382 31.08.94 Shkoder Violeta Muzhani

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

325 30.08.94 Shkoder Ethem Kalaj

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

167 29.03.94 Shkoder Luke Kolaj

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

591 30.09.98 Shkoder Shtjefen Molla

S1=4474m2 

truall I lire 

S2=2026m2 

truall mbi te 

cilin gjendet nje 

stalle

Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua .Sip. E cituara ne vendim I 

njihen sipas nenit 4 e 5 te ligjit 7698 

dt. 15.4.1993

307 29.08.94 Shkoder Elizabeta Koliqi

vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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Dyshimi, policia: Apartamenti, bazë e një grupi kriminal që ka kryer vrasje të bujshme

Përmbarimi shkon të sekuestrojë banesën,
gjen kallashnikovë, snajper dhe marijuanë
Shpallet në kërkim pronari Xh.Lushka, emigrant në SHBA

Klodiana Haxhiaj

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Në një apartament të
pabanuar në afërsi
të Shkëmbit të Kava-

jës janë gjetur dhe sekues-
truar drogë dhe armë, ndër-
sa është shpallur në kërkim
pronari, i cili është emigrant
në Amerikë. Kanë qenë për-
faqësues të Përmbarimit në
Durrës, të cilët teksa kanë
shkuar për të bërë sekues-
trimin e banesës, pasi ishte
vendosur si kolateral në
bankë për një kredi, janë
befasuar nga ajo çfarë kanë
gjetur brenda. Burime zyr-
tare nga Drejtoria e Policisë
së Qarkut të Durrësit bënë
me dije se ngjarja ka
ndodhur pasditen e
djeshme, rreth orës 15:00.
Sapo kanë hyrë brenda në
banesë, punonjësit e Përm-
barimit dhe policia kanë gje-
tur dhe sekuestruar në cilës-
inë e provës materiale një
snajper, një automatik, një
pistoletë, 4 sileciatorë, kre-
hra me fishekë, një sasi e
vogël lëndë narkotike e dys-
huar marijuanë, fenelina,
mjete dhe veshje policie si
dhe kapuça. Shërbimi i
Përmbarimit ka shkuar në
apartamentin e mësipërm
për të bërë të mundur
ekzekutimin e një vendimi
për dorëzimin e aparta-
mentit bankës. Mësohet se
apartamenti posedohej ak-
tualisht nga shtetasi
Xh.Lushka nga Tirana, i cili
është shpallur në kërkim
dhe po punohet për ndal-
imin e tij. Nga verifikimet
paraprake rezulton se pr-
onari është emigrant në
SHBA. Pritet që policia të

kontaktojë me pronarin dhe
të hidhet dritë se të kujt janë
armët, të cilat janë dërguar
tek laboratori i kriminalis-

tikës. Ndërkaq, burime nga
policia e qytetit bregdetar
thanë për "Gazeta Sh-
qiptare" se shtëpia e paban-

uar dyshohet se ishte kthy-
er në bazën e një grupi krim-
inal. Gjithashtu, ka dyshime
se armët mund të jenë për-
dorur në disa vrasje të
bujshme dhe rrëmbim perso-
nash që kanë ndodhur në
këtë zonë dhe në zona të
tjera të qarkut të Durrësit
dhe që ende rezultojnë të

jenë pa autorë. Konkretisht
në rrëmbimin dhe vrasjen e
Gazmend Çollakut (ngjarje
e ndodhur në janar të vitit
2016), i cili u mor forcërisht
nga tre persona të veshur
me uniformë policie; në
rrëmbimin dhe zhdukjen pa
gjurmë të Enver Stafukës në
Fushë-Krujë; në atentatin e

dyfishtë në Sukth ku u vra
ish-shefi i krimit ekonomik,
Ervin Dalipaj dhe Juxhin
Dauti dhe atentatin të dy-
fishtë të ndodhur në pranë
Torrës në Durrës, ku u
ekzekutuan të rinjtë Ervin
Kodra dhe Endri Çaushaj.
Dyshohet që kjo bandë të
jetë autore e disa grabitjeve
të bankave dhe dyqaneve të
këmbimit valuator, ku au-
torët kanë përdorur si kamu-
flazh unifornma policie.
Mësohet se grupi hetimor ka
mbledhur dhe po analizon
gjurmët e gishtave tek
armët e sekuestruara, por
edhe në ambientet e tjera të
banesës për t'i analizuar në
laboratorin shkencor me
qëllim identifikimin e au-
torëve.

SEKUESTRIMI I ARMËVE

DYSHIMI

Ka dyshime se armët mund të jenë përdorur në disa
vrasje të bujshme dhe rrëmbim personash që kanë

ndodhur në këtë zonë dhe në zona të tjera të qarkut të
Durrësit dhe që ende rezultojnë të jenë pa autorë.
Konkretisht, në rrëmbimin dhe vrasjen e Gazmend Çol-
lakut (ngjarje e ndodhur në janar të vitit 2016), i cili u
mor forcërisht nga tre persona të veshur me uniformë
policie; në rrëmbimin dhe zhdukjen pa gjurmë të En-
ver Stafukës në Fushë-Krujë; në atentatin e dyfishtë në
Sukth, ku u vra ish-shefi i krimit ekonomik, Ervin Dali-
paj dhe Juxhin Dauti dhe atentatin të dyfishtë të
ndodhur në pranë Torrës në Durrës, ku u ekzekutuan
të rinjtë Ervin Kodra dhe Endri Çaushaj.

APARTAMENTI
Burime nga grupi hetimor bënë me dije për "GSH"
se apartamenti në afërsi të Shkëmbit të Kavajës,
prej një kohe relativisht të gjatë ishte i pabanuar
dhe kishte pak orendi brenda. Nuk dihet se kush e
ka përdorur së fundmi. Sipas hetuesve të çështjes,
pronari i banesës, Xh. Lushka nga Tirana është
emigrant në SHBA, ndaj po merren në pyetje të
afërmit e tij se kujt ia kishte lënë apartamentin nën
kujdes apo me qira.



 1 snajper

 1 automatik

 1 pistoletë

 4 sileciatorë

 Krehra me fishekë

 Një sasi e vogël lëndë narkotike e dyshuar

marijuanë

 Fenelina, mjete dhe veshje policie

 Kapuça
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Kumbaro: E kaluara dhe e ardhmja në një pavijon, të
jesh më i mirë se vetvetja është një sfidë shumë e madhe

8 portat e Tiranës në Bie
nalen e Venecias u ngja
jnë 7 portave të Dam-

askut si hyrje në qytetërimin
dhe shpirtin e një vendi - në
të dyja rastet të një kryeqyte-
ti. Krahasimi çalon - si çdo i
tillë - por qasja ndaj historisë
së një vendi është si trokitja
në portat e tij. 3600 fotografi
shihen sapo kalon dy-
kanatëshet e drunjta - të vje-
tra si Tirana, të reja si Tira-
na, të palyera si Tirana,
bojëdala si Tirana, joshëse si
Tirana, gri si Tirana, me ën-
drra si Tirana, të pista si Ti-
rana, ekzotike si ajo, të trish-
ta si ajo.

Matanë tyre sheh frag-
mente të jetës sonë të përdit-
shme. Nën dy çadra plazhi
është pazari i fruta-perimeve,
e sa ngjet shkallët “mbërrin”
në Paris (night club), një pall-
to e varet në kangjella, një
fëmijë luan me dajre, një bur-
rë i shtrirë në stolat e parkut,
një pamje e ëndërrt, e një
zhylltë-kthina e rrugina që
herë të kalojnë matanë e herë
s’të çojnë askund. Ky është
kati përdhes e katet përmbi -
ku shijet personale e pakuj-
desia personale, i ka dhënë
formë një qyteti të tërë, duke
e shndërruar pamjen e kaher-
shme e duke përcaktuar fort
pamjen e ardhshme. Qyteti i
‘fryrë’, i ngjan një pazëlli të
krijuar pothuaj me zor, ku
çdo gjë e re ka qëndruar si
mballomë pa mundur të sh-
krihet e të bashkëjetojë në
harmoni me historinë. Kal-
imtarët e qëndrestarët kanë
lënë gjurmët e tyre e ngjyrat
e tyre - por kostumi i Arle-
kinit nuk i përbashkon men-
dimet e vizitorëve.

Tirana që shohim përditë
është transferuar në Venecia-
nën petkun e një koncepti
artistik, që ka synuar ta
përçojë kryeqytetin si është.
Katër arkitektët Dorian Ty-
tymçe, Florian Pollo, Jurtin
Hajro dhe Enri Leka me ku-
ratorin Elton Koritari kanë
dashur të prezantojnë pa pa-
sur ‘detyrimin’ për ta shndër-
ruar atë në një më të mirë se
ç’është.

Ndaj në imazhet e reali-
zuara gjatë një fushate janë
ofruar këndvështrimet e
qytetarëve dhe fotografëve
për hapësirat e tyre. Në 3600
çaste të ndaluara në kohë, që
varen në pavijonin shqiptar
në “Arsenale” gjen copëzat të
asaj që është rehatia jonë,
kaosi ynë, ekzotizmi ynë dhe
vepra jonë.

