
(Në foto) Zonë informale (foto ilustruese)
Në faqen 3

 

Në faqen 12

ARRESTIMI

Morën 7 mijë euro 
ryshfet nga një 

biznes, ndalohen 2 
inspektorë tatimorë

Deputeti merr certifikatën e pastërtisë: Aplikova vullnetarisht 

“Dera e Shqipërisë duhet të jetë e hapur për bijtë, nipërit e mbesat e “Dera e Shqipërisë duhet të jetë e hapur për bijtë, nipërit e mbesat e 
Shqipërisë së persekutuar, që u nxorën jashtë me marifet nga viti 1991”Shqipërisë së persekutuar, që u nxorën jashtë me marifet nga viti 1991”

Hapja e dosjeve, 
Romeo Gurakuqi: 

Si u zhdukën 
brenda 1 viti

Disa deputetë të PD-së kanë aplikuar vullnetarisht për mar-
rjen e certifi katës së pastërtisë së fi gurës, e cila vërteton se 
nuk kanë lidhje me ish-Sigurimin e Shtetit. Njëri prej tyre 
është deputeti i qarkut të Shkodrës, z.Romeo Gurakuqi...

Në faqen 10

STUDIMI I ASHR-së

Alarmi, 1 në 10 fëmijë 
hanë vetëm një vakt 
në ditë. Kamza, zona 

më e kequshqyer

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com
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MJEKU POPULLOR

Ylli Merja: Si të 
luftoni gripin  e 

stinës me propolis 
e hudhër

NIS SOT KOMPENSIMI, 1300 PRONARET QE DUHET TE PLOTESOJNE DOKUMENTET

PRONAT, FORMULARI 
I RI PER KOMPENSIMIN

Nga ANI RUCI 

Orest Çipa, 29 vjeç, është shef  i 
Sektorit të Koordinimit të 24 

Njësive Administrative që ka Bashkia 
e Tiranës, më e madhja në Shqipëri, 
me më shumë ... Vijon në faqen 20

Largimi i trurit, shkak ekonomia, siguria 
publike dhe institucionet e dobëta 

Dje
 “Deutsche Welle”në

Vijon në faqen 21

Nga BEN ANDONI 

Nëse Shqipëria pret me padurim 
fi llimin e funksionimit të refor-

mës në drejtësi, pak orë më parë ka 
marrë një përgjigje jo aq pozitive. Për 
këtë ka ndihmuar ...

Xhezair Zaganjori i vendos 
një gozhdë të fundit drejtësisë 

Opinioni
 Ditësi

Nga VALENTINA MADANI

 

Dritëroi, Sadijes: Dimri, 
i vështirë për dashnorët. 

Me ty nuk do të 
mbretëronte kjo gjendje

LETERKEMBIMI
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“Forca e ligjit”, 
38 dosje nën hetim,

Xhafaj takon Markun, 
Gjonajn dhe Ahmetajn

Në faqen 5

TAKIMI

Nga ORNELA MANJANI

Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, publikohet procedura për pagesat. Grupi i punës brenda 60 
ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës për kompensimin e pronës kryen verifikimet e duhura

Në faqet 13-17

Vendimi i qeverisë. Tabela e plotë e rrogave dhe shtesat për çdo kategori

Strukturë e re pagash, sa do paguhen punonjësit e doganave 

Në faqet 6-7

Shtesa për kushte pune, për titullarët e institucionit 20000 lekë 
të sistemit doganor janë 
botuar dje në Fletoren Zyr-
tare dhe përveç rritjes së 
rrogave, punonjësit e këtij 
dikasteri do të trajtohen 
me shtesa mbi pagën për 
vështirësi në punë. Kështu, 
kreu i doganave do të marrë 
një shtesë mujore prej ..

Qeveria miraton struk-
turë të re për sistemin 

doganor. Rritje pagash e 
shpërblime të majme për 
çdo punonjës do të apli-
kohen nga sot. Kategoritë 
e pagave dhe shtesat për 
kushte pune të punonjësve 

INTERVISTA
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PROTESTA
OPOZITA

Demokratët kanë zbri
tur në terren për or
ganizimin e një pro-

teste masive më 27 janar
para godinës së Kryeminis-
trisë. Strukturat e PD-së
kanë nisur përgatitjet që pas
datës 18 dhjetor, kur u ven-
dos për një protestë tjetër,
pasi ata kanë një peshë të
madhe në tubimin e radhës.
Mësohet se PD-ja ka ngritur
një grup pune që do merret
vetëm me elementet që do të
përbëjnë protestën, si dhe
një grup tjetër që do merret
me angazhimin e qytetarëve
në protestë. Për kreun e PD-
së, Lulzim Basha, protesta e
27 janarit do të jetë nga më
të fuqishmet që ka zhvillu-
ar ndonjëherë e djathta sh-
qiptare. Durrësi ishte ndale-
sa e radhës e z.Basha, nga
ku ftoi shqiptarët t'i bashko-
hen opozitës për të bërë të
mundur me votë të lirë ndar-
jen e qeverisë nga krimi.
Basha tha se bashkimi ësh-
të rruga e vetme për t'i dhënë
fund pengmarrjes së Sh-
qipërisë nga aleanca e Edi
Ramës me krimin. "Bashko-
hemi në një aksion të madh
opozitar, që nis me pro-
testën e 27 janarit, por që do
të vazhdojë me dinamikë në
çdo dimension. Për një arsye
të thjeshtë, Edi Rama e ka
humbur të drejtën të qever-
isë. Kush i shërben krimit,
nuk u shërben dot të
varfërve. Kush u shërben
trafikantëve, nuk u shërben
dot fëmijëve të shqiptarëve.
Nuk bëhen dot të dyja. O
njëra, o tjetra. Nuk ka vend
për të qëndruar në mes",
theksoi kreu i opozitës.
Basha shprehu shqetësimin
se duke asgjësuar lirinë e
zgjedhjes, Edi Rama ka as-
gjësuar lirinë e çdo prindi
për të siguruar të ardhmen
e fëmijëve të tyre, ka asgjë-
suar lirinë e jetës duke sh-
katërruar shëndetësinë, ka
shkatërruar lirinë e sipër-
marrjes, motorit të vetëm të
vërtetë të ndryshimit të Sh-
qipërisë, që krijon vende
pune. "Nëse votën e merr me
kriminelët, nuk ndjen
detyrim me njerëzit e thjesh-
të, kaq e thjeshtë është. Kjo
është arsyeja përse 49% e
shqiptarëve nuk paguajnë
dot faturën e dritës dhe të
ujit. Kjo është arsyeja përse
30% e shqiptarëve nuk
paguajnë dot nevojat mini-
male ushqimore. 39% nuk
ngrohin dot shtëpitë. 70% e
atyre që ikin janë nga mosha
19 deri 34 vjeç. Nuk e ka fare
shqetësim. Shqetësim e ka si
t'i mbrojë kriminelët e vet",

Masiviteti në protestë, PD grupe pune për angazhimin e qytetarëve në mbarë vendin

Basha, thirrje shqiptarëve: Bashkë
të largojmë qeverinë e krimit

"Duam zgjedhje me drejtësi, jo blerje të pushtetit"

u shpreh z.Basha. Kreu i
opozitës përmendi se krye-
bashkiaku i Durrësit, i
kapur duke u kërkuar
kriminelëve blerjen e votave
në shpërblim të tenderëve,
është modeli i aleancës së Edi
Ramës me krimin dhe se,
bashkë me Ardian Çelën do
të kenë të njëjtin fund. "Des-
tini i tyre është para drejtë-
sisë. Çfarë kërkojmë ne? Ne

kërkojmë drejtësi. Ne
kërkojmë drejtësi, sepse
duam zgjedhje me drejtësi, jo
blerje të pushtetit. Duam një
drejtësi që ndëshkon krimin
dhe korrupsionin, që ndësh-
kon Sajmir Tahirin dhe ban-
ditët e tij, që ndëshkon qever-
itarët e korruptuar, që ka
guximin të vendosë para
drejtësisë dhe prapa hek-
urave këdo qeveritar dhe

pushtetar, pavarësisht prej
pushtetit", deklaroi z.Basha.
Duke e konsideruar Partinë
Demokratike si e vetmja
shpresë për vendin, kreu i
opozitës, Lulzim Basha tha
se pjesëmarrja masive në pro-
testë është hap vendimtar
për të shkuar drejt krijimit
të një qeverie antimafia, që
do të garantojë zgjedhje të
lira e të ndershme.

Valentina Madani

THIRRJA
"Bashkohemi në një
aksion të madh
opozitar, që nis me
protestën e 27
janarit, por që do të
vazhdojë me
dinamikë në çdo
dimension. Për një
arsye të thjeshtë.
Edi Rama e ka
humbur të drejtën të
qeverisë. Kush i
shërben krimit, nuk
u shërben dot të
varfërve", tha
z.Basha.

Protesta,
Ristani: Ramës
do i tregojmë
se jemi shumë

Sekretari i Përgjiths
hëm i Partisë Demo-

kratike, Arben Ristani,
ndërsa mori pjesë në 27-
vjetorin e themelimit të
degës së PD-së në Berat
bëri thirrje për pjesëmar-
rje masive në protestën e
opozitës në 27 janar para
Kryeministrisë. "T'u pr-
ijmë njerëzve tanë dhe t'u
bëjmë thirrje edhe të
tjerëve që të bashkohen
me ne. Është koha për pro-
testë, është leksioni i mar-
rë nga 50-vjeçari i diktat-
urës komuniste, nuk
mund ta lëmë të përsëritet.
Këtë mund ta bëjmë vetëm
duke u prirë protestave
dhe duke i zhvilluar pro-
testat që të mos lëmë
Ramën të vjedhë demo-
kracinë. Nuk presim që ta
rrëzojmë që ditën e parë,
por presim të kemi pjesë-
marrje që të tregojmë se
jemi bashkë me njëri-
tjetrin, të tregojmë se jemi
shumë, të tregojmë që re-
volta jonë është, zëri ynë
është, që ne ekzistojmë, që
ne jemi të fortë, që ne mund
t'ia dalim", deklaroi sekre-
tari i përgjithshëm i PD-së.

Protesta, Shehi: Bashkimi me LSI
na sjell humbjen e disa votave

Berisha: Habilajt
morën peng

agjentët e SHISH

Kreu i LZHK, Dashamir
Shehi komentoi an-

gazhimin e përbashkët të
opozitës për të protestuar
kundër qeverisë "Rama"
dhe situatës në të cilën
ndodhet vendi. Në ru-
brikën "Opinion" në "News
24", Shehu theksoi se an-
gazhimi i përbashkët i PD
me LSI vjen në kuadër të
situatës politike, ekono-
mike dhe sociale në vend.
Nga ana tjetër, ai thotë se
ky është një veprim i për-
bashkët në kuadër të
protestave morale dhe jo
bashkëpunim politik. Sipas
Shehut, bashkimi i PD me
LSI rrezikon të shkaktojë
humbje të votave për PD-
në. "Ne tani do të dalim në
protesta kundër shtetit të
korruptuar. Do të protest-
oj kundër shkeljes së Kush-
tetutës. Por, edhe PD vetë
duhet të bëjë "mea culpa".
Funksioni PD shkon përtej

ERVIN SALIANJI
"Reforma që do bënte të
mundur shkëputjen e ndikimit
politik tek prokuroria dhe
gjykatat dhe do fuqizonte
institucionet e drejtësisë duke
zgjedhur profesionistë me
veting! Sot pafuqia e institucionit
të Prokurorit të Përgjithshëm
duket shteruese, përderisa pret
në paradhomë të mbarojnë
kafen Xhafaj-Gjonaj-Ahmetaj.
27JanarProtesto", tha Salianji.

alternimit të pushtetit. Bash-
kimi me LSI na sjell humb-
jen e disa votave. Qëndrimin
tonë ndaj LSI-së, ia kemi
shprehur edhe kreut të PD-
së, Lulzim Basha dhe kemi
marrë përgjigjen që ne tash-
më si opozitë do t'i kundërvi-
hemi qeverisë së krimit. Por
padyshim që PD ka qën-
drimin e saj dhe duhet të ketë
parimet e saj. Ne nuk kemi

nevojë për numra, pasi
opozita e gjithë bashkë
nuk është se bën shumicën
me numrat. Por kjo është
një protestë morale, ne u
ofrojmë qytetarëve të Sh-
qipërisë solidaritetin ku-
ndër situatës në të cilën
ndodhet vendi. Kemi besim
se qytetarët shqiptarë do të
na bashkohen në protesta",
u shpreh z.Shehi.

