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Opozita tri orë 
para parlamentit, 
Basha: 16 marsi, 

protesta vendimtare 

590 studentët 
ekselentë që do 
të fillojnë punë 
në administratë 
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Nga ILJAZ ISMAILI 

Bajram Hallkokondi, 
oficeri që i shkroi Uillsonit 

Opinioni
 Ditësi

Sot, mbushen 100 vjet nga data 6 
mars i vitit 1919, kur ofi cerët Ba-

jram Hallkokondi dhe Demo Korça, 
i dorëzuan në Përmet të dërguarit 
personal të ... Vijon në faqen 20

Vijon në faqen 21

Nga EMMANUEL MACRON 

Ne nuk mund të lejojmë që nacio-
nalistët të shfrytëzojnë zemëri-

min publik. Unë dua një projekt 
ambicioz që lejon njerëzit të marrin 
kontrollin ...

E dashur Europë, Brexit është 
një mësim për të gjithë ne 

Opinioni
 Ditësi

Nga  VALENTINA MADANI

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqen 7

Familjet në Tiranë, Durrës, Shkodër, Vlorë e Korçë që marrin 523 milionë lekë
të reja. Pronarët e tjerë duhet të paraqesin në ATP kërkesën për kompensim 

Opozita protestoi dje për tri orë me radhë para parlamentit 
nën masa të rrepta sigurie. Qytetarët e shumtë protestuan 
jashtë Kuvendit, teksa në sallë bëhej betimi i katër deputetëve 
të LSI-së, që u ulën në karriget e lëna bosh nga opozita ...

Në faqet 2-3
(Në foto) Zonë informale

Në faqen 9

Në faqen 8

Shkatërrohet grupi 
i heroinës dhe 

kokainës në Tiranë, 
arrestohen 2 veta 

 TRAFIKU NE PORT 

OPERACIONI 

U arrestuan 
për korrupsion, 
gjykata liron 6 

policët e arrestuar 

 DEMSHPERBLIMI 

Në faqet 18-19

 

Stela Rustemaj, 
artistja e re që 

pikturon me trup: 
Bëhem një me veprën

INTERVISTA 

Suplement

Të përndjekurit, 
5 mijë emrat dhe 
dokumentet në 
dosjen e secilitRama nuk tërhiqet: Fitojmë të gjitha bashkitë 

Në faqet 4-5

Betohen 4 deputetë të rinj, kush janë të tjerët që do të marrin mandatin 

Kryeministri flet në Kuvend dhe ‘fluturon’ në Itali, në emisionin e Bruno Vespës 

juar një korridor hyrës për 
deputetët dhe anëtarët e 
qeverisë. Pikërisht nëpërm-
jet këtij korridori u fut edhe 
kreu i qeverisë, Edi Rama, 
i cili ndryshe nga herët 
e shkuara mori pjesë në 
seancë për të përcjellë disa 
mesazhe për opozitën ...

Masat e forta të sigurisë 
kanë mundësuar mba-

jtjen e seancës së radhës 
plenare. Ndërsa jashtë am-
bienteve të Kuvendit pro-
testuesit ishin mbledhur në 
hyrjen kryesore, policia dhe 
Garda e Republikës kishte 
boshatisur gjithë pedonalen 
“Murat Toptani” për të kri-
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PROTESTA
OPOZITA

Opozitës do t'i duhet
edhe një tjetër pro
testë për të rrëzuar

Edi Ramën nga pushteti. Nën
thirrjet "Rama ik!" djegie go-
mash apo shpërthim shash-
kash kryetari i PD-së, Lulzim
Basha, ftoi shqiptarët nga
mbarë vendi që t'i bashkohen
protestës kombëtare para
Kryeministrisë me 16 mars.
Basha akuzoi kryeministrin
Rama se ka shkelur dinjite-
tin e shqiptarëve dhe se do të
shkojë në burg. Basha dek-
laroi se vetëm zgjedhjet e lira
dhe të ndershme do të hapin
rrugën e vendit drejt anëtarë-
simit në BE. Basha tha se më
16 mars, populli do të marrë
në dorë fatet e tij. Z.Basha
teksa i cilësoi deputetët e rinj
si tradhtarë u kërkoi protes-
tuesve që të nisen drejt KQZ-
së, me qëllim që të gjithë kan-
didatët e tjerë të listës vijuese
të djegin mandatet e tyre. I
ndjekur nga protestuesit në
mbyllje të protestës së
djeshme nga selia e Partisë
Demokratike, z.Basha u bëri
thirrje qytetarëve që të bash-
kohen në protestën ven-
dimtare. "Dua t'u bëj një thir-
rje të gjithë qytetarëve në një
tjetër akt vendimtar të hapjes
së portave të zgjedhjeve të
parakohshme, pa Edi Ramën,
në një javë tjetër që do të na
bashkojë më shumë në 16
mars, në protestën ven-
dimtare për ta përcjellë kufo-
mën politike, për të shpëtuar
të ardhmen tonë, madje edhe
për të çliruar Partinë Social-
iste", u shpreh z.Basha. Kreu
i opozitës duke folur për sim-
patizantët e tij nga selia blu
deklaroi se 16 marsi do të jetë
dita kur opozita do të organi-
zojë protestën më të madhe
dhe do t'i japë fund parla-
mentit të krimit. "Populli i
bashkuar ka përfunduar
etapën e fundit të asgjësimit
të Asamblesë së Krimit dhe
nxjerrjen e kësaj asambleje
lakuriq para botës si kazani i
plehrave, horrave, hajdutëve
dhe kriminelëve. Ka meritën
e ndezjes së shpresës dhe be-
simit të çdo shqiptari për të
nesërmen që po vjen. Sot e
kemi çuar njëherë e mirë në
shtëpi parlamentin e krimit,
parlamentin ilegjitim dhe
kemi hapur përfundimisht sh-
tegun e vetëm përmes të cilës
do të kalojë e ardhmja e çdo
shqiptari. Zgjidhja e vetme
politike është largimi një orë
e më parë i kryezullumqarit
Edi Rama. Dua t'u bëj një thir-
rje të gjithë qytetarëve sh-
qiptarë të marrin pjesë në një
tjetër akt vendimtar të hapjes
së portave të shpresës, hapjes
së portave të Europës, të
zgjedhjeve të parakohshme të
lira dhe të ndershme pa Edi
Ramën, horrat dhe kriminelët
e tij. Me një akt tjetër të madh
që do të na bashkojë trefish

Kreu i PD i numëron Ramës tik-takun e ikjes: 16 marsi, protesta vendimtare

Skenari, Basha-shqiptarëve: Mos kini
frikë, gati për uraganin popullor

"Rama në burg, deputetët e rinj si tradhtarë"

Valentina Madani

më shumë se me 16 shkurt,
me 16 mars në protestën ven-
dimtare për ta përcjellë kufo-
mën politike të sektit krimi-
nal të rilindjes, për të çliruar
Shqipërinë, të ardhmen tonë,
për të çliruar zgjedhjet, eko-

nominë, madje për të çliruar
dhe vetë PS", u shpreh
z.Basha. Kreu i PD-së siguroi
shqiptarët se në betejën për
rikthimin e lirisë do të jenë të
fituar. "Mos kini frikë, asgjë
nuk do të ndalë popullin nga

vullneti për të marrë në dorë
fatet e tij. Ajo që po vjen është
liria juaj, sovraniteti juaj,
fundi i arrogancës dhe krim-
it. Ajo që po ndërtojmë është
Shqipëria e shqiptarëve. Kur-
rë më errësira e krimit, per-

versiteti i hajdutërisë nuk do
të vendosë për ju dhe fëmijët
tuaj. Ora e Shqipërisë europi-
ane po troket, ora e largimit
të Edi Ramës po troket
mbrapsht: tik-tak, tik-tak!
Gati për uraganin e pamposh-

tur popullor më 16 mars". Për
Bashën, Edi Rama dhe regji-
mi i tij ka marrë fund. Ndaj
sipas tij, çdo tentativë nga ana
e kryeministrit për të zgjatur
agoninë e tij do t'i shtojë
faturën para popullit.

THIRRJA
"Mos kini frikë, asgjë
nuk do ta ndalë
popullin nga vullneti
për të marrë në dorë
fatin e tij, ajo që po
vjen është liria,
sovraniteti, fundi i
arrogancës,
hajdutërisë, krimit të
bërë njësh me
qeverinë, ajo që po
ndërtojmë bashkë
është Shqipëria e
shqiptarëve me
dinjitet, mirëqenie
dhe mundësi sot e
sa të jetë jeta.
Bëhuni gati për
uraganin e
pamposhtur popullor,
që do të pastrojë
horizontin dhe do tua
kthejë vendin
shqiptarëve të vërtetë",
tha z.Basha.

Kryetarja e LSI-së, Mon
ika Kryemadhi, pas

mbledhjes së djeshme të
opozitës së bashkuar dek-
laroi se me qeverinë nuk ka
më dialog, por vetëm
zgjedhje të parakohshme.
Kryemadhi njoftoi se PS-ja
në rrethe ka nisur fush-
atën dhe ka hapur zyrat
elektorale për zgjedhjet
parlamentare dhe jo ato
lokale. "Sot qeveria është
kthyer në një institucion
që bën qoka në funksion të
grupeve të caktuara të in-
teresit. Nuk ka më dialog,
por zgjedhje të reja. Vetë
socialistët, edhe pse bëjnë

VANGJEL DULE
"Aristoteli në shekullin e katërt para Krishtit dallonte 6
sisteme politike, 3 pozitive dhe 3 negative. Ndër to, më të
keq konsideronte tiraninë. Tirania është ai lloj sistemi në të
cilin pushtetin e merr një individ, tirani, përmes dhunës ose
mashtrimit dhe e ushtron atë me kriter interesin vetjak dhe
me sjellje despotike ndaj komunitetit. Dallon kush ndonjë
ngjashmëri me situatën e sotme në Tiranë"?!



SHKURTE

Rudina nuk dorëzoi mandatin,
Kiri Hajdari përkrah Bashës: Rama ik!

Rudina Hajdari ka refuzuar lënien e mandatit të de
putetit, duke thyer kështu vendimin politik të Par-

tisë Demokratike, por kjo nuk e ka penguar të vëllanë
Kiri Hajdari për t'iu bashkuar protestës së opozitës. Ai u
pa në mesin e protestuesve përkrah kryedemokratit Lul-
zim Basha teksa iu drejtua edhe protestuesve me një fjalim
të shkurtër. Ai qëndroi gjatë gjithë kohës pranë foltores
së improvizuar në protestën para Kuvendit, në krah të
kreut të PD-së, Lulzim Basha dhe ish-kryeministrit Sali
Berisha. Ai mori fjalën dhe u ngjit në podium, duke thënë
se "amaneti i Azem Hajdarit do shkojë deri në fund". "Unë
jam djali i Azem Hajdarit. Amaneti i Azemi Hajdarit qën-
dron tek ju dhe të gjithë demokratët. Liri Demokraci! Rama
ik, Rama ik!", - tha ai. Pavarësisht se motra e tij, Rudina
Hajdari refuzoi të dorëzojë mandatin e deputetes, ndry-
she nga vendimi i marrë nga grupi parlamentar i partisë
që përfaqëson, vëllai i saj ka zgjedhur të protestojë edhe
dje për largimin e Ramës.

Tabaku, Ramës: PD do të vendosë
taksat më të ulëta në rajon

Jorida Tabaku, ish-deputetja e PD, iu kundërpërgjigj
kryeministrit Edi Rama në lidhje me deklaratën e bërë

prej këtij të fundit në Kuvend ku theksoi se demokratët
do të rrisin taksat. Në një postim në "Facebook", Tabaku
shprehet PD ka programin më të mirë ekonomik me tak-
sat më të ulëta në rajon dhe se do të heqë çdo barrierë që
bizneset të punojnë të qetë. Tabaku e cilësoi deklaratën e
Ramës si një gënjeshtër dhe theksoi se ai duhet të largo-
het nga qeveria. "Rama tha  se bizneset që protestojnë s'e
dinë se PD do t'i rrisë taksat! Gënjeshtër! PD ka pro-
gramin më të mirë ekonomik me taksat më të ulëta në
rajon. Sot bizneset e vogla protestojnë se janë futur në
skemën e TVSH-së, se paguajnë 50% të të ardhurave tak-
sa, se qeveria po u merr frymën, se taksidarët i rrinë te
dera, se shteti i konsideron si armiq! PD do të ulë taksën
e BV në 0,5% të xhiros, do të heqë çdo barrierë e do të
ofrojë mundësinë që të punojnë të qete! Biznesi është
punëdhënësi më i madh dhe biznesi i lirë dhe i ndershëm
do të ketë mundësi të lulëzojë! Prandaj sot bizneset pro-
testojnë, Rama ik", tha zj.Tabaku.

"As plumbat nuk i ndalin protestuesit"

Kryemadhi: Vera do të na gjejë
me zgjedhje të reja parlamentare

si të fortë, po përgatiten për
zgjedhje të parakohshme,
vera do të fillojë me zgjedhje
parlamentare dhe jo lokale.
Në Fier e në disa qytete të
tjera ata kanë hapur zyrat
elektorale dhe po fillojnë fus-
hatën", tha Kryemadhi. Më

herët gjatë protestës, ajo de-
klaroi: "Mos kujtoni se
njerëzit frikësohen me gaz
lotsjellës, as plumbat nuk
kanë për t'i ndaluar qyteta-
rët. Ashtu siç nuk i ndalu-
an në '90, në '97, ashtu nuk
kanë për t'i ndaluar dhe tani
në 2019. E drejta është me ne,
e drejta është me qytetarët,
me të rinjtë dhe të rejat që
duan të ndërtojnë të ardh-
men e tyre në Shqipëri". Si-
pas saj, Edi Rama ka dësh-
tuar me gjithë qeverisjen e
tij. Kryemadhi u shpreh e
bindur se më përpara do të
zhvillohen zgjedhjet par-
lamentare se ato lokale.

Protesta e
djeshme e
opozitës

Kreu i PD-së, Lulzim Basha dje në protestë
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KUNDRAGAZI
Jo vetëm policia, por edhe protestuesit duket se kanë zënë mend nga protestat e

kaluara dhe në shesh disa u panë me maska kundra gazit. Një prej tyre tha se është
pajisur me maskë kundragaz, sepse tri herë është helmuar. Në protestë u panë edhe

kova të futura njëra mbi tjetrën, brenda të cilave ishin futur tymuese.

FAQJA E PARE

Opozita protestoi dje
për tri orë me radhë
para parlamentit nën

masa të rrepta sigurie.
Qytetarët e shumtë protestu-
an jashtë Kuvendit, teksa në
sallë bëhej betimi i katër de-
putetëve të LSI-së, që u ulën
në karriget e lëna bosh nga
opozita pas djegies së man-
dateve. Protesta edhe dje nisi
në të njëjtën orë me nisjen e
seancës plenare, në orën 10:00.
Lulzim Basha dhe Sali Ber-
isha lanë selinë e PD-së dhe
iu drejtuan qindra protes-
tuesve para Kuvendit. Rrugës
iu bashkua edhe kryetarja e
LSI-së, Monika Kryemadhi.
Deputetët në parlament fillu-
an të hyjnë në Kuvend që në
orën 9 të mëngjesit për të
shmangur incidentet me pro-
testuesit. Opozita u bëri ftesë
edhe studentëve që t'i bashko-
hen protestës, ashtu siç bënë
edhe banorët e "Astirit". Nuk
pati akte dhune dhe as për-
dorim gazi nga Garda. Poli-
cisë iu desh vetëm një mo-
ment të ndërhyjë me ujë, kur
protestuesit tentuan të rrë-
zojnë derën që lidh Kuvendin
me ish-selinë e PD-së.
NDËRHYRJANDËRHYRJANDËRHYRJANDËRHYRJANDËRHYRJA

1800 efektivë të policisë ish-
in në funksion të mbarëva-
jtjes së protestës jashtë am-
bienteve të Kuvendit, ku njëra
nga hyrjet e godinës, ajo e
pedonales ishte bllokuar për
kalimtarët. Të vetmit që
mund të kalonin ishin de-
putetët dhe anëtarët e qever-
isë, të cilët mbërritën në se-
ancë rreth orës 09:30 minuta.
Kryeministri Rama dhe kry-
etari i parlamentit, Ruçi sho-
qëroheshin nga forcat RE-
NEA dhe punonjësit e
Gardës. Lideri i opozitës, Lul-
zim Basha, përpara protes-
tuesve e quajti karantinë të
krimit parlamentin, duke
mos kursyer akuzat për
tradhti edhe ndaj katër de-
putetëve të rinj të opozitës, që
u betuan në parlament.
Kryeministri Rama në parla-
ment e cilësoi protestën e
opozitës jashtë parlamentit
reagim të pallatit të politikës,
por Lulzim Basha në krah të
protestuesve tha se largimi i
tij drejt Italisë ka një tjetër
qëllim, të negociojë për azilin
politik.
NEGOCIANEGOCIANEGOCIANEGOCIANEGOCIATTTTTAAAAATTTTT

Pasi e akuzoi kryeminis-
trin Rama se ka vendosur një
regjim ushtarak, Lulzim
Basha i ftoi protestuesit ta
ndiqnin në KQZ, ku një pjesë
e kandidatëve të listës
shumemërore të opozitës
dorëzuan kërkesën ku refu-

Jo vetëm deputetët që lanë mandatin, por edhe ata që
refuzuan ta marrin sipas listës shumemërore, dek-

laruan dje në protestë se nuk ka kthim prapa deri në
rrëzimin e qeverisë. Teksa në parlament po zhvillohej
seanca plenare, opozita e bashkuar është mbledhur në
protestë. Ish-deputetë dhe përfaqësues të opozitës kanë
mbajtur fjalime në protestën përpara Kuvendit. Pjesë e
personave të cilët folën ishin Gerti Bogdani, Erisa Xhix-
ho etj.. Kandidati i PD-së tha se ky Kuvend është Kuvendi
i votave të vjedhura dhe jo i shqiptarëve dhe për këtë
arsye ka refuzuar mandatin e deputetit. Edhe Erisa Xhix-
ho tha se nuk e pranoi mandatin e deputetes pas
dorëheqjes së opozitës. Ajo tha se votat u blenë nga qever-
ia. Mirela Tabaku theksoi se Shqipëria renditet e para
për nga vdekshmëria foshnjore, largimin e mjekëve, e
fundit ndaj kujdesit shëndetësor. "Unë nuk mund të jem
kurrë pjesë e këtij parlamenti. Rama ik"! Bernadeta Syku
nga Shkodra nuk pranoi të marrë mandatin e deputetes.
Në protestë ajo theksoi se si familje e persekutuar nga
regjimi komunist, kërkon një parlament të pastër nga
krimi. "Një porosi për z.Lleshaj. Burrat malësorë nuk e
kanë pasur zakon me u shërby horrave të komunizmit.
Asnjë hap pas. E duam Shqipërinë si gjithë Europa".
Matilda Qurku nga qarku i Sarandës refuzoi kategorik-
isht të bëhet pjesë e një parlamenti të kriminalizuar. "Ai
mandat nuk më përfaqëson as mua, as qytetarët e jugut".
Martin Biba, kandidat i listës së PD-së për qarkun e
Lezhës nuk pranoi thirrjen e KQZ për marrjen e man-
datit. "Ky është mandat i turpit, të cilën e pranuan disa
të tjerë. Ky përbindësh nuk bëri asgjë për sportin dhe
aviacionin. Aviacionin e ktheu në fushë droge".



Kandidatët e opozitës që
refuzuan mandatin: Nuk

bashkohemi me deputetët e blerë

104 kandidatë refuzojnë mandatin e deputetit, negociatat e Bashës me policinë

"Rama ik!", opozita 3 orë
protestë para Kuvendit

Protestuesit hedhin shashka, tymuese dhe djegin goma
Valentina Madani

zojnë marrjen e mandatit të
deputetit. Kreu demokrat,
Lulzim Basha, së bashku me
protestuesit marshuan në
drejtim të Komisionit Qen-
dror të Zgjedhjeve, ku kandi-
datët e listave zgjedhore të
opozitës do të depozitonin
tërheqjen nga mandati i de-
putetit. Edhe në KQZ policia
kishte marra masa, duke
vendosur një kordon policësh
në hyrje të institucionit.
Bashës iu desh të negocionte
me efektivët e më pas dorëzoi
listën e kandidatëve të
opozitës. 103 kandidatët nga
lista e Partisë Demokratike
refuzuan marrjen e mandatit
të deputetit. (Paditen e

djeshme edhe Erion Piciri,
kandidat i listës së PD në Ti-
ranë, dorëzoi mandatin e de-
putetit). Gjatë marshimit
drejt KQZ-së, Basha shoqëro-
hej nga drejtuesja e LSI, Mon-
ika Kryemadhi; sekretari i
përgjithshëm i PD, Gazment
Bardhi si dhe deputetët e
opozitës apo dhe aleatët e tij.
Në hyrje të KQZ-së protes-
tuesit u ndalën nga policia,
ndërsa përfaqësuesit ligjorë
të opozitës së bashku me
liderët u ngjitën drejt zyrave
të KQZ-së, ku depozituan re-
fuzimin e mandatit nga kan-
didatët pasues të listave të
opozitës. Mbërritja e opozitës
dhe protestuesve u shoqërua

me përplasje mes këtyre të
fundit me policinë, por pa in-
cidente serioze. Teksa mars-
honte drejt PD-së, ndjekur
nga mijëra protestues, lideri
i opozitës, Lulzim Basha, de-
klaroi për median se, "Rama
e ka frikë popullin dhe ka të
drejtë që e ka frikë. Ai duhet
t'i japë zgjidhje krizës, duke
u larguar, pasi asnjë ditë nuk
e mban dot peng popullin".
FTESAFTESAFTESAFTESAFTESA

Mbyllja e protestës u bë
para selisë së PD-së, ku
z.Basha ftoi qytetarët për pro-
testë mbarëkombëtare më 16
mars, për t'i dhënë siç tha ai,
dorën e fundit largimit të
Ramës. Ndryshe nga protes-
ta e kaluara, këtë radhë kish-
te menduar që himnin të mos
e këndonte vetë. Mësohet se
para dhe gjatë protestës, poli-
cia ka ndaluar një furgon ku
ndodheshin shashka dhe sh-
kopinj, tek Gjykata e Tiranës
dhe një person tjetër me
biçikletë po ashtu me shash-
ka dhe shkopinj. Nuk konfir-
mohet nëse do i përdornin
për protestë apo jo. Përveç
tymueseve, shashkave dhe
djegies së gomave nga pro-
testuesit, nuk pati tensione
apo incidente serioze, që të
mund të detyronin Gardën
për përdorimin e gazit
lotsjellës. Ndërkohë rreth
orës 12:31, disa protestues
shtynë dhe tentuan të rrë-
zojnë portën që lidh Kuven-
din me ish-selinë e PD-së. Në
këto kushte, policia për t'i
sprapsur zgjodhi të përdorë
autobotet, duke i lagur.

TENSIONIMI
Mbërritja e opozitarëve në hyrje të godinës së KQZ-
së u shoqërua me tensione, për shkak të kordonit
të policisë, për të cilin z.Basha deklaroi se po
tentohen provokime. Më pas Basha, Kryemadhi
dhe kreu i PR-së, Mediu hynë në ambientet e
brendshme të KQZ-së.



MONITORIMI
Të pajisur me maska antigaz, protestuesit e opozitës janë kujdesur të mos harrojnë

as parullat anti-Rama, arsyeja kryesore e kësaj proteste dhe të tjerave para saj.
Ndërkohë, nga tarraca e Kuvendit, Garda zuri pozicionet duke monitoruar situatën

nga lartë ndërkohë që zhvillohej seanca plenare.

Berisha: Edi Rama
i ka ditët e numëruara

Ish-kryeministri Sali Berisha, i pranishëm në pro
testën e opozitës së bashkuar, tha dje se kreu i qever-

isë, Edi Rama, i ka ditët e
numëruara dhe i këshilloi
atij që të largohet ditën,
pasi natën është e rrezik-
shme. "Një protestë jash-
tëzakonshme. Edi Rama
shkoi, por italianët nuk i
mashtron dot. Ne po ten-
tojmë t'u kthejmë lirinë
shqiptarëve. Revolta ka
pushtuar zemrat e mbarë
shqiptarëve. Edi Rama i
ka ditët e numëruara dhe bën mirë të ikë ditën, se
natën ikja është e tmerrshme", deklaroi z.Berisha.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha dhe
kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi
dje duke iu drejtuar KQZ-së
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MAZHORANCA

Kryeministri akuzoi opozitën se kërkon pushtetin në tavolinë, pasi s'fiton dot zgjedhjet

Rama: S’ka zgjedhje të parakohshme,
nuk negociojmë mandatin e qeverisë
"Do të gjejmë rrugën të dialogojmë me opozitën e re"

Macovei: Qeveria e parlamenti legjitim,
gjuha e dhunës e papranueshme

Kryetarja e Delegacion
it të Parlamentit Eu-

ropian për Stabilizim-
Asociimin BE-Shqipëri,
Monica Macovei, ka re-
aguar pas zhvillimeve më
të fundit politike në Sh-
qipëri. Nëpërmjet një dek-
larate për mediat ajo
shprehet se Shqipëria po
përparon me hapa të shpe-
jtë drejt Bashkimit Evro-
pian, ndërsa shton faktin
se qeveria është në rrugën
e duhur duke transfor-
muar sistemin e drejtësisë.
"Unë besoj se qeveria e tan-
ishme është në rrugën e
duhur në transformimin
e sistemit të drejtësisë në
vend. Reforma e drejtësisë
ka prodhuar rezultate të
prekshme në luftën
kundër korrupsionit dhe
krimit të organizuar", -
shprehet Macovei. Ajo nga
ana tjetër ka kundërshtu-
ar qëndrimin që po mban
opozita, e cila theksoi se

Parlamenti duhet të jetë plat-
forma e vetme për dis-
kutimin politik. "Parlamen-
ti shqiptar duhet të jetë plat-
forma e vetme për diskutim
politik. Deputetët e opozitës
kanë tradhtuar votuesit e
tyre duke hequr dorë nga
mandatet e tyre dhe kanë pro-
vuar se opozita nuk po
punon drejt afrimit të Sh-

qipërisë me BE", -thuhet mes
tjerash në reagimin e Macov-
ei. Sipas Macovei, veprimet e
dhunshme ndaj institucion-
eve dhe deklaratat e politi-
kanëve që nxisin dhunë,
janë të papranueshme për
demokracinë dhe vlerat evro-
piane. "Për fat të keq, vep-
rimet më të fundit të opozitës
rrezikojnë të rrënojnë ritmin

e reformave të tilla dhe po
dërgojnë mesazhin e
gabuar te partnerët evropi-
anë. Episodet e dhunshme
në të cilat opozita ka sul-
muar institucionet publike,
si dhe gjuha që nxit dhunën
e përdorur nga udhëheqësit
e opozitës janë të papran-
ueshme për çdo demokraci
evropiane", - shtoi ajo. Në
fund të reagimit të saj ajo
thekson se qeveria është
plotësisht legjitime. "Pas
zgjedhjeve të përgjithshme
të vitit 2017 dhe raporteve
të OSBE/ODHIR, si dhe
vëzhguesve të tjerë nga ven-
det anëtare të BE-së, ne
konsiderojmë që parlamen-
ti dhe qeveria shqiptare të
jenë plotësisht legjitime", -
theksonte Macovei.