Përkarshi baltës gjendet
ushqimi i përditshëm dhe sh-
kallaret një shtëpie që e zon-
ja i lan, përplasen të varura
në korniza metalike,
buzëqeshja e një vogëlushi

Lehtësia e papërballueshme e një qyteti,
Tirana ‘fantastike’ në Bienalen e Venecias

Fatmira Nikolli

dhe rrudhat e një të moshua-
ri; burri me qeleshe e gruaja
me shami, pas të cilëve shk-
ruhet ‘mos parko’ në qytetin
që mezi merret frymë e ku
tapetet varen mbi ballkon,
biçikletat mbi mure e ‘bastet
live’ rrinë valëvitjes së një fl-
amuri. Kornizat metalike
duke ndërvepruar me rrymat
e ajrit krijojnë tinguj, që në
mënyrë metaforike simboli-
zojnë zërin e qytetit.

Kjo është panorama e pavi-
jonit shqiptar në Bienalen e
Venecias. Në emrin “#Ti-
ranaZeroSpace”, ai hapi dy-
ert të premten bashkë në Ek-
spozitën Ndërkombëtare të
Arkitekturës, “Venecia 2018”.

Pavijoni shqiptar komi-
sionohet dhe mbikëqyret nga
Ministria e Kulturës e Repub-
likës së Shqipërisë. Në fjalën
e mbajtur në hapje, ministrja
e Kulturës, Mirela Kumbaro
foli për nder dhe përgjegjësi
në të pestin vit të prezantim-
it të Shqipërisë në Bienalen e
Venecias. “Njëherë e artit dhe
njëherë e arkitekturës, pikër-
isht këtu në Arsenale, tash-
më Shqipëria ka ngritur
vatrën e vet, që me sa duket
do të jetë e gjatë. Sfida jonë
nuk është më si të ndërtojmë
një projekt, por si të jemi më
të mirë se viti pararendës. Të
jesh më i mirë se vetvetja ësh-
të një sfidë shumë e madhe”,
tha Kumbaro duke ia kaluar

zuale, por gjithashtu inspiro-
het nga pëlhura sociale, njerë-
zimi, historia dhe kultura
lokale si e tërë. Hapësira 0
“vjen si një dëshirë për t’i
treguar publikut të Venecias
një model të jetesës dhe ar-
kitekturës në qytet, i cili ka
në qendër njeriun dhe qyteta-
rin. Por, nga ana tjetër ajo
synon edhe hapjen e një dia-
logu me vetë qytetarët e Ti-
ranës”.
TIRANA FANTASTIKE

Titulli nxitet sa nga një

energjinë e Tiranës, që ka një
diversitet e intensitet fantas-
tik programatikash. Janë
3600 foto të shkrepura nga
vetë komuniteti. U mor kënd-
vështrimi i qytetarëve e fo-
tografëve për të parë se si ata
e shihnin specifikën e katit
përdhes të një qyteti, pro-
gramet e jetën fantastike që
ndodh në këtë fashë të qy-
tetit”, thotë ai.

Për Pollon, Tirana nuk
është e heshtur, “nuk është
një qytet që s’ka çfarë thotë,
është një qytet vibrant, me
energji mesdhetare e ky in-
stalacion artistik i varur si
re shumëngjyrëshe mbi hapë-
sirën që formohet nga dyert
e Tiranës, do të sintetizojë
pikërisht këtë koncept”.

Instalacioni synon të kri-
jojë një përvojë e përjetim
multishqisor me prekjen e
dyerve, perceptimin e fy-
tyrave në foto dhe dëgjimin e
zërit të qytetit nga përplasja
e kornizave metalike.

A e ka Tirana këtë
rrëmujën e kakofoninë që
përcjellin imazhet?

“Ne përdorim fjalë të
tjera për të përshkruar këtë
energji që e shohim si en-
ergji të bukur. Shumë miq të
huaj që vijnë në Tiranë
magjepsen nga kjo energji e
Tiranës, që nuk e gjejnë në
qytete të tjera. Jeta gëlon në
katin përdhes nga periferia
në qendër në ço lagjeje bani-
mi”, thotë Pollo.

Teksa frika e një artifici
qëndron pezull, ajo që tingël-
lon si ligjërimi i një mesazhi
politik për Pollon lë vend për
të bërë një sqarim.

Pyetjes se sa politik mund
të jetë një pavijon, Pollo i
përgjigjet se “është aq jopoli-
tik, sa që për të arritur në
këtë sintezë artistike na u
desh të zhvisheshim vetë
nga disa komplekse që kemi
ne si shoqëri. Qofshin edhe

komplekse politike, duke
mbërritur në përfundimin se
në fakt politikanët pas
viteve 1990 nuk kanë pasur
asnjë rol, planifikuesi nuk
ka pasur asnjë rol. Ne kemi
sjellë në piedestal qytetarin,
sepse ka qenë ai, protagonis-
ti i Tirana 0 Space që është
sot”.

Qytetari për të cilin flet
Pollo, si pjesë e grupit të
punës që ka ndërtuar e kon-
ceptuar pavijonin, është
njëherësh qytetari që ka
(sh)formuar edhe Tiranën
që shohim në bienale.

Herë-herë në bienale gjen
edhe Tiranën e margjinal-
izar, atë ku shihet papastër-
tia dhe mungesa e rregullit.

“Nuk jemi këtu për të
sjellë Tiranën siç nuk është.
Është e vështirë për ne që je-
tojmë aty përditë, të shohim
gjërat e zakonshme me sy të
jashtëzakonshëm. Jemi për-
pjekur të shohim ndërvep-
rimin e njerëzve me arkitek-
turën, me hapësirën e qyte-
tin”, thotë Pollo dhe pohon
se ajo ende vijon të duket
ekzotike në sytë e turistëve.

“Jetojmë në ‘katin përd-
hes’, ku zbresim me shapka
poshtë, blejmë bukën, mishin,
perimet, presim flokët për 10
minuta në pak metra. Kjo le-
htësi, për dikë që vjen nga jas-
htë është e pakuptueshme”.

Pollo pohon se ka një his-
tori për portat e ekspozuara
në bienale.

“Si element identitar për
çdo banesë, ne kemi marrë
portat tipike tiranase, nga
familje tipike tiranase. Janë
porta që janë dhuruar duke
i zëvendësuar me të reja -
disa hekuri, e disa druri - siç
i deshën. Shumica prej tyre
ishin shumë të kënaqur,
sepse po i shpëtonin portat
e tyre, që po degradonin
duke qenë ekspozita do ketë
jetë përtej bienales”.

Mikpritja e portave të
hapura tiranase, pas të
cilave gëlonte jeta e shfrenu-
ar e një qyteti, ngjalli interes
në Arsenale. Grupi shqiptar u
la vendin miqve të shuanin
kureshtjen e të shijonin
‘Hapësirën Zero’ të Tiranës
Fantastike, me lehtësinë e saj
të papërballueshme.

Bienalja e Arkitekturës
(e Artit) në Venecia është
një nga ngjarjet më të
rëndësishme të fushës në
botë. Përfaqësues shtetesh
nga e gjithë bota mblidhen
çdo vit, herë për art e herë
për arkitekturë, duke
konkurruar për ‘Luanin e
Artë’, ose duke u rrekur të
gjejnë hapësirën e merituar
në Arsenale.

Ekspozita e XVI Ndërko-
mbëtare të Arkitekturës ka
temën “Freespace” dhe
mbahet deri më 25 nëntor 2018
në Arsenale dhe Giardini në
Venecia, Itali.

meritat grupit të arkitektëve
dhe kuratorit teksa foli për
“një projekt që ka brenda his-
torinë, të sotmen dhe të ardh-
men dhe kjo ka vetëm një
emër: Tirana jonë”.

Për MK, që këtë vit ka pa-
sur partner Bashkinë e Ti-
ranës, pavijoni shqiptar kuro-
het nga një ekip i kompozuar
me kujdes dhe që ka si
emërues të përbashkët qasjen
e thellë kritike ndaj projek-
timit, një qasje kjo, që kërkon
stimujt jo vetëm në botën vi-

prej veprave të Ibrahim Ko-
drës, po aq edhe perceptimi që
ka për kryeqytetin njëri prej
arkitektëve të grupit të
punës. Florian Pollo i refero-
het disa herë me këtë mbi-
emër Tiranës.