Ish-kryeministri Sali Ber
isha denoncoi dje një ng-

jarje të ndodhur më 20 kor-
rik 2015 në një prej fsha-
trave të Vlorës, ku ishte
kultivuar kanabis sativa.
Sipas Berishës, dy agjentë
të SHISH që mblidhnin in-
formacione në terren për
kultivimin e drogës, u zbu-
luan nga rojet e një parcele
kanabisi. Ish-kryeministri
shkruan se ata u morën
peng dhe u dhunuan nga
njerëzit e vëllezërve Habilaj.
Në lidhje me këtë ngjarje ka
qenë në dijeni dhe kryemi-
nistri, por nuk ka reaguar.
“Denoncoj një rast të
ndodhur në 20.07.2015 në një
nga fshatrat e Vlorës, ku
unë isha punëtor në par-
celat e hashashit, të cilët
ishin mbjellë nga vetë Ha-
bilajt. Një ditë kapen dy per-
sona nga rojet e armatosu-
ra, të cilët kishin hyrë në
parcelat e hashashit dhe po
filmonin. Pas kapjes së per-
sonave, që në fillim u mend-
ua se ishin gazetarë, por në
të vërtetë ishin agjentë të
SHISH, u goditën me grush-
te dhe shqelma që të trego-
nin përse kishin ardhur, më
pas njëri nga pjesëtarët e
bandës i njohur si Flori Di-
brës, telefonon Policinë e
Vlorës dhe i tregon ngjar-
jen dhe policia i kërkon që
t'u bëhen foto personave të
kapur dhe të lihen të lirë
dhe nëse këta agjentë do të
hapnin gojën, atëherë do
merrej policia me ta, duke
nënkuptuar se do ekzekuto-
hen nga policia, sepse par-
celat e Habilajve mbro-
heshin nga vetë Saimir Ta-
hiri. Për këtë rast ne infor-
muam vetë Ramën, por ai
nuk reagoi!", thuhet në den-
oncimin drejtuar z.Berisha.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha

Një nga protestat e opozitës
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Disa deputetë të PD-së
kanë aplikuar vullne
tarisht për marrjen e

certifikatës së pastërtisë së
figurës, e cila vërteton se
nuk kanë lidhje me ish-Sig-
urimin e Shtetit. Njëri prej
tyre është deputeti i qarkut
të Shkodrës, z.Romeo Gura-
kuqi, i cili thotë për "Gazeta
Shqiptare" se këtë veprim e
mori vullnetarisht dhe i pa-
detyruar nga askush. Por,
z.Gurakuqi shpreh shqetë-
simin e tij për mënyrën se si
veprohet për hapjen e
dosjeve, pasigurinë e rua-
jtjes së tyre dhe zhdukjen në
masën 70 për qind brenda 1
viti gjatë kohës që Ministria
e Brendshme drejtohej nga
Gramoz Ruçi. Romeo Gura-
kuqi flet edhe për dëbimin e
familjes së tij nga Tirana në
vitin 1948, ndërsa shprehet:
"Dera e Shqipërisë duhet të
jetë e hapur për bijtë dhe
nipërit e mbesat e Sh-
qipërisë së persekutuar, që u
nxor jashtë me marifet nga
viti 1991". Romeo Gurakuqi
prej 7 vitesh punon në një
projekt individual, që do të
kurorëzohet në muajin sh-
kurt 2018, të titulluar "Sh-
qipëria dhe Tokat e Lirueme
1939-1946". Sipas tij, dy vite
të kësaj historie kanë të
bëjnë me vitet e para të
ndërtimit dhe të veprim-
tarisë së organeve të ish-Sig-
urimit të Shtetit, në Sh-
qipëri dhe në Kosovë.

Z.Gurakuqi është eZ.Gurakuqi është eZ.Gurakuqi është eZ.Gurakuqi është eZ.Gurakuqi është e
vërtetë që ju keni marrëvërtetë që ju keni marrëvërtetë që ju keni marrëvërtetë që ju keni marrëvërtetë që ju keni marrë
certifikatën e pastërtisë sëcertifikatën e pastërtisë sëcertifikatën e pastërtisë sëcertifikatën e pastërtisë sëcertifikatën e pastërtisë së
figurës që nuk keni asnjëfigurës që nuk keni asnjëfigurës që nuk keni asnjëfigurës që nuk keni asnjëfigurës që nuk keni asnjë
lidhje me ish-Sigurimin elidhje me ish-Sigurimin elidhje me ish-Sigurimin elidhje me ish-Sigurimin elidhje me ish-Sigurimin e
Shtetit?Shtetit?Shtetit?Shtetit?Shtetit?

Po, është e vërtetë që e
kam marrë certifikatën nga
Autoriteti për Informimin
mbi Dokumentet e ish- Sig-
urimit të Shtetit. E kam bërë
që në muajin korrik të vitit
2017 dhe brenda disa javëve
kam marrë përgjigjen për
pastërtinë e figurës.

Keni aplikuar i detyru-Keni aplikuar i detyru-Keni aplikuar i detyru-Keni aplikuar i detyru-Keni aplikuar i detyru-
ar apo në mënyrë vullne-ar apo në mënyrë vullne-ar apo në mënyrë vullne-ar apo në mënyrë vullne-ar apo në mënyrë vullne-
tare?tare?tare?tare?tare?

Kam aplikuar në mënyrë
krejtësisht vullnetare pa
pasur detyrim nga askush.
Nuk e kam bërë publike,
sepse nuk mu duk e
nevojshme një gjë e tillë. E
bëra vullnetarisht dhe i pa-
detyruar nga askush. E kon-
sideroj një detyrim moral që
kemi ndaj publikut.

KKKKKur kur kur kur kur keni aeni aeni aeni aeni aplikuar?plikuar?plikuar?plikuar?plikuar?
Kam aplikuar 'online' në

fund të korrikut 2017. Nuk
kisha asnjë problem, por
doja ta kisha këtë certifikatë
para se të merrja mandatin
e deputetit.

Për sa kohë e keni mar-Për sa kohë e keni mar-Për sa kohë e keni mar-Për sa kohë e keni mar-Për sa kohë e keni mar-
rë këtë certifikatë?rë këtë certifikatë?rë këtë certifikatë?rë këtë certifikatë?rë këtë certifikatë?

Pas aplikimit 'online',
jam informuar pas 3 javësh
nga Autoriteti dhe kam sh-
kuar dhe e kam marrë certi-
fikatën e pastërtisë.

Përveç jush, a ka zyrtarëPërveç jush, a ka zyrtarëPërveç jush, a ka zyrtarëPërveç jush, a ka zyrtarëPërveç jush, a ka zyrtarë
të tjerë të PD-së që kanë ve-të tjerë të PD-së që kanë ve-të tjerë të PD-së që kanë ve-të tjerë të PD-së që kanë ve-të tjerë të PD-së që kanë ve-
pruar njësoj si ju?pruar njësoj si ju?pruar njësoj si ju?pruar njësoj si ju?pruar njësoj si ju?

Mesa jam unë në dijeni ka
edhe të tjerë nga Partia
Demokratike, që janë paji-
sur me këtë certifikatë.

Besoni se marrja e cer-Besoni se marrja e cer-Besoni se marrja e cer-Besoni se marrja e cer-Besoni se marrja e cer-
tifikatës së pastërtisë du-tifikatës së pastërtisë du-tifikatës së pastërtisë du-tifikatës së pastërtisë du-tifikatës së pastërtisë du-
het të jetë e detyruar dhehet të jetë e detyruar dhehet të jetë e detyruar dhehet të jetë e detyruar dhehet të jetë e detyruar dhe
jo në mënyrë vullnetare?jo në mënyrë vullnetare?jo në mënyrë vullnetare?jo në mënyrë vullnetare?jo në mënyrë vullnetare?

Për mendimin tim, duhet
të jetë e detyruar në mënyrë
të veçantë për Policinë e Sh-
tetit, punonjësit e Ministrisë
së Brendshme dhe për
gjyqtarët e prokurorët, për
administratën e lartë dhe
institucionin më të lartë të

pushtetit. Sepse në organet
e drejtësisë nuk mund të
jenë individë që mund të
kenë ushtruar dhunë tek të
tjerët dhe as që kanë dësh-
muar për dënimin e padrejtë
të qytetarëve shqiptarë. E
papranueshme pastaj është
që brenda Autoritetit të
Hapjes së Dosjeve, të kenë
një sistem kontrolli të ush-
truar nga ish-funksionarë
të Ministrisë së Punëve të
Brendshme të diktaturës.

Ju personalisht a keniJu personalisht a keniJu personalisht a keniJu personalisht a keniJu personalisht a keni
bashkëpunbashkëpunbashkëpunbashkëpunbashkëpunuar me Auar me Auar me Auar me Auar me Autori-utori-utori-utori-utori-
tetin e  drejtuar ngatetin e  drejtuar ngatetin e  drejtuar ngatetin e  drejtuar ngatetin e  drejtuar nga
zj.Sula?zj.Sula?zj.Sula?zj.Sula?zj.Sula?

Po, kam bashkëpunuar
me Autoritetin. Më kanë of-
ruar bashkëpunim për se-
ancën parlamentare që u bë
para pak kohësh për
ekzekutimin pa gjyq të ish-
deputetëve dhe intelektu-
alëve nga regjimi komunist.
Ndërkohë prej 7 vitesh
punoj në një projekt individ-
ual që do të kurorëzohet në
muajin shkurt 2018 të titul-
luar "Shqipëria dhe Tokat e
Lirueme 1939-1946". Dy vite
të kësaj historie kanë të
bëjnë me vitet e para të
ndërtimit dhe të veprim-
tarisë së organeve të ish-
Sigurimit të Shtetit në Sh-
qipëri dhe në Kosovë.

Si e vlerësoni ngritjenSi e vlerësoni ngritjenSi e vlerësoni ngritjenSi e vlerësoni ngritjenSi e vlerësoni ngritjen
dhe punën e deritanishmedhe punën e deritanishmedhe punën e deritanishmedhe punën e deritanishmedhe punën e deritanishme
të Atë Atë Atë Atë Autoritetit  për In-utoritetit  për In-utoritetit  për In-utoritetit  për In-utoritetit  për In-
fffffororororormimin mbi Dokument-mimin mbi Dokument-mimin mbi Dokument-mimin mbi Dokument-mimin mbi Dokument-
et e ish- Sigurimit të Sh-et e ish- Sigurimit të Sh-et e ish- Sigurimit të Sh-et e ish- Sigurimit të Sh-et e ish- Sigurimit të Sh-
tetit?tetit?tetit?tetit?tetit?

Është një hap i rëndë-
sishëm, por mbi të gjitha
duhet rregulluar raporti
mes këtij Autoriteti dhe
Arkivit të Ministrisë së
Brendshme. Arkivi i Minis-
trisë së Punëve të
Brendshme është veç një
magazinë, që nuk ka asnjë
ngjashmëri me një arkiv
normal. Hapi i parë që do të
duhet të bëhet për të rregul-
luar rrugën drejt funksion-
alitetit të Autoritetit të
Dosjeve, duhet të jetë
shndërrimi i Arkivit të MPB
në një institucion të mirë-
filltë arkivor, modern dhe të
ngjashëm me vendet e tjera
europiane post-komuniste.
Autoriteti i Hapjes së
Dosjeve është një institucion

i pavarur, i cili ka të drejtë të
operojë në Arkivin e MPB
(që është i pavarur nga Au-
toriteti i Hapjes së Dosjeve),
në sektorët e dosjeve të ish-
Sigurimit të Shtetit. Imagji-
nojeni ju si operohet dhe si
zgjidhet raporti në mes
punës së Autoritetit të
Hapjes së Dosjeve dhe Arkiv-
it të MPB, i pavarur nga ai:
a ka një rregullore që garan-
ton që dosjet janë të paprek-
shme dhe a ruhen dosjet e
Arkivit të MPB nga një
sistem i tretë i sigurisë sh-
tetërore të informacionit?

Ju po thoni se dosjet nukJu po thoni se dosjet nukJu po thoni se dosjet nukJu po thoni se dosjet nukJu po thoni se dosjet nuk
janë të sigurta...janë të sigurta...janë të sigurta...janë të sigurta...janë të sigurta...

Asnjë garanci nuk ka për
këtë dhe asnjë procedurë të
përcaktuar për ruajtjen, për
arsye publike të dosjeve që
një autoritet tjetër, siç është
Autoriteti i Hapjes së
Dosjeve, i merr në shqyrtim
nga fondet e Arkivit të
MPB? Kini parasysh pra se
dosjet e Arkivit të MPB nx-
irren jashtë hapësirës së
ruajtjes drejt të autoriteti
tjetër.. Një mishmash i
vërtetë procedural. Përveç
kësaj, asgjë nuk ka rregul-
luar ligji mbi funksionalite-
tin e Autoritetit të Dosjeve,
në institucione të tilla si
AQSH, dosjet e divizioneve,
që kanë bërë raprezaljet në
fund të vitit 1944 dhe gjatë
gjithë vitit 1945 në Sh-
qipërinë e Veriut dhe në Ko-
sovë. Asgjë nuk ka rregul-
luar ligji mbi tagret e veri-
fikimeve dhe procedurat e
përcaktuara qartë të vjeljes
së informacionit dhe hapjes
së dosjeve në Arkivin e
Forcave të Armatosura,
pranë Ministrisë së
Mbrojtjes dhe në Arkivin e
MPJ.