Masat e forta të sig
urisë kanë mundë
suar mbajtjen e se-

ancës së radhës plenare.
Ndërsa jashtë ambienteve të
Kuvendit protestuesit ishin
mbledhur në hyrjen krye-
sore, policia dhe garda e Re-
publikës kishte boshatisur
gjithë pedonalen "Murat
Toptani" për të krijuar një
korridor hyrës për deputetët
dhe anëtarët e qeverisë.
Pikërisht nëpërmjet këtij ko-
rridori u fut edhe kreu i
qeverisë, Edi Rama, i cili
ndryshe nga herët e shkuara
mori pjesë në seancë për të
përcjellë disa mesazhe për
opozitën dhe protestuesit,
para se të nisej për në Itali
ku do të merrte në një emi-
sion televiziv. Fjalën e tij
kryeministri ia kushtoi
plotësisht opozitës dhe situ-
atës politike të krijuar pas
dorëzimit të mandateve, tek-
sa edhe një herë shprehu
gatishmërinë për të dia-
loguar me të, por duke për-
jashtuar në mënyrë katego-
rie negociatat për mandatin
e qeverisë dhe zgjedhjet e par-
akohshme. "Ne jemi gjith-
monë të gatshëm të flasim në
çdo moment. Dora jonë ësh-
të e shtrirë, gatishmëria jonë
për të folur është gjithmonë.
Ne jemi gati të dialogojmë për
gjithçka, por ne nuk jemi
gati dhe s'do jemi asnjëherë
gati të negociojmë rregullat
themelore që bëjnë ndry-
shimin mes këtij sistemi, ku
njerëzit zgjedhin dhe të
zgjedhurit respektojnë man-
datet që iu japin njerëzit dhe
çdo sistemi tjetër. Këtë ne
nuk jemi gati ta bëjmë.
Demokracinë, parlamenta-
rizmin dhe mbi të gjitha,
mandatin e marrë nga shu-
mica dërrmuese e qyteta-
rëve, ne nuk e negociojmë me
askënd", - tha Rama. Ai aku-
zoi opozitën se në pamundë-
si për të fituar me votë po

Protesta,
mazhoranca

siguroi vetëm
73 vota për të
miratuar ligjet

Seanca plenare, në
drejtimin e Kryetarit të

Kuvendit, z. Gramoz Ruçi,
miratoi dje katër projek-
tligje, një projektvendim
dhe një projektrezolutë. Se-
anca miratoi një shtesë në
ligjin "Për letërnjoftimin
elektronik të shtetasve sh-
qiptarë", disa ndryshime
dhe shtesa në ligjin "Për
materialin mbjellës dhe
shumëzues bimor", rati-
fikoi dy marrëveshje
ndërkombëtare. Në emër të
grupit parlamentar të Par-
tisë Socialiste, Sadi Vorpsi,
u shpreh se miratimi i ndry-
shimeve në ligjin për letërn-
joftimin është me rëndësi
edhe për zgjedhjet e ardhs-
hme lokale. Për deputetin e
Partisë Socialiste ky ndry-
shim bëhet për t'u krijuar
mundësinë e votimit, mar-
rjen e shërbimeve publike
dhe të përdorimit si doku-
mente udhëtimi të letërn-
joftimeve aktuale përmes
një shtyrjeje të afatit të
rinovimit deri më 31 dhje-
tor 2019. Nevoja për këtë
ndryshim afati vjen si pa-
sojë e fluksit të lartë të
qytetarëve aplikues.

kërkon pushtetin në tav-
olinë. "Këta kërkojnë atë që
ne nuk mund t'ua japim dot,
përmbysjen e rregullave të
lojës dhe transformimin e
procesit në një proces ab-
surd, duke krijuar dhe një
precedent të papranueshëm,
jo për ne, por për asnjë vend,
për asnjë partner ndërko-
mbëtar të Shqipërisë, që një
opozitë, kur e sheh që nuk fi-
ton dot zgjedhjet, ikën, djeg
mandatet dhe thotë anulim
loje, loja fillon nga e para", -
shtoi ai. Më tej ai kërkoi të
qetësoi edhe socialistët se PS

është e vendosur për të vijuar
punën dhe për të kryer
detyrën e qeverisjes së vendit.
"Ky parlament është vendi ku
na ka sjellë shumica e sh-
qiptarëve dhe që na kanë
dhënë detyrën të qeverisim
deri në vitin 2021. Mandati ynë
nuk është një letër bixhozi", -
deklaroi Rama. Në këtë
kuadër ai garantoi deputetët
e vet dhe socialistët se nuk do
të ketë asnjë shtyrje as të
zgjedhjeve parlamentare.
"Dua ta nënvizoj me shumë
forcë dhe me shumë qartësi,
në qershor, Shqipëria ka

zgjedhje vendore. Ata e dinë
se s'kanë asnjë shans. E dini
ju se në kafenenë e parla-
mentit jua kanë thënë vazh-
dimisht, e dinë të gjithë ata
që i dëgjojnë bisedat e tyre, e
di unë se e kam dëgjuar edhe
unë nga partia e tretë e
opozitës, që s'kanë asnjë
shans të marrin një bashki të
vetme nga ato që kemi dhe
kanë shumë pak shanse të
ruajnë gjysmën e bashkive që
kanë. Ata e dinë shumë mirë.
Për të mos thënë zero shans",
- tha kryeministri. Sa i përket
veprimit të opozitës për të dje-

gur mandatet, Rama u shpreh
se ajo zgjodhi të vetëvritet,
ndërsa theksoi se zhvillimet
janë të ngjashme me ato të
para dy viteve më parë, në
prag të zgjedhjeve parlamen-
tare. "Ajo që ndodh sot është
vijimi i një rruge pa krye, ku
e vetmja gjë e re është një ven-
dim politikisht vetëvrasës i
udhëheqjes politike të
opozitës, si rezultat i hum-
bjes së plotë të shikimit mbi
vetveten dhe mbi Shqipërinë.
Faktikisht jemi në kushtet e
një sezoni të ri të një seriali të
njohur", u shpreh Rama. Pa-
varësisht kësaj ai theksoi se
mazhoranca është e vendo-
sur për të bashkëpunuar me
opozitën e re që po krijohet
në Kuvend për të miratuar së
pari reformën zgjedhore. "Ne
do të gjejmë rrugën të dial-
ogojmë me opozitën që do të
zërë vendet këtu në sallë dhe
bazuar fiks mbi rekoman-
dimet e ODHIR-it, bazuar mbi
dakordësinë me të gjithë ek-
spertët dhe me të gjithë ata që
janë specialistë të zgjedhjeve
ndërkombëtare, ne do të sh-
kojmë përpara. Ashtu si-
kundër ne do të shkojmë për-
para edhe me votën e emi-
grantëve dhe pastaj do të
shohim kush është shumicë
në popullin shqiptar", - dek-
laroi Rama.

ZGJEDHJET
"Dua ta nënvizoj me
shumë forcë dhe me
shumë qartësi, në qershor,
Shqipëria ka zgjedhje
vendore. Ata e dinë se
s'kanë asnjë shans. E dini
ju se në kafenenë e
parlamentit jua kanë
thënë vazhdimisht, e dinë
të gjithë ata që i dëgjojnë
bisedat e tyre, e di unë
se e kam dëgjuar edhe
unë nga partia e tretë e
opozitës, që s'kanë asnjë
shans të marrin një
bashki të vetme".

Seanca e djeshme
parlamentare

Kryeministri Edi Rama, gjatë
seancës së djeshme parlamentare
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Edlira Hyseni është një nga kandidatet e radhës nga
listat e Lëvizjes Socialiste për Integrim që pret të marrë

mandatin e deputetit për qarkun e Durrësit. Në një postim
në "Facebook", ajo ka shpjeguar arsyet se pse e pranon man-
datin e deputetit ne Kuvend, duke kundërshtuar thirrjet e
partisë së saj për të refuzuar praninë në sallën e legjislativ-
it. Përveç arsyes se këtë gjë ia ka sugjeruar djali i saj, Hyse-
ni rendit edhe faktet e tjera që e detyruan të refuzojë ur-
dhrin e partisë që e ka propozuar në listën shumemërore të
deputetëve. "'Ti mam, duhet ta pranosh atë mandat, sepse
partitë i bëjnë njerëzit e kush të njeh, e di se ti zgjedh me
zemër, se ti ke ngritur një jetë mbi punën', - më tha Kevin, im
bir, vetëm 19 vjeç. Po, unë do ta pranoj mandatin për de-
putete e qarkut Durrës në Kuvendin e Shqipërisë, që mbase
rastësia a mbase diçka më shumë e solli si mundësi reale në
udhën time. Do ta pranoj, sepse besoj që ndryshimet vijnë
me njerëzit dhe nëse nuk nisim të gjithë nga pak të bëjmë
ndryshimin që presim, nuk mund të ankohemi për askënd
tjetër! Do ta pranoj, sepse u kam kërkuar mbështetje dhe
votë çdo bashkëqytetarit tim që kam njohur e takuar, duke
u premtuar të isha një prej tyre", - shkruan Hyseni.

Ka shkuar në 86 num
ri i deputetëve në Ku
vendin e Shqipërisë.

Pas Lefter Kokës, Myslim
Murizit dhe Rudina Hajdarit
që nuk pranuan ta dorëzojnë
mandatin, "opozitës" i janë
shtuar edhe 4 deputetë të
rinj, që dje bën betimin si për-
faqësues të popullit në Kuv-
end. Ata janë Ylli Shehu,
Aurora Mara, Enver Roshi
dhe Edmond Rrushi. Krye-
tari i Kuvendit, Gramoz Ruçi,
lexoi tekstin e betimit, ndër-
sa deputetët e rinj deklaruan
vetëm "betohem". Por, para se
të bënin betimin, mazhoran-
ca mblodhi në mënyrë for-
male Këshillin për Rreg-
ulloren dhe Mandatet, ku dhe
shqyrtoi vlefshmërinë e man-
dateve të marra nga 4 de-
putetët e rinj që vijnë nga
listat shumemërore të
Lëvizjes Socialiste për Inte-
grim në Tiranë, Dibër dhe El-
basan. I akuzuar si një nga
tradhtarët nga partia që e
propozoi, por edhe nga e
gjithë opozita, deputeti më i
ri i Kuvendit, Ylli Shehu thek-
soi se ai nuk ishte pjesë e
strukturave të LSI dhe se
mandati që ai po merrte ish-
te detyrim moral ndaj vo-
tuesve të Kamzës dhe Pasku-
qanit, ku edhe ai bëri fush-
atë në 2017-ën. "Unë nuk jam
pjesë e strukturave të LSI-së.
Nëse më përjashtojnë, është
e drejta e tyre, mandati ësh-
të i imi. Po të ndihesha
tradhtar, nuk do të isha këtu.
Nuk mund të tradhtoj mijëra
qytetarë që më kanë votuar",
- tha Shehu. Ndërkohë që py-
etjes së gazetarëve nëse do të
ishte një mbështetës i
mazhorancës apo opozitar,
Shehu që rikthehet në Kuv-
end, deklaroi se do të ishte
përballë qeverisë në opozitë.
Pavarësisht kësaj, gjatë
votimit të ligjeve dhe vendi-
meve të tjera, dje në seancë
deputetët e rinj treguan se
vota e tyre do jetë e lëkundur
dhe jo gjithmonë kundër
qeverisë. Kjo, pasi ata votuan
pro disa nga nismat që ishin
në rend të ditës. Me marrjen e
mandatit të deputetit, Kuven-
di ka tashmë 86 anëtarë, një
numër i nevojshëm ky për të
votuar edhe ligje që kërkojnë
një shumicë të cilësuar prej 84
votash, siç mund të jenë edhe
kodet. Por ky numër pritet

U betuan dje 4 deputetët e rinj të ardhur nga listat e LSI, krijohet "opozita e re"

Kuvendi me 86 deputetë, 6 kandidatë
të tjerë gati të marrin mandatin

Shehu: Nuk tradhtoj qytetarët që më votuan
DEPUTETËT E RINJ
 Ylli Shehu
 Aurora Mara
 Enver Roshi
 Edmond Rrushi

Ediola Braha
Elda Hoti
 Edlira Hyseni
 Ligoraq Karamelo
Majlinda Halilaj
 Lefter Maliqi

të rritet edhe më tej, pasi në
listën e pritjes për t'u bërë
deputetë në KQZ janë edhe 6
emra të tjerë që kanë pranu-
ar ta marrin mandatin.
Bëhet fjalë për 3 emra të tjerë
që vijnë nga radhët e LSI-së
dhe 3 emra që vijnë nga
listat e PD-së. Më konkre-
tisht, mandatin e deputetit
pritet ta marrë Ediola Bra-
ha, që vjen nga Gjirokastra,
Elda Hoti, nga lista e Lezhës
dhe Edlira Hyseni nga lista
e Durrësit, të tria nga radhët

e LSI-së. Ndërkohë që kra-
has tyre pritet të marrin
mandatin edhe 3 kandidatët
e PD-së, Lefter Maliqi që vjen
nga lista e Beratit, Ligoraq
Karamelo nga lista e Korçës
dhe Majlinda Halilaj nga lis-
ta e Tiranës. Të 6 këta kan-
didatë kanë dorëzuar formu-
larin e vetëdeklarimit në
KQZ dhe pritet që t'i jepet
mandati në një nga ditët në
vijim. Pra, bashkë me këta 6
anëtarë, Kuvendi pritet të
shkojë në 92 anëtarë, vetëm

1 më pak sesa është numri
për të votuar nismat që
kërkojnë shumicë të për-
forcuar votash, siç mund të
jenë dhe ndryshimet kush-
tetuese. Por pavarësisht se
vijnë nga listat shume-
mërore të PD dhe LSI de-
putetët e rinj do duhet të
qëndrojnë jashtë grupeve
parlamentare, pasi që të
bëhen pjesë e grupit të PD
dhe LSI duhet të bëjnë
kërkesë te kryetarët e gru-
peve respektive.

Ish-deputeti i Partisë
Bashkimi për të Drejtat

e Njeriut, Ligoraq Karame-
lo do rikthehet në Kuvend.
Kësaj here nga listat e par-
tisë Demokratike për
Qarkun Korçë, duke u bërë
kështu pjesë e asaj që nga
kryeministri Edi Rama
është cilësuar si "opozita e
re" në parlament. Ai nuk iu
bashkua vendimit të par-
tive opozitare për të mos e
pranuar mandatin e depu-
tetit dhe së fundi dorëzoi në
KQZ edhe formularin e
vetëdeklarimit të dekrimi-
nalizimit. Pak pasi dorëzoi
formularin e dekriminaliz-
imit, kreu i OMONIA-s në
Korçë ka folur edhe për me-
diat duke theksuar se man-

dati u takon atyre që kanë
dhënë kontribut. Nga Korça,
Karamelo dha edhe një me-
sazh për kreun e PBDNJ,
Vangjel Dule. "Mandati u
takon atyre që kanë dhënë
kontribut. Jam i detyruar të
pranoj mandatin për qyteta-

rët. Me Dulen nuk jam da-
kord për dorëzimin e man-
datit. Nuk duhet të brak-
tiset parlamenti. Nga pozi-
cioni që ka Dule, e justifikoj
veprimin e tij. Në kushte të
tjera Dule do të vepronte si
unë", - tha ai.

KANDIDATËT
Mandatin e deputetit pritet ta marrë Ediola Braha, që
vjen nga qarku i Gjirokastrës; Elda Hoti, nga lista e
Lezhës dhe Edlira Hyseni nga lista e Durrësit, të tria
nga radhët e LSI-së. Ndërkohë që krahas tyre pritet të
marrin mandatin edhe 3 kandidatët e PD-së, Lefter
Maliqi që vjen nga lista e Beratit, Ligoraq Karamelo nga
lista e Korçës dhe Majlinda Halilaj nga lista e Tiranës.





Kandidatja e LSI: Ja pse do e
pranoj mandatin e deputetit

Pranoi mandatin, Karamelo: E bëj për
qytetarët, Kuvendi s'duhet braktisur

KANDIDATËT QË
MARRIN MANDATIN

Deputeti i ri, Ylli Shehu

Ligoraq Karamelo

SHOQËRIA PËRMBARIMORE GJYQËSORE “3H” Sh.p.k
Rr. “Tish Daia”, Kompleksi Kika 2, Kulla 5, Kt. 1, Tirane
Web: www.3-h.al; Email: shpgj_3h@yahoo.com cel.0692099711

Njofton shpalljen e ankandit nga dt.28.02.2019 deri ne dt. 11.03.2019 per:
sendin e luajtshem mjeti me targe DR 9619 D
ne pronesi te Hysni Gjergji
Cmimi fillestar eshte  800 EURO

Ankandi zhvillohet ne zyren permbarimore ne daten 11.03.2019 dhe mbyllet
me orarin zyrtar 16.00

Medar KAJOLLI Permbarues Gjyqësor Privat me seli ne Rr."Urani Pano" Pll.1/3, Kati-2, Tirane,
nxjerr ne shitje ne ankand pasurite e paluajtshme si me poshte;
-     Nr.Regjistri Hipotekor 717, datë 12.10.2018, me Sip.-200 m2, Zk. 3844, Lloji Dyqan Shitje
Industriale, ndodhur në Vuno, Bashkia Himarë, Qarku Vlorë, me vlerë 4,151,280 (Katër milion e
njëqind e pesëdhejtë e një mijë e dyqind e tetëdhjetë) Lekë.
, ne pronesi te debitorit Z.Spiro Ekonomi.
Shitja e pasurive te paluajtshme do te behet (Zhvillohet) ne date 11.03.2019, ditën e Hënë, ora 16.00
ne Zyren e Permbaruesit Gjyqesor Privat Z. Medar KAJOLLI, ne Adresen Rrugën "Urani Pano", Pll.-
1/3, Kati-2, Tirane.

 Per informacione mund te kontatoni
 Nr.Tel-+355 66 20 333 03, ose ne Adr.-email:medar.kajolli@yahoo.com

NJOFTIM ANKANDI

Përmaruesi Gjyqësor Privat Neritan Çuko, në datën 20.03.2019 ora 16:00 zhvillon
ankandin e Pare, për shitjen e pasurisë së paluajtëshme të llojit "Apartament me
siperfaqe 65 m2, me numer pasurie 410/168/ND+1-19, ne volum 1, faqe 110,
hyrja 1, apartamenti 19, ne zonen kadastrale nr. 2832, ne  Orikum ,Vlore, ne
pronesi te Albert Sali Troqe, me debitor Tonin Troqe.
Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi është EUR 23.200 (njezete e tremije e
dyqind euro).
Për çdo informacion mund të kontaktoni: Cel: Neritan Çuko: 0686065334;
E-mail: neritancuko@gmail.com.
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Ministria e Infrastruk
turës dhe Energjisë

ka bërë të ditur sot rezul-
tatet e para të procesit të
skanimit të kontratave
konceisonare të hidrocen-
traleve, një nismë kjo e njof-
tuar në fund të janarit. Zëv-
endësministri Hantin
Bonati në një dalje para
mediave bëri me dije se janë
të paktën 54 dosje të marra
në analizë deri më tani, nga
të cilat 8 prej tyre kanë re-
zultuar me shkelje të
mëdha. "Aktualisht kanë
kaluar procesin e skanimit
54 dosje, 8 prej të cilave kanë
rezultuar me probleme të
mëdha dhe shkelje të kush-
teve kontraktuale, për të
cilat do të fillohet procedura
për ndërprerjen në mënyrë
të njëanshme të kontratës.
Ndër problematikat krye-
sore të konstatuara nga
kontrolli i deritanishëm
mund të përmendim mosre-

KONTRATA
Në total deri më sot janë nënshkruar gjithsej 201
kontrata koncesionare, nga të cilat 3 janë zgjidhur, që
do të thotë janë 198 kontrata koncesionare për
ndërtimin e 556 hidrocentraleve. Numri i këtyre të
fundit pritet që të ulet në 175 kontrata konceisonare
dhe 405 hidrocentrale, pasi ministria është në fazë
zgjidhjeje për 23 kontrata konceisonare.



Skanimi i koncesioneve të HEC-ve

MIE: Në sitë 54 dosje,
8 me probleme të mëdha

spektimin e afateve kohore
procedurale, mosrespektimin
e kushteve dhe kritereve në
kontratat dhe lejet e lëshua-
ra (qofshin të aspektit ndër-
timor, mjedisor, financiar etj.).
Në vëmendje të analizës sonë
janë jo vetëm problematikat

që janë rezultat i jokorrektë-
sisë nga ana e subjekteve, por
edhe problematikat që janë
shkaktuar nga burokracia
procedurale e ndjekur nga in-
stitucionet publike. Ndërpre-
rja e kontratave është një
proces kompleks dhe nga ana

e ministrisë po procedohet në
mënyrë të kujdesshme që të
mos ketë risqe dhe pasoja fi-
nanciare për buxhetin e sh-
tetit", tha Bonati. Ai theksoi
se në këtë proces skanimi,
Ministria e Infrastrukturës
dhe Energjisë po bash-
këpunon edhe me institu-
cione të tjera për hallka pro-
cedurale që këto të fundit
janë të përfshira në proces.
"Ministria e Infrastrukturës
dhe Energjisë, si një ndër ak-
torët kryesorë dhe si iniciues
i procesit të skanimit, po vi-
jon punën për monitorimin
dokumentar edhe në terren.
Në këtë proces kompleks,

strukturat e ministrisë janë
duke bashkëpunuar ngushtë-
sisht dhe me institucione të
tjera publike, ndër më krye-
sorët mund të përmendim:
Ministria e Turizmit dhe Mje-
disit, e cila sipas fushës së saj
të përgjegjësisë po verifikon

vlefshmërinë e lejeve mjedis-
ore për këtë tipologji aktiv-
itetesh, nëse këto veprimtari
cenojnë zonat e mbrojtura
dhe monumentet e natyrës,
sikurse edhe nëse subjektet
kanë zbatuar dhe përmbush-
ur me përpikmëri kushtet e
përcaktuara në lejet mjedis-
ore; Inspektorati Kombëtar i
Mbrojtjes së Territorit, i cili
po verifikon zbatimin e lejeve
të ndërtimit nëse këto ndër-
time janë kryer në respektim
të përcaktimeve të lejeve zh-
villimore që gëzojnë. Agjen-
cia Kombëtare e Burimeve
Ujore, e cila po verifikon vlef-
shmërinë e lejeve për për-
dorimin e burimeve ujore.
Verifikimet në terren po
bëhen në prezencë të përfaqë-
suese të subjekteve, ndërsa
përsa u përket verifikimeve
dokumentare me subjektet do
të vijohet të komunikohet
nëpërmjet korresponden-
cave zyrtare", tha Bonati.

Tatimpaguesit që dorë
zojnë një deklaratë ta
timore të pasaktë gjo-

biten me 0.06% të shumës së
detyrimit të papaguar për
çdo ditë, gjatë sisë cilës page-
sa nuk është kryer. Drejtoria
e Përgjithshme e Tatimeve
ka publikuar edhe informa-
cionet e nevojshme lidhur me
plotësimin e deklaratës tati-
more si dhe kur parashiko-
het gjobë në rast shkeljesh.
Kjo e fundit quhet e pasaktë
kur nuk është plotësuar me
të dhënat reale financiare të
subjektit. Sipas DPT-së, në
asnjë rast gjoba nuk llog-
aritet për një periudhë më të
gjatë se 1 vit. Në raste kur
pasaktësia është bërë me
dashje dhe kjo provohet ba-
zuar në dokumentacione e
fakte, kjo sipas Adminis-
tratës Tatimore quhet evazi-
on.
NJOFTIMINJOFTIMINJOFTIMINJOFTIMINJOFTIMI

Nëse tatimpaguesi dorë-
zon një deklaratë tatimore të
pasaktë, dënohet me një
gjobë të barabartë me 0.06%
të shumës së detyrimit të
papaguar për çdo ditë, gjatë
së cilës pagesa nuk është kry-
er. Në një njoftim të fundit,
Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve bën të ditur se si
duhet vepruar kur plotësoni
gabim deklaratën tatimore.
Në asnjë rast - sqaron DPT -
gjoba nuk llogaritet për një
periudhë më të gjatë se 365
ditë kalendarike. Shuma e
papaguar e detyrimit tatimor
është diferenca ndërmjet
detyrimit tatimor, që duhet
paguar dhe shumës së tatim-
it të paguar. Një deklaratë ta-
timore quhet e pasaktë kur
nuk është e plotësuar me të
dhënat reale financiare të
subjektit. Deklarata tati-
more do të konsiderohet e
saktë kur detyrimi tatimor
ose teprica kreditore është
llogaritur në mënyrë kor-
rekte dhe për të cilën nuk
është bërë asnjë gabim arit-
metik ose logjik. Nëse pasak-
tësia është bërë me dashje
dhe kjo arsyetohet dhe pro-
vohet bazuar në dokument-

Masa, 0.06% kamatë për çdo ditë vonesë në pagesën e detyrimit

Tatimet: Gjoba kur plotësoni
gabim deklaratën tatimore

Shembujt për plotësimin e faturës dhe llogaritjen e gjobës
acione, fakte dhe rretha-
nat konkrete, atëherë nga
Administrata Tatimore do
të konsiderohet evazion.
Tatimpaguesi, i cili nuk
mban regjistrat dhe doku-
mentacionin tatimor, të
kërkuar sipas ligjit nr.9920,
datë19.05.2008 "Për proce-
durat tatimore ne RSH", i
ndryshuar, detyrohet të
paguajë një gjobë me 10,000
lekë, për çdo shkelje, në ras-
tet kur është klasifikuar si
biznes i vogël dhe me 50,000
lekë për çdo shkelje në ras-
tet kur është klasifikuar si
lloj tjetër biznesi.

SHEMBULL
Në muajin dhjetor
tatimpaguesi konstaton se
ka harruar të regjistrojë në
Librin e Shitjeve të TVSH
dhe të deklarojë në FDP-në
e muajit shtator, një faturë
me vlerë të tatueshme
10,000 lekë dhe TVSH të
llogaritur 2,000 lekë. Në
këtë rast tatimpaguesi do
të dorëzojë një deklaratë të
re për periudhën tatimore
shtator, ku të ketë reflektuar
gabimin e sipërpërmendur.
Në të njëjtin moment,
tatimpaguesi paguan
diferencën e papaguar, pra
2,000 lekë TVSH, si dhe
kamatëvonesë për këtë
shumë.

Vonesat e avionëve, 1200
kompensime në proces

Muaji shkurt, pavarësisht se konsiderohet si ndër
më të qetët për shkak të uljes të volumit të pasagjerëve,

regjistroi probleme me vonesat, sidomos të disa kompanive
ajrore që operojnë fluturime drejt Italisë, sipas buletinit
mujor të Autoritetit të Aviacionit Civil. Nga të dhënat zyr-
tare që vijnë nga sektori për të drejtat e pasagjerit, rezul-
ton se numrin më të lartë të vonesave për këtë muaj vijon
ta ketë kompania "Fly Ernest", që zhvillon disa fluturime
ditore me Italinë. Nga të dhënat rezulton se kjo kompani
ka regjistruar 7 vonesa për muajin e kaluar, disa prej të
cilave mbi 3 orë dhe deri në mbi 7 orë. Kompanitë e tjera
nuk kanë regjistruar probleme, kjo e lidhur edhe me num-
rin e ulët të pasagjerëve që kërkojnë të udhëtojnë. Kompa-
nia e dytë me problematike është "Adria Aiways", e cila ka
anuluar një fluturim. Ndërkohë që kompania tjetër që op-
eron me Italinë "Blue Panorama", ka regjistruar vetëm
një vonesë përgjatë muajit të kaluar. Numri i kompensim-
eve për muajin shkurt është rritur me 100 kompensime më
shumë krahasuar me muajin janar. Aktualisht kompan-
itë ajrore kanë kompensuar me rreth 250 euro ose me bile-
ta, rreth 800 pasagjerë që kanë plotësuar formularët e
ankimimit për shkak të vonesave apo anulimit të fluturimit
të tyre. Pritet që në total numri i kompensimeve të rritet
edhe më shumë, pasi rreth 1200 formularë të tjerë ankimi-
mi janë pranuar nga kompanitë ajrore dhe janë në proces
mbylljeje. Autoriteti i Aviacionit Civil shqiptar përsërit
apelin ndaj gjithë pasagjerëve që kanë plotësuar formu-
larët dhe i kanë dorëzuar, në mënyrë që të përfitojnë 250
euro kompensim, të komunikojnë me kompanitë që kanë
plotësuar formularët sepse është i nevojshëm verifikimi
ose dërgimi i dokumenteve të nevojshme. Në rastet se ata
do të hasin probleme, të kontaktojnë sektorin e të drejtave
të pasagjerit të AAC në numrat e telefonit ose 'e-mail'. Nga
të dhënat zyrtare, kompania që respekton të drejtën e
pasagjerëve për kompensim mbetet "Blue Panorama".
Ndërsa, më problematike mbetet kompania "Fly Ernest"
me vetëm 96 të tilla, ndërkohë që renditet si kompania më
problematike me numrin më të lartë të vonesave dhe an-
ulimeve të fluturimeve. Kompania "Wizz Air", gjithashtu
ka kompensuar një numër të konsiderueshëm pasagjerësh
të kompensuar, duke shkuar në 74, pavarësisht se renditet
ndër kompanitë më serioze në respektimin e orareve.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Sigurimi i koleksioneve të muzeut të
Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,515,000  Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411(ext.
1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve
mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një
banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Sigurimi i koleksioneve të muzeut të
Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 28  Mars  2019, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.