“““““Kemi përzgjedhur me-
diumin e fotografisë për të
përshkruar vibrancën dhe

Pavioni shqiptar në Bienalen
e Venecias. ©  Adnan Beci

Mirela Kumbaro dhe Erion Veliaj në
Bienalen e Venecias. ©  Adnan Beci

SHPALLJE PER ANKAND PUBLIK

Shoqeria “TOSK Energji” sh.a. njofton se, ne date 08.06.2018
do te zhvillohet ankandi per shitjen e kolateraleve objekt i barres
siguruese, lende hidrokarbure, si me poshte:
a.Nafte Bruto  5553.87 m3 (pese mije e pesqind e pesedhjete e
tre pike tetedhjete e shtate)
b. Gjysme Produkt   3501 m3 (tre mije peseqind nje);
c.Solar lend djegese 2940.5 m3 (dy mije e nenteqind e dyzet pike
pese);
d.Bitum 243 m3 (dyqind e dyzet e tre);
e.Mazut 1585 m3 (nje mije e peseqind e tetedhjete e pese);
f.Virgjin 1405.8 m3 (nje mije e katerqind e pese pike tete);

g.Gasoil 661 .5 m3 (gjashteqind e gjashtedhjete e nje pike
pese);
Me cmim fillestare ne ankand 5.422.161,99 (pese milion e
katerqind e njezet e dymije e njeqind e gjashtedhjete
e nje presje nentedhjete e nente) USD
Ofertuesit duhet te paraqesin ofertat e tyre deri ne oren
12:00 te dates 08.06.2018, prane zyrave te shoqerise “TOSK
Energji” sh.a. ne Blv “Deshmoret e Kombit”, Twin Towers,
Kulla 2, Ap 8 a1, Tirane.
Ankandi per shitjen e kolateralit do te zhvillohet ne daten
08.06.2018, ora 15:00, ne vendndodhjen e barremarresit: ne
Blv “Deshmoret e Kombit”, Twin Towers, Kulla 2, Ap 8 a1,
Tirane.
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Cakton kandidatin e ri të qeverisë, Di Maio: Matarella duhet të gjykohet

Tërhiqet Conte, presidenti i
Italisë zgjedh "zotëri gërshërën"
BE kërkon formimin e një qeverie proeuropiane

SHKURT
Alarm në SHBA, shpallet
emergjenca në pritje të

stuhisë "Alberto"

Stuhia subtropikale
"Alberto" sjell gjend-

jen e emergjencës në
Alabama, Floridas dhe
Misisipi pasi stuhia ka
filluar të drejtohet në
veri  për mes gjirit  të
Meksikës. Një urdhër
evakuimi ka ardhur për
banorët  e  Floridas
ndërkohë që gjithë ven-
di është vendosur në
gatishmëri për stuhinë
subtropikale të quajtur
"Alberto". Stuhia pritet
të godasë Floridën më
datë 1 qershor dhe kon-
siderohet si një nga stu-
hitë më të frikshme që do
të sjellë shi dhe erë të
fortë në 100km/h
(65mph) në të gjithë sh-
tetet jugore sipas Qen-
drës Kombëtare të
Uraganit në Shtetet e
Bashkuara. Qeveria e Al-
abamas shpalli gjendje
emergjente për 40 qytete
duke filluar që në
mëngjesin e ditës së
diel. Shtetet e parala-
jmëruara kanë marrë
masa paraprake për të
parandaluar sado pak
çdo dëmtim të mund-
shëm.

Shpëtoi fëmijën që po
mbytej, Macron i jep
shtetësinë franceze

Është përshëndetur si
hero një emigrant

nga Mali pasi ka shpëtu-
ar një djalë të vogël, i
cili ishte varur në një
ballkon në Paris dhe
rrezikonte të humbiste
jetën. Si shpërblim për
veprimin e tij të guxim-
shëm ai do të marrë sh-
tetësinë franceze.
Mamoudou Gassama, me
veprime prej "Spider-
mani" u ngjit në një
ndërtesë shumëkatëshe
për të shpëtuar
katërvjeçarin. Në video,
banorët e mbledhur e
duartrokasin pasi ai
ngjitet nga njëri ballkon
në tjetrin deri në katin
e katërt. Pasi e priti në
Pallatin Elysee për ta
falënderuar personal-
isht, presidenti Emman-
uel Macron tha se 22-
vjeçari nga Mali do të
bëhej shtetas francez
nëpërmjet natyralizimit.
Presidenti francez i dha
Gassamas edhe një med-
alje për guximin si dhe i
ofroi të niste punë në
shërbimin e zjarrfikës të
Parisit. Ngjarja ndodhi
mbrëmjen e së shtunës
në veri të kryeqytetit
francez. Gassama tha për
mediat franceze se ai po
kalonte në atë rrugë kur
kishte parë turmën me
njerëz. "Nuk e mendova
dy herë, thjesht u nisa
për ta shpëtuar fëm-
ijën",- tha ai.

Carlo Cottarelli, ish-drej
tori i Fondit Monetar
Ndërkombëtar, do të

përballet me një betejë të
vështirë, formimin e një qev-
erie teknokrate për Italinë në
mesin e një krize të thellë
politike. 64-vjeçari do të tako-
het me presidentin Sergio
Mattarella pas bisedimeve
mes kreut të shtetit dhe par-
tive populiste pasi formimi i
një qeverie të re nuk mundi
të realizohej, shkruan BBC.
Emërimi i Cottarelli-t si
kryeministër tani ka
tërhequr zemërimin e lëvizjes
5 Yjet dhe ligës nacionaliste,
të cilët e kanë konsideruar si
një lëvizje me paramendim
nga Mattarella dhe lobet evro-
piane kundër qeverisë së pro-
pozuar nga koalicioni i tyre.
Shanset e ekonomistit që të fi-
tojë miratimin për një qeveri
teknokratike janë të pakta
pasi Lëvizja "5 Yjet" dhe Liga
do ta pengojnë këtë gjë.
Udhëheqësi i Ligës, Matteo
Salvini tha se Cottarella ish-
te "zoti Askushi", i cili për-
faqëson institucionet finan-
ciare, ndërkohë që kreu i "5
Yjet" Luigi Di Maio qeshi me
mundësitë e tij për të fituar
miratimin e një parlamenti në
të cilin partitë e tij dhe Salvi-
ni komandojnë në shumicë.
Cotarrelli iu bashkua së pari
FMN-së në vitin 1988, pas 6
vjetësh në sektorin financiar
të Bankës së Italisë. Ai ishte
drejtor i departamentit të
punëve fiskale të FMN-së nga
viti 2008 në 2013 dhe u bë i njo-
hur si "Zoti Gërshëra" pas
bërjes së shkurtimeve të
shpenzimeve publike në Itali
ndërkohë që u ngarkua me

rishikimin e shpenzimeve
publike nga qeveria qen-
drore e majtë e Enrico Let-
ta-s. Cotarelli ankohej për
rezistencën e burokratëve
në Romë. Që atëherë Cot-
tarelli ka punuar si drejtor i
Observatorit të Llogarive
Publike në Universitetin
Katolik të Milanos. Nga ana
tjetër, Bashkimi Europian
kërkoi dje krijimin e një qev-

erie të qëndrueshme dhe
proeuropiane në Itali, pas
vetos së vendosur nga presi-
denti italian, Sergio Mat-
tarella për një qeveri popu-
liste qartësisht euroskep-
tike. "Ne shpresojmë se do të
arrihet shumë shpejt në një
qeveri të qëndrueshme dhe
proeuropiane në Itali",-dek-
laroi sekretari gjerman i Sh-
tetit për Europën, Michael

Roth pas mbërritjes në Bruk-
sel për një takim të minis-
trave të Punëve të Jashtme
të BE-së. "Ne, në Gjermani
duhet të abstenojmë të
japim këshilla për sa i për-
ket formimit të qeverive,
sepse na janë dashur vetë
gjashtë muaj për të formuar
një qeveri", theksoi ai. "Du-
het të mbështesim krijimin
e një qeverie të qën-

LUIGI DI MAIO

"Dëshiroj që kriza
institucionale të
zgjidhet në
parlament dhe
presidenti të
gjykohet. Përse të
mos themi që në
këtë vend është e
kotë të votosh,
pasi qeveritë këtu
zgjidhen nga
agjencitë e
rejtingut dhe lobet
financiare",-
deklaroi Di Maio
në "Facebook".

drueshme",-theksoi kreu i
diplomacisë belge, Didier
Reynders. "Gjithmonë ka
pasur qeveri ekspertësh në
Itali", nënvizoi homologu
austriak, Karin Kneiss. "Kjo
nuk do të jetë e lehtë për të
formuar një qeveri të re në
Itali",-theksoi kreu i diplo-
macisë finlandeze, Timo Soi-
ni. Ndërkaq Italia, ekonomia
e katërt më e madhe e euro-
zonës është pa qeveri që nga
zgjedhjet e muajit mars,
pasi asnjë grup politik nuk
ka arritur të ketë shumicën.

FSK: Sulmet mbi pjesëtarët, akte kriminale e të dënueshme

Digjet në zonën veriore makina e efektivit
serb të Forcës së Sigurisë së Kosovës

Ditën e djeshme një
makinë, pronë e një

pjesëtari serb të Forcës së
Sigurisë së Kosovës, është
djegur në rrethana të pas-
qaruara në veriun e banu-
ar me shumicë serbe. Poli-
cia e Kosovës tha se inci-
denti ka ndodhur në Zupç
të komunës se Zubin Po-
tokut, një nga katër komu-
nat me shumicë serbe në
veriun e vendit. Policia tha
se është duke hetuar ras-
tin, që ka kaluar pa dëme
në njerëz, por nuk ka
dhënë hollësi të tjera.
Gjatë këtij viti janë shënu-
ar disa raste të kërcëni-
meve ndaj pjesëtarëve të
Forcës së Sigurisë nga
radhët e komunitetit serb.
Në muajin shkurt në ko-
munën e Zubin Potokut,

qenë shpërndarë trakte
nëpërmjet të cilave qenë
kërcënuar pjesëtarët serbë
të Forcës së Sigurisë, pak
ditë pas parakalimit të kësaj
force në Prishtinë me rastin
e dhjetë vjetorit të pavarë-
sisë së Kosovës, shkruan
VOA. Në traktet që mbanin
emrin "Armata e Veriut",
një grup për të cilin au-

toritetet thonë se nuk kanë
njohuri, por kanë filluar
hetimet, thuhet se
pjesëtarëve serbë të Forcës
së Sigurisë "do t'ua thyejmë
eshtrat". Por nuk ka mun-
guar as reagimi i Ministrisë
së Forcës së Sigurisë të Ko-
sovës ndaj sulmeve të
pjesëtarëve të FSK-së të ko-
munitetit serb në Veri.