Si mund të bëhet funk-Si mund të bëhet funk-Si mund të bëhet funk-Si mund të bëhet funk-Si mund të bëhet funk-
sional  l igji  i  hapjes sësional  l igji  i  hapjes sësional  l igji  i  hapjes sësional  l igji  i  hapjes sësional  l igji  i  hapjes së
dosjeve?dosjeve?dosjeve?dosjeve?dosjeve?

Mbi të gjitha, për ta bërë
funksional ligjin e hapjes së
dosjeve duhet të rregullo-
hen kushtet e punës së Au-
toritetit të Dosjeve. Institu-
cioni e ka selinë diku pranë
Gardës së Republikës,
ndërkohë fondi i burimeve
ndodhet në disa depo të lëna
mënjanë pranë ish-Shkollës
së Bashkuar. Imagjinojeni

ju vetë si realizohet një pro-
cedurë normale në atë insti-
tucion! Imagjinojeni vetë
sigurinë e ruajtjes së infor-
macionit! Këtu nuk është
çështje e pabesueshmërisë
së punonjësve. Nuk është fja-
la këtu. Në çdo shtet nor-
mal, dokumenti shtetëror
ruhet dhe garantohet me
rreptësinë më të madhe, me
kamera sigurie dhe me rua-
jtje fizike 24 orë. Po ashtu,
nga 66 veta administratë or-
ganike, institucioni i
dosjeve funksionon sot me
18 veta. Opozita desidente e
papërfaqësuar fare në pikë-
pamje thelbësore profesion-
ale dhe jo politike. Për të
ardhur keq, se punonjës të
ish- strukturave të policisë
së fshehtë mbikëqyrin
punën e institucionit. Thënë
ndryshe, rezulton se politik-
isht vendimmarrësit e kësaj
sipërmarrjeje praktikisht
kanë hedhur një fasadë, por
nuk kanë arritur të ndër-
tojnë të gjithë mekanizmin
real të funksionimit të këtij
institucioni. Përveç kësaj,
duhen dhënë shpjegime për
eliminim e dosjeve, shkatër-
rimin e tyre gjatë vitit 1990
dhe fillimit të vitit 1991, si
dhe të jepet një fond për
gjetjen e të zhdukurve, pasi
ka njerëz të pushkatuar, që
nuk u gjenden eshtrat dhe
nuk dihet vendi ku janë var-
rosur.

Sipas jush, a janë ma-Sipas jush, a janë ma-Sipas jush, a janë ma-Sipas jush, a janë ma-Sipas jush, a janë ma-
nipuluar dosjet e ish-Sig-nipuluar dosjet e ish-Sig-nipuluar dosjet e ish-Sig-nipuluar dosjet e ish-Sig-nipuluar dosjet e ish-Sig-
urimit të Shtetit?urimit të Shtetit?urimit të Shtetit?urimit të Shtetit?urimit të Shtetit?

Nuk besoj, por jam i bin-
dur se dosjet në masën 70
për qind janë zhdukur. Dos-
jet nuk janë mbyllur, por
janë zhdukur.

Në cilën periudhë kaNë cilën periudhë kaNë cilën periudhë kaNë cilën periudhë kaNë cilën periudhë ka
ndodhur zhdukja e dosjeve?ndodhur zhdukja e dosjeve?ndodhur zhdukja e dosjeve?ndodhur zhdukja e dosjeve?ndodhur zhdukja e dosjeve?

Zhdukja e dosjeve ka
ndodhur në arkivat e Degëve
të Punëve të Brendshme të
varura nga Ministria e
Brendshme dhe nga ish-Sig-
urimi i Shtetit, ka ndodhur
në fund të vitit 1990 dhe në
fillim të vitit 1991, sipas rrëfi-
meve të pakontestuara deri
më tani. Titullarët e këtyre
institucioneve të asokohe
duhen pyetur për fatin e
tyre. Verifikoni kush ka
qenë në krye të këtyre insti-

tucioneve dhe pyetini. Ësh-
të detyrim i shtypit për ta
filluar së pari hetimin për
interesa publike.

Në atë kohë Ministria eNë atë kohë Ministria eNë atë kohë Ministria eNë atë kohë Ministria eNë atë kohë Ministria e
Brendshme është drejtuarBrendshme është drejtuarBrendshme është drejtuarBrendshme është drejtuarBrendshme është drejtuar
nga Gramoz Ruçi, por si enga Gramoz Ruçi, por si enga Gramoz Ruçi, por si enga Gramoz Ruçi, por si enga Gramoz Ruçi, por si e
shpjegoni faktin që tashmëshpjegoni faktin që tashmëshpjegoni faktin që tashmëshpjegoni faktin që tashmëshpjegoni faktin që tashmë
ai është në kryai është në kryai është në kryai është në kryai është në krye të Ke të Ke të Ke të Ke të Kuvuvuvuvuven-en-en-en-en-
dit të Shqipërisë?dit të Shqipërisë?dit të Shqipërisë?dit të Shqipërisë?dit të Shqipërisë?

Është rrjedhim logjik i të
gjitha zhvillimeve që ka pë-
suar Shqipëria në aspektin
e kontrollit politik majtist
të lirisë, në periudhën pas
vitit 2013. Për fat te keq, ven-
di ka bërë hapa prapa dhe
imagjinojeni ju tani, kur
përfaqësuesit e ish-institu-
cioneve të diktaturës janë
strukturues të organit të
hetimit, orientojnë hetimin
dhe ndërtojnë edhe drejtës-
inë e re. Vendi ka pësuar
hapa prapa dhe kjo duhet të
ndalet.

A është persekutuarA është persekutuarA është persekutuarA është persekutuarA është persekutuar
familja juaj nga regjimi ko-familja juaj nga regjimi ko-familja juaj nga regjimi ko-familja juaj nga regjimi ko-familja juaj nga regjimi ko-
munist?munist?munist?munist?munist?

Jemi nxjerrë jashtë prej
Tiranës në vitin 1948, nga
shtëpia jonë në lagjen "Ab-
dullah Bej", rruga "Ali Pa-
shë Gucia". Kryetari i Degës
së Punëve të brendshme të
asaj kohe, Besim Selita, ka
qenë ideatori dhe realizuesi
i deportimit të familjes dhe
rekrutimit të detyruar në
ushtri të babait tim, univer-
sitar, i kthyer nga studimet
nga Universiteti i Firences.
Regjimi deportonte familjen
e gjyshit tim, aktivist i Ril-
indjes dhe Pavarësisë, bash-
këthemelues i gazetës
"Bashkimi i Kombit", Ma-
nastir 1909; themelues i
Postës Shqiptare dhe pjesë-
marrës i opozitës Noli-Gura-
kuqi-Vinjau. Për fat kjo
kthesë në jetën e familjes
është shumë pak në kra-
hasim me atë çfarë kanë
vuajtur mijëra dhe mijëra
familje të Tiranës, Shkodër,
Durrësit dhe të gjithë Sh-
qipërisë, që nga agimi i 17
nëntorit 1944.

Çfarë duhet të bëjë PD-Çfarë duhet të bëjë PD-Çfarë duhet të bëjë PD-Çfarë duhet të bëjë PD-Çfarë duhet të bëjë PD-
ja më tepër për shtresën eja më tepër për shtresën eja më tepër për shtresën eja më tepër për shtresën eja më tepër për shtresën e
ish- të përish- të përish- të përish- të përish- të përndjekurvndjekurvndjekurvndjekurvndjekurve poli-e poli-e poli-e poli-e poli-
tikë?tikë?tikë?tikë?tikë?

Përfaqësuesit e desi-
dencës së mirëfilltë, liberal-
demokratike do të vazh-
dojnë të përforcojnë baza-
mentin politik të PD-së.
Radha e punëve të mira për
këtë shtresë duhet t'u shto-
het punëve pararendëse të
bëra në kohë, me qën-
drueshmëri. Para së gjith-
ash, duhet të kujtoj se për-
faqësuesit e brezit të ri të
kësaj shtrese më së shumti
nuk jetojnë në Shqipëri.
Klasa politike në kohë të
ndryshme i ka nxjerrë jas-
htë, dera e Shqipërisë duhet
të jetë e hapur për bijtë dhe
nipërit e mbesat e Sh-
qipërisë së persekutuar që
u nxor jashtë me marifet,
nga viti 1991. Kjo është e
para gjë ku duhet të insisto-
het. Më pas janë çështjet e
tjera të pazgjidhura.

Alibeaj: Aplikova,
pres të marr

certifikatën e pastërtisë

Deputeti i PD-së, En
kelejd Alibeaj, i cili

bashkë me familjen e tij ka
vuajtur persekutimin e
ashpër të regjimit komu-
nist, është një tjetër de-
putetë i PD-së, i cili aplikoi
dje për marrjen e certi-
fikatës së pastërtisë. Z.Ali-
beaj i pyetur dje nga "Gaze-
ta Shqiptare" lidhur me
këtë vendim deklaroi: "Po,
sot (dje) aplikova për mar-
rjen e certifikatës së pastër-
tisë. Pas aplikimit pres të
marr certifikatën. Vendimi
im ishte në mënyrë vullne-
tare, i padiktuar nga ask-
ush". Aplikimi i tij u bë dje
pranë institucionit të Au-
toritetit për Informimin
mbi Dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit. Aplikimi,
kërkesa bëhet nga individët
në mënyrë vullnetarë, ose
nga kreu i institucionit i in-
teresuar për ketë lloj infor-
macioni dhe pastaj Autori-
teti lëshon certifikatë me
vërtetimin se individët e
përfshirë në kërkesa kanë
pasur apo jo lidhje me Sig-
urimin. Mësohet se nga PD-
ja në mënyrë vullnetare
certifikatën e pastërtisë e
kanë marrë edhe deputetët
Romeo Gurakuqi dhe Mys-
lim Murrizi. Deputeti En-
kelejd Alibeaj është në krye
të grupit të punës që po mer-
ret me nismën e PD për ndal-
imin e simboleve të diktat-
urës komuniste, i cili nuk
është parashikuar si një ligj
i veçantë, por si ndryshime
në Kodin Penal, që dënojnë
çdokënd që i përdor ato.

Deputeti i PD-së merr certifikatën e pastërtisë: Aplikova vullnetarisht

Hapja e dosjeve, Gurakuqi:
Si u zhdukën brenda 1 viti
"Familjen time e dëbuan nga Tirana në 1948"

Valentina Madani

DOSJET
"Në çdo shtet
normal, dokumenti
shtetëror ruhet
dhe garantohet me
rreptësinë më të
madhe, me
kamera sigurie
dhe me ruajtje
fizike 24 orë. Për
të ardhur keq, se
punonjës të ish-
strukturave të
policisë së
fshehtë
mbikëqyrin punën
e institucionit",
tha z.Gurakuqi.

Deputeti i PD-së i qarkut të
Shkodrës, z.Romeo Gurakuqi
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Përplasen dy themeluesit, shpallin dy njoftime për mbledhje të bërthamës së partisë

Hafizi thërret kryesinë e LIBRA-s. Blushi: Është nul
Ish-deputetja: Partia sot është e rrudhur dhe e fjetur

PETRO KOÇI
"Shuarja e
iluzionit se LSI
mund t'i rikthehej
një ditë
bashkëpunimit me
të majtën dhe ulja
e saj në prehrin e
PD-së e redukton
në masë të
konsiderueshme
bazën zgjedhore
të kësaj partie",
tha dje, zv.ministri
i Mbrojtjes, Petro
Koçi, përmes një
statusi të tij në
"FB".



Spiropali: Në partitë e tjera
ka ushtarë, i patë vajzat e

LSI-së në Parlament?
Sekretarja socialiste për rininë në PS, njëherësh edhe

koordinatore kombëtare për bashkëqeverisjen, Elisa
Spiropali zhvilloi një takim me strukturat e FRESSH-it, ku
kërkoi mobilizim të të gjithë të rinjve që të mbushin pallatin
e sportit dhe të sfidojnë po ashtu edhe protestën e opozitës të
27 janarit. Gjatë fjalës së saj, ajo mori si shembull negativ
për të rinjtë e PS-së, LSI-në.  "Dhe në parti të tjera ka të rinj,
por janë ushtarë, i keni parë ato vajzat që ka futur LSI në
Parlament? I keni parë sesi janë? Të jesh i ri, nuk është vlerë,
por të kesh risi dhe të sjellësh risi, është një vlerë", tha Spiro-
pali në fjalën e saj, raporton
"newsbomb.al". "Ne fituam
vetëm dhe u kërkuam
njerëzve të na besonin. Të
na besonin se do të hiqnim
pazarxhinjtë dhe tepsixhin-
jtë nga administrata", vazh-
doi analizën Spiropali, duke
iu referuar sërish zyrtarëve
të LSI-së, e cila ka qenë forca
aleate qeverisëse e PS në
mandatin e kaluar. "Ne do
të vlerësonim meritën te
njerëzit. Njerëzit na besuan dhe ne duhet tua kthejmë këtë
besim", tha ajo. Spiropali u foli të rinjve për rëndësinë e çeljes
së negociatave me BE. "Kanë dalë disa forca politike që duan
të kthejnë pas Shqipërinë. E tregojnë me aksione në Parla-
ment, por edhe në forma të tjera. Pse kujtoni ju se i hodhi
çizmet ajo në Parlament? Apo tymin? Se nuk donin
prokuroren? Jo, sepse janë kundër reformës", tha Elisa Spiro-
pali para të rinjve. "Ndaj, në 14 janar ne duhet të provojmë që
kemi entuziazëm dhe që rinia është me ne. Të sfidojmë pro-
testën e 27 janarit, të atyre, sepse janë njerëz të diskretituar,
që duan të diskretitojnë edhe Shqipërinë", tha Spiropali.