E mërkurë 6 Mars  2019 -  7EKONOMI

Pronarëve që u është
zënë toka nga ndër
timet pa leje do të

marrin kompensimin në
vlerë 523 milionë lekë. Janë
750 pronarë në të gjithë ven-
din, për të cilët qeveria ka
miratuar kompensimin fi-
nanciar të pronarëve që
preken nga ndërtimet infor-
male. Bëhet fjalë për ndër-
timet pa leje në drejtoritë
për ALUIZNI-t, përkatësisht
në Tiranë Veri, Elbasan, Ti-
ranë Jug, Tiranë Shtesat,
Vlorë, Durrës, Shkodër, Ko-
rçë, Kukës, Kavajë, Fshatra
Turistikë dhe Kamëz, Vorë
që përfshijnë në kompensim
753 pronarë. Përfituesit të
cilët kanë emrat në listën që
gazeta boton sot do të mar-
rin së bashku 523 milionë
lekë për një sipërfaqe që
mbërrin deri në 44 mijë m².

LISTLISTLISTLISTLISTA E PRA E PRA E PRA E PRA E PRONONONONONARËVE QË PËRFITARËVE QË PËRFITARËVE QË PËRFITARËVE QË PËRFITARËVE QË PËRFITOJNË KOJNË KOJNË KOJNË KOJNË KOMPENSIMINOMPENSIMINOMPENSIMINOMPENSIMINOMPENSIMIN
EmërEmërEmërEmërEmër MbiemërMbiemërMbiemërMbiemërMbiemër
REFIK SHEHI
SUZANA PERIHANA
SADETE PERIHANA
BLERTA PERIHANA
ALESIO PERIHANA
VALBONA PERIHANA
FITNETE PERIHANA
DELINA PERIHANA
GANI LULJA
RUDINA LULJA
SUZI BEGEJA
SAIMIR PERIHANA
DANE STRINGA
LUAN STRINGA
ARFA GARUNJA
HAXHIRE STRINGA
NEXHMIJE BORIÇI
ENGJELLUSHE STRINGA
XHAFERR MUSAI
ASIME SERJANI
PERPARIM SERJANI
JASIN SERJANI
TELHA SERJANI
ADRIATIK SERJANI
DURIM URUPI
ALIJE GURRA
NASHIFER SHQERRA
PRANVERA ÇAKA
BEQIRURUPI
EDUART DUSHKU
JONUZ PLAKU
AFERDITA KAPIDANI
TOMORR KAPIDANI
HYQMET PEQINI
REFIK PEQINI
ENGJELLUSHE PEQINI
BURBUQE PEQINI
XHEVDET KOKUNJA
FATUSH KOKUNJA
MITHAT KOKUNJA
BUKUROSH KOKUNJA
AGIM KOKUNJA
SEJMIR KOKUNJA
BURBUQE KOKUNJA
NEVIT KASA
NIKO KASA
ALMA ÇARÇANI
MYZEJEN KOKUNJA
REZARTA KOKUNJA
KAMER KOKUNJA
MILI SHINGJERGJI
MEREME SHINGJERGJI
BARDHYL SHINGJERGJI
ALEMSHAH SHINGJERGJI
MAHMUT SHINGJERGJI
LIRI SHINGJERGJI
EDUART SHINGJERGJI
DASHURI SHINGJERGJI
HILMI SHINGJERGJI
SHEMSI MAVJANI
TEUTA MAVJANI
SOKOL MAVJANI
LIRI SHINGJERGJI
NEVJANA SHINGJERGJI
ABDULLAH BALLHYSA
VJOLLCA BALLHYSA
RUZHDIJE SHINGJERGJI
HASAN MATRAXHIU
HEDIJE MATRAXHIU
AIDA MATRAXHIU
SAIMIR MATRAXHIU
VANTHI SHINGJERGJI
ARMAND SHINGJERGJI
LINDITA SHINGJERGJI
MANJOLA SHINGJERGJI
LORETA SHINGJERGJI
KRISTO SHINGJERGJI
ALBERT SHINGJERGJI
MENCURI SHINGJERGJI
FLUTURAKE SHINGJERGJI
VALENTINA HASEKIU
QAZIM HASEKIU
VERONIKA HASEKIU
ARTA HASEKIU
ELEONORA HASEKIU
MERITA HASEKIU
LUAN HASEKIU
FATMIR HASEKIU
SHAHU HASEKIU
FERDINAND HASEKIU
NIMETE HASEKIU
ELIDA HASEKIU
MIMOZA HASEKIU
HYSEN HASEKIU
ILIR DAIU
SUZANA MATRAXHIU
BARDHYL MATRAXHIU
SHKELQIM MATRAXHIU
ENGJELL MATRAXHIU
ZEGJINE DAIU
BLEGINA HADO
FATMIR DAIU
BESNIK DAIU
ARDIANA LUFTA
VJOLLCA KRYEMADHI
SUAZANA MURATAJ
LEJLA MARKU
SAIBE GOGA
DIANA AGARA
SHEFIKAT JAUPAJ

SULEJMAN KAPERCELLI
EMINE KAPERCELLI
FATMIRA GREMI
SAIDE PAJOVA
ZYBA MUSAJ
FATMIR BESNIKU
ENGJELLUSHE
SHENGJERGJI
ZYHRA GRECA
MAKBULE ZENELHOXHA
HYSEN VELENICA
HIQMETE LABINOTI
EDISON VELENICA
SHEFQET TUXHARI
ILIRJANA STAFA
MARIA JORGO
ARTUR MEZINI
KRENAR MEZINI
FLUTUR HOTI
RAZIJE KOPLIKU
SKENDER MUÇA
SAIDE PAJOVA
ZYBA MUSAJ
FATMIR  BESNIKU
ENGJELLUSHE SHEN GJERGJI
ZYHRA GRECA
MAKBULE ZENELHOXHA
HYSEN VELENICA
HIQMETE LABINOTI
EDISON VELENICA
SHEFQET TUXHARI
ILIRJANA STAFA
MARIA JORGO
ARTUR MEZINI
KRENAR MEZINI
MANDI TOLA
INDRIT TOLA
FATIME TOLA
BEDRIJE TOLA
ALBANA VALERA
DRITAN TOLA
SHEFQET TOLA
NDRIÇIM TOLA
LIRI TOLA(SKUQI)
ALI KOPILI
BIHANE ZYMA
LUMNI VERO
SUZANA XHEPA
PAQIZE SULO
ILIR BASHA
QENDRIME TAFA
ILIR BASHA
VASLIE KAÇORRI
HASAN VELIU
ODIN LIBOHOVA
MEHTAP BIÇAKU
FRANKLIN DINO
LEILA DINO
NEVIN DINO
NERSIN DINO
NEMIN DINO
ERVAL LIBOHOVA
SILVEN LIBOHOVA
SERES TURKU
AISHE KORRA
RESHIT HAXHIHYSENI
SHPETIM TANA
ALTINIPEKU
ESTREF STUDENICA
ARDIAN TUPI
IBRAHIM TOPTANI
LILJANA SHTINO
ILONA ZISO
VIVIANA TOPTANI
QAMIL BIÇAKU
GJINOVEFA BIÇAKU
NERAIDA TAUSHANI
LUM-MIR FRASHERI
RITA FRASHERI
EVELINA QYQJA
SEFEDIN BIÇAKÇIU
REFIK TOPTANI
LUAN DERVISHI
ELSA DERVISHI
ERMIR QOSJA
SHPETIM QOSJA
LEFTERIE BOÇI
LUAN QOSJA
SHYQYRIJE DUSHKU
XHEVRIJE QOSJA
MIMOZA NEZHA
DHURATA BALASHI
BLERTA KASA
EDUART QOSJA
LUAN QOSJA
NAFERITE QOSJA
RABIJE MAZE
LAVDIJE BELEGU
AFERDITA HASEQIU
AGIM HAXHIMUSAJ
ANILA KATRO
BURBUQE STRUGU
FLORINDA FUGA
HATIXHE SHOPI
HEDIJE HAXHIMUSAJ
LUMTURI FUGA
MIRELA SHOPI
MYZEJEN STRUGU
SANIJE BAKALLI
FERDINAND STRUGU
MIMOZA CEKA

OMER STRINGA
ARBEN STRINGA
ERVINLAMÇJA
GLADIOLA STRINGA
LILJANA LAMÇJA
LUMNIJE LUNIKU
MERITA LAMÇJA
PRANVERA HAMZAJ
VJOLLCA LUNIKU
BENON LAMÇJA
BRIKENA HAXHIADEMI
ALEMSHA BOLLANO
AGRON TELA
ANITAALICKA
BULENT TELA
EDMOND TELA
FELATUN KARAISKAJ
GJERAK KARAISKAJ
HAJALI YPI
LAVDIJE KALASA
NEBI SEFA
SHAZIVAR KARAOSMANI
SHEGUSH KOSOVA
TEUTA FOR A
NESFIJE SELENICA(TELA)
XHANETA PRODANI
SUHELA LIBOHOVA
MIMOZA SHOPI
AFERDITA HASEQIU
AGIM HAXHIMUSAJ
ANILA KATRO
BURBUQE STRUGU
FLORINDA FUGA
HATIXHE SHOPI
HEDIJE HAXHIMUSAJ
LUMTURI FUGA
MIRELA SHOPI
MYZEJEN STRUGU
SANIJE BAKALLI
FERDINAND STRUGU
HAMIDE TABAKU
FATIME TABAKU
HYSNIJE TABAKU
BARDHYLE TABAKU
NEXHMIJE TABAKU
EMINE TABAKU
BURHAN TABAKU
NEXHAT TABAKU
MIRANDA TABAKU
SULEJMAN TABAKU
MARSEL TABAKU
PRANVERA BOGDANI
AHMET NOVI
ERMIRA SHTYLLA
DITURIJE TABAKU
NERVINA TABAKU
MUHARREM TABAKU
JETA ALIAJ
ENERJETA KASA
ENVERE LATIFI
FATBARDH LATIFI
FLORIAN LATIFI
KREOLA KOKA
LULJETA LATIFI
MEREME LATIFI
MICHELLE KOKA
MYRTEZA LATIFI
RAJMONDA LATIFI
RUDIN LATIFI
SULEJMAN LATIFI
VALDET LATIFI
LIRI FAJA
HASAN FAJA
HAMDI FAJA
DHURATA FAJA
LINDITA PEJA
ARDJAN FAJA
PRANVERA ÇOTA
ARDJAN HASEKIU
ARJANA PAPAMIHALI
ENGJELL DAKLI
FAIK SINANI
FATIME NALLBANI
FATMIR HASTOPALLI
GAZMEND HASEKIU
IBRAHIM HASEKIU
ILIR GRACENI
JETA BASHA
LUAN BAHOLLI
MEHMET GRACENI
NAZIF BAHOLLI
SHKENDI RUSI
SKENDER BAHOLLI
TEFTA RAFAIL
VJOLLCA PAPADHIMITRI
ULIS HASTOPALLI
AGIM KINA
ERMIRA KINA
RAJNA KINA
PLARENT KINA
RUZHDI KINA
HATI SHKALLA
ERMIRA DORACI
KUJTIM DORACI
LILJANA DORACI
TEUTA DORACI
SHEMSI CURRI
ELIZA DORACI
DALLENDYSHE DORACI
ARBEN KODRAXHIU
MAHMUT DORACI

MUSTAFA BYLYKBASHI
HYQMET XHERRI
LINDITA QEVANI
MERITA KARAJ
MATEO XHERRI
EMIN XHERRI
VALBONA QEVANI
ELIDA HASEKIU
FATMIR HASEQIU
HYSEN HASEKIU
LUAN HASEQIU
NIMETE HASEKIU
SHAHU HASEQIU
MIMOZA HASEKIU
VALENTINA HASEQIU
QAZIM HASEQIU
VERONIKA HASEQIU
LEONORA HASEQIU
MERITA HASEQIU
ARTA HASEQIU
VJOLLCA HASEQIU
KLEVIN HASEKIU
ENEA HASEQIU
RUZHDIE PEZA
XHAFER KARADAKU
ZYHA OSMANAJ
ROBERT GAJDA
FATBARDHA LEKA
SHPRESA BARDHI
HILMI SHINGJERGJI
SHEMSI MANJANI
TEUTA MANJANI
SOKOL MANJANI
ILJAZ LLATJA
EDLIRA LLATJA
ERMIRA LLATJA
BOIKEN LEKA
FLORIANA LEKA
TRITAN KALO
LULZIM MOLLOHOLLI
SPARTAK BAKLLAMAJA
ISAVETA LEQEJZA
MIGEN GAJDA
ALFRED MUZHAQI
DASHAMIRA ÇENGELI
FLORIKA MOLLOHOLLI
GENC MOLLOHOLLI
LOLITA BUSHATI
NADIRE MOLLOHOLLI
FATBARDHA LOLJA
HYSEN MOLLOHOLLI
ESMERALDA MOLLOHOLLI
AGRON TELA
ANITA ALICKA
BULENT TELA
EDMOND TELA
FELATUN KARAISKAJ
GJERAK KARAISKAJ
HAJALI YPI
LAVDIJE KALASA
NEBI SEFA
NESFIJE SELENICA
SHAZIVAR KARAOSMANI
SHEGUSH KOSOVA
SUHELA LIBOHOVA
TEUTA FOR A
XHANETA PRODANI
NESFIJE SELENICA
OMER STRINGA
ARBEN STRINGA
ERVINLAMÇJA
GLADIOLA STRINGA
LUMNIJE LUNIKU
MERITA LAMÇJA
PRANVERA HAMZAJ
VJOLLCA LUNIKU
LILJANA LAMÇJA
BENON LAMÇJA
BRIKENA HAXHIADEMI
ALEMSHA BOLLANO
IBRAHIM BEVAPI
AFERDITA HASEQIU
AGIM HAXHIMUSAJ
ANILA KATRO
BURBUQE STRUGU
FERDINAND STRUGU
FLORINDA FUGA
HATIXHE SHOPI
HEDIJE HAXHIMUSAJ
LUMTURI FUGA
MIMOZA SHOPI
MIRELA SHOPI
MYZEJEN STRUGU
SANIJE BAKALLI
FLORA HASEKIU
FISNIK HASEKIU
ENGJELL HASEKIU
FEIME HASEQIU
MARSELA HASEQIU
DORINA HASEQIU
KRESHNIK UCAJ
FLORA HASEKIU
FISNIK HASEKIU
ENGJELL HASEKIU
FEIME HASEQIU
MARSELA HASEQIU
DORINA HASEQIU
KRESHNIK UCAJ
ABDULLA BANJA
BASHKIM GJEVORI
ENVER VRAPI

FUAT BANJA
HEDIJE GOGA
IKBAL LISI
ISMAIL BANJA
ISUF VRAPI
KUJTIM VRAPI
LILJANA VRAPI
LINDITA SPAHIU
NAZIF BANJA
NDRICIM GJEVORI
PULLUMB SPAHIU
RIZA SPAHIU
SHEFIKAT ZHUPANI
SHPRESA SHYPHEJA
URIM GJEVORI
HAXHI ASLLANI
XHAFERR HAXHIASLLANI
GAZMEND PALLOSHI
REFIK PALLOSHI
SHEFIKAT GARUNJA
LIRI LABINOTI
EMINE PALLOSHI
AGIM PALLOSHI
HAMDI PALLOSHI
SHPETIM PALLOSHI
FATIME KARADAKU
ALBANA BALLICI
GAZMEND PALLOSHI
REFIK PALLOSHI
SHEFIKAT GARUNJA
LIRI LABINOTI
EMINE PALLOSHI
AGIM PALLOSHI
HAMDI PALLOSHI
SHPETIM PALLOSHI
FATIME KARADAKU
ALBANA BALLICI
ARTAN DARDHA
VIOLETA KADA
MIMOZA ÇABIRI
ARIAN STAROVA
NAFTALIA DOKSANI
ZANA STATHI
LILJANA KELLIÇI
VERON DUMA
MELITA DUMA
LAZER PAPAJANI
VENEMIN JOSIFI
ANILA DEMIR
ERNEST NASTO
KUJTIM BAKALLI
ZENEPE SOJLI
ELDA RABETA
ARDIAN CANI
MUSTAFA CANI
BIHANE BAKALLI
ALEMSHA ÇERRAGA
VJOLLCA BAKALLI
BUJAR BAKALLI
SHEGUSH BIÇOKU
MIRANDA TOSKU
ARDITKUQI
SAIMIR BAKALLI
DALIP BAKALLI
EDUART DUHANXHI
IRMA MURATI
MEHMET SHIJAKU
MERDIJE DUHANXHI
RAJMONDA COMO
SHEFQET DUHANXHI
SHPRESA DUHANXHI
BURBUQE XHEPA
QAZIM DUHANXHI
HYSEN GJATA
ISUF GJATA
ADEM BAKALLI
AISHE BAKALLI
ADEM BAKALLI
AISHE BAKALLI
LINDITA SANXHAKTARI
ADELE MIRAKU
ARBEN MIRAKU
ADNANT MIRAKU
DANIELA MIRAKU
SOKOL SANXHAKTARI
MEVLUDE MIRAKU
FIQIRETE TABAKU
GEZIM TABAKU
SADIK TABAKU
ZEGJINE TABAKU
ARBEN TABAKU
BALLKIZE TABAKU
BARDHYL TABAKU
ISMAIL ELEZI
ERVALDO TABAKU
HAMDI TABAKU
HATLIJE TABAKU
KUJTIM TABAKU
MIRANDA TABAKU
NEXHMIJE TABAKU
RINO TABAKU
SANIJE TABAKU
SKENDER TABAKU
ZENEPE TABAKU
BAKUSHE BODINAKU
BEDRIE BODINAKU
HYRIJE DUKA
NURIJE MEZINI
QAMILE LAÇI
SEMIHA HUQI
SHYQYRI DERHEMI

Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, 523 milionë lekë  për pronarët

ALUIZNI, 750 pronarë
përfitojnë kompensimin

Përfituesit në Tiranë Vlorë, Durrës, Shkodër, Korçë
Në vendim përcaktohet se
për kompensimin e pronar-
ëve përdoren po ato të
ardhura që arkëtohen nga
ALUIZNI si rrjedhojë e kal-
imit të pronësisë ndërmjet
shitjes së parcelës ndërti-
more si për pasuritë sh-
tetërore, edhe për pasuritë e

të tretëve, në favor të objek-
teve informale që legalizo-
hen. "Zyrat vendore të
regjistrimit të pasurive të
paluajtshme, përkatësisht,
në Tiranë, Elbasan, Durrës,
Vlorë, Korçë, Kukës, Kavajë
dhe Shkodër të kryejnë
ndryshimet përkatëse për

këto pasuri, në regjistrat e
pasurive të paluajtshme",
përcakton më tej vendimi.
Për të përfituar kompen-
simin, pronarët duhet të
paraqesin në ATP kërkesën
për kompensim në vlerë për
pronarët e pasurive të palu-
ajtshme, pronë private, që

preken nga ndërtimet infor-
male. Pronari plotëson një
kërkesë për kompensimin
në vlerë sipas formatit-tip që
vihet në dispozicion nga
ATP-ja. I interesuari duhet
të paraqesë dëshminë e
trashëgimisë për të gjithë
trashëgimtarët e ligjshëm të

subjektit përfitues, sipas
radhës së trashëgimtarëve,
në përputhje me përcak-
timet e Kodit Civil. Për dësh-
mitë e trashëgimive të
lëshuara nga gjykata për
testamentin e bërë me akt
noterial të sillet certifikatë
familjare e personit për të cil-
in është lëshuar kjo dëshmi
trashëgimie. Një tjetër doku-
ment është vërtetimi i lëshuar
nga banka e nivelit të dytë për
hapjen e llogarisë bankare në
emër dhe për llogari të subjek-
tit përfitues, ku përcaktohet
edhe numri i llogarisë bankare
ku do të transferohet vlera fi-
nanciare e përfituar. ATP-ja
kërkon fotokopjen e doku-
mentit të identifikimit dhe
certifikatën familjare të
kërkuesit dhe mandatpag-
esën, që vërteton pagimin e
tarifës së shërbimit.

EQEREM VATHI
ERMIR VATHI
HATLIJE SHARRA
HAXHI VATHI
NERIMAN VATHI
NEXHMIJE VATHI
QAMILE VATHI
XHAVIT VATHI
ARTUR VATHI
EDMOND VATHI
FATMIRA SALKU
HAMIDE VATHI
HAXHIRE VATHI
LAJE VATHI
LUMTURI CIZMJA
ERMIRA XHUNGA
ERIND XHUNGA
GENC XHUNGA
JOVAN PJESHKAZINI
MOISI PJESHKAZINI
JORGJI PJESHKAZINI
SAFIJE BLAKÇARI
FAHREDIN TELI
LUMNIJE DUSHI
HASIJE TELI
ZYHRA TELI
AIDA LEKBELLO
MIRJAN TELI
FROSINA KAVAJA
FROSINA KAVAJA
MIKEL BOSHNJAKU
KOSTANDIN BOSHNJAKU
ALEKSANDER BOSHNJAKU
FROSINA KAVAJA
FROSINA KAVAJA
MISIM SHEHU
LIMAN SHEHU
NEXHAT SHEHU
EMIN LEKA
ARIAN KOCEKU
DYLBER MURATI
ZENEPE MURATI
AGIM PEPA
MUHARREM SHTISHI
IBRAHIM SPAJA
ANESTI MALO
DALIP HASA
BARDHYL XHABRAHIMI
NATASHA META
MYZEJEN SEFERI
EDUART DUSHKU
ALBAN DUSHKU
MHILL SHKEMBI
NDUE SHKEMBI
SAMI KULAJ
HAMDI KULAJ
JAHO KULAJ
KADRIE KULAJ
DASHMIRE KULAJ
LIRETA KULAJ
ENGJELLUSHE KULAJ
VIKTOR KULAJ
EDLIRA KULAJ
DRITAN KULAJ
DIFE SOPAJ
SADIK SOPAJ
RASIM SOPAJ
NEXHMIJE MICI (SOPAJ)
NAIM SOPAJ
ZENEL SOPAJ
SALI SPAHIA
Mediha Libohova
Qefafije Juba
Jalldiz Hydi
Ferzilet Spahiu
Minerva Jenisheri
Rafete Bineri
Suat Tare
Djana Qesko
Fuat Libohova
Kadri Libohova
Xhenan Qesja
Armina Vokopola
Saviola Vokopola
Merita Vokopola
Roland Fuga
Peqere Fuga
Djana Buli
Dilfiruze Toptani
Fatmira Peqini
Mediha Libohova
Qefafije Juba
Jalldiz Hydi
Ferzilet Spahiu
Minerva Jenisheri
Rafete Bineri
Suat Tare
Djana Qesko
Fuat Libohova
Kadri Libohova
Xhenan Qesja
Armina Vokopola
Saviola Vokopola
Merita Vokopola
Roland Fuga
Peqere Fuga
Djana Buli
Dilfiruze Toptani
Fatmira Peqini
Bujare Troçi
Dylbere Biturku
Rukije Biturku
Ajete Biturku
Atlije Biturku
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Zbulohet dhe shkatërro
het një grup kriminal
që tregtonte heroinë

dhe kokainë në Tiranë. Poli-
cia e kryeqytetit në bash-
këpunim me prokurorinë,
pas një hetimi me metoda spe-
ciale finalizuan dje operacio-
nin e koduar "Laboratori".
Mësohet se pjesë e këtij gru-
pi ishin pesë persona.
Ndërkohë, burime zyrtare
nga policia bënë me dije se ka
vënë në pranga shtetasit F.N.,
30 vjeç, i dënuar më parë, për
veprën penale të "Prodhim
dhe shitje narkotikësh", dhe
P.P., 27 vjeç, banues në Tiranë.
Ndërsa u proceduan penal-
isht për veprën penale
"Moskallëzim Krimi", shteta-
sit: B.N., 36 vjeçe, B.S., 43 vjeç
dhe G.G., 47 vjeç, i dënuar më
parë për "Prodhim dhe shitje
narkotikësh".  Sipas buri-
meve të mësipërme, koka e

Çifti i moshuar u dhunua
barbarisht në banesë,

dyshohet për konflikt familjar

Policia: Si e kthyen shtëpinë në laborator droge "Loli Verës" dhe "Pipo"

Zbulohet dhe shkatërrohet grupi kriminal
që tregtonte heroinë e kokainë në Tiranë

Arrestohen 2 persona, procedohen 3 të tjerë

grupit  kriminaldyshohet se
ishte shtetasi F.N., i njohur
ndryshe me pseudonimin
"Loli Verës", i cili në bash-
këpunim me persona të tjerë,
si P.P. me pseudonimin "Pipo"
shisnin në formë dozash dhe
në sasi të konsiderueshme
lënde të dyshuar heroinë dhe
kokainë. Po të njëjtat burime

pohuan se këta dy persona
shitjen e lëndës narkotike
heroinë dhe kokainë e bënin
në disa zona të Tiranës. Për
këtë aktivitet kriminal per-
sonat kishin përshtatur një
apartament për përpunimin,
përzierjen, ambalazhimin, e
lëndës narkotike dhe më pas
ua shisnin klientëve në doza

të vogla. Në momentin e ndë-
rhyrjes, shtetaseve F.N. dhe
P.P. gjatë kontrollit fizik poli-
cia u ka gjetur dhe sekues-
truar lëndë narkotike në
formë dozash, ku më pas
kontrolli ka vijuar në bane-
sa ku gjithsej janë gjetur e
sekuestruar rreth 1 kg e 864
gr heroine (nga kjo sasi një

DURRËS - Një çift të moshuarish kanë rënë pre e
dhunës brenda banesës së tyre në lagjen 15, në Spi-

tallë të Durrësit, e për pasojë janë plagosur rëndë
mbrëmjen e së hënës. Mësohet se dy të moshuarit me
mbiemër Ymeri me origjinë nga Pogradeci, banorë në
Spitallë janë dërguar në spitalin e Traumës. Ata jetonin
vetëm, pasi fëmijët i kishin në Greqi. Ndërkaq, policia
tha se nuk i mori dot në pyetje, pasi dolën nga operacio-
ni, pasi ishin të traumatizuar dhe nuk flisnin dot. Refer-
uar burimeve nga grupi hetimor, dyshohet që një person
i ka goditur në kokë të dy të moshuarit. Më parë u ka
fikur dritat e shtëpisë dhe më pas u ka hyrë në banesë ku
i ka dhunuar. Nga hetimet e kryera rezulton se autori
nuk ka grabitur asgjë. Dyshimet janë që autori mund të
ketë konflikt me familjarët ose fëmijët e çiftit. Policia po
heton në pistën e një konflikti familjar, por nuk përjash-
tohet pista e ngatërrimit të shënjestrës. Sipas të dhënave
të moshuarit nuk rezultojnë me konflikte në lagje.

pjesë ishte e përgatitur në 353
doza), 202 gr kokainë, rreth
50 mijë lekë, peshore elek-
tronike, frulator grirës, sitë
e sende të tjera që shërbenin
për përzierjen dhe ambal-
azhimin e lëndës narkotike.
Materialet procedurale do t'i
kalojnë Prokurorisë pranë
Gjykatës se Shkallës së Parë

Tiranë për veprime të mëte-
jshme hetimore të mëte-
jshme për veprat penale:
"Prodhim dhe shitje të
lëndëve narkotike në bash-
këpunim" në ngarkim të sh-
tetasve F.N., P.P., si dhe për
"Moskallëzim krimi" në
ngarkim të shtetasve B.S.,
B.N. dhe G.G..