Përmes një deklarate për
shtyp FSK ka dënuar ash-
për këto akte, ndërsa i cilë-
son të dënueshme. "Këto
akte kriminale bëhen me
qëllim që të frikësojnë
pjesëtarët e FSK-së, nga qar-
qet kriminale dhe nacional-
iste serbe në pjesën veriore,
të cilat shprehin urrejtje
dhe pa pajtueshmëri me in-
tegrimet, zhvillimin e
demokracisë dhe konsolidi-

min e shtetit të Kosovës.
Ministria e FSK-së dhe FSK
qëndrojnë fuqishëm në
mbështetje të pjesëtarëve
të saj, të cilët përkundër
kërcënimeve dhe dëmti-
meve reale të pasurisë së
tyre, vazhdojnë të jenë
pjesë e FSK-së dhe të shër-
bejnë me dinjitet në kryer-
jen e obligimeve të tyre si
pjesëtarë të FSK-së.", thu-
het ndër të tjera në reagim.

MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË
TË KOSOVËS
"Këto akte kriminale bëhen me qëllim që të
frikësojnë pjesëtarët e FSK-së, nga qarqet
kriminale dhe nacionaliste serbe në pjesën veriore,
të cilat shprehin urrejtje dhe pa pajtueshmëri me
integrimet, zhvillimin e demokracisë dhe
konsolidimin e shtetit të Kosovës", - thuhet ndër të
tjera nga Ministria e Forcës së Sigurisë të
Kosovës.



Forca e Sigurisë së Kosovës

Carlo Cottarelli
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242 (dyqind e dyzet e dy)
parcela ndërtimore të ob-
jekteve të legalizuara. Masa
e kompensimit financiar
për pronarët e pasurive të
paluajtshme që preken nga
ndërtimet e legalizuara,
referuar kartelave të pasur-
ive sipas ZVRPP-së është 8
718,61 (tetë mijë e shtatë-
qind e tetëmbëdhjetë
presje gjashtëdhjetë e një)
m² dhe vlera totale e ko-
mpensimit financiar ësh-
të 35 729 979,15 lekë. Masa
e kompensimit është 76
535,39 m² dhe vlera e
përgjithshme e kompen-
simit financiar është 1 083
745 912,78 lekë.

LISTA VII/ Zbardhet vendimi i qeverisë, lista me përfituesit në të gjithë vendin

ALUIZNI: 2000 pronarët
që marrin 2 miliardë lekë

Lame: Mbi 2000 familje nga Shkodra deri
në Sarandë marrin tapitë për truallin

Rreth 2 mijë pronarë
që u është zënë toka
nga ndërtimet pa leje

do të marrin brenda pak
ditësh kompensimet. Shu-
ma e miratuar nga qeveria
arrin në 2 miliardë lekë, në
tri vendime dhe përfituesit
janë në të gjithë vendin nga
Shkodra deri në Sarandë.
Gjithashtu, u është njohur
e drejta mbi sipërfaqet ku
kanë ndërtuar mbi 2000 per-
sonave. Kreu i ALUIZNI-t,
Artan Lame bëri të ditur dje
se, "në mbledhjen e Këshil-
lit të Ministrave të mbajtur
në Gjirokastër u miratuan 4
Vendime Qeverie, që eva-
dojnë pjesën më të madhe të
këtij stoku të mbartur.
Bëhet fjalë për kalimin e
pronësisë për 361.000 m2 me
mbi 2000 familje, të shpërn-
dara në të gjitha qarqet e
vendit, nga Shkodra deri në
Sarandë.
VENDIMI

Këshilli i Ministrave ka
miratuar në mbledhjen e
fundit tri vendime për legal-
izimin e objekteve informale

dhe për kompensimin e sub-
jekteve që preken nga kali-
mi i së drejtës së pronësisë.
Vendimi i parë është ai që
miraton kalimin e së drejtës
së pronësisë në favor të sub-
jekteve përfituese për 1078
(një mijë e shtatëdhjetë e
tetë) parcela ndërtimore të
objekteve të legalizuara në
qarkun Elbasan, qarkun Be-
rat, qarkun Durrës, qarkun
Tiranë, qarkun Korçë,
qarkun Fier, qarkun Vlorë,
qarkun Shkodër, qarkun
Gjirokastër dhe qarkun
Dibër. Masa e kompensimit
financiar për pronarët e pa-
surive të paluajtshme, që
preken nga ndërtimet e le-

galizuara, referuar kartelave
të pasurive sipas ZVRPP-së,
është 17 774,46 m² dhe vlera

totale e kompensimit finan-
ciar është 311 249 398,98
lekë. Vendimi i dytë është ai

për miratimin e kalimit të së
drejtës së pronësisë në favor
të subjekteve përfitues, për

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)

Ornela Manjani

(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)
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Analistët: Bisedimet Kosovë-
Serbi do të jenë të vështira

Opinioni i   Ditës

Me Uran in  që gr indet  me Hënën,  do
të  ish te  mi rë  të  mos d i ln i  në konk luz-
ione të  menjëhershme për  a to  që do
t ’ ju  thonë.  Dëgjo j in i  argumentet  e  të
t je rëve ,  edhe pse  b renda jush  ken i
n jë  nd jen jë  të  fo r të  rebe l im i ,  që  ju
shtyn t ’ ju  kundërv ihen i .

DEMI

Me Plutonin që ndikon, sjellja jo e du-
hur mund të konsolidohet në vend që
të jetë diçka e rastit. Pyesni veten, nëse
e dini, si do të reagonte partneri. Mos u
përzieni me gjëra që nuk ju takojnë dhe
në lidhje me këtë bëni një sqarim.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Do të gaboni me kokëfortësi për mbroj-
tur qetësinë tuaj,  por partneri ,  duke e
kuptuar, do t ’ jua falë. Me pak f jalë do
të jeni edhe më të bashkuar se më parë.
Mos j ini  koprrac kur vjen puna për të
treguar dashurinë tuaj.  Njerëzit  që ju
rr inë në krah e meri tojnë plotësisht.

Me  favo r i z im in  e  Jup i t e r i t ,  nëse  j en i
n ë  k ë r k i m  t ë  n j ë  p u n e ,  d i j e n i  s e  f a t i
mund  t ’ j u  t r okasë  në  de rë .  Mos  r r i n i
d u a r k r y q .  M e  V e n u s i n  m i k e ,  m u n d
t ë  h a p n i  n j ë  k a p i t u l l  t ë  r i  n ë  l i d h j e t
tua ja  dashuro re  me  pe rson in  e  zem-
r ë s .

Me Venusin, Marsin dhe Uranin kundra
paralajmërojnë një ngritje të menjëhershme
tensionesh, si edhe ndonjë vendim që mund
të merret në mënyrë të pakontrolluar. Ngu-
liteni mirë në mendje se gjaknxehtësia dhe
paragjykimet mund të ndikojnë që të bëni
më shumë sesa një gabim.

Hëna pozicionohet me Venusin dhe Mars-
in. Do të keni fërkime me një familjar që
këmbëngul që gjithçka shkon mirë, ndër-
sa në realitet ka tensione të fshehura.
Kush jeton në çift duhet të bëjë kujdes
që të mos ndër l ikojë atë që është e
thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë.

D o  t ë  j e n i  n i s m ë t a r ,  n ë  k ë t ë  d i t ë
b u k u r ,  i  i n i c i a t i v a v e  t ë  b u k u r a  n ë
grup .  Do  të  a rgë tohen i  jash të  mase,
duke  har ruar  çdo  shqe tës im.  A f tës ia
jua j  për  të  dëg juar  kërkesa t  e  par t -
ner i t  dhe  t ’ i  p lo tëson i  dësh i ra t  do  të
fo rco jë  l i dh jen .

M e  n d i k i m i n  e  H ë n ë s ,  p r i t e n  u l j e
d h e  n g r i t j e  t ë  h u m o r i t  n ë  l i d h j e  m e
s q a r i m e  f a m i l j a r e ,  p o r  j o  p ë r b a l l j e
z ë n k a s h .  Ç l i r o h u n i  n g a  t ë  t j e r ë t .
V e p r o n i  s i p a s  m e n d j e s  s u a j  n j ë  ç d o
m j e d i s ,  p o  u  d a s h u r  f a r e  t ’ i  p ë r s h -
t a t e n i  r i t m e v e  t ë  t ë  t j e r ë v e .

Të jeni më të dashur nuk ju bën veçse
mirë. Padyshim, do të lehtësonte ndjeshëm
raportet me personin që keni në krah. Mos
e harroni! Ndërhyrja e një familjari në punët
tuaja do t’ju nervozojë disi, por nuk keni
çfarë bëni.

H ë n a  n u k  k a  s h u m ë  g j ë r a  p ë r  t ’ j u
t hënë .  Nga  ana  t j e t ë r  Me rku r i  dhe
V e n u s i  j u  m b i k ë q y r i n  d h e  i  b ë j n ë
gjërat  më të th jeshta.  Me mbështet jen
e vyer  të  p lanet i t  të  dashur isë,  do të
tejkaloni  keqkupt ime të rast i t  me part-
ner in.

Një person ju tërheq së tepërmi e për rrjed-
hojë do të bini në kurthin e dashurisë, duke
u ushqyer me iluzione dhe ëndrra. Por
ndërkaq e keni vetë në dorë nëse kjo dashuri
do të materializohet. E rëndësime është të
tregoheni në çdo çast vetja juaj.