Presidenti pret kryekomunarët e Skënderajt e Drenasit

Meta: Bashkëpunim e projekte të përbashkëta
mes bashkive të Kosovës e Shqipërisë

Presidenti Ilir Meta
priti dje në takim

kryetarin e komunës
Drenas, Ramiz Lladrovci
dhe kryetarin e Skënder-
ajt, Bekim Jashari. Meta
shprehu kënaqësinë për
këtë takim, me drejtues-
it e këtyre dy komunave
të Drenicës, si dhe vuri në
dukje kontributin e jas-
htëzakonshëm që ka
dhënë zona e Drenicës në
historinë e kombit tonë.
Presidenti theksoi

rëndësinë që ka bashkëpun-
imi në mes bashkive të ndry-
shme të Shqipërisë me komu-
nat e Skenderajt dhe të Dre-
nasit, por edhe me komunat
e tjera të Kosovës, në realiz-

imin e projekteve të përbash-
këta që kanë të bëjnë me kul-
turën, arsimin, sportin,
bujqësinë, si dhe me të
gjitha fushat e tjera të jetës.
Ilir Meta, në mënyrë të

veçantë u interesua për
hartimin dhe përgatitjen e
projekteve të përbashkëta
mes të bashkive të Sh-
qipërisë dhe komunave të
Kosovës, në kuadrin e pro-

grameve evropiane për
zhvillimin e rajoneve. Po
dje, Presidenti Meta priti
rekordmenin shqiptar, ka-
mpionin e Evropës në kër-
cim së gjati, Izmir Smajlaj
dhe presidentin e Feder-
atës Shqiptarë të Atle-
tikës, Gjergj Ruli, të cilëve
në prag të fillimit të garave
të rëndësishme ndërko-
mbëtare u uroi sa më
shumë suksese dhe medal-
je për Shqipërinë në këtë
Vit të Skënderbeut.

Përplasja mes dy theme
luesve të LIBRA-s,
Ben Blushit dhe Mi-

moza Hafizit vijoi dje për
mbledhjen e bërthamës, siç
e quajnë ata kryesinë e
parisë. Ka qenë Mimoza
Hafizi, ajo e cila përmes një
postimi në rrjetin social "Fa-
cebook" ka thirrur në një
mbledhje bërthamën e par-
tisë së re, duke përcaktuar
12 janarin si ditën e takimit.
Ndërkaq, nga ana tjetër ajo
nuk ka kursyer edhe akuzat
për kreun e LIBRA-s, Ben
Blushin, ndërsa shton se
nuk ka pranuar të mbledhë
bërthamën që prej datës 13
korrik të vitit të shkuar. Pas
këtij publikimi në faqen e
Hafizit, në faqen e LIBRA-s ka
dalë një tjetër njoftim, ku thir-
ret mbledhja e bër-thamës sot
pasdite në të njëjtin mjedis ku
disa javë më parë plasi grush-
ti mes anëtarëve të LIBRA-s,
në prani edhe të Ben Blushit.
"Çdo përpjekje për të mos
lejuar mbledhjen e bër-
thamës apo zëvendësuar me
takime paralele është
uzurpim institucional bren-
da partisë. Takimet me elek-
toratin apo aktivistët mund
të kenë vetëm karakter kon-
sultues. Prej 6 muajsh, z.
Blushi nuk pranon ta
mbledhë këtë bërthamë.
Mbledhja e fundit e saj është
zhvilluar në datën 13 korrik
2017. Në këto kushte, në për-
puthje me përcaktimet e stat-
utit LIBRA, më tepër se 1/3 e
anëtarëve të bërthamës kanë
kërkuar mbledhjen e saj, me
datë 12 janar 2012", shprehet
Hafizi në njoftimin e saj. Në
thirrjen drejtuar 30
anëtarëve të bërthamës,
Hafiz shprehet: "Në kushtet

Darina Tanushi

që jemi, LIBRA është sot një
institucion i rrudhur, një in-
strument i fjetur politik, edhe
pse në fazat e para të formim-
it institucional. Nisur nga
këto konstatime dhe të bin-
dur se e ardhmja, pritsh-
mëritë dhe fati i lëvizjes varen
sot ekskluzivisht nga vullne-
ti dhe pasioni ynë i përbash-
kët, një grup nismëtar
(anëtarë të zgjedhur të
bërthamës) kërkojnë si më

poshtë: Mbledhje të bërtha-
mës LIBRA". Mbledhja do të
ketë këtë rend dite, sipas
Hafizit: "Sqarimi dhe përcak-
timi i statusit të secilit prej
anëtarëve të bërthamës, që
kanë dhënë dorëheqje nga

funksionet në mënyrë jozyr-
tare, analizë e situatës së
brendshme dhe zhvillimeve
në LIBRA, si dhe pozicionim-
it të saj aktual politik". Por,
në njoftimin e LIBRA-s, të
administruar nga Blushi
thuhet: "Ditët e fundit,
përmes një email-i, disa
anëtarë të LIBRA-s kanë
kërkuar një mbledhje
bërthame në datën 12 janar
ora 19.15 në një nga hotelet e

Tiranës, në të cilën kërkojnë
që të rishihen dorëheqjet e
disa anëtarëve të saj, të cilët
janë larguar me vullnet të
lirë". Më pas në këtë status
thuhet se 5 vetë kanë dhënë
dorëheqjet dhe për pasojë nga

lista e 14 nënshkruesve që
kërkojnë mbledhje, ajo
reduktohet në 9 anëtarë. Kjo
shifër nuk plotëson numrin
e mjaftueshëm sipas statusit
për të kërkuar mbledhjen e fo-
rumit. Duke e konsideruar
kërkesën e anëtarëve të LI-
BRA-s që mbështesin Hafizin,
pjesa e mbështetësve të
Blushit njofton mbledhjen
sot në ora 18.30, tek hotel
"Monarku". "Kushdo që ka
shqetësime të çdo karakteri,
personal, privat apo politik
dhe ka kurajën të thotë pub-
likisht se çfarë do dhe çfarë
kërkon është i ftuar, natyr-
isht me përjashtim të atyre që
janë larguar me vullnet dhe
nuk ka arsye të ftohen më. Në
këtë mbledhje të thirrur nga
kryetari do të merren ven-
dime në lidhje me shkeljet e
statutit për të gjithë anëtarët
e bërthamës si dhe do disku-
tohet për qëndrimet e ditëve
të ardhshme si dhe riorgani-
zimin e partisë. Çdo mbledhje
tjetër, që cenon statutin do të
konsiderohet e paligjshme
dhe për pasojë e pavlefshme
ose nul", thuhet në njoftimin
e Blushit.

PERPLASJET

"Çdo përpjekje për të mos lejuar
mbledhjen e bërthamës apo zëvendësuar

me takime paralele është uzurpim
institucional brenda partisë. Takimet me

elektoratin apo aktivistët mund të kenë
vetëm karakter konsultues”.

“
"Ne do të

vlerësonim meritën
te njerëzit. Njerëzit

na besuan dhe ne
duhet tua kthejmë

këtë besim".

Ben Blushi dhe Mimoza Hafizi

NJOFTIM ANKANDI
PERMBARUES  GJYQESOR PRIVAT ARTAN SIMA

Datë 19/01/2018, ditën e Premte ,ora 16,00  perfundon ankandi i ri (i parë) , për shitjen e
pasurisë së paluajtshme lenë garanci nga debitori z. Ramadan Ibrahim Kordallibanues ne Bilisht
,Bashkia”Devoll” për detyrimin ndaj kreditorit : znj.Lindita Bere Kordalli, banuese ne
fshatin”Tren”,Rrethi Devoll .
“Apartament” me sipërfaqe totale 73.40 m2  e ndodhur në Bilisht, në vlerën 1.440.000 lekë.

Ankandet zhvillohet prane zyres se permbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga « Avni Rustemi
», nr.31 .k,1. Korce.
Kontakt  Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com

NJOFTIM ANKANDI
PERMBARUES  GJYQESOR PRIVAT ARTAN SIMA

Datë 19/01/2018, ditën e Premte ,ora 16,00  perfundon ankandi i ri (i parë) , për shitjen e pasurisë
së paluajtshme lenë garanci nga debitori z.Artur Dilaver Hasani dhe bashkpronaret  z.Dilaver
Ramo Hasani , z.Edmond Hasani , znj.Luiza Dilaver (Hasani) Hoxha banues ne,Rr” 28 Nentori”
,L.5,P.2,Shk.B,Nr.9, Korce për detyrimin ndaj kreditorit : z.Rexhep Shaban Furramani,Rr.Hasim
Vokshi,L.7,Nr.35,Korce.
“Apartament” me siperfaqe 63.10 m2,ndodhur ne Rr”28-Nentori”, pll.2, shk.2, k.5,ap.9, Korce, në
vlerën 1.600.000 lekë.
Ankandet zhvillohet prane zyres se permbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga « Avni Rustemi
», nr.31 .k,1. Korce.
Kontakt  Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

PASURINË NR. 2/963-ND+1-43 , E LLOJIT ‘APARTAMENT’ , VOLUMI
55 , FAQJE 73, ZONA KADASTRALE 8513 , ME SIPËRFAQJE 67,81
M2 , NË ADRESËN : RRUGA “K. KËRTUSHA” , SHKALLA 1 , KATI 7 ,
DURRËS , NË PRONËSI TË SHTETASVE : Z. LUTFI GJYZELI DHE ZNJ.
ENKELEJDA GJYZELI .
ÇMIMI 2.800.000 LEKË ", Data e zhvillimit të ankandit do jetë
19.01.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .
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38 dosje nën hetim, plan veprimi kundër krimit të organizuar në Shqipëri dhe jashtë saj

Operacioni "Forca e ligjit", Xhafaj
takon Markun, Gjonajn dhe Ahmetajn
Në fokus bandat kriminale dhe pasuritë e krijuara

Ministri i Brendshëm,
Fatmir Xhafaj ka
zhvilluar ditën e

djeshme një takim ku mori
pjesë kryeprokurorja e
përkohshme Arta Marku,
ministrja e Drejtësisë Etilda
Gjonaj, ministri i Finan-
cave, Arben Ahmetaj. Gjith-
ashtu, të pranishëm në
mbledhje kanë qenë dhe zv.
drejtori i Shërbimit Infor-
mativ Shtetëror, Helidon
Bendo, Drejtori i Përgjiths-
hëm i Komanduar i Policisë
së Shtetit Rebani Jaupaj si
dhe Drejtori i SHÇBA-së Ed-
uart Merkaj. Mbledhja u zh-
villua në kuadër të opera-
cionit "Forca e Ligjit", i cili
ka në fokus luftën ndaj gru-
peve kriminale dhe pasuritë
e krijuara nga kjo veprim-
tari. Mësohet se takimi zg-
jati rreth 45 minuta. Gjatë
takimit, ministri i
Brendshëm Fatmir Xhafaj
njohu anëtarët e Task
Forcës Qendrore Ndërinsti-
tucionale me ecurinë e pro-
cesit gjatë muajit dhjetor
2017, hartimin dhe mira-
timin e kuadrit të
nevojshëm ligjor, masat e
marra për ngritjen e struk-
turave për të thithur në to
ekspertizën më të mirë në
fushën e hetimit policor dhe
krijimin e mjediseve të për-
shtatshme të punës.

Takimi duket se vjen pas
hartimit të një raporti mbi
38 dosjet e krimit, që ush-
trojnë aktivitetin e tyre në
Shqipëri dhe më gjerë, të
cilët pas nisjes së aksionit
policor po përdorin mënyra
të ndryshme për të fshehur
pasuritë e tyre, si duke i le-
galizuar apo duke i kaluar
ato në emrat e personave të
tretë, deklaron "Report tv".
Teksa është nënvizuar se
vetingu në drejtësi dhe në
policinë e shtetit do të japë
rezultate konkrete në luftën
ndaj krimit. Mësohet se min-
istri Xhafaj ka njohur
Markun dhe ministrat me
dosjet e bandave të krimit.
Sakaq anëtarët e TFQN dis-
kutuan mbi rolin dhe
përgjegjësitë e tyre institu-
cionale, koordinimin e pro-
cesit dhe garantimin e
mbështetjes në vijim, për
Task Forcën Speciale në niv-
el qendror dhe rajonal, si
struktura të posaçme të
ngarkuara me përgjegjësi
operacionale. Ata u dako-
rdësuan për mbështetjen që
secili prej tyre do t'i japë
këtij procesi përmes Agjen-
cive respektive të zbatimit të
ligjit, për përmirësimin e
kuadrit normativ që lehtë-
son këtë bashkëveprim, përf-
shi dhe marrëveshjet e pro-
tokollet e bashkëpunimit
përkatës, në respekt e zba-
tim të kuadrit ligjor në fuqi.
Ky ka qenë takimi i dytë mes
Markut dhe Xhafajt, ndërsa
takimi i parë mes tyre është
bërë në zyrën e
kryeprokurores, pak kohë
pasi ajo u votua ne Kuvend.
Gjithashtu, Prokurorja e
Përgjithshme e përkohs-
hme, Arta Marku zhvilloi

pasditen e djeshme një
takim me ambasadoren e
Bashkimit Europian në ven-
din tonë, Romana Vlahutin.