Materialet e sekuestruara nga policia

Tirana International Airport SHPK
Tirana International Airport Nënë Tereza, Administration Building, Rinas, Tirana, Albania

Phone: 00355 4 2381 600  Fax: 00355 4 2381 545
E-mail: info@tirana-airport.com  Website: www.tirana-airport.com

TENDER NOTIFICATION
PEST MONITORING AND CONTROL FOR PREMISES (3D SERVICE)

TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT

Tirana International Airport sh.p.k (TIA) is requesting offers for pest monitoring and
control for premises (3D Service).

TIA is looking to contract a company to undertake these services that will consist in general
terms of: Pest monitoring and control service for disinfection, disinsection and derattization
(3D) service and to maintaining a good level of hygiene, very good sanitary conditions,
healthy and clean environment, safe operational premises, in order to prevent as well the
spread of the infection or contamination and any animal hazard within TIA premises.

To participate in this process interested parties will need to submit their interest for
participation by e – mail, to all below e – mail address, until 20 March 2019.

Upon receipt of the e – mail, TIA will send to the respective company a Confidentiality
Commitment form.

The interested company will need to send the signed and stamped Confidentiality
Commitment form, by e-mail, at all the e – mail address below, and only then they will
receive all the necessary forms and instructions for participating in this tender.

The set of tender documents will be delivered free of charge, via e-mail.

Offers need to be submitted in a closed and sealed package clearly marked

“PEST MONITORING AND CONTROL FOR PREMISES (3D SERVICE)”
The address for submission of offers is:

Tirana International Airport sh.p.k
Administration Building
Rinas, Tirana
Albania

The deadline for the submission of offers at the above address is 12:00 hrs. on 20
March 2019.

Any offer submitted by open means (e.g. by e-mail, fax) will not be considered for this
tender.

For further information please send an email to all following addresses:
ialimema@tirana-airport.com; fvojka@tirana-airport.com; apalushi@tirana-airport.com
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Vendimi, "Arrest Shtëpie" për 1 nga kontrollorët, 5 të tjerë me "Detyrim Paraqitje"

U arrestuan për korrupsion e shpërdorim detyre,
gjykata liron 6 policët në portin e Durrësit
Policia: Merrnin ryshfet për kalimin e

personave me probleme në zonën "Shengen"
DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Gjykata e Shkallës së
Parë e Durrësit dje
ka liruar 6 efektivët e

portit të këtij qyteti, të cilët
u arrestuan katër ditë më
parë me akuzën se merrnin
deri në 1 mijë euro për të
kaluar ilegalisht në zonën
"Shengen" persona që kish-
in probleme me ligjin. Ata u
prangosën nga Shërbimi për
Çështjet e Brendshme dhe
Ankesat në Ministrinë e
Brendshme (SHÇBA) për ko-
rrupsion pasiv e shpërdorim
detyre. Në fund të seancës
gjyqësore për, togat e zeza të
qytetit bregdetar vendosën
masën e sigurisë "Arrest sh-
tëpie" për efektiven Greta Ba-
tusha si dhe masën "Detyrim
paraqitje" për Durim Zeka,
Arjan Gjyzeli, Dorina Doga-
naj, Gëzim Çaça dhe Julina
Kurraj. "Gjatë ndjekjes së
këtij procedimi janë aplikuar
metodat speciale të hetimit,
ku rezulton e provuar vep-
rimtaria e kundraligjshme e
këtyre punonjësve të poli-
cisë, të cilët, në këmbim të
vlerave të ndryshme mone-
tare, bënin të mundur kal-
imin e paligjshëm të person-
ave me probleme, apo kate-
gorisë së shtetasve që nuk u
lejohet udhëtimi drejt zonës
'Shengen', - thuhej ndër të
tjera në njoftimin e policisë
për arrestimin.
VENDIMI I GJYKAVENDIMI I GJYKAVENDIMI I GJYKAVENDIMI I GJYKAVENDIMI I GJYKATËSTËSTËSTËSTËS

1.Të vleftësoj të ligjshëm
arrestimin në flagrancë dhe
vendosjen e masës së sig-
urimit personal atë të "arres-
tit në shtëpi" të shtetases
Greta Batusha, i dyshuar për
kryerjen e veprës penale të
"Korrupsionit pasiv të per-
sonave që ushtrojnë funk-
sione publike", të parash-
ikuar nga neni 259 të Kodit
Penal.

Ajo duhet të qëndrojë në
banesën e saj dhe nuk mund
të largohet prej saj pa lejen e
prokurorit. Zbatimi i kësaj
mase duhet të kryhet nga ofic-
eri i policisë gjyqësore për-
katës në këtë çështje.

2.Të vleftësoj të ligjshëm
arrestimin në flagrancë dhe
vendosjen e masës së sig-
urimit personal atë të
"Detyrim paraqitje para pol-
icisë gjyqësore" të shtetasit
Durim Zeka, i dyshuar për
kryerjen e veprës penale të
"Korrupsionit pasiv të per-
sonave që ushtrojnë funk-
sione publike", të parash-
ikuar nga neni 259 të Kodit
Penal. Ai duhet të paraqitet
të hënën e parë e të tretë të
çdo muaji nga ora 11.00-12.00.

Urdhërohet lirimi i tij i

menjëhershëm, në rast se
nuk mbahet për ndonjë vepër
tjetër penale.

3.Të vleftësoj të ligjshëm
arrestimin në flagrancë dhe
vendosjen e masës së sig-
urimit personal atë të
"Detyrim paraqitje para pol-

icisë gjyqësore" të shtetasit
Arjan Gjyzeli, i dyshuar për
kryerjen e veprës penale të
"Korrupsionit pasiv të per-
sonave që ushtrojnë funk-
sione publike", të parash-
ikuar nga neni 259 të Kodit
Penal. Ai duhet të paraqitet

të hënën e parë e të tretë të
çdo muaji nga ora 11.00-12.00.

Urdhërohet lirimi i tij i
menjëhershëm, në rast se
nuk mbahet për ndonjë vepër
tjetër penale.

4.Të vleftësoj të ligjshëm
arrestimin në flagrancë dhe
vendosjen e masës së sig-
urimit personal atë të
"Detyrim paraqitje para pol-
icisë gjyqësore" të shtetases
Dorina Doganaj, e dyshuar
për kryerjen e veprës penale
të "Korrupsionit pasiv të per-
sonave që ushtrojnë funk-
sione publike", të parash-
ikuar nga neni 259 të Kodit
Penal. Ai duhet të paraqitet
të hënën e parë e të tretë të
çdo muaji nga ora 11.00-12.00.

Urdhërohet lirimi i saj i
menjëhershëm, në rast se
nuk mbahet për ndonjë vepër
tjetër penale.

5.Të vleftësoj të ligjshëm
arrestimin në flagrancë dhe
vendosjen e masës së sig-
urimit personal atë të
"Detyrim paraqitje para pol-
icisë gjyqësore" të shtetasit
Gëzim Çaça, i dyshuar për
kryerjen e veprës penale të
"Korrupsionit pasiv të per-
sonave që ushtrojnë funk-
sione publike", të parash-
ikuar nga neni 259 të Kodit
Penal. Ai duhet të paraqitet
të hënën e parë e të tretë të
çdo muaji nga ora 11.00-12.00.

Urdhërohet lirimi i tij i
menjëhershëm, në rast se
nuk mbahet për ndonjë vepër
tjetër penale.

6.Të vleftësoj të ligjshëm
arrestimin në flagrancë dhe
vendosjen e masës së sig-
urimit personal atë të
"Detyrim paraqitje para pol-
icisë gjyqësore" të shtetases
Juliana Kurraj, e dyshuar
për kryerjen e veprës penale
të "Korrupsionit pasiv të per-
sonave që ushtrojnë funk-
sione publike", të parash-
ikuar nga neni 259 të Kodit
Penal. Ai duhet të paraqitet
të hënën e parë e të tretë të
çdo muaji nga ora 11.00-12.00.

Urdhërohet lirimi i saj i
menjëhershëm, në rast se
nuk mbahet për ndonjë vepër
tjetër penale.

Kundër vendimit mund të
bëhet ankim brenda 5 ditëve
në Gjykatën e Apelit Durrës,
nga e nesërmja e shpalljes.

U shpall në Durrës, në
05.03.2019.

SHKURT

"Viktima kishte hematoma dhe plagë të thella në kokë"

Zbardhet krimi në familje, policia: Djali
masakroi nënën me grushte e sende të forta

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË - Një ditë pas ng-
jarjes së rëndë të ndodhur
në Korçë, ku djali mbyti
nënën e moshuar me duar
në fyt, policia ka zbardhur
detaje të reja në lidhje me
krimin në familje. Mësohet
se 84-vjeçarja Nazime
Demollari, e cila u gjet e
pajetë në banesën e saj, u
dhunua nga i biri. Ky ësh-
të konkluzioni i ek-
spertëve mjeko-ligjorë,
raporti i të cilëve ka zbulu-
ar se e moshuara kishte
hematoma dhe plagë të
thella në kokë. Gjithashtu,
ajo ishte goditur në pjesë
të ndryshme të trupit, të
cilat janë shkaktuar nga
goditja me mjete të forta.

Pas debatit verbal me të
ëmën paraditen e së hënës,
mësohet se Nesim Demol-
lari, në gjendje të dehur, e ka
rrahur për disa minuta me
grushte dhe sende të forta
nënën e tij. Autori i krimit, i
cili u arrestua në kushtet e
flagrancës, ka mohuar gjatë
marrjes në pyetje vrasjen e
të ëmës, duke deklaruar se
ajo ishte rrëzuar vetë dhe
për pasojë kishte humbur
jetën. Por, një tjetër fakt që e
ka tradhtuar 64-vjeçarin
është një telefonatë që ai ka
kryer me vëllain e tij. Gjatë
bisedës, ai i thotë lajmin e
kobshëm se kishte vrarë
nënën, ndërsa para
hetuesve, ai vazhdon të mo-

hojë autorësinë, duke mos
treguar motivin e ngjarjes
së rëndë. Ndërkaq, fqinjët e
familjes Demollari u shpre-
hën pas ngjarjes për "Gaze-
ta SHqiptare" se ishin në
dijeni të problemeve të vazh-
dueshme të nënës me djalin.
Sipas tyre, Nesim Demollari
ishte divorcuar nga gruaja
dhe që pas ndarjes jetonte
me nënën e moshuar. I pap-
unë dhe pa asnjë të ardhur,
64-vjeçari i ishte dorëzuar
pijes dhe grindjet me nënën
e tij ishin të paevitueshme.
Fqinjët kanë dëgjuar herë
pas here debate mes tyre.
Dyshimet se krimi mund të
ketë ndodhur për çështje
pronësie nuk janë pistë heti-

mi e policisë, pasi familja
Demollari është e varfër dhe
nuk ka prona. Autori Nesim
Demollari njihet nga ko-
mshinjtë si një njeri prob-
lematik dhe mbi të gjitha
përdorues i pijeve alkoolike.
"Nesimi dhunonte sistema-

tikisht të ëmën. Jemi dësh-
mitarë të shumë rasteve të
tilla", u shprehën fqinjët e
viktimës. Ndërsa, kunata e
së moshuarës pohoi se ishte
e shokuar nga ajo që ndodhi,
ndërsa shtoi se autori i krim-
it duhet të varet.

ARRESTIMI
Të dielën, Shërbimi për Çështjet e Brendshme
dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme ka
arrestuar 6 punonjës të Policisë në Pikën Kufitare
në Durrës për korrupsion pasiv e shpërdorim
detyre. Ata akuzohen se kanë kaluar ilegalisht
persona me probleme që nuk iu lejohej udhëtimi
në zonën ‘Shengen’ kundrejt shumave monetare.
Gjatë kontrollit, punonjësve të policisë iu
sekuestruan në cilësinë e provës materiale sasi
vlerash monetare në lek dhe euro që dyshohet se
janë përfituar në mënyrë të kundraligjshme dhe
korruptive gjatë ushtrimit të detyrës.



Arrestohet "tutori" i
prostitutave, i dënuar me

14.4 vite burg në Itali
TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Një 49-vjeçar, i
cili ishte shpallur në
kërkim ndërkombëtar nga
autoritetet italiane është
prangosur dje nga policia
e Tiranës. Bëhet fjalë për
shtetasin Mentrol Kotra-
ka, i cili do të ekstradohet
në vendin fqinj. "Forca e
Operacioneve Speciale dhe
Kërkimit në D.V.P. Tiranë
në bashkëpunim me Inter-
pol Tirana arrestuan sh-
tetasin shqiptar të shpal-
lur në kërkim ndërko-
mbëtar, Mentor Koltraka,
49 vjeç, banues në Tiranë.
Autoritetet italiane kanë
lëshuar ndaj këtij shteta-
si urdhër arresti ndërko-
mbëtar në zbatim të ven-
dimit të Gjykatës së Apelit
në Firence, Itali, e cila e ka
dënuar këtë shtetas me 14
vjet e 4 muaj e 5 ditë burg,
për veprën penale 'Shfrytë-
zimi i prostitucioni'", thu-
het në njoftimin zyrtar të
policisë.

Kapet në Kakavijë
polaku i dyshuar

si vrasës me pagesë
GJIROKASTËRGJIROKASTËRGJIROKASTËRGJIROKASTËRGJIROKASTËR - Policia e
Kakavijës ka shoqëruar dje
një shtetas polak me ident-
itet të rremë, i cili dyshohet
të ketë gisht në një vrasje të
kryer në kryeqytetin e Gre-
qisë, Athinë. Policia Shtetit
menjëherë ka nisur punën
për të zbardhur veprim-
tarinë e të ndaluarit në
pikën kufitare. Shtetasi i
huaj, i cili dyshohet të jetë
polak po ikte nga Sh-
qipëria në Greqi duke për-
dorur një pasaportë false,
por është pikasur nga au-
toritetet doganore. Sipas
të dhënave të para nga
dikasteri i rendit, dysho-
het se i ndaluari është një
vrasës me pagesë dhe i
shpallur në kërkim ndërko-
mbëtar nga Interpoli.

Gjykata e Durrësit
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Nga ndërtimi i linjës hekurudhore të parë në Shqipëri, Shkodër-Berat, te çelja e më tepër se
231 shkollave shqipe, krijimi i Komisisë Letrare Shqipe, censusi i parë gjithëpërfshirës
shqiptar...

BOTIMI

Fatmira Nikolli

Monarkia Austro-Hun
gareze dhe Shqipëria në
vitet 1916-1918", ka qenë

titulli i një konference shkencore
të mbajtur në Tiranë vitin e shkuar.
"Historia e plotë e njerëzimit do të
shkruhet atëherë kur shqiptarët të
marrin pjesë në shkruarjen e saj".
Johann Sattler, ambasadori i Re-
publikës  Federale të Austrisë në
Shqipëri zgjedh këtë fjali të Maxi-
milian Lambertz për të nisur par-
athënien e botimit që përmbledh
kumtesat e mbajtura atëkohë. Lam-
bertz ishte një nga albanologët aus-
triakë më të njohur, që në 1916-1918
ishte studiuesi i vetëm i huaj anëtar
në "Komisinë Letrare Shqipe"- kjo
e fundit qe 'takimi' i parë që dha një
ndihmesë të madhe në unifikimin e
gjuhës shqipe.

Kumtesat/ studimet e një viti më
parë përmblidhen dhe botohen në
kuadër të Vitit Kulturor Austri-
Shqipëri 2018 dhe vijnë si rezultat i
një bashkëpunimi intensiv midis
ambasadës austriake Tiranë, Min-
istrisë së Jashtme në Vjenë, Minis-
trisë shqiptare të Kulturës dhe
Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë.

"Kjo përmbledhje artikujsh sh-
kencorë, mund të cilësohet në këtë
drejtim si një kontribut në shkrua-
jtjen e historisë së njerëzimit, sepse
në të kanë kontribuar profesorë
historie, historianë të ushtrisë,
arkeologë, studiues të
muzeologjisë, studiues të gjuhësisë,
politologë, albanologë nga Sh-
qipëria dhe Austria. Këto kumtesa
përbëjnë një interes të veçantë për
lexuesin, pasi ato nuk paraqesin
vetëm zhvillimin historik të ngjar-
jeve, por shkojnë përtej këtij aspe-
kti, duke kontektsualizuar edhe
influencën e zhvillimit administra-
tiv, atij edukativ dhe shkencor, por
edhe politiko-social në organizimin
e mëvonshëm të shtetit shqiptar",
thotë Johann Sattler.
KUJTIME E VEPRA

Sipas ambasadorit, për sa më
sipër, mund të përmenden ndër të
tjera shembuj si, ndërtimi i linjës
hekurudhore të parë në Shqipëri
(nga Shkodra deri në Berat), çeljen
e më tepër se 231 shkollave shqipe,
krijimi i Komisisë Letrare Shqipe,
censusin e parë gjithëpërfshirës
shqiptar etj. Ai kujton se gjatë ad-
ministratës ushtarake austro-hun-
gareze në Shqipëri, institucionet
administrative, ushtria, infrastruk-
tura, gjithashtu, edhe gjuha shqipe
përjetuan një hov modernizimi.
"Megjithatë, flasim për kohëra lufte
dhe pushtimi, të cilat përfshijnë në
zhvillimet e veta edhe shumë ngjar-

je negative që ndodhin zakonisht
në kohëra të tilla. Prandaj në këtë
botim janë përfshirë edhe këta ele-
mente, të cilat trajtohen nga kënd-
vështrime të ndryshme historike.
Në këtë mënyrë, ky libër na jep një
vështrim gjithëpërfshirës mbi ng-
jarjet në vend - nga Shkodra deri
në Vjosë- për periudhën kohore
1916-1918 edhe më pas", nënvizon
Sattler. Ai falënderon në mënyrë të
veçantë autorët e këtij libri, për
kumtesat e tyre jashtëzakonisht
interesante: Paskal Milo, Tamara
Scheer, Marenglen Kasmi, Valenti-
na Duka, Kurt Gostentschnigg,
Proletar Hasani, Beqir Meta, Ledia
Dushku, Ilir Kalemaj, Enriketa
Pandelejmoni (Papa), Erëin A.
Schmidl, Gentiana Kera, Anila
Omari, Aljula Jubani, Bendis Kra-
ja, Izer Maksuti, Rovena Vata, Luan
Përzhita, Dorian Koçi und Skënder
Bushi. Dhe kujton edhe se ekziston
një këngë tipike shqiptare për feld-
banin (hekurudhën) e kësaj kohe:
"Tu thefshin rrotat ty o feldban, që
na i more gocat, nga Berati na i çove
ne Elbasan". Një tjetër falënderim i
shkon (ish)ministres shqiptare të
Kulturës, Mirela Kumbaro Furrx-
hi dhe stafit të saj për bashkëpun-
imin aktiv në organizimin e shumë
aktiviteteve gjatë këtij viti të ngje-

shur kulturor. Më tej ai ndalet te
kontributi i drejtorit të Muzeut
Kombëtar, Dorian Koçi si dhe his-
toriani Marenglen Kasmi për koor-
dinimin gjithëpërfshirës të ek-
spertëve dhe përzgjedhjen e fo-
tografive për ekspozitën, si dhe për
faqosjen e librit. Botimi i këtij vëlli-
mi në gjuhën gjermane u mundë-
sua përmes punës profesionale të
zonjës Greta Andoni dhe zotit Flo-
rian Doschek, të cilët morën për-
sipër përkthimin dhe redaktimin e
tij. Duke pasur parasysh mar-
rëdhënien shqiptaro-austriake
ende sot, ambasadori austriak
falënderon edhe shqiptarët dhe aus-
triakët e panumërt, të cilët përçuan
kujtimet e asaj kohe, qoftë gojar-
isht apo edhe në mënyrë të shkru-
ar, duke kontribuar kështu në rua-
jtjen e memories kolektive. "Si për-
faqësues i Austrisë në Shqipërinë e
bukur, kudo ku jam ndodhur, qoftë
në Shkodër apo në Tropojë, në Vlorë
apo në Berat, më tregohet për
lidhjen e hershme mes vendeve
tona. Kjo është një mirënjohje për
çfarë është bërë ndër shekuj, dhe
akoma më tepër një detyrë për ta
zgjeruar në të ardhme këtë
ndërthurje të larmishme të mar-
rëdhënieve tona"- e mbyll par-
athënien ambasadori.

HISTORIA E STUDIMET
Nga ana tjetër, historiani Dorian

Koçi vëren se raporti i "Austro -
Hungarisë dhe Shqipërisë në vitet
1916 - 1918", është një etapë e his-
torisë së Shqipërisë, ndonëse e sh-
kurtër në kohë, është e mbushur
me ngjarje e procese të ndërlikuara
të karakterit politik, ekonomiko -
shoqëror e kulturor dhe si rrjed-
hojë krijon ndjeshmëri jo vetëm në
mesin e studiuesve, por edhe në
opinionin publik. Sipas Koçit, peri-
udha kohore midis viteve 1916 - 1918
përkon me një pjesë të historisë së
shtetit të pavarur shqiptar dhe
njëkohësisht me atmosferën
mbytëse që krijoi Lufta e Parë
Botërore (1914 - 1918), veçanërisht
në kushtet e një shteti të vogël të
sapokrijuar. "Siç dihet edhe nga his-
toria, territori shqiptar do të
shndërrohej në shesh të luftës
botërore në fillim të vitit 1916, me
shtrirjen këtu të forcave të
bllokut qendror, ku bënte pjesë
Austro - Hungaria dhe Bullgaria,
dhe ballafaqimin e tyre me
bllokun e Antantës", thotë histo-
riani. E shton se, është një peri-
udhë që karakterizohet nga man-
ifestimet nacionaliste, veçanër-
isht midis shteteve fqinje, të cilat
morën formën e luftës së armato-
sur, të shoqëruar me aneksim ter-
ritoresh në dëm të shtetit sh-
qiptar. Për Koçin, në kontekstin e
trazirave të luftës, të mosmar-
rëveshjeve të brendshme, të për-
pjekjeve qoftë të karakterit diplo-
matik dhe me anë të luftës për
mbrojtjen e kufijve, etj., mar-
rëdhëniet midis dy vendeve

shfaqën edhe përpjekje për të rig-
jallëruar disa aspekte të tjera të
jetës, siç ishte kultura dhe shken-
ca. Në këtë kuadër, larmia e ng-
jarjeve që gjenerojnë marrëdhëni-
et midis Shqipërisë dhe Austro -
Hungarisë midis viteve 1916 - 1918,
është mjaft e madhe pavarësisht
kufizimit në kohë të tematikës së
konferencës. Dr.Dorian Koçi nën-
vizon se pikërisht, natyra dhe in-
tensiteti i raporteve të tyre, jo
vetëm në fushën politike diploma-
tike, por duke prekur dhe trajtu-
ar fusha të ndryshme të impaktit
apo influencës, si zhvillimet kul-
turore, arsimi, shkenca, arke-
ologjia, muzeologjia dhe gjuhësia,
bënë bashkë studiuesit, të cilët
ndan rezultatet e tyre në fushat
që ata përfaqësojnë.

"Si organizatorë dhe vend
pritës i aktivitetit Muzeu His-
torik Kombëtar u përpoq ta ndajë
konferencën në sesione që traj-
tojnë çështje të historisë, si poli-
tika e Austro - Hungarisë ndaj Sh-
qipërisë, roli i forcave ushtarake
shqiptare, qëndrimi i Austro -
Hungarisë ndaj Shqipërisë gjatë
Luftës së Parë Botërore; një tjetër
seancë ju dedikua impaktit të
Austro - Hungarisë në arsim, kul-
turë dhe në gjuhën shqipe, ndër-
sa një seancë e veçantë ju kushtua
arkeologjisë dhe muzeologjisë, ku
u parashtrua roli i austriakëve në
fushën e identifikimit dhe hu-
lumtimit të monumenteve dhe vend-
banimeve arkeologjike, por edhe një
pjesë nga koleksioni i objekteve që
u zbuluan gjatë kërkimeve të tyre",
e mbyll Koçin fjalën e tij.

1916-1918, trashëgimia e një monarkie
përmes gjurmëve që la pas

Dëshmitë kulturore austriake
 në Shqipëri në një libër

Johann Sattler, ambasadori i Republikës  Federale
të Austrisë në Shqipëri

Drejtori I Muzeut Kombëtar, Dorian Koçi
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A mundet një festival
letërsie të përçojë mesazhe

ambientaliste apo natyraliste,
apo më tej edhe atdhedashurie;
sigurisht përderisa kritika lëv-
don romanet e rinj të pagëzuar
"Fiction Clima" dedikuar
natyrës, lëvizjeve ambiental-
iste dhe luftës për mbrojtjen e
mjedisit. Eh ja, sikur Naimi
dhe Dritëroi ta dinin që vargjet
e tyre do të kategorizoheshin
një ditë si kjo e sotmja si
Luftëtarë Mbrojtës të Planetit,
nuk do t'i kishin reshtur varg-
jet. Vjen si propozim i Klik Ek-
spo Group & Tirana Interna-
tional Fair, Festivali Ndërko-
mbëtar Kulturor "Fije Bari",
tërësisht sipas konceptit out-
door, me qëllim i lënies hapësirë
formave të reja të edukimit dhe
sensibilizimit kulturor, artis-
tik, turistik, por edhe në një
këndvështrim më të ngrohtë e
romantik, edukimi për dashu-
rinë për Atdheun dhe Natyrën.
Nga data 3 deri në 6 maj në
Muzeun Historik Kombëtar, me
pjesëmarrjen e botuesve, au-
torëve, përkthyesve, kritikëve
të artit, studiuesve të artit, por

Muzeu i diasporës" do të jetë
projekti më i ri i Minis
trisë së Kulturës. Lajmi

është bërë i ditur nga ministrja e
Kulturës, Elva Margariti gjatë
Samitit të Dytë të Diasporës. Min-
istrja e re, u shpreh se ky muze do
t'i shërbejë brezave të ardhshëm
dhe shqiptarëve kudo që ndodhen.
"Ky muze do të jetë i së ardhmes
dhe jo i së shkuarës. Një muze për
brezat që vijnë. Një muze që do t'u
kushtohet çdo shqiptari dhe famil-
jeje shqiptari, që kaloi detin qysh
në kohërat e hershme dhe që do të
përmbajë regjistrin e diasporës,
përveç historive të saj të mëdha
ose të vogla. Një muze ku me një
donacion secili mund të shkruajë
emrin e tij, familjes, apo kujtdo që
ai dëshiron"- u shpreh Margariti.

Sipas një njoftimi në faqen zyr-
tare, në ditët e Samitit të dytë i
Diasporës, i cili u mbajt në Tiranë
në datat 28 shkurt-2 mars 2019
Ministria e Kulturës shkëmbeu
ide, mendime dhe përvoja me për-
faqësues të diasporës për çështje
të trashëgimisë jomateriale.
Produktet dhe shërbimet artiza-
nale shqiptare në kërkim të
zgjerimit të tregut, prezantuar
nga artizanet shqiptare rrëfyen
se tradita jonë e hershme e zejeve
është jo vetëm traditë, por edhe
mundësi punësimi, shtimi i të
ardhurave dhe përmirësimi i
mirëqenies së vetë zejtarëve dhe
komunitetit ku punojnë. Diaspo-

PROJEKTET

Nga shtëpia e Abatit te kalaja e
Skënderbeut, propozimet për diasporën

"MUZEU I DIASPORËS" do të jetë
projekti më i ri i Ministrisë së KulturësFatmira Nikolli

ra shqiptare krijon mundësitë për
ta ruajtur, zhvilluar dhe përhapur
këtë traditë në të katër anët e
botës, duke dëshmuar kështu për
pasuritë e rralla të zejeve sh-
qiptare. Ajo prezantoi edhe pro-
gramin "100 Fshatrat", një pro-
gram ku bashkëjeton trashëgim-
ia dhe agroturizmi si një mundësi
e mirë bashkëveprimi me di-
asporën. "Programi për 100 fsha-
trat është një bashkim jo vetëm
nevojash por dhe forcash për të
ecur përpara"- u shpreh Margari-
ti.
PROPOZIMI

Ministrja e Kulturës, në pane-
lin me temë modelet e suksesshme
të filantropisë dhe mundësitë për
investim në trashëgiminë kultur-
ore shqiptare propozoi edhe tri
nga objektet e rëndësishme të

trashëgimisë kulturore, që
kërkojnë mbështetjen e diasporës,
sa i përket vlerës historike dhe
arkitektonike të tyre.