M e  J u p i t e r i n  q ë  j u  m b ë s h t e t ,  n ë s e
k e n i  n d o n j ë  i d e  t ë  b u k u r  q ë  j u  s h -
k o n  n d ë r m e n d ,  v ë r e n i  n ë  v e p r i m .
D o  t ’ i a  d i l n i  t ë  g j e n i  e d h e  a l e a t ë .
N ë s e  d o  t ë  k e t ë  f ë r k i m e  b r e n d a
fam i l j es ,  l a rgo jun i  duke  e  ka lua r  me
s p o r t i v i t e t .

Nga Leonat Shehu

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

...ligjore për normalizimin e
marrëdhënieve ndërmjet tyre. Deri
më tani autoritetet në Kosovë
kanë paralajmëruar se arritja e
marrëveshjes pritet të ndodhë
brenda një periudhë nëntëmua-
jshe. Por, çështja më e debatueshme
është se cilat do të jenë kompro-
miset që duhet t’i bëjnë të dyja ven-
det, në mënyrë që ky proces të përm-
byllet. Presidenti i Serbisë, Alëk-
sandër Vuçiç vazhdimisht thekson
se të dyja palët duhet të humbin
nga pak, ndërsa Presidenti i Kos-
ovës, Hashim Thaçi thekson se të
dyja palët duhet të përfitojnë nga
ky proces. Analistët në Prishtinë
thonë se me marrëveshjen e re
pritet që Serbia të bëjë hapa për-
para drejt integrimit në Bashkimin
Evropian, ndërsa Kosovës pritet t’i
ofrohet anëtarësimi në Organiza-
tën e Kombeve të Bashkuara. Drej-
tori ekzekutiv i Grupit Ballkanik
për studimin e politikave, Naim
Rashiti, në një bisedë me “Zërin e
Amerikës” tha se marrëveshja e
ardhshme duhet të jetë e tillë që të
mos lejojë paqartësi në të ardh-
men. Ai thotë se njohja e ndërsjellë
do të jetë e vështirë, pasi sipas tij,
për këtë çështje ka edhe mungesë
të bashkërendimit ndërmjet
vendeve kryesore perëndimore.
Zoti Rashiti thotë se bisedimet
pritet të jenë shumë të ndër-
likuara. “Ideja është çfarë
kërkon Aleksandër Vuçiç dhe
qeveria serbe në kompensim të
dhënies ose konsensusit të tyre
për anëtarësimin e Kosovës në
organizata ndërkombëtare dhe
krejt kjo betejë që bëhet për
heqjen e njohjeve për pengimin
në anëtarësimet ndërkombëtare
bëhet për të rritur pazaret në
fund, e ky pazar ka të bëjë krye-
sisht me statusin e serbëve, të
cilët ata duan natyrisht një au-
tonomi shumë më të gjerë se sa
ofron asociacioni”, tha zoti Rash-
iti. Labinot Greiçevci nga Insti-
tuti Kërkimor për Çështje Evro-
piane dhe të Zhvillimit, thotë se
institucionet e Kosovës duhet të
bëjnë përpjekje që të arrijnë mar-
rëveshje me Serbinë, pasi është në
të mirën e konsolidimit të shtetë-
sisë së saj. “Nëse nuk do të kemi
një marrëveshje ndërmjet Kos-
ovës e Serbisë deri në qershorin e
vitit të ardhshëm, atëherë janë
gjasat reale që kjo çështje do të
mbetet edhe për një dekadë të
ardhshme dhe nëse vazhdon kjo
gjendje, mendoj se humbësja më
e madhe në këtë aspekt ose në
këtë kontekst është vetë Kosova,
sepse ka nevojë që të tejkalojë
këtë gjendje dhe të vazhdojë kon-
solidimin e jashtëm dhe të
brendshëm”, tha zoti Greiçevci.
Analistët, procesin përfundimtar
të bisedimeve ndërmjet Kosovës
e Serbisë e shohin të vështirë.
Ndërsa ndajnë mendime të ndry-

shme për përkrahjen ndërko-
mbëtare për Kosovën. “Ky proces
do të jetë më i vështirë se ai i
viteve 2007 e 2008 në Vjenë, ku
kishte një bashkërendim të madh
të faktorit ndërkombëtar dhe një
makineri, e cila rregullonte dhe
mirëmbante procesin në tërësi.
Tani nuk e kemi, kemi një vull-

net, por nuk kemi bashkërendim
për këtë temë dhe nuk jam i sig-
urt që do të ketë dhe për të qenë
më optimist se procesi do të përm-
byllet, do të duhet të shohim një
bashkërendim Bashkim Evropi-
an-Gjer mani-Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës, nëse duam të
shohim një përmbyllje të saktë të

procesit. Deri më tani kemi parë
vullnet, por jo edhe veprime”, tha
zoti Rashiti. “Është një moment
i ri, ku kemi aktivizimin e ak-
torëve kryesorë ndërkombëtarë
të vendeve të Quint-it dhe kjo
duhet të përdoret ose shfrytëzo-
het nga institucionet e Kosovës,
në mënyrë që të arrihet deri te
zgjidhja e kësaj nyje ndërmjet Ko-
sovës dhe Serbisë. Pikërisht ky
aktivizim i faktorëve ndërko-
mbëtarë krijon një shpresë se
mund të arrihet ajo marrëveshje
përfundimtare ndërmjet Kosovës
e Serbisë”, tha zoti Greiçevci.
Analistët thonë se anëtarësimi i
Kosovës në organizatën e Ko-
mbeve të Bashkuara edhe pas një
marrëveshjeje me Serbinë do të
jetë i vështirë, pasi sipas tyre, rol
të rëndësishëm pritet të ketë Ru-
sia, e cila vazhdon të mbështesë
qëndrimin e Beogradit kundrejt
statusit politik të Kosovës. Ata
thonë po ashtu se edhe nëse arri-
het një marrëveshje në fillim të
vitit të ardhshëm, zbatimi i saj në
praktikë do të zgjatë për shkak të
marrëdhënieve të ndera ndërmjet
Kosovës e Serbisë.

“Ky proces do të jetë më i vështirë se ai i viteve
2007 e 2008 në Vjenë, ku kishte një

bashkërendim të madh të faktorit ndërkombëtar
dhe një makineri, e cila rregullonte dhe

mirëmbante procesin në tërësi. Tani nuk e kemi,
kemi një vullnet, por nuk kemi bashkërendim për
këtë temë dhe nuk jam i sigurt që do të ketë dhe

për të qenë më optimist se procesi do të
përmbyllet, do të duhet të shohim një

bashkërendim Bashkim Evropian-Gjermani-
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse duam të
shohim një përmbyllje të saktë të procesit. Deri
më tani kemi parë vullnet, por jo edhe veprime”,

tha zoti Rashiti.
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Si të shkruajmë programe të mira
televizive – audiencat në kërkim

Opinioni i   Ditës

Nga Monika STAFA

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

... të tërheqë një numër të kon-
siderueshëm audiencash duke për-
fituar edhe më shumë prej përparë-
sive teknologjike të shekullit të 21-
të, ndër të tjera edhe dixhitalizimi.
PO ÇFARË ËSHTË
EURODATA TV DHE KU I
MBËSHTET KY ORGANIZËM
RAPORTET E TIJ?

Eurodata TV është një orga-
nizëm ndërkombëtar të dhënash
mbi certifikimin e programeve të
ndryshme televizive, duke kryer në
të njëjtën kohë dhe vlerësimin e
audiencës së tyre. Puna e këtij or-
ganizmi është bazuar në partner-
itet të vazhdueshëm me njësitë e
vogla që operojnë në çdo vend, duke
iu referuar sistemit vlerësues të
audiencave të çdo vendi përkatës
në të gjithë botën. Eurodata TV,
është krijuar në fillim të viteve ’90
nga MEDIAMETRIE, një kompani
matëse audiencash me qendër në
Francë. Që prej disa kohësh Euro-
data TV, mbulon më shumë se 5500
kanale në më shumë se 100 vende
në plan botëror. Ky organizëm i
madh të dhënash televizive, përm-
ban, gjithashtu, një seri informa-
cioni zyrtar sa i përket transmeti-
meve televizive dhe audiencës për-
katëse.

Në çeljen e panairit të përvit-
shëm për Median dhe Televizionin
në Kanë, më 9 -11 prill të këtij viti,
Avril Blondelot, Drejtor i Përm-
bajtjes së të Dhënave në Eurodata
TV Worldide, paraqiti tendencat
më të fundit lidhur me përmbajtjet
televizive. Ndër të tjera ai thekson-
te se, në një kohë kur hitet ndërko-
mbëtare po zbehen gjithmonë e më
shumë, ka ende disa produkte, të
cilat po përcaktohen si premtuese
për një të ardhme të mirë televizive,
të tilla si: Blue Planet II (Seri do-
kumentarësh nga bota nënujore),
Voice Senior (Talent Show), Young
Sheldon (Serial televiziv- Komedi)
dhe When Heroes Fly (Serial
teleleviziv – Aksion). Duket se pro-
dhimet lokale po tërheqin më
shumë se kurrë audiencat, shton-
te ai për shtypin, duke e bërë
shumë të vështirë arritjen e një
konsensusi për të përmendur një
apo dy tituj programesh botërorë,
si të suksesshme. Në raportin e
Eurodata TV, ekspertët theksojnë
se prioritet për vitin 2018, mbeten
programe, përmbajtja e të cilave
duhet të jenë në gjendje të shkojnë
tek një audiencë e caktuar para se
sinjali i nisjes së tyre të ndizet,
ndryshe nga ato të mëparshmet,
të cilat prodhoheshin me idenë e
dëshpëruar për të kërkuar audi-
encën masive.