Takimi i Markut me ambas-
adoren zgjati rreth 50 minu-
ta në ambientet e Prokuror-
isë së Përgjithshme. Ky

"Nuk do të qëndroj më në zyrë, s'çahet me kokëfortësi"

Ish-kryeprokurori i Elbasanit, padit Arta
Markun: Transferimi im, antiligjor

Dritan Gina, i liruar dy
ditë më parë nga

detyra si drejtues i ko-
manduar i prokurorisë së
Elbasanit, ka depozituar
ditën e djeshme një padi
pranë krimeve të rënda,
për shpërdorim detyre për
kryeprokuroren e
përkohshme Arta Marku.
Gina, gjithashtu, deklaroi
se nuk do të vazhdojë të
qëndrojë në zyrë, duke sh-
tuar se në Shqipëri nuk ça-
het me kokëfortësi. "Unë
jam profesionist, unë e
kuptoj që me kokëfortësi
nuk çahet. Nuk pretendoj
të rri në atë zyrë, pasi puna
e prokurorit ka të bëjë me
raportin administrativ dhe
përfaqësimin, që ka të bëjë
me thesarin, etj. Pasi firma
ime nuk njihet më, por
edhe zyrat e shtetit që nuk
e njohin më firmën time.
Reagimi dje ishte i një
prokurori që nuk lejon të
nëpërkëmbë mua apo
kolegët. Këtu është bërë Sh-
qipëri hesapi",-tha ish-
kryeprokurori i Elbasanit.

Në padinë prej 15 faqesh,
Gina e cilëson transferimin
e tij, antiligjor dhe në te-
jkalim të kompetencave nga
kryeprokurorja Marku. "Pas
një presioni dhe përndjekje
dyjavore të ushtruar ndaj
bashkëshortes sime Rovena
Gashi, Drejtoreshë e Drej-
torisë së Marrëdhënieve Ju-
ridiksionale me Jashtë në
Prokurorinë e Përgjithshme
dhe pas paraqitjes prej saj në
datën 08.01.2018, në Gjykatën
Administrative, të padisë
ndaj Prokurores së
Përgjithshme të përkohs-
hme, kjo e fundit në shenjë
hakmarrje, kundrejt një sul-
mi dhe shantazhi të drejtpër-
drejtë, të ushtuar gjatë gjithë

ditës së martë, në datën
09.01.2018 në orën 15:20, më ka
njoftuar me shkrim Urdhrin
Nr.13 datë 09.01.2018 për ndër-
prerjen e komandimit", -shk-
ruan Gina në padi. Gjithash-
tu, ish-drejtuesi i prokuror-
isë së Elbasanit, Dritan Gina
në këtë padi, kërkon pezu-
llimin nga detyra të
kryeprokurores Arta Marku
dhe urdhërimin e kryerjes
ndaj saj të ekspertizës psiki-
atriko-ligjore. Sipas tij këto
masa duhen marrë për të
penguar vijimin e veprim-
tarisë antiligjore të
kryeprokurores së përkohs-
hme, Marku. "Kërkoj që, në
bazë të këtij kallëzimi penal,
fakteve shumë të rënda të

kallëzuara dhe të konfir-
muara shkresërisht,
nëpërmjet akteve, veprimeve
dhe vendimeve antikush-
tetuese dhe të paligjshme të
ndërmarra nga ana e
Prokurores së Përgjithshme
të përkohshme të Republikës
së Shqipërisë, të regjistrohet
procedimi penal, kjo funk-
sionare shpërdoruese të mer-

ret në cilësinë e të pandehu-
rës për veprën penale të
"Shpërdorimit të detyrës", të
parashikuar nga neni 248 i
Kodit Penal, si dhe të bëhet
kërkesë për dërgimin për
gjykim të procedimit penal
në ngarkim të saj. Referuar
gravitetit të shpërdorimit të
detyrës të kryer nga ana e të
kallëzuarës, me dashje
direkte dhe me veprime ak-
tive kriminale, duke përdho-
sur Kushtetutën dhe mos
përfillur ligjin, referuar den-
sitetit dhe vazhdimësisë së
veprimtarisë kriminale të
saj, të cilat dëmtojnë vetë in-
teresat e ligjshme të shtetit,
paraprakisht kërkojmë që,
menjëherë pas regjistrimit të
këtij kallëzimi penal, ndaj
personit të kallzuar, për sh-
kak të rrezikshmërisë së
lartë shoqërore të saj, të mer-
ret masa e sigurimit person-
al ndaluese, e "Pezullimit të
ushtrimit të detyrës pub-
like", të parashikuar nga
neni 242 i K.Pr.Penale"- shk-
ruan Dritan Gina në kallëz-
imin penal.

takim u zhvillua pas një vale
shkarkimesh në Prokuror-
inë e Përgjithshme dhe
prokuroritë e rretheve.

Ligj për të miturit, kodi i ri për t'i mbrojtur
nga krimi, rehabilitim dhe jo dënim

Të miturit që kryejnë vepra penale, apo që janë të dëm-
tuar dhe dëshmitarë të veprave penale, tashmë do të
trajtohen sipas një kodi të ri që ka hyrë në fuqi në 1
janar të këtij viti. Ky kod parashikon standardet më të
mira të së drejtës për të miturit me qëllimin kryesore
rehabilitimin dhe jo dënimin e tij. Por kërkesat e kodit,
duket se kanë nxjerrë disa sfida
për sistemin e drejtësisë, i cili nuk
është plotësisht gati që ta zbatojë
ketë kod germë më germë. Dhe
këto sfida nisin që nga trajnimi i
prokurorëve dhe gjyqtarëve që do
të shqyrtojnë çështjet e të mi-
turve. Njësitë e mbrojtjes së fëm-
ijëve dhe personeli i tyre është një
tjetër sfidë në zbatim të Kodit të
ri për të miturit, i cili parashikon
rehabilitimin nën kujdesin e institucioneve të certi-
fikuar. Alternativa e fundit e kodit të ri, që është
paraburgimi ose burgimi, parashikon që qelitë e të mi-
turve duhet të jenë plotësisht të veçuara nga ato të
tjerëve dhe shmangien e çdo kontakti me të burgosurit
e tjerë. "Brenda 6 muajve në një nisme së bashku me
policinë e shtetit dhe drejtorinë e përgjithshme të
burgjeve, duhet të sjellim në parametra dhe kushte siç i
parashikon kodi qelitë për të miturit.

OPERACIONI "FORCA E LIGJIT"
Takimi u zhvillua në kuadër të operacionit "Forca e ligjit", i cili ka në fokus luftën

ndaj grupeve kriminale dhe pasuritë e krijuara nga kjo veprimtari. Mësohet se
mbledhja zgjati rreth 45 minuta. Takimi duket se vjen pas hartimit të një raporti mbi

40 grupet kriminale që veprojnë në Shqipëri.

Kryeprokurorja e përkohshme,
Arta Marku, pas takimit të djeshëm

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :
“Toke Are truall nr pasurie 222/11, vol 4 , faqe 83  ne Zonen Kadastrale  3652   ndodhur ne fshatin Trush
, Njesia Administrative Berdice , bashkia Shkoder
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në vleren
515,200 (peseqind e pesembedhjetemije e dyqind) leke
Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  15.01.2018  ora 16.16 ne Zyren e permbaruesit
gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore
Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci
ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie 41064051, ose  ne Tirana Bank me nr IBAN  AL74 2065
1017 0000 6

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE “E.P.S.A”
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT PER:

1- “Truall” me sip. 200 m² nga kjo ndretese 114 m2,Nr. pasurie 9/584, Vol. 27, Faqe 87,
ZK 8532 i ndodhur ne Sheq i Madh, Fier. Pasuria eshte hipotekuar ne favor te Bankes
Alpha sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi I  është 9.472.000 Leke. Ankandi per do te
zhvillohet datë 22.01.2018 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane

2- “Are” me sip. 9.159 m²,Nr. pasurie 117/37,  Vol. 10, Faqe 165, ZK 3981, i ndodhur ne
Sheq , Fier. Pasuria eshte hipotekuar ne favor te Bankes Alpha sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi I  është 16.852.160 Leke. Ankandi per do te zhvillohet 22.01.2018 ora 16.00
në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane .

Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al.
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VENDIMI I QEVERISE
STRUKTURA E RE

Tabela e plotë e rrogave dhe shtesat për çdo kategori

Strukturë e re pagash, ja sa do të
paguhen punonjësit e doganave

Shtesa për kushte pune, për titullarët e institucionit 20000 lekë

STRUKTURA E RE PËR SISTEMIN DOGANORSTRUKTURA E RE PËR SISTEMIN DOGANORSTRUKTURA E RE PËR SISTEMIN DOGANORSTRUKTURA E RE PËR SISTEMIN DOGANORSTRUKTURA E RE PËR SISTEMIN DOGANOR

Qeveria miraton
strukturë të re për
sistemin doganor.

Rritje pagash e shpërblime të
majme për çdo punonjës do
të aplikohen nga sot. Kate-
goritë e pagave dhe shtesat
për kushte pune të punon-
jësve të sistemit doganor janë
botuar dje në Fletoren Zyr-
tare dhe përveç rritjes së rro-
gave, punonjësit e këtij dikas-
teri do të trajtohen me shtesa
mbi pagën për vështirësi në
punë. Kështu, kreu i doga-
nave do të marrë një shtesë
mujore prej 20 mijë lekësh për
vështirësi në punë. Efektet fi-
nanciare, që rrjedhin nga
zbatimi i këtij vendimi do të
fillojnë nga data e transferim-
it të nëpunësve të sistemit të
doganave në pozicionet e reja
të punës dhe të do përballo-
hen nga fondet e miratuara
për këtë sistem, për vitin 2018.
Organika e Drejtorisë së
Përgjithshme të Doganave

është 1 102 punonjës, të
shpërndarë në nivel qendror
dhe vendor. Në Fletoren Zyr-
tare është botuar dje vendi-
mi i Këshillit të Ministrave për
"për personelin e adminis-
tratës doganore", të ndry-
shuar, i cili parashikon që
Drejtori i Përgjithshëm i
Doganave miraton rreg-
ulloret specifike të funksion-
imit të drejtorive e të degëve

doganore, si dhe aktet e tjera
të nivelit të tretë, si: vendime,
urdhra, udhëzime etj., në
varësi të nevojave të punës.
Për të siguruar adminis-
trimin efektiv dhe përmbush-
jen e misioneve, kompeten-
cave dhe detyrave funksion-
ale të administratës dogan-
ore, drejtori i përgjithshëm i
Doganave bashkëpunon dhe
bashkërendon punën

nëpërmjet zëvendësdrej-
torëve dhe drejtuesve, që ka
në varësi të drejtpërdrejtë.

Me strukturën e re është
parashikuar edhe krijimi i
sektorit i monitorimit të borx-
hit. Kjo drejtori ka për detyrë
mbledhjen e të dhënave për
lëvizjen e mallrave shqiptare
dhe joshqiptare, që hyjnë e
dalin nga territori doganor i
Republikës së Shqipërisë,
monitorimin dhe detajimin e
planit të të ardhurave, anali-
zimin e të dhënave, objekt të
vlerësimit nga zyrat e intere-
suara dhe autoritetet pub-
like, në përputhje me legjisla-
cionin në fuqi, duke e zgjeru-
ar fushën e përgjegjësive edhe
me studime e analiza të reali-
zimit të të ardhurave dhe mall-
rave kryesore. Gjithashtu,
kjo drejtori administron pro-
cedurat për regjistrimin e op-
eratorëve në sistemin dogan-
or, lindjen dhe rikuperimin e
borxhit, përgatitjen dhe ad-
ministrimin e udhëzimeve për
kontabilizimin e të
ardhurave nga detyrimet e
importit, eksportit ose ak-

cizës, për vjeljen e detyrimeve
dhe rimbursimin ose shlyer-
jen e borxhit, si dhe monitor-
on procedurat për rikuper-
imin dhe vjeljen me forcë të
borxhit.
ANTITRAFIKUANTITRAFIKUANTITRAFIKUANTITRAFIKUANTITRAFIKU

Drejtoria Antitrafik
mund të shkëmbejë të dhëna
me struktura të tjera dogan-
ore apo shtetërore, me ko-
mpetenca në fushën e zbatim-
it të ligjit për mallra, mjete

apo subjekte, me qëllim
parandalimin dhe goditjen e
shkeljeve të parashikuara
nga legjislacioni shqiptar në
fuqi kundër trafiqeve. Ajo
bashkëpunon me agjenci, in-
stitucione dhe aktorë të tjerë,
përfshirë ata ndërko-
mbëtarë, të cilët kanë detyr-
ime ligjore ose që janë të an-
gazhuar në luftën kundër
trafiqeve dhe zbatimin e
masave ndaluese, kufizuese.