Së pari, ajo foli për Muzeun Ko-
mbëtar të Arsimit.  Mësonjëtorja
e Parë Shqipe në Korçë nisi të krye-
jë funksionin e saj më 7 mars 1887,
si shkolla e parë laike shqipe.
Banesa ku u hap Mësonjëtorja
është ndërtuar rreth vitit 1840 dhe
ndodhet në bulevardin që mban
emrin e "Shën Gjergjit". Aktual-
isht në këtë ndërtesë është ven-
dosur "Muzeu Kombëtar i Arsim-
it", që rrëfen rrugëtimin e arsim-
it kombëtar shqiptar në të gjithë
epokat.

Më pas ajo përmendi atë që nji-
het si "Shtëpia e Abatit". Në Sh-
kodër gjendet ndërtesa
dykatëshe e njohur si "Shtëpia e

"FIJE BARI", NJË FESTIVAL
NDËRKOMBËTAR KULTUROR

edhe natyrës, mjedisit, institucion-
eve të kulturës dhe arsimit, shkol-
lat e mesme, universitetet, bib-
liotekat, libraritë dhe shpërn-
darësit e librit, festivali ndërko-
mbëtar kulturor "Fije Bari",
shndërrohet në një Platformë për
edukim artistik, social, turistik,
historik, mjedisor, gjithë sa duhen
mbajtur mend e në rend të ditës
për një të sotme të qetë e të ardhme
të shëndetshme.

Ç'po ndodh aktualisht me librin
dhe leximin? Mbi 200 libra në vit
mund të lexohen nëse heq dorë nga
rrjetet sociale, e me gjithë një
raport dekurajues statistikor, ende
veprimtarët e librit, botuesit, përk-
thyesit, autorët e vetë lexuesit,
nuk reshtin së kërkuari forma të
reja për lehtësuar e kthyer leximin
në nevojë organike. Ende lexohet,
qoftë në letër, libërth xhepi apo fan-
cy, ulur apo në lëvizje, në këmbë,
në parqe, në telefon. Por atëherë,
pengjet, janë temat? Janë autorët?
Kritikët? Ngjarjet sociale apo
Koha me rrjedhën e saj. o Po sikur
të ishte më e thjeshtë se kaq, dhe
të mjaftonte më pak sforcim për të
bërë bashkë në një formulë të vet-
me autorin dhe lexuesin, leximin

dhe një vlerë të shtuar edukative
dhe ndërgjegjësuese, që për këtë
herë, do të jetë, Natyra, Toka, Mje-
disi, në fund të fundit e ardhmja e
njerëzimit, parë në një këndvësht-
rim të lehtë për t'u perceptuar, të
dashur për dëgjimin dhe shpirtin.
Edicionin i shkuar të Festivalit
Ndërkombëtar Kulturor
"Ditënetët e librit", organizuar nën
kujdesin e Ministrisë së Kulturës,
erdhi si një rigjenerim fuqish të të
gjithë aktorëve dhe faktorëve të
librit dhe botimeve, të bërë bash-
kë, për të krijuar një himn ndaj
mbartësit të vlerës fillestare të lib-
rit: shkrimtarit, përkthyesit, stu-
diuesit, dhe nëpërmjet tyre, të qu-
hej i plotë qerthulli deri tek lexue-
si më i largët e i pabindur. Me orët
e fundit të Festivalit "Ditënetët e
librit", shifrat treguan se ishte
koha që Tirana të bënte të vetin
një eveniment të rëndësisë, origji-
naliteti të nismës dhe standardeve
të tilla që e rreshtojnë atë kah
kryeqyteteve evropiane, duke lu-
ajtur sërish "kartën e kulturës"
mbi 100 personazhe e figura vep-
rimtarë të artit dhe kulturës, mes
shkrimtarëve e poetëve, autorëve,
botuesve, përkthyesve, studi-

uesve, gjuhëtarëve, piktorëve dhe
mjeshtrave të arteve pamore, li-
brarëve e bibliofilëve, profesion-
istëve dhe amatorëve të fjalës; mbi
12.000 vizitore, dëgjues e ndjekës
të Festivalit dhe Kalendarit të ve-
primtarive të përditshme e të
përorëshme në mbi 90 takime e
aktivitete; mbi 70 tituj të promo-
vuar, të rinj apo të rizgjuar nga
memoria e hershme; Është progra-
muar Muzeu Historik Kombëtar
dhe pjesë te sheshit 'Skënderbej'
si pritës i Festivalit, si forma e
hapur dhe mikpritëse më e përsh-
tatshme për përmbajtjen "e gjel-
bër" dhe të lirë të festivalit, duke
garantuar akses të kollajshëm
për vizitorët dhe lexuesit, dhe një
konfigurim të mirëprogramuar të
sipërfaqeve të ekspozimit, sallave
të konferencave (me tenda ekspo-
zimi dhe ambiente të mbrojtura),
skenave e pedanave open-air për
takimet me autorët, pasditet
letrare, shfaqjet teatrore. Kënde
të veçanta, ndarë sipas letërsisë
fiction apo non-finction, autorë të

dashur e popullorë, autorë të
rinj, këndet e botimeve jole-
trare për Natyrën dhe Mjedisin.
Pa harruar, autorët non-fiction,
që shkruajnë ditarë udhë-
timesh, bujq të panjohur por
njohës të gjuhës së tokës, ek-
spertë të mjedisit, shkencëtarë,
pjesëmarrës në misione human-
itare apo në mbrojtje të mjedis-
it, Greenpeace etj. Ndonjëherë,
edhe pse pa pretendime letrare,
vepra të tilla falë spontanitetit
ndihmojnë që të rizbulohen
imazhe e vende të humbura a
harruara, kultura e tradita
zejesh e punimit të tokës, takim
me kafshë pune a shtëpiake në
lirinë e tyre natyrale. Festivali
është mundësia më e mirë për
thyerjen stinore të rutinës së
mos-leximit, në pranverë, një
rast i rrallë për lexuesit për të
takuar idhujt, për autorët një
mundësi për të zbritur nga
"Olimpi", për botuesit, hapja e
një dritareje të re për të qenë në
hap me trendet e industrisë.

Abatit" ose selia e shoqërisë
"Bashkimi". Kjo ndërtesë, tashmë
në gjendje të rrënuar, në janar të
vitit 1899 u bë seli e shoqërisë
kulturore e atdhetare "Bashki-
mi", falë së cilës gëzojmë sot alfa-
betin e gjuhës shqipe. Në sho-
qërinë "Bashkimi" të themeluar
prej Dom Preng Doçit, kanë dhënë
ndihmesë të çmuar emra të
shquar si: At Gjergj Fishta, Luigj
Gurakuqi, Dodë Koleci, Dom
Ndoc Nikaj, Anton Xanoni, Im-

zot Jak Serreqi, Imzot Lazër Mje-
da, etj.

Dje së treti, ajo kërkoi ndihmë
për kalanë në Kepin e Rodonit.
Pas Kuvendit të Lezhës më 1444,
Skënderbeu u kujdes për ripa-
rimin dhe pajisjen e kështjellave,
që kishte në zotërim. Ai i kush-
toi një rëndësi të veçantë
mbrojtjes natyrore të kështjel-
lave. Shembull i kësaj natyre ësh-
të dhe Kalaja në Kepin e Rodonit,
që njihet si Kalaja e Skënderbeut.
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Portali “punëtëmbarë.al”, së shpejti do të nisë procesi tjetër i përzgjedhjes

Zbardhen emrat e 590 studentëve ekselentë,
që do të fillojnë punë në administratë

Kontratë 1-vjeçare për aplikantët me mesatare mbi notën 9-të

Të gjithë ata studentë
ekselentë që aplikuan
për një vend pune në

institucionet e administratës
shtetërore tashmë mund të
njihen me pozicionet që kanë
arritur të fitojnë. Gazeta Sh-
qiptare zbardh sot listën e
plotë me emrat e 590 kandi-
datëve fitues që iu lind e drej-
ta të punësohen në shtet për
1 vit. "Në zbatim të pikës 11,
të vendimit nr. 766, datë 26/
12/2018, të Këshillit të Min-
istrave, "Për punësimin e stu-
dentëve të ekselencës në in-
stitucionet e administratës
shtetërore, pjesë të shërbim-
it civil, për vitin 2019", Depar-
tamenti i Administratës Pub-
like në përfundim të proce-

durës së përzgjedhjes së pozi-
cioneve të punës nga ana e
kandidatëve të kualifikuar,
njofton se kandidatët që kanë
përzgjedhur vendet e punës,
do të punësohen me kontratë
të përkohshme 1 vjeçare në

pozicionet specialist dhe të
barazvlefshëm, në institucio-
net e administratës sh-
tetërore, pjesë të shërbimit
civil",-thuhet në njoftim.  Pro-
cesi i përzgjedhjes në bazë të
mesatares së studentëve në

zyrat e Departamentit të Ad-
ministratës Publike zgjati 4
ditë, në të cilin studentët e
ekselencës të arsimuar jash-
të vendit apo në universite-
tet publike e private në Sh-
qipëri, zgjodhën vendet e

punës që u ofroheshin në
kuadër të "Paktit për Univer-
sitetin". Në total, u ofruan
803 vende pune ku, pa
konkurs dhe vetëm mbi ba-
zën e mesatares (9.00-10.00),
studentët duhej vetëm të

përzgjidhnin vendet që ishin
të lira në administratë. Së
shpejti do të zhvillohet edhe
procesi tjetër i përzgjedhjes
nga ana e studentëve të ek-
selencës që kanë aplikuar në
portalin punëtëmbarë.al.

Voltiza Duro

LISTA ME 590 E EMRAT E STUDENTEVE TË EKSELENCËS QË FITOJNË PUNË NË ADMINISTRATË

1

2

3

4

5

6

Specialist

Sektori i Koordinimit dhe Integrimit, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe e 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Aida Fiqiri Sulaj Turqi OECD ‐ 2018, Mesatarja: 9.18

Specialist (Marrëdhënie me Jashtë)

Sektori Juridik dhe Marrëdhënieve me Jashtë, Drejtoria e Financës dhe Juridike

Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Sabina Shahin Babameto Italia EU ‐ 2018, Mesatarja: 9.36

Specialist

Sektori (Zyra) i Menaxhimit pranë Sekretarit të Përgjithshëm

Kryeministria

Dorentina Lytfi Hysa Israel OECD ‐ 2018, Mesatarja: 9.31

Specialist

Njësia e Programeve të Zhvillimit dhe Bashkëpunimit, Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes

Kryeministria

Jetnor Haxhi Kasmi Korea OECD ‐ 2018, Mesatarja: 9.24

Petrika Alfred Gjata SHBA OECD ‐ 2018, Mesatarja: 9.85

Doganier

Zyra e Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Kapshticë

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Elvisi Baki Sulozeqi Lituani EU ‐ 2018, Mesatarja: 9.55

Doganier

Sektori i Mbikëqyrjes Doganore, Dega Doganore Tiranë

7

8

9

10

11

13

14

15

17

Sektori i Koordinimit dhe Integrimit, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe e 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Arlind Artan Broci Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 10.0

Inspektor

Sektori i i Mbikëqyrjes së Personelit, Drejtoria e Mbikëqyrjes së Shërbimeve të Lundrimit Ajror

Autoriteti i Aviacionit Civil

Donald Petraq Kota Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Kevin Pandeli Treska Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Pikës së Referimit në OBT dhe Shitjes së Standarteve, Drejtoria e Cështjeve Ligjore dhe Marrëdhënieve me Palët

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

Elsona Libran Fezollari Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Bashkëpunimit, Marrëveshjeve dhe Kontratave, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës

Ministria e Kulturës

Sara Arsen Zotaj Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 10.0

Specialist

Degët e Shoqërive Publike në Rrethe, Drejtoria e Privatizimit, Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Geri Lefter Braho Gjermania EU ‐ 2018, Mesatarja: 9.00

Inspektor

Sektori i Çertifikimit, Master Planeve, Mjedisit dhe Cilësisë së Shërbimit, Drejtoria e Aeroporteve

Autoriteti i Aviacionit Civil

Marlin Bilbil Shehaj Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Dea Artor Nini Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 10.0

Specialist

Donald Pasha Hungari EU ‐ 2018, Mesatarja: 9.02

Specialist

Sektori i Politikave dhe Strategjive, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Rendit dhe Sigurisë Publike

Ministria e Brendshme

18

19

20

21

22

23

24

25 Roland Halit Stafa Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Projekteve IPA dhe Donatorëve, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave në Fushën e 

Ministria e Drejtësisë

Sektori i Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Marinela Romeo Prifti Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Marrëdhënieve për Çështjet e Drejtësisë në Fushën Penale, Drejtoria Rregullatore për Çështjet e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme 

Ministria e Drejtësisë

Elsa Vait Gjini Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Vlerësimit të Akteve Nënligjore dhe Marrëveshjeve, Drejtoria e Vlerësimit të Legjislacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Kodifikimit dhe 

Ministria e Drejtësisë

Artens Flamur Lazaj Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Vlerësimit të Akteve Nënligjore dhe Marrëveshjeve, Drejtoria e Vlerësimit të Legjislacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Kodifikimit dhe 

Ministria e Drejtësisë

Klobeta Muharrem Zylyfi Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Vlerësimit të Akteve Nënligjore dhe Marrëveshjeve, Drejtoria e Vlerësimit të Legjislacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Kodifikimit dhe 

Ministria e Drejtësisë

Kristi Nikollaq Jorgji Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 10.0

Specialist

Megi Gentian Cela Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Projektit Antikorrupsion, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave në Fushën e 

Ministria e Drejtësisë

Anxhela Astrit Skënderaj Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Asistencës dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
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Drejtoria e Komunik imit

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror

l l f Sh i ë i blik 20 8 j 0 0

Marjeta Ramazan Duqi Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit, Drejtoria Juridike, Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit

Inspektoriati Shteteror I Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit

Sidorela Petrit Manaj Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Asunta Artur Toromëni Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Çështjeve Vendore, Drejtoria e Çështjeve Vendore dhe Prefekturave

Ministria e Brendshme

Eris Dylber Agolli Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Çështjeve Sociale dhe Koordinimit të Projekteve

Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë

Blisard Meritan Zani Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Analizave dhe Statistikave, Drejtoria e Harmonizimit Fiskal, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave Makroekonomike dhe Çështjeve Fiskale

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Visar Besnik Quni Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Sekretarisë dhe Menaxhimit të Dokumentave, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve 

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme

Dalina Nezir Doçi Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 10.0

Specialist
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Sektori i Menaxhimit dhe Analiza e Detyrimeve të Papaguara , Drejtoria e Mbledhjes me Forcë, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Kristina Aleko Puci Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.95

Specialist

Sektori për Drejtësinë Penale për të Miturit, Drejtoria Rregullatore për Çështjet e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të 

Ministria e Drejtësisë

Xhoana Thoma Hudhra Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.95

Specialist

Sektori i Menaxhimit të Programeve dhe Projekteve për Zhvillimin Ekonomik, Drejtoria e Menaxhimit të Programeve dhe Projekteve në Fushën e 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Nensi Fatos Isak Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.98

Specialist

Sektori i Analizave të Mineraleve, Drejtoria e Laboratorit të Analizave Kimike

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar

Xhentila Xhevdet Sade Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 9.97

Specialist

Sektori i Çështjeve Tatimore, Drejtoria Ligjore dhe Teknike

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Amela Ahmet Bushati Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 9.96

Inspektor i Dytë

Sektori i Zhvillimit, Arsimimit dhe Kualifikimit të Personelit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, Drejtoria e 

Ministria e Mbrojtjes

Aleksandra Aleko Kole Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Programeve të Zhvillimit Rinor, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Andi Agim Gjetani Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 10.0

Specialist

Drejtoria e Programeve dhe Jetësimit të Prioriteteve

Ministria e Brendshme

Anastasi Enver Shakaj Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Rukije Shpëtim Lamçja Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Arkiv Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Erleta Isa Demushi Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 10.0

Specialist

Etleva Riza Zylyftari Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkivës, Drejtoria e Shërbimeve të Përgjithshme

Autoriteti i Aviacionit Civil

Lindita Gjon Gjegjaj Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 10.0

Specialist

Sektori i Azilit, Drejtoria e Azilit dhe Shtetësisë

Ministria e Brendshme
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Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Oltsen Sami Gripshi Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 9.88

Specialist

Sektori i Mbikqyrjes së Veprimtarisë së Administratorëve të Falimentit

Agjencia e Mbikëqyrjes së Falimentit

Sonila Agim Morina Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.88

Specialist

Sektori i Çështjeve Jo‐Tatimore, Drejtoria Ligjore dhe Teknike

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Elisa Kadri Shima Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 9.88

Specialist

Drejtoria e Antikorrupsionit dhe Standarteve Profesionale

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Destemona Maksim Celo Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.90

Specialist

Drejtoria e Shërbimeve Sociale

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror

Ueda Romeo Gjolena Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.89

Specialist

Sektori i Regjistrimit, Drejtoria e Shërbimit të Tatimpaguesve, Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Patricia Emilian Pogaçe Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 9.88

Specialist

Sektori i Politikave dhe Strategjive të Kulturës, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit Kulturor, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe 

Ministria e Kulturës

Almir Ylli Xhangolli Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 9.92

Inspektor

Sektori i të Miturve, Shërbimeve Komunitare, Lirimit me Kusht dhe Statistikave, Drejtoria e Inspektimit dhe Shërbimeve Komunitare

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës

Denisa Bashkim Bundo Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.90

Specialist

Sektori i Burimeve Njerëzore, Trainimit dhe Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme

Kryeministria

Fiona Blerim Kamberi Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.92

Specialist

Sektori i Koordinimit të Projekteve, Drejtoria e Marrëdhënieve dhe Koordinimit Ndërinstitucional

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Margarita Xhuvan Vogli Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 9.92

Specialist

Sektori i Mbikëqyrjes, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Rendit dhe Sigurisë Publike

Ministria e Brendshme

Suela Petrit Qemalli Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.92

Specialist

Zyra Juridike, Drejtoria e Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Dorela Idajet Kararaj Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.93

Specialist

Sektori i Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, Drejtoria e Programimit, Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit 

Ministria e Brendshme

Renada Shpetim Daci Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.93

Specialist (Redaktor Gjuhësor)

Sektori i Dokumentacionit, Njësia e Legjislacionit dhe Akteve Rregullatore, Departamenti Rregullator dhe i Përputhshmërisë

Oriola Petrit Budani Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.95

Inspektor i Parë

Sektorët e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Kontrollit Tatimor, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Hyri Mato Ramaj Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 9.94

Specialist

Drejtoria e Mbikqyrjes Elektronike

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës

Sara Zef Vizhna Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.94
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66 E lisabeta  Skënder  Rada Shqipëri Pub lik  ‐ 2018 , Mesata rja:  9.88

Specia list

Sektori i Ceremonialit , Drejtor ia  e Polit ikave NATO  dhe BE, Drejtor ia  e Përgjithshme e Po liti kave të Mbrojt jes

Ministria  e  Mbro jtje s

Specia list

Sektori i Monitor imit  të Kompetencave Vendo re  dhe Funks ioneve të Deleguara

Administrata  e  Prefektit të  Qarkut Durrës

A lda  I lir  G jergji Shqipëri Pub lik  ‐ 2018 , Mesata rja:  9.88

Specia list

Dega  e Thesa rit  Shkodër

Dre jto ria  e  Përgjithshme  e  Thesarit
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77 Myrteza Perparim Braha Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.83

Sektori i Arkiv Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Irisi Gëzim Gjishti Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.84

Specialist

Sektori i Analizës Buxhetore, Drejtoria e Analizës dhe Programimit Buxhetor, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Griselda Petref Sula Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 9.83

Specialist

Sektori i Koordinimit të Projekteve, Drejtoria e Marrëdhënieve dhe Koordinimit Ndërinstitucional

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Enkelana Bashkim Shala Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.86

Specialist

Sektori i Marrëveshjeve dhe Kontratave, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Uendi Dritan Bushati Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.86

Specialist (Për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Publikun)

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale

Klejn Luan Ngraçani Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.85

Specialist

Sektori i Të Drejtës së Autorit, Drejtoria e Pronësisë Industriale dhe Intelektuale

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut

Xhorsila Gjok Lleshi Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.87

Specialist

Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara

Administrata e Prefektit të Qarkut Lezhë

Xhesi Ilirjan Gavelli Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.87

Specialist (Arkiv/Protokoll)

Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Aiola Vladimir Laska Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.88

Specialist

Sektori i Fondruajtjes dhe Shfrytëzimit të Materialeve, Drejtoria e Arkivit të Sistemit

Ministria e Brendshme

Enea Llambi Sheqi Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.87

Inspektor
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Komiteti Shqiptar i Birësimeve

Aida Lili Koçi Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 9.80

Specialist

Sektori i Mbikëqyrjes, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të Rendit dhe Sigurisë Publike

Ministria e Brendshme

Specialist

Sektori i promocionit

Agjencia Kombëtare e Turizmit

Flori Bashkim Kasaj Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.81

Specialist

Sektori i Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve për Arsimin e Lartë, Drejtoria e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Arsimit, Sportit dhe 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Nerenxa Sadik Alia Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.81

Specialist (Shkenca Sociale)

Sektori i Përafrimit të Legjislacionit dhe Ndihmës së Hua j

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjensia e Pagesave)

Enea Fatmir Babameto Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 9.82

Specialist

Sektori i Monitorimit të Institucioneve të Tjera të Varësisë, Drejtoria e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, Drejtoria e Përgjithshme 

Ministria e Drejtësisë

Ina Xhafer Lamllari Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 9.82

Specialist për Komunikimet Shkencore dhe Marrëdhëniet me Jashtë dhe me Publikun

Akademia e Shkencave

Samanta Fatmir Rexhepi Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 9.82

Specialist

Sektori i promocionit

Agjencia Kombëtare e Turizmit

Valeria Adrian Filipi Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 9.83

Specialist

Sektori i Çështjeve Shoqërore

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Denisa Hekuran Laçi Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 9.82

Specialist

Ministria e Drejtësisë

Mariklen Agron Menkshi Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.83

Specialist

Sektori i Marrëdhënieve dhe Koordinimit Institucional, Drejtoria e Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Manjola Aleksandër Koleci Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.83

Inspektor

Sektori i Çertifikimit, Master Planeve, Mjedisit dhe Cilësisë së Shërbimit, Drejtoria e Aeroporteve

Autoriteti i Aviacionit Civil

Greta Engjell Fico Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.83

Specialist

Sektori i Lehtësive Doganore, Transitit dhe Informimit të Operatorëve, Drejtoria e Procedurave Doganore

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Teuta Agim Gjerllaku Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.83

Specialist

Sektori i Arkiv Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Izaora Roland Çollaku Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.83

Specialist (Redaktor)

Sektori i Arkiv‐Protokollit, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe 

Specialist

Sektori Teknik, Drejtoria Ligjore dhe Teknike

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Zana Myslim Zoto Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja: 9.83

Specialist

Sektori Juridik, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

Drejtoria e Përgjithshme Detare

Zamira Fatmir Saraçi Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja: 9.83
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Drejtoria e  Përgjithshme e  Policisë së  Shtetit

Arta  Preng Bazhella Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja:  9.79

Specialist

Sektori i Qerasë  dhe Zonave me Prioritet Zhvillimin  e Turizmit

Agjencia Kombëtare e Turizmit

Damiano  Gjergji Aliaj Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja:  9.79

Specialist

Sektori i Çështjeve Sociale dhe Koordinimit  të Projekteve

Instituti i Integrimit të  të  Përndjekurve  Politikë

Inspektor

Sektori i Kontrollit në Pikat e Inspektimit  Kufitar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit  Qarku Durrës

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Romina  Luan  Gjoni Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja:  9.80

Specialist (Burime Njerëzore / Arkivist / Magazinier)

Sektori i Financës  dhe Shërbimeve

Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor, Korçë

Vojsava  Xhaferr Copani Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja:  9.80

Specialist

Sektori i Shërbimeve

Suela  Robert Qatipi Shqipëri Publik ‐ 2017, Mesatarja:  9.80

Specialist

Sektori i Promovimit  dhe Qendra e  Trajn imeve në Fushën e Pronësisë Industriale

Drejtoria e Përgjithshme e  Pronësisë Industriale

Ardit Hazir Kovaçi Shqipëri Publik ‐ 2018, Mesatarja:  9.80
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Ditët e sotme shumë njerëz
janë në krye të një pune të
cilën e kanë zgjedhur për të

siguruar të ardhura apo edhe për
të vënë në praktikë atë që për vite
me radhë studiuan nëpër shkolla.
Por ajo që të gjithëve na dallon ësh-
të fakti se gjithkush nga ne ka pa-
sionet dhe dëshirat e tij të cilat në
një mënyrë apo në një tjetër i real-
izon (gjithnjë nëse ka mundësi apo
nëse janë mjaftueshëm të mëdha
për t'u realizuar). Ndërkaq një gjë
të tillë ka arritur të realizojë edhe
Stela Rustemaj. Nuk mund të themi
se bën një jetë të dyzuar, por një jetë
të mbushur me ngjyra në kuptimin
e plotë të fjalës. Ditën ajo është në
krye të punës si juriste ku edhe ka
përfunduar studimet, ndërsa në
pasdite e deri në orët e vona ajo i
përkushtohet gjysmës tjetër të saj,
pikturës. Por si lindi pasioni dhe pse
tani vendosi që ta sjellë në jetë? Në
një intervistë për "Vip Pages" të
"Gazeta Shqiptare", Stela na rrëfen
pak nga bota e saj e veçantë e per-
ceptimit të artit. "Nëse një ditë do
ta gjeja veten të ndarë nga piktura
unë do isha një hap më larg vetes.
Piktura është pasqyra ime, është
reflektim i asaj çka unë nuk shpreh
dot verbalisht. Prandaj nëse një dite
nuk do të pikturoja, do të dija më
pak për vetëveten, do të isha më e
huaj ndaj asaj që jam", ka thënë
ndër të tjera Stela. Për më tepër nji-
huni me pasionin e saj dhe atë që
vërtetë mund t'ju frymëzojë në in-
tervistën e mëposhtme.

Keni mbaruar studimet përKeni mbaruar studimet përKeni mbaruar studimet përKeni mbaruar studimet përKeni mbaruar studimet për
ekekekekekonomi dhe juridik ndëronomi dhe juridik ndëronomi dhe juridik ndëronomi dhe juridik ndëronomi dhe juridik ndërkkkkkohë qëohë qëohë qëohë qëohë që
ushtroni këtë të fundit. Cila ishteushtroni këtë të fundit. Cila ishteushtroni këtë të fundit. Cila ishteushtroni këtë të fundit. Cila ishteushtroni këtë të fundit. Cila ishte
shtysa para 8 vitesh që ju beri t'ishtysa para 8 vitesh që ju beri t'ishtysa para 8 vitesh që ju beri t'ishtysa para 8 vitesh që ju beri t'ishtysa para 8 vitesh që ju beri t'i
jepnit jetë pasionit për pikturën?jepnit jetë pasionit për pikturën?jepnit jetë pasionit për pikturën?jepnit jetë pasionit për pikturën?jepnit jetë pasionit për pikturën?