Në më shumë se 95 vende të
marra në shqyrtim nga Eurodata
TV Worldwide, vitin e kaluar, në
raportimin e saj, u theksua se koha
individuale e të ndjekurit TV në
total ishte 2 orë e 56 minuta. Por
duhet shtuar se, kjo shifër fsheh

në vetvete pabarazi të forta mes
kontinenteve duke filluar që nga
Azia me 2 orë e 25 minuta e deri në
Amerikën e Veriut, e cila renditej
si më e larta në kurbën e audi-
encës televizive; 4 orë e 3 minuta -
gati dyfishi i kohës së kontinen-
tit aziatik. Ndërsa kontinenti ynë,
Evropa shënon një tjetër rekord;
koha individuale për person ësh-
të 3 orë e 49 minuta në ditë. Euro-
data në raportin e tij, nënvizon se
megjithatë këto shifra duhen parë
në perspektivë. Gjatë 25 viteve të
fundit, koha e të parit televizion
në rang global ka mbetur e qën-
drueshme, pavarësisht përdorim-
it në rritje të videove në internet.
Kështu, në Amerikën e Veriut dhe
në Azi, po shihet një rënie të lehtë
e audiencave televizive, por në
Amerikën e Jugut ajo po njeh rit-
me të çuditshme. Ndërsa Evropa,
mbetet në një nivel historikisht
të lartë, tha në fjalën e tij të
hapjes në panairin e Kanës, F.
Vaulpré, zv/Presidenti i Euroda-
ta TV Worldwide. Për disa vite,
shikuesit kudo në botë u vihej në
dispozicion të shihnin programe
në më të shumtën e herës të regjis-
truara dhe jo në kohë reale; në
këtë mënyrë pune humbiste
shikuesi por ama fitonte televiz-
ioni, në konsumim produkti por
dhe para. Megjithatë të dyja bash-
kë, internet dhe TV, sipas të

dhënave të Eurodata në 35 vende
ku është bërë kjo analizë, është
konstatuar se, shifrat e audiencës
kanë shkuar në favor të përm-
bajtjeve televizive. Ndërsa tek të
rinjtë, trendi i ndjekjes së TV-it,
një trend i cili analizohet me
kujdes në të gjithë botën, duket
është në varësi të përdorimit të
teknologjive të reja që kanë lidhje
me Tv. Kjo i bën ata konsumatorë
të Tv ndryshe ata nuk mund të
adaptohen. Por duhet edhe të
sqarojmë se zhanri i programit që
shihet më së shumti prej tyre nga
ekranet e internetit, janë reality
show televiziv apo dhe serialet
rinore. Vetëm në këto raste, audi-
enca televizive është dyfishuar.
Çfarë është konstatuar thuhet në
raport është se në vitin 2017 më
shumë se 4,100 programe peri-
odike të importuara nisën në 48
vende të botës. Mbretëria e Bash-
kuar dhe Shtetet e Bashkuara,
ishin eksportuesit kryesorë, me
mbi 500 programe secili që krye-
sonin listën. Franca, Gjermania
dhe Turqia ishin tre vendet që vi-
nin më pas me prodhimet e tyre
televizive në treg. Mes rajoneve të
ndryshme të botës ka gjithmonë
flukse tregtare preferenciale në
rrafshin global. Ja p.sh. Mbretëria
e Bashkuar eksporton gjysmën e
produkteve të saj, veçanërisht
programet faktike (lajme, doku-

mentarë etj.,), në Evropën veriore;
Franca shet pjesën më të madhe
të programeve të saj, të konsideru-
ara si periodike, p.sh. seriale, etj.,
vendeve fqinje, duke përfshirë Ital-
inë dhe Portugalinë. Së fundi, për-
mendim Turqinë, e cila eksporton
shumë produkte të saj, veçanër-
isht fiction (filma, seriale his-
torikë, etj.), drejt Europës Lin-
dore, në Lindjen e Mesme dhe në
Amerikën e Jugut. Filmat artis-
tikë janë ata, që dominojnë në
listën e tregut të medias dhe
televizionit në rrafsh global.
REKOMANDIMET E
RAPORTIT MBI MEDIAN
DHE PRODUKTET
TELEVIZIVE

Hitet e vlerësimit të publikut,
përfshijnë gjini dhe tema, të cilat
kanë kënaqur shijet artistike të
shikuesit të televizionit prej disa
vitesh. Janë produkte apo seriale,
të cilat shfaqin karaktere të kënd-
shëm apo të talentuar, si Young
Sheldon në SHBA, një serial që ar-
riti t’i japë CBS-it një audiencë të
lartë, apo dhe seritë që në përm-
bajtjet e tyre kombinojnë dashur-
inë dhe familjen. Janë dhe ato të
ndërtuara në një këndvështrim
krejtësisht tjetër, përmendim
këtu serialet e krimit, të
ngarkuara me mister apo të ven-
dosura në një epokë të kaluar.
Është provuar se të tilla seriale i

tërheqin audiencat anembanë
botës: si Beau Séjour në Belgjikë
apo Cetnici Z Luhacoviç në Re-
publikën Çeke, të cilat me gjasë e
kanë dyfishuar audiencën e të rin-
jve në kanalet që i transmetojnë
ato. Përcaktimi i një teme pro-
grami nuk është aspak më pak
popullor kur ai kombinohet me
tema të tjera, p.sh., shfaqjet të tip-
it lojë si, “Love at First Song”
(Vietnam), është një spektakël ku
përzihet muzika dhe gara mes
kandidatëve, të cilët përpiqen të
fitojnë me shijet e tyre muzikore.
Një tjetër risi, në këtë temë është
shfaqja e programeve të dedi-
kuara për ndërprerjen e mar-
rëdhënieve, si “The Break Up by
International Cabo” ose “Make
Up or Break Up”. Këto janë pro-
grame ku përshkruhet i gjithë
cikli i raportit dashuror; nga
dashuria me shikim të parë deri
tek thyerja e zemrës, e gjitha e
ndjekur në TV. Por raporti shënon
me ngritje audience edhe pro-
grame të tjera, të cilat nuk kanë
qenë fare në listën e programeve
televizive. Pas disa vitesh, pro-
grame dedikuar fëmijëve dhe të
rinjve, tani radha është e të
moshuarve të ndjekin shfaqjet e
tyre, siç janë, p.sh. ‘The Voice Se-
nior’ ose ‘The World’ sipas 80
vjeçarëve (Talpa Global, Holan-
dë). Së fundi, ndonëse dramat
familjare janë vepra artistike
televizive të tipit klasik e që gjith-
monë parashihet se ato trium-
fojnë ndaj audiencave, tanimë ka
ardhur koha e rrezikut. Ajo çfarë
duhet të kihet parasysh e të
ndiqet me kujdes është rikthimi
tek tema e cila duhet të ndryshojë
fokus. Familjet e portretizuara të
vitit 2017 - 2018 duket se po për-
ballen me probleme të rëndë-
sishme, siç është pozicioni i babait
në familje; ku gjendet ai tani, në
një epokë të re mbushur me ak-
sione së brendshmi, ku motori
lëvizës po provohet gjithmonë e
më shumë se është gruaja. Shk-
ruesit e skenarëve duhet të trego-
hen me nuhatje të hollë për ta
përqendruar staturën e burrit diku
në përmbajtje në frontin e duhur,
por asesi ta vendosin atë nën ciklo-
nin e emocioneve të ditës më shumë
sesa të një aksioni. Save Me (Sky
Vision, Mbretëria e Bashkuar), ësh-
të një prej shembujve televizivë që
ka nxitur debate dhe polemika mes
mediumeve të ndryshme jashtë dhe
brenda Britanisë për mesazhin që
përcjell, duke shpënë, shpesh herë
shkruan Eurodata, në luhatje jo të
pakta audience. Pavarësisht së
mbetet ishulli që promovon liritë
individuale dhe respekton diver-
sitetin gjinor e shoqëror në politik-
bërjen e saj, Mbretëria e Bashkuar
vazhdon të jetë konservatore në disa
tradita, të cilat ajo, jo pa shkak nuk
i toleron të shfaqen edhe në përm-
bajtjet televizive, duke e konsideru-
ar televizionin si promotorin e nx-
itjes së vlerave edukative po aq sa
dhe edukimin arsimor.
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KAPITENI KUQEZI

Berisha: Këtë herë do
ta mundim Kosovën

MBROJTËSI

Hysaj: Me Kosovën
është si një derbi

Etrit Berisha, portieri dhe
njëkohësisht kapiteni i për-
faqësueses shqiptare, ka
paralajmëruar Kosovën se
në ndeshjen e radhës, ku-
qezinjtë do të provonin të fi-
tonin dhe se sfida e vitit 2015
ishte harruar tashmë.
"Herën e kaluar ishte një
ndeshje shumë e bukur, por

megjithatë ishte në rretha-
na më ndryshe, vinim nga
kualifikimi, deshëm të
bënim festë dhe ashtu ndo-
dhi. Tani jemi duke u për-
gatitur për Europianin, për
kualifikimet dhe duhet ta
shohim si lojë që të na shër-
bejë për vazhdimin e
rrugëtimit tonë".