Ornela Manjani

Emërtimi i postit Funksioni Kategoria Nr. i 
punonjësve 

Kategoria 
e pagës 

 
 

Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm 

Drejtor i Përgjithshëm II-a 1 II-a 
Këshilltar për çështje teknike A 1 III-a 
Drejtor kabineti A 1 III-a 
Këshilltar A 3 III-a 
Sekretar i drejtorit të 
Përgjithshëm C3 1  

TOTALI 7 
Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Integrimit Evropian Drejtor drejtorie A 1 III-a 

Specia list C1 4 III-b 
TOTALI I DREJTORISË 5 

Drejtoria e Auditimit të Brendshëm Drejtor drejtorie A 1 III-a 
Auditues C1 7 III-b 

TOTALI I DREJTORISË 8 
Drejtoria e Antikorrupsionit dhe Standardeve Profesionale Drejtor drejtorie A 1 III-a 

Specia list C1 5 III-b 
TOTALI I DREJTORISË 6 

 
 
 

Drejtoria e Buxhetit 
dhe e Financës 

Drejtor drejtorie A 1 III-a 
Sektori i  planifikim-monitorim buxheti Përgjegjës sektori B 1 III-a/1 

Specia list C1 2 III-b 
 

Sektori  i financë/kontabilitetit 
Përgjegjës sektori B 1 III-a/1 
Specia list C1 2 III-b 
Magazinier D1 2 

Sektori i pagesave, garancive dhe 
kontabilitetit të të ardhurave 

Përgjegjës sektori B 1 III-a/1 
Specia list C1 6 III-b 

TOTALI I DREJTORISË 16 
TOTALI I ZYRËS SË DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM 42 

Departamenti  Teknik i Akcizës dhe Procedurave Doganore Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm II-b 1 II-b 
Përpunues informacioni C3 1 

TOTALI 2 
 

Drejtoria Teknike e 
Akcizës 

Drejtor drejtorie A 1 III-a 
Sektori i aplikacioneve Përgjegjës sektori B 1 III-a/1 

Specia list C1 3 III-b 
Sektori i autorizimeve Përgjegjës sektori B 1 III-a/1 

Specia list C1 2 III-b 
TOTALI 8 

 

Drejtoria e Procedurave 
Doganore 

Drejtor drejtorie A 1 III-a 
Sektori i  procedurave dhe regjimeve 

doganore 
Përgjegjës sektori B 1 III-a/1 
Specia list C1 4 III-b 

Sektori i lehtësive doganore, transitit dhe 
informimit të operatorëve 

Përgjegjës sektori B 1 III-a/1 
Specia list C1 4 III-b 

TOTALI I DREJTORISË 11 
Drejtoria e Tarifës dhe 

Origjinës 
Drejtor drejtorie A 1 III-a 

Sektori i  tarifës (TARIC) Përgjegjës sektori B 1 III-a/1 

ORGANIKA E ADMINISTRATËS
DOGANORE ËSHTË E PËRBËRË NGA:

i) Drejtori i përgjithshëm i Doganave.
ii) Zëvendësdrejtori i përgjithshëm i Doganave.
iii) Drejtori i kabinetit.
iv) Nëpunës kategoria A.
v) Nëpunës kategoria B.
vi) Nëpunës kategoria C 1.
vii) Nëpunës kategoria C 2.
viii) Punonjës administrativ kategoria C3.
ix) Punonjës administrativ kategoria D1.
x) Punonjës administrativ kategoria D2.
xi) Punonjës administrativ kategoria D3.
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Ndodhemi në 3-jav
ëshin e parë të se
zonit të dimrit, e po

përballemi me uljen e tem-
peraturave në ambientet e
jashtme dhe mbajtjen në
vlera të larta të temper-
aturës në shtëpi. Pikërisht
këto ndryshime temper-
aturash pëlqen edhe virusi i
gripit, qoftë ai A, B apo C.
Më të shpeshtit janë virusi
A dhe B që përhapen me
rrugë ajrore nga njëri per-
son te tjetri nëpërmjet tesh-
timave, prekjes së objekteve
të përbashkëta, ose kollitja
në ambientet publike. Këto
janë mënyrat e përhapjes së
gripit që me rrugët aspira-
tore hundë apo gojë, arrijnë
në brendësi të alveolave të
mushkërive, më pas hyjnë në
kombinacion me to. Mbësh-
tjellja proteinike e viruseve,
ngjiten në alveolën e mush-
kërive, hyjnë në bash-
këpunim me qelizën e fillojnë
ta shkatërrojnë. Kjo peri-
udhë inkubacioni që zgjat
24-72 orë shoqërohet me çr-
regullime fiziologjike,
këputje trupore, rrjedhje
hundësh, skuqje sysh etj. ky
është momenti që njeriu du-
het të kuptojë që virusi ësh-
të i pranishëm në trupin e tij
dhe pas 1-2 ditësh bëhet si një
burim amplifikacioni e
përhapet edhe te të tjerët.
Ndërsa në trupin e të sëmu-
rit fillon ajo "lufta" e
brendshme fiziologjike e or-
ganizmit e i gjithë ky cikël
zgjat 5, 7 apo 10 ditë. Por, nëse
marrim masa mbrojtëse, ky
cikël do të shkurtohet e sh-
kalla e agresivitetit të
virusit do të bjerë.
PARANDPARANDPARANDPARANDPARANDALIMIALIMIALIMIALIMIALIMI

Zgjidhja për paran-
dalimin e gripit, ndod-
het në kuzhinën tonë.
Nëse njeriu konsumon
2-3 thelpinj hudhër në
ditë, të shoqëruara me
një gotë ujë, mund ta
parandalojë më së miri
prekjen nga virusi,
ndërsa në moshat e
vogla, përdoret 1 thelb
hudhër në ditë.
Vrasësit e këtyre vi-
ruseve janë rigoni e

trumza, që përmbajnë disa
elemente antibakteriale e
antimykotike. Këto bimë
mund t'i përdorim në gjellë
apo në çaj e për fëmijët e veg-
jël gjysmë lugë kafeje me rig-
on është më se e mjaf-
tueshme. Për të pasur epër-
si ndaj virusit që mund të
jetë zhvilluar e lufton leu-

kocitet për të shumëzuar
vetveten, mund të përdorim
çaj me piper të zi, petat e ar-
rës, karafil e kanellë. Kjo
përzierje rrit rezistencën e
organizmit dhe shton fuqinë
goditëse ndaj viruseve. Por
më i fuqishmi është propoli-
si antimykotik, i cili nuk le-
jon inflamacion bajamesh,
laringite dhe acarim të

mushkërive. Në të kundërt
rekomandojmë që në pak çaj
apo ujë, të hedhim pak prop-
olis për të minimizuar shijen
paksa të hidhur. Ndërsa kur
hasim vështirësi në frymë-
marrje e bllokim hundësh te

fëmijët, rekomandohet që të
merret vaj dafine, e t'i ven-
doset te hunda, t'i hidhet një
pikë në gojë e 2-3 pika në
gjoks. Brenda 2 minutash
rrugët respiratore do të jenë
totalisht të zhbllokuara.
Gjithashtu, duhet të për-
doren shumë lëngje frutash,
veçanërisht ai i limonit.
TEMPERATEMPERATEMPERATEMPERATEMPERATURATURATURATURATURA
E LARTËE LARTËE LARTËE LARTËE LARTË

Në rastet kur fëmijët
kanë temperaturë të lartë,
rekomandohet që mos të sh-
kohet direkt në spital. Ata
mund të marrin një thelb
hudhër, ta shtypin që t'i mar-
rin lëngun e ta përziejnë me
pak sodë buke e pak mjaltë
e t'i lyejnë fëmijës bajamet.
Nëse nuk e realizojnë dot
këtu, t'i përgatisin një çaj me
trëndafilin e egër, lulen e
shtogut, pak lëvore shelgu
apo limoni dhe aguliçë apo
peta të arrës. Pas kësaj i he-
dhim dhe 10 pika propolis, e
ia japim fëmijës vazhdi-

misht duke e
masazhuar

me pak

Mjeku popullor: Simptomat e viruseve, parandalimi me bimë mjekësore e çajëra

YLLI MERJA: Si të luftoni
gripin me propolis e hudhër
"Masat për të ulur menjëherë temperaturën"

Voltiza Duro

Mjeku popullor
Ylli Merja

Shëndetësi

Në rastet kur fëmijët kanë temperaturë të
lartë, rekomandohet që mos të shkohet direkt

në spital. Ata mund të marrin një thelb
hudhër, ta shtypin që t'i marrin lëngun e ta

përziejnë me pak sodë buke e pak mjaltë e t'i
lyejnë fëmijës bajamet. Nëse nuk e

realizojnë dot këtu, t'i përgatisin një
çaj me trëndafilin e egër, lulen e

shtogut, pak lëvore shelgu apo limoni
dhe aguliçë apo peta të arrës.

raki rrushi ku ke hedhur 1
apo 2 paracetamolë. Ky
masazhim duhet të bëhet jo
shumë afër reflektorit, e më
pas ta mbështjellim mirë e
t'i fshijmë djersët. Pas kësaj
temperatura do të bjerë. Në
rastet e fëmijëve alergjikë,
duhet të kontrolloni gjuhën
nëse ka myk apo bajamet
mos janë të qelbëzuara.
Nëse i pastrojmë gjuhën me
sodë e hudhër, e trajtojmë
me propolis e i japim pak çaj
me disa bimë si trëndafil i
egër, piper i zi, vaj dafine për
të marrë rezultate të men-
jëhershme. Fëmijës në këto
raste i është ulur rezistenca
e duhet patjetër që të mer-
ret me aktivitet fizik. Për
uljen e temperaturës së
lartë mund të përdoret edhe
propolisi si dhe kompresat
e ftohta me uthull molle në
ballë, pasi kjo e fundit ka
efekt të menjëhershëm. Por
nuk duhet të mjaftohemi me
kaq, sepse duhet të marrë
edhe vitaminën C nëpërmjet
bimëve të ndryshme si çaj
trëndafili, çaj mali, boroni-
ca etj. Ndërsa në rastet kur
njeriu vuan nga bronkiti
apo ndonjë inflamacion i
mushkërive, duhet të për-

doret dafinë dhe çaj mente
për të eliminuar filli-

misht mukozën e
thatë dhe

gërhitjen.
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Në zonën e digës së Liqenit të Thatë janë mbjellë
200 pemë të reja, në kuadër të aksionit të Bashkisë

së Tiranës që synon mbjelljen e 100 mijë pemëve në
kryeqytet. Nisma "një qytetar, një pemë" është vënë në
jetë prej disa kohësh, e ka si qëllim edhe sensibilizimin
e qytetarëve, por edhe bizneseve për një qytet më të gjel-
bër e të pastër. I pranishëm në mbjelljen e 200 pemëve
të reja, ishte dhe kryebashkiaku Erion Veliaj, i cili ftoi
gjithë qytetarët që t'i dhurojnë kryeqytetit një pemë. "Do
doja të ftoja të gjithë qytetarët e Tiranës, nëse mund të
merrni një zotim, kush është i rritur në Tiranë, sikur të
mbjellë 1 pemë gjatë vitit 2018, automatikisht i ka dhënë
Tiranës gjysmë milionë pemë",-u shpreh Veliaj. Ky i fun-
dit foli i kënaqur për ecurinë e deritanishme të këtij pro-
jekti, ndërsa shprehu mirënjohje për të gjitha sipërmar-
rjet që i janë bashkuar Bashkisë së Tiranës në këtë nismë
të sajën. Veliaj është shprehur optimist se viti 2018 do
jetë për Tiranës akoma më i mirë se viti që po lëmë pas.

Veliaj: 2018, vit më i mirë për Tiranën

Mbillen 200 pemë të
reja te Liqeni i Thatë

"Bonus 2.5 milionë lekë të vjetër për mjekët që mbulojnë spitalet rajonale"

Portali, hapen 420 vende
të lira pune për infermierët
Edi Rama: U japim fund punësimeve politike

Nis aksioni për
kontrollin e qumështit

Ka nisur aksioni për kontrollin e përpunimit të
qumështit dhe nënprodukteve të tij, bazuar në

plotësimin e standardeve të sigurisë ushqimore. Kjo ësh-
të bërë me dije gjatë takimit të ministrit të Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural, Niko Peleshi
me fermerët e zonës së Fierit. "Do
të disiplinojmë një produkt shumë
të rëndësishëm, të përditshëm ush-
qimor, që është qumështi dhe nën-
produktet e tij, në një kohë të shpe-
jtë, duke kërkuar mbështetje dhe
mirëkuptim nga të gjithë. Dhimb-
ja e këtyre lloj reformave bëhet
shumë e vogël, në qoftë se, secili
vepron, investon, mundohet që të
arrijë standardin, që ligji i kërkon,
në kohë, pa marrë, po themi ndëshkimin, apo sanksio-
net ligjore",-citoi ministri. Ndërkaq, ky i fundit ka bërë
publike skemën mbështetëse për përmirësimin e zinx-
hirit të sigurisë ushqimore të produkteve blegtorale,
duke dhënë shifra dhe vlera konkrete të subvencionim-
it dhe financimit në lekë të blegtorëve shqiptarë.