Unë e kam dashur pikturën që
fëmijë, por, asnjëherë nuk kam pa-
sur dëshirën të studioja për të. Mjaf-
tohesha me skicat, pikturat në letër
dhe në muret e dhomës. Ishte një
dite e zakonshme ajo që unë ven-
dosa të pikturoja në telajo dhe
shumë e rastësishme.

Në çfNë çfNë çfNë çfNë çfarë lloj kaarë lloj kaarë lloj kaarë lloj kaarë lloj katetetetetegorie hgorie hgorie hgorie hgorie hyn aryn aryn aryn aryn artititititi
juaj?juaj?juaj?juaj?juaj?

Arti im është art modern, ab-
strakt. Është konceptual, ku gjith-
kush e percepton në mënyrën e
vetë.

Përse në pikturat tuaja përfshi-Përse në pikturat tuaja përfshi-Përse në pikturat tuaja përfshi-Përse në pikturat tuaja përfshi-Përse në pikturat tuaja përfshi-
ni edhe trupin tuaj përveç du-ni edhe trupin tuaj përveç du-ni edhe trupin tuaj përveç du-ni edhe trupin tuaj përveç du-ni edhe trupin tuaj përveç du-

Pikturimi me gjithë trupin,
'bëhem një' me veprën time

Rrëfehet piktorja: Jam e apasionuar pas pikturës së Jackson Pollock

"Nëse s'do të pikturoja, do dija më pak për veten, do isha më e huaj ndaj asaj që jam"

Pamela Aliaj

arve? Çfarë simbolike ka kjo llojarve? Çfarë simbolike ka kjo llojarve? Çfarë simbolike ka kjo llojarve? Çfarë simbolike ka kjo llojarve? Çfarë simbolike ka kjo lloj
metode për ju?metode për ju?metode për ju?metode për ju?metode për ju?

Pikturimi me duar dhe trupin
krijon një lidhje më organike me
pikturën. Gjithashtu, është pasa-
porta ime në art, pra në këtë
mënyrë krijoj karakterin e pik-
turave të mija. Heqja e kufirit mi-
dis krijuesit dhe veprës artistike
lejon të "bëhem një" me veprën e
artit.

A keni pasur ndonjë pikturë, eA keni pasur ndonjë pikturë, eA keni pasur ndonjë pikturë, eA keni pasur ndonjë pikturë, eA keni pasur ndonjë pikturë, e

cila është ende në studion apo sh-cila është ende në studion apo sh-cila është ende në studion apo sh-cila është ende në studion apo sh-cila është ende në studion apo sh-
tëpinë tuaj dhe s'keni dashurtëpinë tuaj dhe s'keni dashurtëpinë tuaj dhe s'keni dashurtëpinë tuaj dhe s'keni dashurtëpinë tuaj dhe s'keni dashur
aspak ta shisni? Pse?aspak ta shisni? Pse?aspak ta shisni? Pse?aspak ta shisni? Pse?aspak ta shisni? Pse?

Po, është piktura, e cila titullo-
het "Plagët" dhe është realizuar në
një moment shumë të vështirë të
jetës sime, në një moment ku
dikush është ndarë nga jeta. Jam
shumë e lidhur me atë pikturë.

Si i lind frymëzimi për një pik-Si i lind frymëzimi për një pik-Si i lind frymëzimi për një pik-Si i lind frymëzimi për një pik-Si i lind frymëzimi për një pik-
turë Stelës?turë Stelës?turë Stelës?turë Stelës?turë Stelës?

Çdo moment për mua është një

moment frymëzimi. Sigurisht që në
disa momente jam më e frymëzuar
e në disa më pak, por karakteri im
individual më bën të gjej frymëzim
nga çdokush, nga çdo gjë dhe në çdo
moment. Dita më ofron shumë mo-
mente prej të cilave unë ngacmo-
hem për t'i shprehur përmes pik-
turës.

Si do të ndihej Stela nëse përSi do të ndihej Stela nëse përSi do të ndihej Stela nëse përSi do të ndihej Stela nëse përSi do të ndihej Stela nëse për
një moment nuk do të merrej mënjë moment nuk do të merrej mënjë moment nuk do të merrej mënjë moment nuk do të merrej mënjë moment nuk do të merrej më
me pikturat e saj?me pikturat e saj?me pikturat e saj?me pikturat e saj?me pikturat e saj?

Gjithsecili nga ne është në ndry-
shim të vazhdueshëm. Pasioni im
për piktura, jo! Nëse një ditë do ta
gjeja veten të ndarë nga piktura
unë do isha një hap më larg vetes.
Piktura është pasqyra ime, është re-
flektim i asaj çka unë nuk shpreh
dot verbalisht. Prandaj nëse një dite
nuk do të pikturoja, do të dija më
pak për vetëveten, do të isha më e
huaj ndaj asaj që jam.

A ka një pikë takimi mes pik-A ka një pikë takimi mes pik-A ka një pikë takimi mes pik-A ka një pikë takimi mes pik-A ka një pikë takimi mes pik-

Stela Rustemaj:
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Çudit me deklaratën këngëtarja:
Djemtë s'më afrohen se rri me mamin

Ajo s'para parapëlqen të flasë për jetën private duke u munduar
ta ketë të tillë sa më shumë të mundet. Ndërkaq ka bërë përjas-

htim së fundmi e ftuar në emisionin 'Mirage'. Këngëtarja Adelina
Berisha duke qenë se është e shoqëruar shumicën e kohës me ma-
manë e saj, gazetarja e pyeti nëse e ëma po e pengonte atë për të
nisur një lidhje. Adelina u shpreh: "Shpeshherë ndjej që njerëzit nuk
kanë guxim të më afrohen se kam mamin pas vetes. Por kam mo-
mente kur dal me shoqërinë. Kur të ketë diçka të re në jetën time
private do e merrni vesh."  Ndërkaq kujtojmë se burime të "Gazeta
Shqiptare" zbuluan se ajo ishte në një lidhje me djalin e deputetit
Koka, Arbri, por ajo s'ka pranuar të prononcohet lidhur me këtë
gjë.

Shpati e ka gjetur nusen, por nëna është kundër?
"Vajzat e mira i gjen në fakultet, jo në diskotekë!"

Këngëtari Shpat Kasapi prej kohësh është përfolur se s' është
më beqar. Ai e ka gjetur gjysmën tjetër dhe për këtë foli dje

në emisionin e Rudina Magjistarit, i ftuar bashkë me të ëmën,
Gjylymsere Kasapi. Shpati nuk ngurroi të bënte shaka me këshil-
lat që nëna e tij i jep gjithnjë para se të dalë në mbrëmje për
t'u argëtuar. "Kur dal natën më thotë, po pse nuk rri në shtëpi.
Vajzat e mira i gjen në fakultet jo në diskotekë". I pyetur nga
moderatorja nëse është i dashuruar, ai u shpreh se ndihet "deri
diku", pasi është në fillimet e lidhjes me një vajzë nga Kosova.
"Jam deri diku. Po fillimet janë normale. Nuk ia kam prezantuar
mamit". Duke qenë se nëna e këngëtarit nuk e ka takuar ende
vajzën, ajo dha miratimin live në emision se tashmë është koha
që djali i saj të martohet dhe të krijojë familje. Ndërsa mesazhi
i fundit i nënës së tij për vajzën që i ka rrëmbyer zemrën
këngëtarit është ky: "Cilado vajzë që do të jetë e dashura e
Shpatit, do të jetë e dashur dhe për mua. Gjithmonë falim,
gjithmonë gëzohemi dhe emocionohemi kur fëmijët bëjnë një
vepër të mirë dhe na dëgjojnë". Një vjehrrë që të gjithë do ta
donin apo jo?

:

turës dhe profesioneve që keniturës dhe profesioneve që keniturës dhe profesioneve që keniturës dhe profesioneve që keniturës dhe profesioneve që keni
mbaruar shkollën?mbaruar shkollën?mbaruar shkollën?mbaruar shkollën?mbaruar shkollën?

Ka një pikë takimi midis profe-
sionit dhe pikturës dhe ajo është
balanca ime. Nëse njëra më mban
me këmbë në tokë, tjetra më jep
gjithë lirinë e fantazisë, ëndrrave
dhe botës sime të brendshme.

A keni ndonjë piktor/e të cilinA keni ndonjë piktor/e të cilinA keni ndonjë piktor/e të cilinA keni ndonjë piktor/e të cilinA keni ndonjë piktor/e të cilin
e studioni apo edhe frymëzoheni.e studioni apo edhe frymëzoheni.e studioni apo edhe frymëzoheni.e studioni apo edhe frymëzoheni.e studioni apo edhe frymëzoheni.
Është dikush që i përqaset stiliËshtë dikush që i përqaset stiliËshtë dikush që i përqaset stiliËshtë dikush që i përqaset stiliËshtë dikush që i përqaset stili
juaj i punës?juaj i punës?juaj i punës?juaj i punës?juaj i punës?

Jackson Pollock. Jam e apasion-
uar pas pikturës së tij. Megjithatë
kjo nuk definon shijet e mija në pik-
turë pasi nuk jam e lidhur vetëm

me stilin e tij por sesi vijnë tek unë
pikturat e tij. Kjo do të thotë që nuk
limitohem në një aspekt të pik-
turës, por shkoj më tej.

Së fundmi keni folur për një ek-Së fundmi keni folur për një ek-Së fundmi keni folur për një ek-Së fundmi keni folur për një ek-Së fundmi keni folur për një ek-
spozitë që do të hapni me vepratspozitë që do të hapni me vepratspozitë që do të hapni me vepratspozitë që do të hapni me vepratspozitë që do të hapni me veprat
tuaja. Ktuaja. Ktuaja. Ktuaja. Ktuaja. Kur do ta rur do ta rur do ta rur do ta rur do ta realizoni?ealizoni?ealizoni?ealizoni?ealizoni?

Vështirë të them një datë të sak-
të, por le të shpresojmë që sa më
shpejtë.

A keni menduar ndonjë emërA keni menduar ndonjë emërA keni menduar ndonjë emërA keni menduar ndonjë emërA keni menduar ndonjë emër
për ekspozitën që përfshin apo ipër ekspozitën që përfshin apo ipër ekspozitën që përfshin apo ipër ekspozitën që përfshin apo ipër ekspozitën që përfshin apo i
bashkbashkbashkbashkbashkon frymën e gjithë von frymën e gjithë von frymën e gjithë von frymën e gjithë von frymën e gjithë veeeeepraprapraprapravvvvve?e?e?e?e?

Ende jo, por, besoj dhe emri i ek-
spozitës do më vijë në një moment
që as vetë s'do e kuptoj se si.



16 E mërkurë 6 Mars 2019

Dy presidentët Meta dhe Pahor
shijojnë ushqimin shqiptar bio

Presidenti i Sllovenisë Borut Pahor zhvilloi një vizitë në Tiranë me takime të
shumta. Gjatë ditës së djeshme ai bashkë me kreun e shtetit shqiptar Ilir Meta

kanë vizituar një biznes privat familjar në kryeqytet. Njoftimin për këtë vizitë e
bëri publik Presidenti Meta me një shënim në faqen e tij në 'Facebook'. "Kënaqësi e
veçantë që së bashku me Presidentin e Sllovenisë, Borut Pahor të vizitonim sot
(dje) Uka Farm, një biznes model e familjar i mbështetur fort në traditën më të
mirë të prodhimeve shqiptare bio", shprehet z.Meta.

Zgjidhja gjeniale e policisë, leu shtyllat
me graso që të mos prishnin kamerat

E bija mbush 4 vjeçe, Spiropali: M'u
shfaqe në eko më e madhe se bota
Elisa Spiropali, ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin

është nënë e një vajze të quajtur Nalta, e cila mbush mbushi  4 vjeç. Në
këtë ditëlindje, Spiropali i bën një dedikim publik ku shkruan: 'Nalta, Sot je
4 vjeçe. Tashmë ke filluar të vishesh vet. Kur flet, më nuk belbëzon. Kur
këndon, nuk stonon. Kur reciton, aktron. T'a uroj këtë ditëlindje ty bija ime
që m'u shfaqe në ekran në ekon e parë, grimcë më e madhe se bota, më e
dhimbsur se jeta, më e dashur se gjithçka'". Spiropali publikoi dhe një foto,
ku të dyja, nënë e bijë, shijojnë detin.

Berisha më në formë se kurrë,
nuk i bën gjë as gazi lotsjellës

Ish-kryeministri Sali Berisha njihet për karakterin e tij të fortë edhe
sportiv. Këtë anë të karakterit të tij nuk harron ta tregojë edhe këto

ditë protestash për opozitën, ku ai jo vetëm që ka qëndruar nga fillimi
deri në fund të tyre, por edhe ka mundur të përballet edhe me gazin
lotsjellës të përdorur shpesh nga policia. Edhe dje ai qëndroi për afro 3
orë në protestën para Kuvendit, ndërsa shoqëroi protestuesit deri te KQZ
dhe u kthye bashkë me ta në selinë e PD. Pavarësisht orëve të gjata të
qëndrimit në këmbë ai është dukur goxha në formë. Duke marshuar drejt
selisë së Partisë Demokratike, Berisha ka folur me gazetaren e "News24",
Klodiana Lala. Ndërsa gazetarja i ka vënë në dukje se duket në formë pasi
policia përdori gaz lotsjellës dje në protestë, Berisha tha se edhe me gaz
është në formë. "Edhe me gaz jam në formë unë, nuk ka asgjë që më
pengon për të vazhduar betejën mua", - tha Berisha .

Na merrni seriozisht!

Krahas masave të shumta të sigurisë të marra për garantimin e
zhvillimit të një seance normale parlamentare, Policia e Rendit

kishte marrë dje dhe një masë të veçantë shtesë, që rrallë kujt mund ti
shkonte mendja. Nisur nga precedentët e mëparshëm ku protestuesit
kanë hipur nëpër shtylla dhe kanë dëmtuar kamerat e sigurisë dhe
altoparlantët me anë të të cilëve bëhej thirrje protestuesve të respek-
tonin ligjin dhe rendin publik, Policia e Shtetit kishte lyer të gjitha
shtyllat e ndriçimit përpara Kuvendit me graso makinash. Kjo për të
bërë të pamundur hipjen e protestuesve në shtyllat e ndriçimit dhe
dëmtimin e kamerave të reja të sigurisë dhe altoparlantëve të vendo-
sura ditët e fundit në ambientet para Kuvendit. Siç shihet edhe në
foto, që në orët e para të mëngjesit punonjës dhe mjete të policisë
bënë të mundur lyerjen e tyre me graso.

BULEVARDI
POLITIK

BULEVARDI
POLITIK

Na merrni seriozisht!
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Këshilla

Si të kujdesemi për lëkurën
gjatë pranverës?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Gjatë verës lëkura e
fytyrës ka nevojë
për lagështirë të

vazhdueshme, gjatë dimrit
për mbrojtje nga e ftohta,
ndërkohë që gjatë pran-
verës nevojitet një terapi e
veçantë vitaminash.
Kujdesemi për fytyrën në
pranverë, por, kjo nuk do të
thotë që duhet tejkaluar
përdorimi i tyre. Sasia e
madhe e vitaminave (mad-
je dhe vitamina C) mund të
shkaktojë hipervitaminë,
që çon në tharje, skuqje dhe
dehidratim të pjesshëm të
lëkurës. Për këtë arsye e
shëndetshme është taktika
dyfishe: Marrje e
brendshme në masë e vi-
taminave dhe aplikimi jas-
htëm i produkteve kozme-
tike me përmbajtje vitami-
noze. Zakonisht, me vitam-
ina pasurohet kozmetika e
përditshme, qofshin këto
kremra për ditën apo natën.
Për këtë arsye ato mund të
përdoren jo vetëm në peri-
udha që mungojnë vitami-
nat, por gjithmonë kur lëku-
ra ka nevojë për
përkujdesje.
CILAT VITAMINA TË
ZGJEDHIM?
LËKURA E THATË

Nëse me afrimin e pran-
verës lëkura juaj bëhet
shumë e thatë, përdorni
produkte kozmetike që
përmbajnë më tepër vita-
minë E. Vendoseni atë çdo
natë me ndihmën e një tam-
poni pambuku në pjesët e
thata të fytyrës, trupit dhe
në rrudhat e thella. Edhe ju
vetë mund të pasuroni
kremin që do të përdorni
nëse shtoni disa pika vita-
minë E, e cila shitet në far-
maci. Nëse lëkura juaj ësh-
të dëmtuar nga i ftohti,
kërkoni kombinimin e vita-
minës E me vitaminën A.
Kremin e duarve, i cili
përmban këto dy vitamina,
mund ta përdorni edhe për
zbutjen e bërrylave, gjun-
jëve, thembrat e këmbëve
apo për buzët e plasura. Ne
ju rekomandojmë dy maska
shtëpie, të cilat përmbajnë
vitaminë A dhe E. 1. Në
mbrëmje hidhni në ujë të
zierë një grusht me kajsi të
thata, ndërsa në mëngjes
shtypini dhe shtoni 2 lugë
kafeje kos. Mbajeni për 15
minuta në fytyrën tuaj dhe
do të shihni që ajo do të
zbutë lëkurën. 2. Grini hollë
majdanoz ( ai përmban
shumë vitaminë A) dhe sh-
toni vaj. Do të përfitoni një

maskë të jashtëzakonshme.
LËKURA E
YNDYRSHME

Nëse gjatë pranverës
lëkura juaj bëhet poroze
dhe e yndyrshme, ju mund
të shmangni puçrrat e pa-
këndshme duke përdorur
kombinimin e vitaminës E
dhe C. Maska në kushtet e
shtëpisë. Përzieni një lugë
gjelle fruta të thata me një

lugë gjelle grurë dhe zhyti-
ni në ujë të nxehtë. Shtoni
15 pika limoni të freskët
dhe vendoseni maskën e
fituar për 20 minuta. Ajo do
të pastrojë poret tuaja dhe
do të rinojë ngjyrën e fy-
tyrës tuaj. Shenjat e krijua-
ra nga puçrrat mund t'i hiq-
ni me ndihmën e ma-
jdanozit të prerë hollë të
përzierë me kripë. Ai për-

doret në formën e piling-ut.
VITAMINA C

Një nga vitaminat më të
rekomanduara për lëkurën
është vitamina C. Ajo
përmirëson proceset e sh-
këmbimit, aktivizon funk-
sionet mbrojtëse të saj,
mbron muret e enëve të
gjakut, përmirëson ngjyrën
e lëkurës dhe normalizon
ndarjen e yndyrave nga

djersa. Mund të "përkëd-
helni" lëkurën tuaj me këtë
vitaminë nëse shtypni
pjesën e brendshme të çdo
lloj agrumi dhe shtoni kos
natyral pa përmbajtje
sheqeri. Mund të bëni edhe
maskë për fytyrën nëse
përzieni pataten ose lakrën
e bardhë me niseshte
patateje. Përdorni pa prob-
lem fruta dhe perime të ngr-

ira. Kur e dini se për çfarë
vitaminash ka nevojë lëku-
ra juaj, në fund të verës
mund të blini edhe "ilaçet"
e shijshme. Pastroni frutat
ose perimet, grijini hollë ose
shtrydhini dhe shtoni 1 lugë
gjelle vaj. Më pas futeni në
një qese dhe ngrijini. Kësh-
tu do të keni gati dhe
maskat për dimrin e ardhs-
hëm.
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Trashëgimtarët e ish-të dënuarve politikë, që nuk kanë
marrë dëmshpërblimin e këstit të tretë duhet të dorë
zojnë dokumentet në Ministrinë e Financave. Janë

në total 5 mijë përfitues, dosjet e të cilëve janë shqyrtu-
ar nga Drejtoria e Pagesave nga janari deri në tetor
të vitit të shkuar. Burime zyrtare nga ministria
bëjnë të ditur se trashëgimtarët njihen si përfitues,
por kanë mangësi në dokumentacion. "Gazeta Sh-
qiptare" zbardh sot listën e përfituesve me të gjitha
detajet për çdo dosje. Në listën e publikuar shëno-
het me "V" në rastet kur dokumenti është në rreg-
ull, me X kur është gabim dhe është kolona bosh
kur dokumenti nuk është paraqitur.

Ministria e Financave publikon listën me dosjet që ka shqyrtuar nga janari deri në tetor 2018

Ish-të përndjekurit, 5 mijë trashëgimtarët që marrin paratë
Dokumentet që duhet të plotësojë çdo përfitues

DOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTET
Të gjithë trashëgimtarët e ish-të dënuarve duhet të siguro-

hen pranë bankës në të cilën kanë hapur llogarinë që llogaria
e tyre është aktive. Në rast se llogaria nuk është aktive, shu-
ma e dëmshpërblimit kthehet mbrapsht në buxhet, duke sjellë
vonesa dhe ndërlikime të panevojshme. Kur kemi ndryshim
të identitetit, (emër/mbiemër), apo në rastet kur në certifikatë
ndryshon emri ose mbiemri, qoftë edhe me një germë të vetme
në krahasim me dëshminë e trashëgimisë apo prokurës, kartës
së identitetit dhe çdo dokumenti tjetër të nevojshëm, duhet
medoemos që në të gjitha dokumentet, emrat të jenë të njëjtë
me atë që është shkruar në certifikatën e lëshuar nga gjendja
civile. Në raste se ka transkriptime të gabuara gjatë kohës

nga një certifikatë e një periudhe të caktuar, atëherë këto ndry-
shime duhet të pasqyrohen brenda formatit të certifikatës,
apo edhe të një vërtetimi të veçantë të lëshuar nga zyra e
gjendjes civile. Ligji parashikon edhe rastet e ekzekutimeve
pa gjyq. "Në rastet e ekzekutimeve kapitale pa gjyq është i
domosdoshëm një vendim fakti gjykate që vërteton vdekjen,
plus një certifikatë negative e lëshuar nga zyra e gjendjes
civile. Në rastet kur për arsye të njohura në gjendjen civile
nuk ekzistojnë dokumente të periudhës përkatëse dhe ky
fakt vërtetohet nga gjendja civile, i interesuari është i detyruar
të bëjë një gjyq fakti, të cilin edhe në këtë rast si në pikën më
lart, duhet ta shoqërojë me një certifikatë negative", thuhet
në njoftimin që Ministria e Financave.
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FATIME REXHAJ V V V
SHEFQET REXHAJ V V