Në konferencën për sht-
yp, mbrojtësi i Kombëtares,
Elseid Hysaj është shpre-
hur se takimi ndaj Kosovës
do të jetë i veçantë, duke e
quajtur një derbi. Ndërsa sa
i përket të ardhmes, shko-
drani ka thënë se nuk ka
ende një ofertë konkrete në
drejtim të tij. "Po luajmë
ndaj Kosovës dhe duam ta

fitojmë këtë takim. E quaj
si derbi, pasi jemi dy sh-
tete afër njëri-tjetrit dhe
do të japim maksimumin
në ditën e nesërme. Kam
shumë vite që luaj me
Sarin, por mund të them
se Napoli ka bërë një bler-
je shumë të mirë në
pankinë, pasi Ançeloti ka
fituar gjithçka.

Italiani sheh me sy të mirë lëvizjen e Gurit në Belgjikë dhe shpreson në rritjen e lojtarit

Panuçi: Kombëtarja
nuk është vend pune

Trajneri, i prerë: Grumbulloj atë që e meriton

Kristian Panuçi
kërkon një sukses
të dyfishtë në miqë-

soret ndaj Kosovës dhe
Ukrainës. Trajneri italian i
kuqezinjve shpreson që në
këtë mënyrë të përgatisë
ashtu siç duhet grupin e
lojtarëve me të cilët do të
përballojë Ligën e Kombeve
dhe Kampionatin Europian.
Panuçi shpreson të marrë
përgjigjet e duhura nga
lojtarët e grumbulluar, ndër-
sa deklaron se në Ko-
mbëtare asnjë nuk e ka
derën e mbyllur, duke përf-
shirë këtu edhe lojtarët që
nuk i ka thirrur për këto dy
sfida miqësore. Një nga em-
rat e rinj të Kombëtares
kuqezi është Sindrit Guri.
Shkodrani grumbullohet
për herë të parë me Sh-
qipërinë, ndërsa Panuçi
shpreson që 24-vjeçari të
rritet shumë në Belgjikë.

Ka një strategji për tëKa një strategji për tëKa një strategji për tëKa një strategji për tëKa një strategji për të
thirrur lojtarë nga thirrur lojtarë nga thirrur lojtarë nga thirrur lojtarë nga thirrur lojtarë nga      Supe-Supe-Supe-Supe-Supe-
riorja?riorja?riorja?riorja?riorja?

Superioren e ndjek thua-
jse çdo jave dhe kam nën
vëzhgim të gjithë element-
et që mund t'i shërbejnë Ko-
mbëtares. Këtë herë ishte
radha e Gurit, që ka bërë
një sezon shumë të mirë, por
lojtarë si ai dhe të tjerë janë
gjithmonë të mirëpritur,
nëse paraqiten mirë.

Si ju është dukur gjend-Si ju është dukur gjend-Si ju është dukur gjend-Si ju është dukur gjend-Si ju është dukur gjend-
ja e të grumbulluarve?ja e të grumbulluarve?ja e të grumbulluarve?ja e të grumbulluarve?ja e të grumbulluarve?

Do të jenë shumë të
rëndësishme këto dy ndesh-
jet e fundit. Janë teste për

DO TË LARGOHET PËR 250 MILIONË

Mediat portugeze nxjerrin
zbuluar Ronaldon

DENONCIMI

Dëmtoi Salah, avokati i kërkon
1 miliard euro Ramosit

Real Madridi vazhdon
të shkruajë his-

torinë në futbollin euro-
pian,  duke fituar për
herë të tretë radhazi tro-
feun e  Champions
League. Megjithatë, festa
e tifozëve të Realit nuk
ka zgjatur shumë, pasi
Kristiano Ronaldo i
paralajmëroi largimin e

tij në fundin e këtij sezo-
ni. Ditën e djeshme skuad-
ra madrilene u rikthye në
Spanjë duke festuar fes-
timin Championsit  së
bashku me tifozët e saj,
ndërsa këta të  fundit
detyruan portugezin të
shprehte këto fjalë: "Fale-
minderit, do të shihemi
sërish në vitin tjetër". Por

Një avokat egjiptian ka
deklaruar në televizio-

nin kombëtar të këtij vendi
se ka hapur çështje penale
kundër Serxho Ramosit dhe
kërkon 1 miliard euro dëm-
shpërblim nga futbollisti i
Real Madrid. Basem Uahba
ka hedhur në gjyq kapite-
nin e Real Madrid për dy-
luftimin me Salah dhe

kërkesa e tij ka të bëjë me
"dëmin fizik dhe psikologjik"
që i ka sjellë popullit të Egjip-
tit me veprimin e tij. "Ramos
e dëmtoi me dashje Salah dhe
duhet të ndëshkohet për këtë
sjellje, kam bërë denoncim
dhe e kam bërë edhe në FIFA.
Do të kërkoj kompensim 1
miliard euro për dëmin fizik
dhe psikologjik, që Serxhio Ra-

të formuar grupin, për
skuadrën që do luajë në
Ligën e Kombeve. Po pro-
vojmë edhe për ndonjë lojtar
që nuk i ka minutat në këm-
bë.

Nuk ka shumë mundësi
këto ndeshje…

Kemi mundësi, kemi një
grup shumë të mirë. Edhe
ata lojtarë që nuk janë tani,

nuk do të thotë që nuk do
jenë në shtator. Dua të jemi
fitues në grupin tonë në
Ligën e Kombeve. Do shoh
edhe çfarë do ndodhë në
ndeshjet e tjera.

Një mesazh për lojtarëtNjë mesazh për lojtarëtNjë mesazh për lojtarëtNjë mesazh për lojtarëtNjë mesazh për lojtarët
që nuk janë grumbulluar?që nuk janë grumbulluar?që nuk janë grumbulluar?që nuk janë grumbulluar?që nuk janë grumbulluar?

Mesazhin duhet të ma
japin ata mua dhe jo unë aty-
re. Sinjalet duhet t'i japin

ata. Unë i ndjek çdo të sh-
tunë e të diel. Jo të gjithë
mund të vijnë këtu, sepse
nuk është një vend pune. Do
vijnë ata që e meritojnë. Që
nga dita e parë që kam
ardhur, mesazhi kryesor ka
qenë se kam grumbulluar
lojtarët më të mirë dhe më
në formë.

Lojtarë të rinj?Lojtarë të rinj?Lojtarë të rinj?Lojtarë të rinj?Lojtarë të rinj?

Ne kemi skautët tonë në
të gjithë Europën dhe kur
ata më japin indiciet e para,
unë shkoj. Në çdo moment
mund të lindë një talent i ri.

Guri ka shënuar mëGuri ka shënuar mëGuri ka shënuar mëGuri ka shënuar mëGuri ka shënuar më
shumë nga të grumbulluar-shumë nga të grumbulluar-shumë nga të grumbulluar-shumë nga të grumbulluar-shumë nga të grumbulluar-
it. Impakti i parë, dhe sait. Impakti i parë, dhe sait. Impakti i parë, dhe sait. Impakti i parë, dhe sait. Impakti i parë, dhe sa
shanse ka të jetë titullar?shanse ka të jetë titullar?shanse ka të jetë titullar?shanse ka të jetë titullar?shanse ka të jetë titullar?

Është një lojtar shumë se-
rioz dhe ka punuar shumë. Ka
bërë një sezon të madh. Men-
doj se ka inteligjencën e duhur
që të kuptojë se në Europë ësh-
të diçka tjetër, po ashtu edhe
Kombëtarja, pa fyer nivelin e
Superiores.

A është sfida me Kosovën,A është sfida me Kosovën,A është sfida me Kosovën,A është sfida me Kosovën,A është sfida me Kosovën,
edhe një betejë në kuadrin eedhe një betejë në kuadrin eedhe një betejë në kuadrin eedhe një betejë në kuadrin eedhe një betejë në kuadrin e
përthithjes së talenteve?përthithjes së talenteve?përthithjes së talenteve?përthithjes së talenteve?përthithjes së talenteve?

Nesër është një ndeshje
miqësore, ku si unë, ashtu
edhe trajneri i Kosovës kemi
synim për të eksperimentuar
dhe për të marrë sinjale sa më
të mira, në kuadër të
ndeshjeve të Nations League.
Sa u përket talenteve, sh-
qiptarët janë të ndarë në 3 sh-
tete dhe unë kam emisarët e
mi, me të cilët përpiqem t'i
ndjek që të gjithë. Më pas,
nëse shoh elementë të mirë, ju

prezantoj thirrjen për t'iu
bashkuar Shqipërisë, por
zgjedhja u takon atyre.

Pas humbjes me Norveg-Pas humbjes me Norveg-Pas humbjes me Norveg-Pas humbjes me Norveg-Pas humbjes me Norveg-
jinë, e shikoni si detyrim fi-jinë, e shikoni si detyrim fi-jinë, e shikoni si detyrim fi-jinë, e shikoni si detyrim fi-jinë, e shikoni si detyrim fi-
toren ndaj Kosovës?toren ndaj Kosovës?toren ndaj Kosovës?toren ndaj Kosovës?toren ndaj Kosovës?

Duhet të jemi seriozë në
atë që bëjmë dhe të japim
maksimumin në çdo ndeshje.
Verdiktin e jep fusha, por ne
futemi gjithmonë në lojë për
të fituar, ndonëse janë 3 rezul-
tate. Për mua rëndësi ka të
vlerësojmë maksimalisht çdo
kundërshtar dhe të japim më
të mirën, pastaj rezultati del
disi në plan të dytë.