OGERTA MANASTIRLIU

GARANTOHET
TRANSPARENCË
"Aplikoni dhe vini veten
në provë. Ne ju
garantojmë që do të
zgjidhen më të aftët.
Platforma do të ndryshojë
mënyrën se si bëhet
punësimi i infermierëve
dhe profesionistëve. Për
ne është një reformë që
garanton cilësi në
shërbime, transparencë,
eliminon punësimin prej
mikut dhe i jep fund
emërimeve pa plotësuar
asnjë kriter", - tha
Manastirliu.

Voltiza Duro

Plot 420 vende rezul
tojnë të lira për të
gjithë infermierët që

ende nuk kanë arritur të gje-
jnë një punë, por që tashmë
do të kenë mundësinë të ap-
likojnë nëpërmjet portalit.
Ky lajm është bërë me dije,
ditën e djeshme, nga kryem-
inistri i vendit, Edi Rama
gjatë prezantimit të portalit
të punësimit të infermi-
erëve, teknikëve të imazher-
isë, fizioterapistëve, logope-
dëve e mamive. Kreu i ekzek-
utivit theksoi ndër të tjera se
portali do të bëhet ligj e do
të kthehet në normë ligjore
për të filluar kështu një his-
tori të re në infermierinë sh-
qiptare. "Portali do të bëhet
ligj. Janë disa mijëra që duan
të futen në punë dhe nuk ka
disa mijëra vende pune, janë
420 sot vende vakante, por
me këtë grup të parë fillon
një histori e re në infermier-
inë shqiptare, sepse çdo vend
që do të hapet kur një të dalë
në pension apo që do largo-
het për të shkuar diku tjetër
do të mbushet nga ai që pret
në radhë dhe nga ai që ka
pikët e mjaftueshme për të
qenë i pari i radhës që të
plotësojë vendin vakant",-u
shpreh kryeministri. Ky i
fundit shtoi se nëpërmjet
punësimit me portal nuk do
të ketë më lëvizje politike

nga vendet e punës. E pran-
ishme në këtë takim, ishte
edhe ministrja e Shëndetë-
sisë dhe Mbrojtjes Sociale,
Ogerta Manastirliu, e cila
nënvizoi se synimi bazë i kr-
ijimit të një sistemi të tillë
është përzgjedhja e fituesve
sipas meritokracisë. "Ne
kemi detyrim të krijojmë një
terren të njëjtë për të gjithë,
të japim shanse të barabarta
dhe të krijojmë drejtësi në
punësim. Aplikoni dhe vini
veten në provë. Ne ju garan-
tojmë që do të zgjidhen më të
aftët. Platforma do të ndry-
shojë mënyrën se si bëhet
punësimi i infermierëve dhe
profesionistëve. Për ne është

një reformë që garanton cilë-
si në shërbime, transpar-
encë, eliminon punësimin
prej mikut dhe i jep fund
emërimeve pa plotësuar asn-
jë kriter", tha Manastirliu.
Ndërkaq, aplikimi në portal
do të bëhet në bazë qarku, në
një kohë që kandidatët do të
njoftohen hap pas hapi për
statusin e aplikimit të tyre
dhe mbi vendin e datën e
testimit të njohurive të tyre.
MJEKËT RAJONALË

Gjatë prezantimit të por-
talit, kryeministri Edi Rama
diskutoi edhe mbi projektin
për mbulimin e spitaleve të
rretheve me mjekë special-
istë, të cilët do të marrin një

bonus mbi pagën me vlerë 2.5
milionë lekë të vjetra. "2.5
milionë lekë të vjetra plus
rrogës. Ju duken shumë, por
është edhe më e madhe kos-
toja nga mungesa e tyre. Për
mjekët që do të shkojnë në
Tropojë, Librazhd, etj; të
mund të ketë një fitim real.
Është një migrim i
brendshëm, një fitim që nuk
do ta kishte po të emigronte
jashtë vendit",-u shpreh
Rama. Ky i fundit tha, gjith-
ashtu, se në spitalet rajonale
ka më pak se 100 mungesa të
mjekëve specialistë, çka sh-
kakton një boshllëk të kon-
siderueshëm për shërbimin
mjekësor në vend.

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: “Blerje dhe implementim i disa
pajisjeve servera dhe shasi për nevojat e Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 44,000,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të
Administrimit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A,
Tiranë, Tel. 042419411(ext.4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me
paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni
bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë
e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:              STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC
Përshkrimi:   Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje dhe implementim i
disa pajisjeve servera dhe shasi për nevojat e Bankës së Shqipërisë”.

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit,
në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 01 Shkurt 2018, ora 11.00, kohë në të cilën do të hapet
edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

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: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes
dhe riparimit të motogjeneratorëve dhe stabilizatorëve të Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 3,120,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të
Administrimit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A,
Tiranë, Tel. 042419411(ext. 4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me
paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni
bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e
Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes
dhe riparimit të motogjeneratorëve dhe stabilizatorëve të Bankës së Shqipërisë’’

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit,
në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 07 Shkurt  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet
edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Studimi i ASHR-së për Tiranën: Fëmijët kanë shfaqur edhe probleme të theksuara të shikimit

Alarmi, 1 në 10 fëmijë hanë vetëm një vakt në ditë
Ekspertët: Shifrat e frikshme, Kamza, zona më e kequshqyer

MASR: Ndryshim i nevojshëm për efikasitetin e mësimnxënies

Prej 1 shkurtit ndryshon kalendari mësimor,
ja sa lëndë do të zhvillohen në ditë

Shifrat alarmante pas
një vëzhgimi në shkol
lat fillore të kryeqy-

tetit tregojnë se 1 në 10 fëm-
ijë jeton vetëm me një vakt
në ditë e një pjesë e kon-
siderueshme e tyre janë të
kequshqyer. Këto të dhëna
vijnë pas intervistave të re-
alizuara nga Autoriteti
Shëndetësor Rajonal Tiranë
me 800 fëmijë të vegjël, ku
80 prej tyre pohuan se hanë
vetëm një herë në ditë. Ky
studim shkencor ka përf-
shirë plot 15 shkolla fillore
të kryeqytetit dhe rrethinat,
ku situata më e rëndë para-
qitet në shkollën "100-Vje-
tori" në Kamëz, pasi niveli
ekonomik i familjeve është
i ulët e për pasojë edhe
vogëlushët e kësaj zone janë
më të kequshqyerit, nën
peshë dhe të shkurtër. E ky
zhvillim fizik i mangët mesa
duket është shkaktuar nga
sasia e pamjaftueshme e
ushqimit që marrin. Ndërsa
në kryeqytet sipas ek-
spertëve të ASHR-së, është
rritur numri i të miturve
obezë si dhe janë shfaqur
probleme me shikimin, që i
pengon edhe në procesin e
mësimnxënies. "10% e fëm-
ijëve kanë deklaruar një vakt
të konsumuar në ditë, kjo
është shifër e frikshme. 2
vakte 11% e fëmijëve, 3 vakte
41% dhe 4 vakte 38% e fëm-
ijëve. Një pjesë të kësaj
statistike e shton më shumë
zona e Kamzës, shkolla '100-
Vjetori' që kemi studiuar. Ne
jemi rikthyer për të vërtetu-
ar saktësinë e informacion-
it, ku u deklarua edhe nga
vetë mësuesit e drejtori i sh-
kollës se janë shifra shumë
reale, sepse shumica e fëm-
ijëve janë me ndihmë
ekonomike dhe vërtet para-
qitet një nivel i tillë", - u

STUDIMI
"10% e fëmijëve
kanë deklaruar një
vakt të konsumuar
në ditë, kjo është
shifër e frikshme. 2
vakte 11% e
fëmijëve, 3 vakte
41% dhe 4 vakte
38% e fëmijëve. Një
pjesë të kësaj
statistike e shton
më shumë zona e
Kamzës, shkolla
'100-Vjetori' që
kemi studiuar", -
tha eksperti.

shpreh eksperti i Autoritetit
Shëndetësor Rajonal për Ti-
ranën. Ndërkaq, ai më tej
theksoi se në zonat rurale
janë konstatuar 19% e fëm-
ijëve nën peshë si pasojë e
kequshqyerjes, ndërsa 9%
rezultojnë mbi peshë dhe 4%
e tyre janë obezë. Ndërkohë,
në zonat urbane 4% e fëm-
ijëve paraqiten nën peshë, në
peshë normale 70%, mbi
peshë 15% e të miturve dhe
obezë rezultojnë 11% e të mi-
turve. Synimi i këtij studimi
shkencor në 15 shkollat e
kryeqytetit, sipas ekspertëve
të ASHR-së është evidentimi
i hershëm i problematikave
më kryesore të shëndetit tek
kjo grupmoshë. Më tej, është

theksuar se 3-4% e fëmijëve
që janë marrë në vëzhgim
kanë probleme të theksuara
të shikimit. I njëjti studim
nxjerr në pah lirinë e tepru-
ar dhe mungesën e kujdesit
prindëror ndaj fëmijëve në
aksesin ndaj kompjuterit
dhe televizionit, ku 1 e katër-
ta e tyre thonë se shikojnë të
vetëm televizor në dhomën e
tyre. Shifrat e frikshme duhet
të jenë një kambanë alarmi
për prindërit, por edhe për
institucionet që kanë të
drejtë të ndërhyjnë për të
ofruar një përmirësim të sit-
uatës nëpërmjet pro-
grameve e masave specifike
në të mirë të shëndetit të
fëmijëve.

ZONAT RURALE
Në zonat rurale janë konstatuar 19% e fëmijëve nën
peshë si pasojë e kequshqyerjes, ndërsa 9%
rezultojnë mbi peshë dhe 4% e tyre janë obezë.
Ndërkohë, në zonat urbane 4% e fëmijëve paraqiten
nën peshë, në peshë normale 70%, mbi peshë 15% e
të miturve dhe obezë rezultojnë 11% e të miturve.

Prej datës 1 shkurt të
këtij viti, nxënësit e

shkollave 9-vjeçare dhe të
mesme në mbarë vendin
do të zhvillojnë vetëm 3
lëndë mësimore në ditë.
Kjo në kuadër të nismës
së Ministrisë së Arsimit,
e cila shprehet se ky ësh-
të një ndryshim i
nevojshëm në përmirë-
simin e efektivitetit të pro-
cesit të të nxënit të
nxënësve. Projekti që do
të vihet në jetë së shpejti,
e njohur si "3 lëndë në 6
orë", parashikon ndry-
shimin e kalendarit mësi-
mor në sistemin parauni-
versitar. Respektivisht,
brenda një dite do të zh-
villohen vetëm 3 lëndë që
do të zgjasin 90 minuta
secila, nga 45 që ishin me
metodën tradicionale të
mësimdhënies. Nga ky re-
formim do të krijohet
mundësia e lehtësimit të
peshës së çantave të
nxënësve, çka është ngri-
tur shpeshherë si prob-
lem nga prindërit. Kjo ide
erdhi nga një grup mësue-
sish, nxënësish e prindër-
ish, të cilët ia bënë me dije
nismën MASR në plat-
formën për bashkëqever-
isjen qytetare. Në një ko-
munikim interaktiv me
këtë grup nismëtar,
kryeministri Edi Rama
tha se ky është një realitet
i ri, që po përpiqen të kri-
jojnë në Shqipëri. "Patëm
një rast konkret me një
grup naftëtarësh në zonën
e Fierit që morën rrugën
për të ardhur në Tiranë.

Përpara se të vihet këtu, fare
mirë, nëpërmjet platformës
mund të kërkohej interpel-
ancë këtu, me ministrin e
Energjisë. Duam që të vi-
hemi në provë. Njerëzit janë
zhgënjyer kaq shumë në vite
nga indiferenca e politikës,
sa me të drejtë mund të
thonë që këto të gjitha janë
filma. Ky është një realitet i
ri që po mundohemi të kri-
jojmë", -tha kryeministri
Rama.
KALENDARI
MËSIMOR

Në bazë të këtij ndryshi-
mi, shkolla mund të riorga-
nizojë orët mësimore të
lëndëve, duke zhvilluar për
një lëndë, 2 (dy) orë mësimo-
re të njëpasnjëshme (45 +

45), sigurisht me pushimin
5-minutësh ndërmjet tyre.
Kjo do të thotë që nxënësi
mund të zhvillojë në një
ditë 3 lëndë të ndryshme
dhe jo 6 lëndë të ndry-
shme. Zhvillimi i lëndëve
mësimore në dy orë të një-
pasnjëshme brenda një
dite është një praktikë që
zbatohet edhe në vendet e
tjera. Qëllimi i kurrikulës,
sipas MAS është që të
ndërtojë dhe të zhvillojë
kompetenca te nxënësit.
Kjo do të thotë që gjatë orës
së mësimit të përdoren
metoda, teknika dhe
strategji, të cilat do t'u
mundësojnë nxënësve që
të ndërtojnë vetë dijet dhe
njohuritë e tyre.