VALDETE ZALLI V V
VALENTINA MADANI V V

VALMIRA REXHAJ V P
BESNIK REXHAJ V P
FLORIN REXHAJ V P

VALBONE REXHAJ V P
SHKELQIM REXHAJ V V V

V V V
ZEF MARKU

DAVA NIKOLLI V P
LULA NIKOLLI V P

PJETER MARKU V V V
V V V

ANDONETA PAPAHRISANTHU V V V
PAVLI PAPAHRISANTHU V V
KOCO PAPAHRISANTHU V V
IRINI ORGOCKA V V

V V V
LUVIGJ VUKAJ V V V
PJETER VUKAJ V P
PRENDE NILAJ V P

GJON VUKAJ V P
NDUE VUKAJ V P

KATRINE TINAJ V P
V V V

TEFTA DEROMEMAJ V P
HAJDAR DEROMEMAJ V P
PETRIT DEROMEMAJ V P

SKENDER DEROMEMAJ V P
ILIR DEROMEMAJ V P

ESMA SHASKA V P

FETI DEROMEMAJ V V V
V V V

PAL GURI V P
MARIJE DEMA V P

KATRINE VATAJ V P
PRENDE MHILLI V P

ANGJELINA DEMA V V V
LEZE PJETRI V P

GJELOSH GURI
VLADI GURI V P

V V V
ABDULLAH BERHAMI V V XFKOPJE

SHPETIM BERHAMI X X
FATBARDH BERHAMI X X

ROLAND BERHAMI X X
BESNIK BERHAMI X X

SULEJMAN BERHAMI V V V
ERIOLA MISKU V V
DORINA BERHAMI V V

BUKURIJE BATHORJA V V
NEXHMI BERHAMI V V
BEDRIJE KERTUSHA V V

V V V
HUZRIE NEZHA V V X
QAZIM NDREU V

HAZIS NDREU V P
ABDI NDREU

ARSHI NDREU V V V
KADIFE HOXHA V P

ALLTANE HOXHA V P
V V V

HAJRIJE ALLA V V
AISHE KULLAFI V V
AHMET ALLA V V
XHANE BARDHI V V

NEXHMIJE LALA V V
MEREME BALLA V V
HANIFE SINA V V

V V V
ARIFE HOXHA V V V
SALI HOXHA V V

NEFARET HOXHA V V
VANGJEL THOMAI V V
FATIME DOLLANI V V
KADENE ZENELI V V

V V V
RIZA RUSI V V V

ZYLIHA RUSI V V V
SID'KI RUSI V V V

ADRIAN RUSI V V
MIMOZA DACI V V
MIRJAM TAIPI V V

SHPRESA RUSI V V
ABDYL RUSI V V V

ORMIR RUSI V V
VILMA TAIPI V V

EQEREM RUSI V V V
RIZA RUSI V

NERMIN TUZI V V
INDIRA BALA V V

THABIT RUSI V V
BAHRI RUSI V V V

GAZJON RUSI V V
MAKBULE RUSI (BUSHATI) V V V

V V V
ALIDIJE BREGU V V V
MIRELA VRAPI V V
ELIRA BREGU V V

CLIRIM BREGU V V
KLAUDI BREGU V P

V V V
LEZE ÇUNAJ V V V

SHUK ÇUNAJ V V V
PINE KRONI V X REV
GJON ÇUNAJ V P
DILE ÇUNAJ X X

MARIJE PJETRI V V             REV
NDOC ÇUNAJ V V REV
TOM ÇUNAJ V P

V V V
FRROK PRENGA

MARK PRENGA V P
NDUE PRENGA V V V

V V V
DILAVER LAMKA

ASTRIT LAMKA V V
V V V

SHAQIBE GJOLEKA V V V
AGIM GJOLEKA V V
DRITA PROKO V V
FATO BUSHI (BUSHAJ) V V V

SUELA BARKAJ V P
ARTEMIDA KOÇIRAJ V V V

V V V
DAUT DAUTI V V

RAMIZ DAUTI V V
NAXHIJE NOKA V V

SAKIP DAUTI V V
MUSTAFA DAUTI V V
FIQIRETE KOLTRAKA V V

V V
SULEJMAN KURTI V V V

NAFIJE NOGA V
ILIR NOGA V X

LETE LLESHI V V V
LILJANA VALTERI V V

VERE VALTERI V X
NIHAT KURTI V X

BESNIK KURTI V V V



E mërkurë 6 Mars  2019 -  19SPECIALE
ALMIRA KURTI V P

BEHIXHE KOLA V X X
YLBER VALTERI V X V

V V V
PETRINA FRASHERI V V V

FRENCIS FRASHERI V P
DANIEL FRASHERI V P
STELA FRASHERI V V V

V V V
ZELIHE MUJA V P

MUHAMET MUJA V X V
V V V

PASHKE PAJA V V V
PREK PAJA V V V
MARE LEKNIKAJ (PAJA) V P

V V V
MRIKA LLUSKU X p

agustin llusku v v v
V V V

ENGJELLUSHE LOCI V V
PETRIT DAJA V V

MARJANA DAJA V X
SEJDI V V V
ISUF V P

COL V V V
V V V

SULEJMAN ZUNA V V
ILIR ZUNA V V

DHURATA DOÇI V V
BURBUQE GJIZA V V

ZENEL ZUNA X V V
LUSHE REXHEPI V V V

LINDA SULAJ V V
ARBEN REXHEPI V V

ENGJELLUSHE ÇOLLAKU V V
RINA VITO V V

SOKOL REXHEPI V V
RIFAT REXHEPI V V

BALE SALA V V
V V

SULEJMAN KURTI V V V
NAFIJE NOGA V

ILIR NOGA V X
LETE LLESHI V V V

LILJANA VALTERI V V
VERE VALTERI V X

NIHAT KURTI V X
BESNIK KURTI V V V

ALMIRA KURTI V P
BEHIXHE KOLA V X X

YLBER VALTERI V X V
V V V

NURIJE BEU
JOLLDIZE RRUGEJA V

XHAHARIJE TURKU V V
NEZIR BEU V

NAMIRE CARA
NESRETE GJERGJAJ V V
HEROINA MATAJ V V

DASHURIJE KOCI V V
V V V

FERUZE ISAJ V V V
SELFO ISAJ V V V

PERPARIM ISA V V
BUKURIJE BENDO V

ARSHIN ISA V V
VAIT ISA V V

SHEFKI ISAJ V V V
XHAFERIE BANAJ V V

SULLTANE OLLI V V
RIZA ISA V V

LUMTURI TAFAJ V V
HASAN ISAJ V V V

KUJTIM ISA V V
FLUTURA PITKA V X

TEKI ISAJ V V V
NESIMI ISA V X
ARTA VELIU V V
KADRI ISA V X

XHEMAL ISAJ V X
NEXHIDIJE OLLI V V V

KIMETE LENGO V v
VLADIMIR OLLI V

FATIME HILA V V V
ARESIM HILA V V

NEFE HILA V V V
ELMIRA ANDONI V v

AFERDITA QORI V v
EMIN HILA V X

HETEMIJE XHAMAQI V V V
DONIKA XHAMAQI V V
HYSEN XHAMAQI V V

HASIME MULLAJ V V V
VALENTINA MULLAJ V V

ILIR MULLAJ V V
V V V

ROMINA MIRASHI V V
V V V

LULE MHILLI V V V
MIRASH MHILLI V V V

AGOSTIN MHILLI V P
VASIL MHILLI V P
FLORA MHILLI V P

FRAN MHILLI V V V
MIRE THANA V P

V V V
HEKURAN DADA V V
MEHMET DADA V V
NURIJE SELIMJA V V
ALIJE KUMINJA V V

V V V
IDAJET XHIKA V V

FATUSHE NDREU V V
HAJDAR XHIKA V V
LULJETA XHANI V V

SUZANA HIDRI V V
V V V

XHEMALIJE HAJDARI V V V
FERIT HAJDARI V P

SHPRESE TAHJA V P
AGIM HAJDARI V P
DRITA LOHJA V P

SADETIN HAJDARI V V V
V V V

ZOICA (ZARIFE) TARELLI V V V
BILBIL TARELLI V V

DASHAMIRE RUSI V V
IKA(DALLENDY GJIKA V V

ZOICA GJIKA V V
V V V

FADIL MUKJA V V V
HANIFE ALCANI V P

V V V
QIRANA PARTALI V V V
KULLA PARTALI X X
SPIRO PARTALI X X
KOSTA PARTALI V V

DHIMITRI PARTALI V V
STAVRO PARTALI V V

JANI PARTALI V V V
VASIL PARTALI V V

FROSINA FERULI V V
HRISANTHI MELLO V V

KALIPSO LEZO V V V 
FOTINI VRANGALLA V V

DHIMITRI LEZO V V
ELEFTERIA RAKA V V

ELI GAÇO X X
V V V

LATIF SHEMUNI V V V
MARIA DURO V V
PETRIT SHEMUNI V V
GEZIM SHEMUNI V V
ISMET SHEMUNI V V

SAFIGJE TAFA V V V
SANIJE BUZI V V

DALLANDYSHE SINANI V X
DASHURIE HOXHA V X

YLLI TAFA V X
ZENEPE BALLA V P
FETAH SHEMUNI V P

HAJDAR SHEMUNI V P
LUFTAR SHEMUNI V P
REFAT SHEMUNI V V V
BULE GOZHINA V V

RAMAZAN GOZHINA V V
RAPI GOZHINA V X

V V VSOSE BOLLANO V V
AGRON BOLLANO V V
JOSIF BOLLANO V V

MIRANDA ZOTO V V
NAPOLON BOLLANO V V V

TIMO BOLLANO V V
KOSTANDINA BOLLANO V V

V V V
BAJANE TAFA V V V

BIDE METHASANI V V V
HURMA NGOTA V P

GRUNESH JOLLA V P
YLLI METHASANI V P

TELHAT(GEZIM METHASANI V P
LIMAN METHASANI V P
TEUTA ZEBI V P

VERA BARUTI V P
GJYLIZARE SHEHI V P

FARI SHEHI V V V
V V V

FATMIR MEHMETI V V
ENGJELLUSHE MORCKA V V

ERMELINDA FISHTA V V
V V V

NURIJE DERVISHI V V V
FATIME QAMA V P
FIQIRI DERVISHI V V V

GRAMOZ DERVISHI V P
DALLANDYSHE DERVISHI V P

GEZIM DERVISHI V
JULJAN DERVISHI V P

V V V
BELKIZE HYSENI V V V

DRITE HYSENI V X
ALI GASHI (HYSENI) V V

V V V
HAMZA KAZAZI V V
LIRIJE KARAGJOZI V V

V V V
Qemal Lecini V V

File Becerri V V V
Lumturije Rudi V V

Gezim Becerri V V
Ejup Becerri V V

Bardhyl Becerri V V
Zihni Becerri V V
Laje Gjuzi V V

Mimoza Kariqi V V
Qefsere Qosja V V

Fadil Becerri V V
Petrit Becerri V V

Zije Cela V V V
Hajrie Mansaku V V
Diana Qesja V V
Ismet Cela V V
Dushe Veliu V V
Drita Cela V P
Artan Cela V V V

Dhurata Dishani V V
V V V

ZENEL BYLYKBASHI V V V

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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Bajram Hallkokondi,
oficeri që i shkroi Uillsonit

Opinioni i   Ditës

Nga ILJAZ ISMAILI

... presidentit Uillson, Letrën me
kërkesat e shqiptarëve.

Në vitin 1914, Bajram
Hallkokondi ishte në luftë me re-
belët, të cilët ishin kundër Princ
Vidit, e pro Greqisë dhe Serbisë.

Më 24 dhjetor të vitit 1914, tru-
pat italiane pushtuan Vlorën. Ad-
mirali italian Patrisi, zbarkoi me
1000 ushtarë detarë në Skelë, të
cilët u pasuan me ardhjen e regji-
mentit të X-të të bersalierëve, nën
komandën e kolonel Moskos.
Burri i madh e poeti brilant Ali
Asllani, i cili atë kohë ishte zëv-
endësprefekt, shkoi në konsul-
latën italiane dhe pyeti konsullin:-
Pse zbarkojnë ushtarë italianë në
Skelë, në një kohë kur këtu
mbretëron rregulli dhe qetësia? E
konsulli italian iu përgjigj:-"Nuk
të takon ty, të pyesësh për këtë,
pasi është marrë vesh Roma me
Durrësin"(lexo: Esatin).

BËNË DHE SHKRUAN HIS-
TORI...

Familjet e mëdha shqiptare,
janë quajtur të tilla, nga bijtë që
kanë nxjerrë, nga veprat që ata
bënë në shërbim të atdheut. Më së
shumti, ato familje nxorën nga një
pinjoll, që la emër të pashlyeshëm
me shërbesat që bëri për atdheun.

Sa për të ashtuquajturat famil-
je "të mëdha", ato që morën ofiqet
e otomanëve dhe timaret prej tyre,
i ka gjykuar dhe do t`i gjykojë his-
toria, sado të jenë në numër shkar-
ravitësit që shkruajnë për to.

Por janë pak, shumë pak famil-
je të mëdha, që nxorën dy apo edhe
më shumë bij të lavdishëm, të cilët
i shërbyen atdheut me përkushtim
patriotik të pa cak, secili në fush-
ën ku shkëlqente.

Njëra nga këto familje, është
Familja Hallkokondi e Vlorës, dy
bijtë e së cilës-Sali dhe Bajram
Hallkokondi, bënë vepra që kohët
nuk munden t`i shlyejnë.

Vëllai i madh, Sali Hallkokon-
di, ishte njëri nga personalitetet
më të spikatura të Shqipërisë në
gjysmën e parë të shekullit të
njëzet. Kryeakademiku i këtij ven-
di, e kryetari i Akademisë së Sh-
kencave të Shqipërisë Prof. Aleks
Buda, shkruante:-"Sali
Hallkokondi është një intelektual
i shquar i vendit tonë". Kurse pro-
fesor Skënder Luarasi, kur Zogu e
vrau Sali Hallkon pas shpine në
vitin 1936, si shumë të tjerë, do të
shkruante: "Po të mos e kishte
vrarë Zogu Sali Hallkokondin, Sh-
qipëria do të krenohej me mend-
jen e tij enciklopedike"... Saliu ësh-
të autori i së parës Histori të shk-
ruar të Shqipërisë, "Histori e Sh-
qipërisë së Re", botim i vitit 1923.
Ashtu siç është autor i të parit
Fjalor Enciklopedik("Fjalori
Gjithfarësh"- e quante ai), por edhe
i "Fjalor Kombiar i Kulturës dhe
Historisë", e i shumë veprave të
tjera, të cilat u morën e u përdorën
nga "doktorët" e ardhshëm të këtij
vendi. Të vërtetën lakuriqe për
këtë fakt, e tha Prof. Gazmend
Shpuza në përurimin e
Monografisë me autor prof. Bard-
hosh Gaçe në datën 10 maj 2005, në
sallën e SHQUP-it që patëm:- "Ne

historianët shqiptarë, le të mos
fshihemi pas gishtit tonë të vogël.
Të gjithë e kemi shfrytëzuar ve-
prën e Sali Hallkos. Unë konkre-
tisht, dy gradat e para shkencore,
i kam mbrojtur bazuar në punimet
e tij"...

Kurse kryetari i Akademisë së
Shkencave Prof. Ylli Popa në pre-
sidiumin e asaj salle, tha:-"Ju vlon-
jatët, krenoheni se Sali Hallkokon-
di ishte vlonjat....Gabim e keni,
sepse ai i kishte kapërcyer kufijtë
e Vlorës, e të Shqipërisë"

"Zotërues i gjuhëve frënge,
greke, perse, turke dhe italiane, ai
kishte një zotësi të rrallë arsyeti-
mi për ngjarjet, për zhvillimet poli-
tike dhe diplomatike, sidomos në
pasqyrimin e gjallë të historisë së
popullit shqiptar"(Bardhosh Gaçe,
Monografi, fq 92, bot. 2005)...

LUFTOI, POR "NUK SHKROI",
AI QË...

Vëllai i tij më i vogël Bajram
Hallkokondi-oficer, përveç
përkushtimit të pa fund ndaj çësh-
tjes kombëtare si njeri i arsimuar
e i kultivuar, ishte pajosur nga
natyra edhe me një oratori të pa-
shoqe. Ai bashkë me Avni Rustem-
in, Jani Mingën, Memo Meten etj,
ishin oratorët më të përgatitur që
e ngrinin Vlorën në këmbë, për të
luftuar kundër pushtuesve.

Bashkëpunëtor dhe luftëtar në
krah të Avni Rustemit, Jani
Mingës, Thoma Papapano, Kolë
Kamësi, Osman Haxhiu, Halim
Xhelo, Memo Mete etj. Bajram
Hallko ishte njëri ndër personalite-
tet e spikatura të viteve 1911-1925.

Viti 1915, e gjeti Shqipërinë jo
vetëm shesh lufte, por edhe me tre
"qeveri-ra shqiptare"; "qeveri" e
Shkodrës, "qeveri" e
Durrësit(Esati)-Shqipëri e mesme,
"qeveri" e Musa Qazimit, si dhe dy
"qeveri-ra" të huaja, atë  italiane
në Vlorë, dhe gjithë viset e Veriut
nën "qeverinë" e Serbisë. Traktati
i fshehtë i Londrës, kishte reali-
zuar të gjitha pazaret e bëra mes
"aleatëve" dhe Esat Toptanit...

Kurse në marsin e vitit 1916, tru-
pat italiane në Shqipëri numëronin
mbi njëqind mijë ushtarë. E në 15
shtator 1916, në zyrat e shtetit "sh-

qiptar", valonte vetëm flamuri ital-
ian, duke e lidhur Vlorën me Leçen,
si një provincë të saj...

E në shenjë mirënjohjeje për
shërbesat e çmuara, ata e emëru-
an Esatin, edhe "Princ i Shqipërisë
së Mesme"...

Ashtu siç do të emëronin në
vitin 1925 kryeministër, e në vitin
1928, edhe... "mbret të shqiptarëve",
vetë nipin e Esatit-Ahmetin, edhe
këtë, për shërbesat e çmuara kun-
drejt tyre.

Si ushtarak i zoti e atdhetar i
përkushtuar, ai luftoi në krye të
trupave shqiptare, në të gjithë Sh-
qipërinë. Qysh nga zona e Cakran-
it kundër austriakëve, kundër
grekëve në Gjirokastër e Përmet,
kundër serbëve deri në vitin 1921,
në Dibër, Mirditë dhe në Dukagjin.
Ashtu siç ishte në krye të ushtar-
akëve shqiptarë në Dhjetor të vitit
1924, në betejat e Kërrabës dhe Sh-
kallës së Tujanit kundër sllavëve,
që po sillnin Zogun në fronin që u
nevojitej atyre...

...I SHKROI LETËR UILLSONIT!
Janë drejtuar shumë letra e

nota proteste, nga shumë shqiptarë
patriotë e shoqata patriotike drej-
tuar Konferencës së Paqes në Par-
is. Ashtu siç edhe nga argatë të
regjur të të huajve.

Sepse..."Ishte arritur një dasi
ndërshqiptare, ndonëse jo fort e
dukshme, ku muhamedanët thir-
reshin "turq", ndërsa ortodoksët
"grekë" apo "kaurë". Kjo
ndodhi..."Për shkaqet e njohura, se
njëri përpiqej për "babën" e tjetri
për "papën", njëri për din, e tjetri
për kryq"(Sali Hallkokondi "Histo-
ria e Shqipërisë së Re" bot. viti
1923, fq. 238).

Por vetëm një letër arriti në
Amerikë, në zyrën e presidentit.

Sepse...në janar 1919, me porosi
të Uillsonit e me urdhër të Depar-
tamentit të Shtetit Amerikan, do
të mbërrinte në Shqipëri konsulli i
SHBA-ve në Torino, Jozeph Haven,
"Për të parë gjendjen në vend, e për
të hetuar dëshirat e popullit sh-
qiptar"...

Diplomati amerikan përshkoi
gjithë vendin, në jug dhe në veri.
Por kudo që shkonte, ishte nën

mbikëqyrjen e rreptë të trupave
italiane, e personalisht të gjeneral
Ferreros(Ferrero ishte komandant
i truparmatës së XVI italiane të
pushtimit në Shqipëri).

Në pamje të parë, dukej sikur
italianët kujdeseshin për sigurinë
e tij. Në fakt, ishte krejt e kundër-
ta. Ata nuk donin të lejonin komu-
nikimin e tij me shqiptarët.

"E para armë e shenjtë, e para
kryengritje kombëtare, është ajo e
Përmetit më 6 mars 1919, e cila tron-
diti aq keq politikën italiane, saqë
gjeneral Ferrero mori qortime të
rënda nga eprorët e tij në Romë.
Delegati amerikan, erdhi në Përmet
si në gjithë Shqipërinë, i shoqëru-
ar nga bajonetat italiane, të cilat
kujdeseshin të mos kishte veprime
patriotike. Nën zë, italianët
thoshin se "shqiptarët janë të egër,
e mund të vrisnin delegatin ameri-
kan". Por më 6 mars dy oficerë sh-
qiptarë, Bajram Hallkokondi dhe
Demo Korça përmes bajonetave ital-
iane i dhanë në dorë diplomatit
amerikan një letër për Uillsonin.
Letra për presidentin amerikan,
ishte shkruar në dy gjuhë, anglisht
dhe frëngjisht.

Mbasi shkoi në zyrë dhe e lexoi,
ai ftoi në zyrë të dy oficerët, me të
cilët bisedoi për dy orë rresht, pa
praninë e italianëve.

Në letër shkruhej:-"Populli i kra-
hinës së Përmetit, i mbledhur sot
në një miting proteste energjik dhe
kundër kërkesave imperialiste të
Venizellos, bazuar në parimet e
proklamuara nga Presidenti i
SHBA-ve Uillson, të pranuara prej
aleatëve, kërkon ndreqjen e pa-
drejtësive që iu bënë Shqipërisë në
Konferencën e Londrës 1912-1913, e
cila shkëputi Kosovën në favor të
Serbisë dhe Malit të Zi, Çamërinë
në favor të Greqisë, ku shqiptarët
atje, vazhdojnë të vuajnë të këqijat
e njohura. Konferenca e Parisit
duhet të korrigjojë gabimet e Lon-
drës, të na kthejë Janinën, Manas-
tirin dhe Kosovën. Të drejtën e
nëpërkëmbur nga Konferenca e
Londrës e kërkojmë sot, se vetëm
ashtu do mund të rrojmë të qetë.
Ndryshe s'do të pushojmë së
kërkuari, pasi i kemi trashëgim

nga stërgjyshërit tanë. Ne e duam
Shqipërinë nën mbrojtjen e
Amerikës dhe pa protektoratin e
Italisë, "etnografike, të lirë e
vetqeverimtare"...(Gazeta "Dielli",
Nr. 1484, Boston Mass, datë 28
mars 1919, f.1-2).

Diplomati u premtoi oficerëve,
se letra e tyre do t`i shkonte në
dorë presidentit amerikan. Dhe
letra shkoi në zyrën e tij. Argatët
qëllim-këqij(që thonë se ai nuk la
gjë të shkruar), le të kërkojnë në
Bibliotekën e parlamentit ameri-
kan, se atje e kanë letrën e përpi-
luar nga Bajram Hallkokondi.

Kuptohet, sa u largua ameri-
kani, të dy oficerët u burgosën.
Populli i Përmetit, por edhe xhan-
darët shqiptarë u ngritën me
armë, të fyer nga ky veprim.
Shpartalluan burgun dhe i nx-
orën oficerët. U vranë shtatë ush-
tarakë nga forcat e pushtuesve
italianë. Italia, u trondit nga vep-
rimi i Bajram Hallkos dhe Ferre-
ro tha:-"Nuk e dija se ai ishte
kundër nesh". Populli i Përmetit,
qysh atë ditë ngritit këngën: -
"S`njoha gjë, më plaçin sytë/ Që
kur s`helmova Bajramnë/ Unë e
quaj nga të mitë/ Ai bëkej propa-
gandë"...

Ndërsa Esati ato ditë, i shkru-
ante delegacionit italian në Paris
që... "Italia të ruajë mandatin e saj
mbi Shqipërinë dhe të marrë në
dorëzim portin e
Vlorës"(Monografia B.Gaçe, fq.
238-239).

E Myfiti i dërgonte telegram
Turhan Pashës, që kryesonte del-
egacionin shqiptar në Paris. Beu
i Libohovës i kërkonte atij të jepte
miratimin, për të kaluar Sh-
qipërinë e Jugut, "nën garancinë
e mbrojtjen e Italisë"(Muin Çami
"Lufta e popullit shqiptar për çlir-
imin kombëtar,1918-1920"(Përm-
bledhje dokumentesh, Akademia
e Shkencave RPSH, Instituti i His-
torisë 1976, fq.71)...

Familja Hallkokondi, mbeti
gur kilometrik i Historisë, sepse
kurrë ndër shekuj nuk hëngri
bukën e të huajit, kurrë nuk jetoi
me rrogat e pushtuesve, e kurrë
nuk u vu në shërbim të tyre. Sepse
kurrë nuk shfrytëzoi djersën dhe
gjënë e të tjerëve, por jetoi me
djersën e vet...

Njëri nga pasardhësit e Bajram
Hallkokondit(Hazis-në mos gaboj e
quajnë), i tha një argati qëllim-keq: -
"Po "Guri me Qiell", për të cilin ju
shkruani, çfarë ka lënë të shkru-
ar"?!?

Pra, bijtë e kësaj familjeje, i kry-
en më së miri detyrat ndaj Atdheut.
I shërbyen atij si shumë pak të tjerë,
me mendje e me pushkë, kurdo e
kudo që e lypi nevoja. Askush nuk
mund të thotë se duhej të bënin edhe
diçka tjetër. Madje u sulmuan, u bur-
gosën, u vranë pas shpine, u përzunë
vetëm për faktin se besonin që Atd-
heu i tyre(pra i yni) do të mund ecte
përpara, në një rrugë tjetër.

Ata e kthyen me jetët dhe veprat
e tyre atë familje, në një gur kilo-
metrik të historisë sonë ko-
mbëtare...
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E dashur Europë, Brexit është
një mësim për të gjithë ne

Sot do të përmbyteni nga këshillat
e të tjerëve. Veproni siç jua thotë
instinkti dhe mos u ndikoni nga
askush. Buzëqeshni me komentet
e tyre dhe pastaj ndihuni i lirë që t'i
shpërfillni ato.

DEMI

Dikush që ka një tendencë për t'i
bërë gjërat më të vështira se sa
duhet të jenë, mund të transmetojë
energji negative tek ti. Mos e lejoni
këtë gjë edhe nëse do t'ju duhet të
tregoheni pak i ashpër ndaj tij.
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Zbulimet e reja mund t'ju befasojnë
sot dhe gjithashtu mund t'ju edukojnë!
Kur dikush që e keni menduar se e
njihni brenda dhe jashtë, vepron në
një mënyrë krejtësisht të habitshme,
mos u frikësoni.

Ju mendoni se po flisni mjaft qartë,
por njerëzit e tjerë mund t'ju keqk-
uptojnë. Në ajër ka një mjegull të
ngatërruar, dhe shpjegimi i ideve të
komplikuara do të jetë shumë e vësh-
tirë. Këto mosmarrëveshje mund të
lindin edhe në dashuri.

Instinkti juaj i gjashtë po bëhet shpejt kup-
timi juaj ndaj nuk duhet të hezitoni që të
mbështeteni tek ai! Tani për tani vizioni juaj
është i paqarte për shkak te dëshirave
tuaja të shumta. Përpiquni të vini në zbatim
planet tuaja në biznes.

Vetëm punë dhe aspak argëtim nuk është
gjëja e duhur. Mos u shqetësoni aq shumë
për punën ose shkollën dhe filloni të ek-
sploroni aspektet më romantike të jetës suaj.
Përpiquni të shijoni muzikën, modën dhe
artin të cilat stimulojnë emocionet tuaja.

Kur të hyni sot në një situatë të re, kujdes-
uni për disa njerëz që duan të marrin të
gjithë kontrollin. Ata mund t'ju shohin si
konkurrencë (edhe nëse nuk jeni) dhe
ju japin më pak se një mirëseardhje të
ngrohtë. Çfarëdo që të bëni, mos e
merrni si personale këtë supë të ftohtë.

Thjeshtësia' është parulla e sotme. Mbani
gjërat të thjeshta dhe do të keni një ditë
fantastike! Në punë ose në shkollë, mos
u shqetësoni me prezantime të komp-
likuara plot skema. Në jetën tuaj të dashu-
risë, mos krijoni skena dramatike.

Sot, do të dalë në dritë një informa-
cion i ri dhe kjo mund të bëjë që ju të
ripërkufizoni një nga vlerat tuaja. Një
person pa shtylle kurrizore po lëkun-
det në jetën tuaj - dhe kjo do të jetë
një ndjenjë e lodhshme.

Gjetja e mënyrave krijuese për të fituar ose
për të kursyer para do të jetë një sfidë e kënd-
shme për ju sot. Gjatë muajve të ardhshëm,
pasuria juaj në rritje mund të bëjë që disa njerëz
të jenë shumë ziliqar për ju. Nëse kjo ndodh,
ndani sekretet tuaja për suksesin financiar!

Thuhet se fëmijët kanë nevojë për disiplinë në
mënyrë që të jenë të lumtur dhe të shëndet-
shëm, por dhe të rriturit kanë nevojë për rreg-
ulla në jetën e tyre gjithashtu! Ti e di se cila
është zgjedhja e duhur, prandaj përpiquni që
ta bëni atë për të arritur atje ku doni.

Lejojeni ngrohtësinë tuaj të dalë në
sipërfaqe në çdo situatë të vështirë dhe
gjithmonë do t'ia dalësh me sukses.
Çdonjëri dëshiron të qëndrojë me njerëz
që i bëjnë të ndihen mirë. Prandaj lar-
gojini njerëzit negativë nga rrethi juaj.

Opinioni i   Ditës

Nga Emmanuel Macron

...Qytetarë të Evropës, nëse po
marr nismën t'u adresohem drejtpër-
drejt, nuk është vetëm në emër të
historisë dhe vlerave që na bash-
kojnë, por, sepse koha është thelbë-
sore. Pas pak javësh, zgjedhjet evro-
piane do të jenë vendimtare për të
ardhmen e kontinentit tonë. Që nga
Lufta e Dytë Botërore Evropa kurrë
nuk ka qenë aq thelbësore. Megjith-
atë, nuk ka qenë kurrë në një rrezik
të tillë. Brexit qëndron si simbol i
kësaj. Ai simbolizon krizën e një
Europe që nuk ka arritur t'i përgjig-
jet nevojës së popullit për t'u mbroj-
tur nga goditjet e mëdha të botës
moderne. Ai gjithashtu simbolizon
kurthin europian. Kurthi nuk qën-
dron në të qenit pjesë e Bashkimit
Europian; kurthi është te një
gënjeshtër dhe papërgjegjshmëria që
mund ta shkatërrojë atë. Kush i tha
popullit britanik të vërtetën për të
ardhmen pas Brexit? Kush u foli aty-
re për humbjen e aksesit në tregun e
BE? Kush i përmendi rreziqet për
paqen në Irlandë për rivendosjen e
kufirit? Kalimi në nacionalizëm nuk
ofron asgjë; është refuzim pa një al-
ternativë. Dhe ky është kurthi që
kërcënon të gjithë Evropën: shton
zemërim, mbështetur nga lajme të
rreme, që premtojnë asgjë dhe çdo
gjë.

Ne duhet të qëndrojmë të fortë,
krenarë dhe të kthjellët, përballë
këtij manipulimi dhe së pari, të
themi se çfarë në të vërtetë është
Europa. Është një sukses historik:
pajtimi i një kontinenti të shkatër-
ruar është një projekt i pashembullt
i paqes, prosperitetit dhe lirisë. Le të
mos e harrojmë kurrë këtë. Dhe ky
projekt vazhdon të na mbrojë sot.
Cili vend mund të veprojë më vete
përballë strategjive agresive nga fu-
qitë kryesore? Kush mund të preten-
dojë të jetë sovran, vetë, përballë gji-
gantëve dixhitalë? Si do t'i rezistojmë
krizave të kapitalizmit financiar pa
euron, që është forcë për të gjithë
BE-në? Pjesë e Europës janë,  gjith-
ashtu, ato mijëra projekte të përdit-
shme që kanë ndryshuar fytyrën e
rajoneve tona: shkolla të rinovuara,
rrugë të ndërtuara dhe interneti me
shpejtësi të lartë. Kjo luftë është një
angazhim i përditshëm, sepse Euro-
pa, si paqja, nuk mund të merret
kurrë si e mirëqenë. E ndjek atë pa u
lodhur, në emër të Francës, në
mënyrë që ta çojë Europën përpara
dhe të mbrojë modelin e saj. Ne kemi
treguar se gjërat që u thanë ishin të
paarritshme, krijimi i një aftësie
mbrojtëse evropiane dhe mbrojtja e
të drejtave sociale, ishin, në fakt, të
mundshme.

Ne duhet të bëjmë gjithnjë e më
shumë, sepse ka një kurth tjetër:
kurthi i status kuosë dhe heqja dorë.
Të ballafaquar me krizat e mëdha
në botë, shpesh qytetarët pyesin: "Ku
është Evropa? Çfarë po bën Evropa?"
Për ta ajo është bërë një treg pa
shpirt.