A janë zgjedhur kundërsh-A janë zgjedhur kundërsh-A janë zgjedhur kundërsh-A janë zgjedhur kundërsh-A janë zgjedhur kundërsh-
tarët e miqësoreve, që të jenëtarët e miqësoreve, që të jenëtarët e miqësoreve, që të jenëtarët e miqësoreve, që të jenëtarët e miqësoreve, që të jenë
të përafërt me ato të Ligës sëtë përafërt me ato të Ligës sëtë përafërt me ato të Ligës sëtë përafërt me ato të Ligës sëtë përafërt me ato të Ligës së
Kombeve?Kombeve?Kombeve?Kombeve?Kombeve?

Kemi zgjedhur dy kundërsh-
tarë, një të fortë dhe një më pak
të fortë, për të parë se si do të
mund të komportohemi në
fushë. Norvegjia ka qenë një
kundërshtar që luan përafër-
sisht si Skocia dhe në atë ndeshje
kemi qenë në lojë deri në fund.
Pavarësisht se kishim shumë
lojtarë që nuk luanin në skuad-
rat e tyre, ishim në lojë dhe
mund të shmangnim humbjen.

Jeton Selimi

kjo duket të jetë një besni-
këri e shtirur, të paktën si-
pas mediave portugeze.
Këto të fundit njoftojnë se
agjenti i lojtarit, Jorge
Mendes, ka mbërritur që
ditën e djeshme në Paris,
duke tentuar të mbyllë
marrëveshjen me PSG për
shifrën e 250 milionë eu-
rove.

mos i shkaktoi popullit egjip-
tian", tha ai në televizionin
"Sada El-Balad". Salah do të
grumbullohet në Botëror me
Egjiptin, edhe pse ka dy-
shime të mëdha se ai mund
të luajë rregullisht në këtë ak-
tivitet, për shkak të dëmtim-
it në shpatull gjatë momentit
kur u rrëzua në tokë me Ra-
mos.
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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. Janë lokale me kubiste.
9. Me të nxjerrin në tapë.
11. Polanski regjisor.
12. Qeni i famshëm i Odiseut.
15. Mbeten në fund.
16. Gabon në ekstreme.
18. Rreh në kufij.
19. Eshtë vepër për një... vepër.
23. Janë udhëtime për  në një vend të shenjtë.
25. Dinë shumë gjuhë.
26. Një mendim.
27. Famëkeqi Capone.
28. Kush i kthen... të braktis.
29. Kisha pa zë.
30. I fejuari i kukullës Barbie.
32. Ritet pa re.
33. Një brinjë në skuadër.
35. Emri i Zola.
37. Eshtë mosha e të miturit.

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

-  Buzëqeshjet humbin atëherë kur ti ia fal dikujt dhe ai
nuk kujtohet më të ta kthejë

-  Besojini intuitës tuaj, dy sy të lidhur shohin më qartë
se një mendje e verbër

-   Nëse ngre një mur, mendo çfarë po lë jashtë
Italo Calvino

- Disa vese po të përdoren mirë,
shkëlqejnë më shumë se
virtyti

La Rochefoucauld Shkrimtar
(1613-1680)

-Ç’është koprracia? Është të
jetosh në varfëri nga frika se
mos bëhesh i varfër

Samuel Bernard Financier (1651-
1739)

-Nga diamantet nuk lind asgjë,
nga dheu lindin lulet.

-Askush nuk mund të
emancipohet nëse nuk
emancipon njëherazi të gjithë
ata që ka rrotull.

HORIZONTAL
1. Hari spiune.
4. Janë toksike.
9. Gjysmë arrest.
10. Janë vende pa ne.
13. Johnny i Donnie Brasco.
15. Priten nga meridianë.
18. Me të nxjerrin një letër.
20. U verbua nga Askushi.
21. Një britmë në arenë.
22. Shkrimtari i J'accuse.
24. Si moral.
25. Nota e diapazonit.
26. Me dies në një liturgji.
27. Një mund të jetë edhe veprimi.
28. Eshtë e re pas Krishtit.
29. Inicialet e Bergman aktore.
30. Ai i trëndafilit është i Umberto Eco-s.
32. Fise pa fe.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

40. Një dispozitiv kohe.
41. Janë strehë për barinj.
42. Fillojnë aksionin.
43. Eshtë ai që nuk qesh.
45. Të parat në ambient.
46. Gjysmë teorie.
47. Një binar.
48. Djeg kur bie.

VERTIKAL

1. Barrymore aktore.
2. Tiriac që qe tenist.
3. Ekstreme në studim.
4. Eshtë kleri me papën.
5. Ndezur në aparaturë.
6. Kaluar në krye.
7. Janë racë e pastër.
8. Një treg pa re.
10. Duhen fiituar me djersë.

13. Një drithë për sake.
14. Lëvizin pasi mendohen shumë.
16. Janë sfera për bingo.
17. Eshtë më pak se nxehtësi.
19. Gibson aktor.
20. Tregtonin skllevër dikur.
21. Mund të jenë fetare të tilla.
22. Kush nuk ka... nuk i ecën.
23. Një sherr në shtyp.
24. Një lidhëz.
25. Mund të jenë cigaresh.
29. Mund të bëjë zoom.
31. Ndërmarrje Industriale Mirditë.
33. Pak konkrete.
34. Eshtë i mirë me shokë shumë.
36. Artikull për shumë francezë.
38. Kanto kur nuk... ka.
39. Muzika me jam session.
44. Mbyllin një sherr.
45. të fundit në sirtar.

33. Një provë zjarri.
34. Eshtë mjeshtri me... baketë.
37. Digjen po nuk u zbuluan.
39. Igli te Lazio.
41. Kush del... mbështet.
42. Mund të jetë unik.
46. Ngrihen për atentate.
47. Janë fjetore në kazerma.
48. Altini mesfushor.
VERTIKAL
1. Fillojnë matanë.
2. Një Hans artist dadaist.
3. Eshtë mjet rrethanor lundrimi.
5. Eshtë ënjtje.
6. Lumi i Elizit.
7. Fillojnë mpirjen.
8. Eshtë e gjithë Hëna.
10. Eshtë qetësues për neurozat.
11. Taylor aktore.
12. Daniel i Robinson Crusoe.
14. Kështu janë skenat që mallëngjejnë.

16. Eshtë pjesë në skenë.
17. Lëvizje Ekologjike Lokale.
19. Përshkohej nga Leti.
22. Eshtë muzika më e... kollajtë.
23. Grazia Cucinotta aktore.
24. Veriu pa ekstrreme.
27. Janë tre në tricikël.
30. Scola, regjisor italian.
31. Kufizojnë një metër.
34. Mbahet me inat.
35. Mbyllin kurse.
36. Ka një shpejtësi fantastike.
38. Laik kur s'është ai.
40. Një liqen i kripur.
43. Një mund të jetë fetar.
44. Eshtë lloj papagalli.
45. Në hyrje të sallës.
46. Priten në skaje.
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- Lumturia dhe ylberi nuk shikohen kurrë mbi
   shtëpinë tënde, por vetëm mbi shtëpinë e të
    tjerëve
    Proverb Gjerman
- Të thuash të vërtetën dhe të bësh dikë të qajë,

është më mirë se sa të gënjesh e ta bësh të
buzëqesh

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24

25 26

27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41

42 43 44 45

46 47 48

A R M A N D A N G L I N D A

V A J I E M V E K O L

A D E N L A K E O A Z E

T A K M I L I T A N T E T

A H P I R A M I D A L E

R A F I N E R I T E E E L

F A N A T I K E T T H I

D E N A R I A E L G E G

E N A T J E N H E R O N J

M A R I A N A P I N E D A

E T E R E T I K E T A A

K A T A R A K T T A T I M

A D A M I R E F O R M A T

R E K O R D M E N E L A U

S R T P E K I N I M T R

E R O S K A N O T A Z H I

N I R P O L E M I K A T

E C P E R I M E T E R M M

K K R I J I M A N A A T E

E I K I M T I N G R I D

M A T E R I A L I L I G U

I N A T I R U M K O A Z

L E L G J E N I U U N A

E T E N A L T A R E T E I T

S U P A I K E K U R S I

A P E R A T U R A H K

T T O P A T P A P A S

K E M A L T A K A I

P A R E T I T R U R I

R P A I A M E L I A S

E T A T E T L S H

P O N Y E R I I U T

I L T Y M I E M K E

T I R A N E T R I M A T

E N T I T A N I K E E

T A U E T K U R A T

9 1 2 4 16 17 17 18V 5O 1T  6A
11 3 2 5 4 18 6 5 18 3 2

9 6 9 9 10 2 18 4 2 1

8 1 9 11 1 3 1 3 2 5 2 3

17 12 4 1 3 2 6 1 8 2 6 1

7 4 10 3 2 6 12 3 1 14

13 6 12 5 2 3 9 4 1 11 6 18

14 6 2 4 9 1 4 10 1 12

18 11 4 7 4 15 7 4 13 3

2 6 7 3 1 10 6 6 2 2

6 15 2 3 9 3 4 1 6 12 4 6

16 5 12 3 7 4 13 6 9 3 6 1



REKLAME E martë 29 Maj 201824 -


	1
	2-7
	8-9
	10-11
	12
	13
	14-16
	17
	18
	19
	20,21
	22
	23
	24