Megjithatë, Evropa nuk është
thjesht një treg ekonomik. Është një
projekt. Një treg është i dobishëm,
por nuk harrohet nevoja për kufij
për të mbrojtur dhe vlerat që bash-
kojnë. Nacionalistët janë të gabuar
kur pretendojnë të mbrojnë identi-
tetin tonë duke u tërhequr nga BE,
sepse është qytetërimi evropian që
na bashkon, na liron dhe na mbron.
Por ata që nuk do të ndryshojnë as-
gjë, po ashtu janë të gabuar, sepse e
mohojnë frikën e ndjerë nga populli

ynë, dyshimet që dëmtojnë
demokracitë tona. Ne jemi në një
moment thelbësor për kontinentin
tonë, një moment kur së bashku ne
kemi nevojë për të ripërtëritur poli-
tikisht dhe kulturalisht formën e
qytetërimit tonë në një botë në ndry-
shim. Tani është koha për një ril-
indje evropiane. Prandaj, duke i rez-
istuar tundimit të izolimit dhe
ndarjes, unë propozoj që ta ndër-
tojmë këtë së bashku rreth tre am-
bicieve: liria, mbrojtja dhe përpari-
mi.

Mbrojtja e lirisë sonë
Modeli europian bazohet në lir-

inë: e njerëzve, të diversitetit të men-
dimeve dhe të krijimit. Liria jonë e
parë është liri demokratike: liria për
të zgjedhur udhëheqësit tanë teksa
fuqitë e huaja kërkojnë të ndikojnë
në votat tona në çdo zgjedhje. Unë
propozoj krijimin e një Agjencie
Evropiane për Mbrojtjen e
Demokracive që secili shtet anëtar
i BE-së të ofrojë ekspertë evropianë
për të mbrojtur procesin e tyre zgjed-
hor kundër sulmeve kibernetike
dhe manipulimeve. Në këtë frymë
të pavarësisë, ne duhet të ndalojmë
financimin e partive politike evro-
piane nga fuqitë e huaja. Duhet të
kemi rregulla evropiane që të
shmangin nxitjen e urrejtjes dhe
dhunës nga interneti, pasi respekti
për individin është themeli i
qytetërimit dhe dinjitetit tonë.

Mbrojtja e kontinentit tonë
E themeluar mbi pajtimin e

brendshëm, BE ka harruar realite-
tet e botës. Megjithatë asnjë komu-
nitet nuk mund të krijojë një ndjen-
jë përkatësie nëse nuk ka kufij ter-
ritorialë të mbrojtur. Kufiri është
liri në siguri. Prandaj ne duhet të
rishikojmë zonën e Shengenit: të
gjithë ata që duan të jenë pjesë e saj
duhet të përmbushin detyrimet e
përgjegjësitë (kontrollet e rrepta
kufitare) dhe solidaritetin (një poli-
tikë e vetme për azilin me rregulla
të përbashkëta të pranimit dhe re-
fuzimit).

Do na duhet një forcë e përbash-
kët kufitare dhe një zyrë europiane
për azilin, detyrime të rrepta kon-
trolli dhe solidaritet europian, në të
cilat secili vend do të kontribuojë
nën autoritetin e Këshillit Evropi-
an për Sigurinë e Brendshme. Për
sa i përket migracionit, besoj në një
Evropë që mbron vlerat dhe kufijtë
e saj.

Të njëjtat standarde duhet të zba-
tohen për mbrojtjen. Progres i kon-
siderueshëm është bërë në dy vitet
e fundit, por ne duhet të vendosim
një kurs të qartë. Një traktat mbi
mbrojtjen dhe sigurinë duhet të për-
caktojë detyrimet tona themelore në
bashkëpunim me NATO-n dhe ale-
atët tanë evropianë: rritjen e shpen-
zimeve të mbrojtjes, një klauzolë të
vërtetë të mbrojtjes së ndërsjelltë
dhe një këshill evropian të sigurisë,
me Britaninë e Madhe në bord, për
të përgatitur vendimet tona kolek-
tive.

Kufijtë tanë, gjithashtu, duhet të
garantojnë konkurrencë të nder-
shme. Cili vend në botë do të vazh-
dojë të bëjë tregti me ata që nuk re-
spektojnë asnjë nga rregullat e
tyre? Nuk mund të vuajmë në hesh-
tje. Ne duhet të reformojmë poli-
tikën tonë të konkurrencës dhe të
riformësojmë politikën tonë treg-
tare, penalizojmë ose ndalojmë bi-
zneset që komprometojnë interesat
tona strategjike dhe vlerat
themelore siç janë standardet mje-
disore, mbrojtjen e të dhënave dhe
pagesën e drejtë të taksave; dhe
miratimin e platformës evropiane në
industritë strategjike dhe prokurimin
tonë publik, si bëjnë konkurrentët
tanë amerikanë dhe kinezë.

Ringjallje shpirtit të përparimit
Europa nuk është një fuqi e

nivelit të dytë. Ajo në tërësinë e saj
është një forcë në pararojë: ajo gjith-
monë ka përcaktuar standardet e
përparimit. Në këtë, Europa duhet
të çojë përpara një projekt kon-
vergjence më shumë se ai i konkur-
rencës: Europa, ku është krijuar
siguria sociale, duhet të prezantojë
një mburojë sociale për të gjithë
punëtorët, duke garantuar pagë të
njëjtë për të njëjtën punë dhe një pagë
minimale të BE-së, për çdo vend, të
negociuar kolektivisht çdo vit.

Rifutja në rrugën e duhur, gjith-
ashtu, nënkupton të çojmë përpara
të kujdesin ndaj mjedisit. A do të
jemi në gjendje t'i shohim fëmijët
tanë në sy nëse nuk lajmë borxhin
tonë ndaj klimës? BE duhet të ven-
dosë objektivin e saj - zero karbon
deri në vitin 2050 dhe pesticidet të
jenë përgjysmuar deri në vitin 2025
- dhe t'i përshtatë politikat e saj në
përputhje me masat e tilla si kriji-
mi i një Banke Europiane për
Klimën për të financuar tranzicio-
nin ekologjik, një forcë evropiane

të sigurisë ushqimore për të
përmirësuar kontrollet tona ush-
qimore, masa kundër lobimeve,
vlerësim i pavarur shkencor të sub-
stancave të rrezikshme për mjedi-
sin dhe shëndetin. Ky imperativ
duhet të udhëheqë të gjithë vep-
rimet tona: nga Banka Qendrore te
Komisionin Evropian, nga buxheti
Europian te Plani i Investimeve për
Evropën, të gjitha institucionet
tona duhet të kenë klimën si man-
datin e tyre.

Progres dhe liri do të thotë të
jemi në gjendje të jetojnë nga puna
e gjithsecilit: Evropa duhet të
shikojë përpara për të krijuar
vende pune. Kjo është arsyeja pse
ajo ka nevojë jo vetëm për të rreg-
ulluar gjigantët dixhitalë duke ven-
dosur mbikëqyrjen europiane të
platformave kryesore digjitale (dën-
ime të shpejta për konkurrencën e
pandershme, algoritme transpar-
ente etj.), por edhe për të financuar
inovacionin duke i dhënë Këshillit
të ri Europian të Inovacionit një
buxhet në të njëjtin nivel me Shte-
tet e Bashkuara në mënyrë që të
çojë përpara rezultate të reja
teknologjike, si inteligjenca artifi-
ciale.

Një Europë e orientuar drejt
botës duhet të shohë nga Afrika,
me të cilën duhet të lidhim një mar-
rëveshje për zhvillimin e ardhshëm
afrikan me investime, partneritete
akademike dhe edukim për vajzat.

Liria, mbrojtja dhe përparimi: ne
duhet ta ndërtojmë përtëritjen eu-
ropiane në këto shtylla. Nuk mund
të lejojmë që nacionalistët pa
zgjidhje të shfrytëzojnë zemërimin
e njerëzve. Nuk mund të ecim në
gjumë në një Europë të zvogëluar.
Ne nuk mund të qëndrojmë në
rutinën e ditës me idenë se është
një ditë rutinë si gjithë të tjerat. Hu-
manizmi evropian kërkon veprim.
Dhe kudo, njerëzit janë çuar në
këmbë për të qenë pjesë e këtij ndry-
shimi. Pra, deri në fund të vitit, le
të sjellim, me përfaqësuesit e insti-
tucioneve të BE-së dhe shtetet
anëtare, një Konferencë për
Evropën, me qëllim që të propozo-
jmë të gjitha ndryshimet që
nevojiten për projektin tonë poli-
tik, të hapur edhe për ndryshimin
e traktateve të BE-së. Kjo konfer-
encë duhet të angazhojë panelet e
qytetarëve dhe të dëgjojë aka-
demikët, përfaqësuesit e biznesit
dhe punëtorët, si dhe udhëheqësit
fetarë dhe shpirtërorë. Do të për-
caktojë një udhërrëfyes për BE-në
që i përkthen këto prioritete krye-
sore në veprime konkrete. Do të
ketë mosmarrëveshje, por a është
më mirë të kemi një Europë statike
apo një Europe që përparon, ndon-
jëherë me shpejtësi të ndryshme
dhe kjo është e hapur për të gjithë?
Në këtë Europë, njerëzit do të mar-
rin kontrollin e së ardhmes së tyre.

Në këtë Europë, Britania e Mad-
he, jam i sigurt, do të gjejë vendin e
saj të vërtetë. Ngecja e Brexit është
një mësim për të gjithë ne. Na du-
het të ikim nga ky kurth dhe të
bëjmë zgjedhjet e ardhshme dhe
projektin tonë kuptimplotë. Ju
takon ju të vendosni nëse Evropa
dhe vlerat e progresit që ajo
mishëron, duhet të jenë më shumë
se vetëm një episod kalues në his-
tori. Kjo është zgjedhja që unë u jap:
së bashku të përcaktojmë rrugën
për përtëritjen europiane.
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ZHVILLIMET E FUNDIT

Di Françesko ikën, Panuçi
merr Romën të enjten?

Presidenti i FSHF-së flet për ngjarjen e fundit në Kamëz nga një aktivitet në Elbasan

Duka: Duhet policia në stadium,
tifozët nuk kanë kulturë si Anglia
Kreu i federatës dënon dhunën dhe pret reagim

SITUATA

Inter-Ikardi,
tani do të
nisë beteja
ligjore
Sipas asaj që rapor

ton "Corriere del-
lo Sport",  Suning
tashmë është
fokusuar për epokën
e re, atë pa Mauro
Ikardin në ekip. Kjo
vërtetohet nga
imazhet që klubi
zikaltër ka zgjedhur
si dëshmitarë komer-
cialë. Janë Skriniar,
De Vrij, Handanoviç,
Lautaro Martinez
dhe Perisiç, por jo
Ikardi, me të cilin
krisja tashmë duket
e parikuperueshme,
pas takimit që sul-
muesi pati me Spale-
tin dhe mjekun e In-
terit. Ndaj, Suningu
ka nisur epokën post-
Ikardi, i përjashtuari
nga billbordet e Aux
Group. Ish-kapiteni
ka refuzuar me një
"jo" të thatë të rik-
thehet të stërvitet
me grupin, duke vi-
juar të ankohet për
një dhimbje të fortë
në gju, ndërsa
ndërmjetësve u ësh-
të përgjigjur në
mënyrë të rëndë:
"Kjo është hera e fun-
dit që flas me ju për
këtë temë". Tashmë
duket se i vetmi që
mund të kthejë
qetësinë në dhomat e
zhveshjes është
Zhang, që do të ketë
një takim ballë për
ballë me Ikardin. Por
nëse argjentinasi vi-
jon të mos stërvitet
me skuadrën, javët e
ardhshme mund të
nisin dhe përballjet
ligjore, ndonëse rasti
është i paksa i komp-
likuar në këtë pikë.

e cila pritet të mbyllet të
mërkurën në darkë. Sipas me-
diave italiane, Di Françesko
nuk pëlqen aspak faktin që
vihet gjithmonë në diskutim
dhe si në rast kualifikimi, ash-
tu edhe eliminimi e do t'u japë
lamtumirën italianëve pas
ndeshjes kundër Portos. Ital-

ianët janë të bindur që lajmëri-
mi do të vijë pas ndeshjes dhe
për këtë arsye, klubi po zgjidh
gjithçka me shpejtësi për të
qenë i përgatitur që të enjten
që të bëjë të ditur emrin e tra-
jnerit të ri. Gjithashtu, në
mediat italiane shihet Kris-
tian Panuçi si kandidati më i

Kristian Panuçi mund
t'i japë lamtumirën që

këtë javë përfaqësueses sh-
qiptare të futbollit, me një
lëvizje të papritur e që do
të ishte një goditje shumë
e rëndë për ngjyrat kuqezi,
vetëm pak javë para fillim-
it të eliminatoreve të "Euro
2020". Gjithçka lidhet me
Eusebio Di Françeskon
dhe aventurën e tij te Roma,

mundshëm për të marrë
drejtimin e skuadrës deri në
fund të këtij sezoni. Ai është
në garë me Paulo Sousa, por
vetë në klub duan një ish-
futbollist që njeh ambientin,
ndaj zgjedhja bie tek ai. Siç
është shkruar edhe në ditët
e mëparshme, vetë Panuçi
është gati t'i japë lamtumirën
Shqipërisë, pasi mund të
ndërpresë me një penalitet
minimal kontratën që ka
lidhur në vitin 2017.

Dhuna ndaj arbitrit në
sfidën Kamza-Laçi ka
tronditur në themel

futbollin shqiptar. Armand
Duka thyen më në fund
heshtjen nga Elbasani, por
më shumë se sa më dorë të
hekurt, ka folur si diplomat,
si anëtar i Komitetit Ekzek-
utiv në UEFA. Sigurisht që
dënon dhunën, por në fund
të fundit ky është realiteti
shqiptar dhe pa prezencën e
Policisë së Shtetit është
shumë e vështirë që të
shmangen incidente të tilla.

Cilat do të jenë masat qëCilat do të jenë masat qëCilat do të jenë masat qëCilat do të jenë masat qëCilat do të jenë masat që
do të merdo të merdo të merdo të merdo të merrrrrrni për dhunën?ni për dhunën?ni për dhunën?ni për dhunën?ni për dhunën?

Ajo që ka ndodhur mua
dhe gjithë atyre që janë këtu
besoj se u ndjenë mirë që të
harrojnë që ka ndodhur në
Kamëz për të parë një gjë
shumë më të bukur këtu
dhe ky duhet të jetë në fakt
realiteti, kështu duhet të
jetë më mirë. Por, ja që kemi
edhe raste të tilla, si ai që
ndodhi në Kamëz, që është
një gjë shumë e shëmtuar,
por që futbolli për nga emo-
cioni që ka, për nga gara; sa
më e egër të jetë gara, aq më
shumë bëhen pak a shumë
të papërmbajtura emocionet
dhe këto emocione nuk
përmbahen vetëm me sh-
kollë edukimi, por me masa
të ndryshme sipas nivelit që
ndodhin. Në rastin konkret
pse vijnë këto? Kuptohet
niveli i shoqërisë shqiptare
dhe ne duhet të jemi realistë
ku jemi dhe ku është niveli i
shoqërisë shqiptare. Ai që
është agresori dhe ai që bën
dhunën patjetër që ka
peshën kryesore të fajit dhe
duhet të marrë dënimin e
duhur, por të gjitha këto dhe
të tjerët duhet të analizojnë
dhe të shohin se çfarë faji
kanë. Federata e Futbollit,
organizatorët e klubit dhe
gjithashtu edhe forcat e ren-
dit, të cilat duhet të ruajnë
rendin në Shqipëri. Në fillim
të këtij kampionati çuditër-
isht u mor një vendim që
policia nuk duhet të jetë
prezent në stadiume. Po të
jesh në zyrë dhe në letër ësh-
të një vendim 'OK' që kopjon
disa vende. Thonë kështu e
ka Anglia e kështu e ka Nor-
vegjia. Unë nuk besoj që

Anglia dhe Norvegjia kanë
nevojë për aq shumë policë
sa ishin sot në mëngjes në
parlamentin shqiptar, sepse
parlamentarët nuk flasin dot
me njëri-tjetrin. Kanë një
polici jashtë dhe një Gardë
brenda dhe niveli i futbollit,
që është akoma edhe më i
gjerë dhe presupozohet se
niveli intelektual duhet të
jetë pak më pak se i parla-
mentit duhet të luajë dhe të
ruajë vendin vetë pa po-
licinë. Federata ka marrë
masa sportive, vetëm atë ka
në dorë. Duhet që të gjithë
bashkë të bëjmë më të mirë.
Patjetër që çdo goditje lë
shenjë, do të duhet shumë
kohë që kjo të harrohet. Do
ndërpritet kampionati? Unë
pres që kë këtë një reagim
ndryshe nga policia, pasi re-
aliteti shqiptar nuk mund të
bëjë pa policinë në stadium.

A do ndikojë në ecurinëA do ndikojë në ecurinëA do ndikojë në ecurinëA do ndikojë në ecurinëA do ndikojë në ecurinë
e kampionatit ky episod?e kampionatit ky episod?e kampionatit ky episod?e kampionatit ky episod?e kampionatit ky episod?

Patjetër që çdo goditje lë
shenjë dhe kjo është një
goditje për kampionatin, që
do i duhet shumë, shumë

kohë dhe tashmë që ndodhi,
me të drejtë disa njerëz kuj-
tojnë… por ka ndodhur edhe

para 5 vjetësh apo 7 vjetësh,
kështu që një goditje që të
duhet shumë punë që ta rik-
uperosh.

Mendoni që ka bërë mjaf-Mendoni që ka bërë mjaf-Mendoni që ka bërë mjaf-Mendoni që ka bërë mjaf-Mendoni që ka bërë mjaf-
tueshëm federata për t'itueshëm federata për t'itueshëm federata për t'itueshëm federata për t'itueshëm federata për t'i
minimizuar këto raste?minimizuar këto raste?minimizuar këto raste?minimizuar këto raste?minimizuar këto raste?

E thashë disa herë që ma-
sat e Komisionit të Disi-
plinës kundër fenomeneve
të dhunës apo gjesteve anti-
sportive kanë qenë më se
normale, apo në respekt të
rregulloreve të lojës.

Ndërpritet kampionatiNdërpritet kampionatiNdërpritet kampionatiNdërpritet kampionatiNdërpritet kampionati
nëse policia nuk e kthen njënëse policia nuk e kthen njënëse policia nuk e kthen njënëse policia nuk e kthen njënëse policia nuk e kthen një
lloj vendimi duke qenë qëlloj vendimi duke qenë qëlloj vendimi duke qenë qëlloj vendimi duke qenë qëlloj vendimi duke qenë që
problematika është?problematika është?problematika është?problematika është?problematika është?

Unë pres që të kemi një
reagim ndryshe dhe të ulemi
dhe të bisedojmë ndryshe. E
thashë, për mua është e pa-
mundur, në fakt edhe për
shumë të tjerë. Në realitetin
që jemi do ishte shumë
bukur që futbolli dhe çdo lloj
aktiviteti tjetër të mos kish-
te polici, po të ishte me
stjuart apo me njerëz civilë,

por a është e mundur në
nivelin e kësaj shoqërie?!
Unë them jo. Nëse do funk-
siononte si një mekanizëm
perfekt që çdo shkelës pasi
ta bënte atë, të thirrej, të
dënohej qoftë dhe me 1 mijë
lekë gjobë, atëherë edhe
mund të shkojmë në vendi-
min që të mos ketë polici në
stadium. Kishim në Korçë,
ku 150 njerëz hynë në stadi-
um, bënë çfarë deshën, thy-
en gjithë atë stadium që me
shumë vështirësi e kemi
ndërtuar dhe asnjë nuk u
thirr, qoftë edhe për t'i
dhënë edhe një masë 100 le-
këshe. U dhunua fotografi në
Tiranë, në ndeshjen kundër
Partizanit, një zyrtar
ndeshjeje. Agresorët ishin të
filmuar, nuk ke ç'kërkon më
shumë. Nuk u ndalua
askush. E njëjta gjë ndodh
edhe tani. Kështu që nëse
nuk funksionojnë këto,
atëherë duhet të ketë forca
rendi në stadium.

Jeton Selimi

KOMBËTARJA GJERMANE

Lëv nis revolucionin,
jashtë tre lojtarë të Bajernit

MANÇESTER JUNAJTID

Lukaku-Pogba, sherr
për një penallti

Eliminimi i Gjermanisë në Kupën e Botës që në
fazën e grupeve u ka kushtuar shumë rëndë

lojtarëve titullarë, që kanë mbajtur peshën e skuadrës
në vitet e fundit. Sipas asaj që shkruajnë mediat gjer-
mane, Joakim Lëv së bashku me menaxherin e Ko-
mbëtares gjermane, Oliver Bierof, kanë shkuar në
Mynih për t'u takuar me tre nga titullarët e kësaj skua-
dre. Takimi ka qenë i rëndësishëm dhe Lëv u ka komu-
nikuar tre titullarëve të Bajernit të Mynihut dhe për-
faqësueses se nuk ka ndërmend t'i grumbullojë më ata
në të ardhmen, duke u shpjeguar dhe arsyet e këtij
vendimi. Lojtarët e skarcuar janë Mat Humels 31 vjeç,
70 ndeshje me Gjermaninë, Zherom Boateng 31 vjeç,
77 ndeshje me Gjermaninë, dhe Tomas Myler 30 vjeç,
100 ndeshje me Gjermaninë. Lëv pritet t'u japë për-
parësi elementëve të rinj për të ndërtuar një tjetër
skuadër cilësore si ajo që ndërtoi 10 vite të shkuara,
me të cilën arriti të shpallet kampion bote në Botëror-
in e zhvilluar në Brazil në vitin 2014.

Sulmuesit të Mançester Junajtid
it, Romelu Lukakut, nuk i ka

pëlqyer aspak vendimi i shokut të
ekipit, francezit Pol Pogba, që të go-
diste penalltinë, duke i hequr bel-
gut mundësinë për të realizuar një
tregolësh. Mançester Junajtid
priste Saumthemptonin dhe mes-
fushori i Kombëtares franceze këm-
bënguli që ta godiste ai penalltinë,
e cila mund ta çonte rezultatin në 4-2 për "djajtë e kuq".
Pogba e gaboi atë 11-metërsh dhe kjo tërboi pa masë
Lukakun, që kërkoi llogari me tone të ashpra ndaj mesfush-
orit, ndërsa u desh ndërhyrja e shokëve të skuadrës për t'i
ndarë ata. Ngjarja u komentua dhe nga trajner Solskjaer,
që ndër të tjera tha: "Patën një debat me tone shumë të
ndezura, sepse Lukaku nuk ishte aspak i kënaqur me atë
që bëri Pogba". Tashmë mbetet për t'u parë sesi do të sillen
lojtarët në fushë në ndeshjet e ardhshme.
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- Hapi i parë për të arritur gjërat
që dëshiron në jetë është: vendos
çfarë do.

- Njerëzit në përgjithësi gjykojnë
më shumë nga fenomenet sesa
nga realiteti...
sepse vizioni u takon të gjithëve
... ndërsa konceptimi të paktëve
..

- Kur bëni një zgjedhje, mos
mendoni nëse kjo është e drejtë
apo e gabuar ... Mendo të jetë
vetëm ajo që me të vërtetë ti
dëshiron!!!

- Ata që munden, bëjnë. Ata që
nuk munden, gjykojnë.
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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

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Jagger i Rolling Stones.
4. Zanore për kuaj.
6. Janë dhelpra.
11. Inicialet e Lendl ish tenist.
12. Kufizojnë rastet.
14. Mbyllen me epilog.
16. Eshtë simbol ngadalësie, por jo breshkë.
18. Gjysmë njeriu.
20. Janë fruta ekzotikë.
21. Një minierë e vjetër.
23. Ata tanë ishin ilirë.
24. Masat pa kufij.
25. Një gëzim i madh.
26. Agjenci Ndërmjetëse Përmet
27. Eshtë godinë në miniaturë
29. Film i Ridley Scott
31. Duken të gjata në pritje.
32. Njëzetmijë... në det në një libër të Jules Verne.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

HORIZONTAL
1. Dillon aktor.
5. Një listë që zgjidhet nga regjisori
9. Sigla e tritolit.
12. Kapiteni që ndiqte balenën Moby Dick.
14. Eshtë spektator i yni.
16. Fillojnë lejen
17. Një sinjal akustik.
19. Një parashtesë për... përtej.
20. Eshtë partia e Sali Berishës.
23. Kanë organizatën Hamas.
24. Gëlojnë nga murgjit.
25. Në teori kur mungon ti.
27. Inicialet e Gide.
28. Inicialet e Asimov.
29. Nisen pa ne.
31. Kreshniku i volejbollit.
36. Kufijtë e tokës.
37. Mund të jenë autonome të tilla.
38. Britma e Arkimedit.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

34. Eshtë kreu i bandës.
36. Ndahen nga ortakët.
38. Eshtë numri një.
41. Janë trupa qiellorë të tillë.
44. Kanë dhoma për t'u zënë.
46. Tri çupa në poker.
47. As unë, as ai.
48. Janë vitet.
49. Pak amatoriale.

VERTIKAL

1. Një legjendë.
2. Përfundojnë një stil.
3. Nuk e ulin kokën.
5. Këndohen në opera.
6. Janë tek në Somali
7. Eshtë lloj papagalli.
8. Mbyllin komentin.

9. Eshtë e parë për prodhim.
10. Kush ka do të pijë.
13. Janë binarë.
15. Rolet pa ret.
16. Vihen për të mbyllur të tilla.
17. Janë tek në mantel.
19. Salgari që krijoi Sandokan.
20. Një stinë e ngrohtë.
22. Janë pamje nga puna.
26. Një fjalë goxha.
27. Ato Ëilliams janë teniste
28. Ishin të parët tanë.
29. Janë edhe ato polare.
30. Fillojnë nazet.
33. Inicialet e Triolet.
36. Një bëhet me pozë.
37. Mbyllin punimet.
39. Ndodh në kufij.
40. Perignon i champagne-s.
42. Eshtë iks ajo e sulmit.
43. Enti europian i hapësirës.
45. Fillojnë lehtë.
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- Të njohësh vlerën tënde! Kur i jepni veten tuaj
dikujt që nuk ju respekton, ju jepni pjesë të shpirtit
tuaj që kurrë nuk do t'i merni mbrapa.

- Mos u ndjeni keq kur kujtoni momentet e mira që
kanë kaluar. Gëzohuni që dikur ekzistonin.

- Bëni gjithmonë atë që dëshironi, por të jeni, para së
gjithash njerëz që dinë se ç'dëshirojnë.
- Mos dashuro dhe as mos urre, mos premto dhe as
mos beso verbërisht.
- Nëse një ditë do të më kërkosh dhe nuk do të ekzistoj
më... vetëm mos harro se dikur isha atje për ty ... dhe ti
nuk dite të më vlerësosh .

41. Fillojnë vetëm.
42. Bota jashtë ëndrrës.
44. Mund të jenë ushtarake.
46. Italia në Internet.
47. Gjysmë atomik.
49. Janë prova inteligjence
50. Një libër hartash.
51. Clapton i muzikës.

VERTIKAL

1. I famshëm ai i Trojës.
2. Një... bombë tenistike.
3. Fillojnë themelet.
4. Mund të jetë klasifikimi.
6. Një letër... kampioni.
7. Eshtë pozicioni për gjumë.
8. Janë diktatorët despotikë.
9. Një kryeqytet afrikan.
10. Qe mesfushor i famshëm i
Ajax.

11. Ekstreme në tenis.
13. Eshtë e dendur në xhungël.
15. Eshtë brinjë në skuadër.
18. Eshtë pako që dërgohet.
20. Brown i Kodi i Da Vinci-t.
21. Bëjnë taktika me taka.
22. Vetot pa kufij.
23. Persekutonin romakët.
24. Eshtë gri ajo e trurit.
26. Një mund të jetë spiunzhi.
30. Janë vendet për nisje.
32. Me to bëjnë torta.
33. Janë katër në kitarë bas.
34. Institucione Urbane Rajonale.
35. Priten me lotë në sy.
39. Një rreth pa ekstreme.
40. Gjysmë kasate.
41. Eshtë cilësia.
43. Ente Tregtare Lokale.
45. Një pjesë e territorit.
48. Në hyrje të oazit.
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