NISMA E MASR
Projekti që do të vihet në jetë së shpejti, e
njohur si "3 lëndë në 6 orë", parashikon
ndryshimin e kalendarit mësimor në
sistemin parauniversitar.

Ministria e Arsimit

Fotot ilustruese

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

NJOFTIM PËR EKSPERTË DHE SPECIALISTË TË PAVARUR

Në zbatim të ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar  dhe Vendimit të
Këshillit të Ministrave Nr. 184, neni 8, datë 17.03.2010, Komisioni i Prokurimit Publik  shpall
konkurrimin për plotësimin e listës vjetore të Ekspertëve dhe Specialistëve të Pavarur në fushat:
Ekspert vlerësimi i pasurive të paluajtshme; ekspert kontabël i regjistruar; inxhinjer elektronik/
informatik; inxhinjer mekanik; inxhinjer hidrologjik; inxhinjer elektrik; inxhinjer gjeologji-minierash;
inxhinjer mjedisi; inxhinjer ndërtimi; inxhinjer tekstile; kimist; specialist në farmaceutikë.

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat :
1.Të ketë mbaruar arsimin e lartë në fushën ku ai do të konkurrojë.
2.Të ketë licensë në fushat ku ligji parashikon pajisjen me të.

Pagesa dhe shpenzimet e expertëve apo specialistëve të pavarur do të bëhet me parapagim nga
pala ankimuese.

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 09 Shkurt 2018 në selinë e Komisionit të Prokurimit
Publik  këto dokumenta: kërkesën për Aplikim, CV-në, fotokopje të diplomës dhe librezës së notave,
fotokopje të lincensës si ekspert, të librezës së punës, vërtetimin e gjendjes gjyqësore, fotokopje
te kartës së identitetit, një numër telefoni për t’u kontaktuar si dhe adresën e plotë të vendqëndrimit.
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Data 6 janar 1965 shënon
ditën e celebrimit të
Dritëro Agollit me të sho-

qen, Sadijen. Kanë qenë ditë të
ftohta janari, por plot pasion, aq
bukur të përshkruara në letërkëm-
bimin mes tyre shkruan e bija, Elo-
na, teksa publikon disa nga letrat
që shkrimtari i ka shkruar të sho-
qes në vitin 1965. Letrat do të jenë
pjesë e një botimi me rastin e 1-
vjetorit të ndarjes nga jeta të sh-
krimtarit në shkurt.

LETRA E PARË

"E dashur Sadije,
U ktheve në shtëpi e lodhur, po

me fitore. U bëre zyrtarisht gruaja
ime. S'ka tani tërc mërc. Emrin tim
e ke edhe në pasaportë. Bëjmë sha-
ka, se s'ka ndonjë rëndësi një vulë
e thatë. Ne edhe sikur të mos e
kishim atë vulë, prapë bashkë do
të ishim.

Dje, pas celebrimit tonë të fam-
shëm, unë kam qirasur gjithë ata
njerëz. Të trashëgohesh, thosh
njeri; të trashëgohesh, thosh tjetri.
Sikur ne u fejuam dje! Siç duket,
ajo e djeshmja paska rëndësi dhe
u quajtka si martesë.

Lutjen a e bëre? Mos e lër pas
dore dhe mos i nënvleftëso for-
malitetet, si unë, se ngatërron
punën siç e ngatërrova unë në
zyrën e gjendjes civile në Shkodër.

SHKRIMTARI PËR GRUAN: ËSHTË FTOHTË, PO TË ISHTE
SADIJA IME, NUK DO TË MBRETËRONTE KJO GJENDJE

DALIN LETRAT PAS DASME
Dritëroi, Sadijes: Dimri,
i vështirë për dashnorët

Fatmira Nikolli

Ministrja e Kulturës, Mirela
Kumbaro, ka qenë e ftuar

dje në emisionin e mëngjesit
"Vila 24" në "News 24". Në inter-
vistën e saj, ministrja Kumbaro,
njëherësh nëna e dy fëmijëve
dhe bashkëshortja e gazetarit
Aleksandër Furxhi, rrëfeu se
politikën nuk e kishte plan të
jetës, por ishte kryeministri Edi
Rama, ai i cili e ftoi dhe e bëri
pjesë të qeverisjes. Ajo tregon se
pas marrjes së ftesës nga kryem-
inistri Rama, ishte ajo vetë që
bashkë me familjen vendosi t'i
hyjë një tjetër rrugëtimi në jetën
e saj. "Ministre u bëra shumë
vonë në jetë, atëherë kur është
konsoliduar ajo që quhet shtyl-
la e ekzistencës intelektuale e
emocionale e njeriut. Është një
investim shumë i gjatë, një pjesë
e të cilit është bërë nga familja
ime dhe pastaj investimi im per-
sonal apo i rrethit shoqëror. Ç'ka
është forcë e mendjes, është
pjesë e investimit tim të përjet-
shëm. Vendimi për t'u futur në
politikë ishte vendim i imi dhe i
familjes, me pëlqimin e fëmijëve
që kanë qenë pjesë e çdo vendi-
mi. Nëse jeta është private duhet
të mbetet private. Fëmijët janë
pjesë e jetës sime, por pjesa pub-
like ndërtohet me institucionet,
publikun, parlamentin,
opozitën… Në këtë kontekst nuk
është e lehtë, me mediet sociale
kjo është shumë e vështirë. Pre-
sioni është shumë i madh. U futa
në politikë pa e pasur plan të

MINISTRJA E KULTURËS: PJESËN MË TË MADHE TË
JETËS IA KAM PËRKUSHTUAR FAMILJES E PUNËS

MEDIAT ITALIANE: SHKRIMTARI ISMAIL
KADARE MERR ÇMIMIN PRESTIGJIOZ

Shkrimtari i madh shqiptar, Ismail Kadare është vlerësuar me
një tjetër çmim prestigjioz. Ai është shpallur fitues i edicionit

2018 të çmimit "Nonino", i promovuar për 43 vjet në Udine të Ital-
isë. Lajmi bëhet i ditur nga
mediat italiane, sipas të
cilave theksohet se shkrim-
tari shqiptar është vlerësuar
në mesin e figurave të
mëdha të kulturës botërore
nga një juri e kryesuar nga
Nobel V.S. Naipaul. Ndërko-
hë, një tjetër çmim të rëndë-
sishëm ka marrë edhe filoz-
ofi Giorgio Agamben, i cili
merr titullin prestigjioz të
"mjeshtrit të kohës sonë".
Ceremonia e çmimit do të
zhvillohet në Ronchi di Percoto, në Udine më 27 janar dhe do t'i
paraqitet Kadaresë nga Claudio Magris, një anëtar i jurisë.

Po më mirë që e bëmë celebrimin
në Tiranë, u bë më natyrshëm e

më njerëzishëm. Edhe Qakua me
Vaskën ishin simpatikë.

Eja papritur ndonjëherë.
Të puth shumë
Dritëro
7.1.1965

LETRA E DYTË

"Ngrive ti sot tek autobusi, moj
e dashur; dimri është stinë e vësh-
tirë për dashnorët! Sa marr udhën
për në shtëpi, mendoj për të ardhur
prapë tek ti. Mua gjithnjë kur
nisem më vjen keq që ndahem dhe
pa marrë biletën them me vehte:
sikur mos ketë bileta e të ik pas-
dite! (Megjithëse duhet ikur në
mëngjes).

Sonte binte dëborë. Dolla në
rrugë me republikën e plakut,
megjithëse është e vjetër, po ç't'i
bënja se më ngrinte koka. Ti ke të

ftohtë? Atëherë po të
puth fort që mos
kesh të ftohtë.

Yti Dritëro
8 janar '65

LETRA E TRETË

"E dashur Sadije, si je, moj gru-
aja ime e shtrenjtë? Je bërë fare
dembele, as shkruan letra, as na
vjen nga Tirana. Unë rri këtu
vetëm e mërzitem për ty. Kur vij
ndonjëherë vonë, në dhomë s'ka
dritë, në dhomë është ftohtë.
Atëherë them me vehte se po të
ishte Sadija ime e dashur nuk do
të mbretëronte kjo gjendje!

Prushi në mangall po më shu-
het. Në dhomë po bën ftohtë. Më
duket sikur jam brenda në ujë, si
peshqit e mij në akuarium. Dua
të mbulohem me jorgan, pra, që
t'i shpëtoj këtij të ftohti. Prandaj
natën e mirë.

Të puth shumë
Dritëro
10.1.1965

Rrëfehet Mirela Kumbaro: Si hyra
në politikë dhe kush ma bëri ftesën

jetës sime. Unë nuk u futa nga poli-
tika e mirëfilltë, u futa nga ekzek-
utivi. Kapiteni i skuadrës, kryemi-
nistri Edi Rama që ka të drejtën të
zgjedhë është ai që bën ofertën për
të qenë pjesë e kabinetit. Kaq e
thjeshtë është. Nëse i kthehem
vetes para vitit 2013, unë kam qenë
shumë aktive", u shpreh Kumba-
ro. Më tej ministrja u ndal edhe tek
një detyrë tjetër e rëndësishme,
ajo e të qënurit nënë e dy fëmijëve.
Kumbaro tha se gjatë edukimit të
fëmijëve, është përpjekur gjithnjë
që t'i lërë fëmijët të zgjedhin atë
që ata duan dhe të mos u imponojë
asgjë. "Unë kam vetëm 5 vjet që jam
në politikë, fëmijët e mi tashmë
janë shumë të rritur. I kam

përkushtuar pjesën më të mad-
he të jetës familjes, punës,
edukimit dhe profesionit tim.
Kur arrin disa objektiva, vjen
momenti kur njeriu ndjen se ka
shumë energji dhe ka shumë për
të dhënë. Është një kohë e ekuili-
bruar mes rolit të nënës që e kam
kryer në themelet e veta. Ata
janë duke studiuar në fushën e
drejtësisë. Mënyra si unë e kam
bërë nënën, e kam hequr të
drejtën e vetes për t'iu imponuar,
sikurse askush s'më ka imponu-
ar mua. Është një formë demokra-
tike. Dëshirat e mia i kam që ata
të jenë të zotët e vetes, të zgjedhin
të bëjnë atë që dinë të bëjnë mirë",
tha Kumbaro.

Botimi i plotë i letërkëmbimit
do të dalë në shkurt

Në foto:
Dritëro Agolli
me të shoqen,
Sadijen

Në foto:
Ministrja Mirela Kumbaro me
bashkëshortin, Aleksandër Furxhi

Në foto:
Ismail Kadare
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Policia: Paralajmërim për pronarin

Eksploziv varkës në Pogradec,
shoqërohen e pyeten mbi 20 persona

POGRADEC POGRADEC POGRADEC POGRADEC POGRADEC - Një shpër-
thim me eksploziv ka tron-
ditur banorët e qytetit të
Pogradecit rreth orës
07:00 të ditës së djeshme.
Burime nga policia lokale
bënë me dije se nga perso-
na ende të paidentifikuar
lënda plasëse ishte vendo-
sur në një varkë, e cila
ndodhej në anë të rrugës,
në Volorekë. Nga shpër-
thimi janë shkaktuar
vetëm dëme materiale dhe
nuk ka pasur persona të
lënduar. Sipas bluve, ësh-
të dëmtuar varka në

Policia: Zhaka e Tahiraj tentuan t'i merrnin biznesmenit 20 mln lekë

Morën 7 mijë euro ryshfet nga një
biznes, ndalohen 2 inspektorë tatimorë



Grup pune për vlerësimin
e ndotjes në zonën e

ish-kombinatit Metalurgjik

Makina doli nga rruga e ra në ujërat
e lumit Mat, humb jetën shoferi

MILOT MILOT MILOT MILOT MILOT - Një aksident me pasojë vdekjen e një personi
ka ndodhur pasditen e djeshme në rrugën dytësore
Pllanë-Rubik. Mësohet se një automjet tip "Benz" me
targa AA 272 JN ka dalë
nga rruga dhe ka përfun-
duar në lumin e Matit. Si-
pas policisë, mjeti që drej-
tohej nga Viktor Marku
nga Mirdita po kalonte
mbi urën e lumit Mat, në
momentin kur ka dalë nga
rruga dhe ka rënë në lumë.
"Benz"-i është nxjerrë nga
shtrati i lumit, ndërsa
trupi i pajetë i Markut
është gjetur jashtë autom-
jetit. Nga kontrolli i makinës ka rezultuar se në të nuk
ka pasur persona të tjerë. Ndërkaq, policia po heton për
zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

pronësi të 33-vjeçarit Renato
Kadilli si dhe automjeti i tij
tip "Benz" me targë "AA 060
RJ". Pas kryerjes së hetimeve
paraprake, ekspertët pohuan
se dyshohet që në varkë të
jenë vendosur 100 gr tritol.
Në lidhje me këtë ngjarje,
policia ka shoqëruar dhe
marrë në pyetje mbi 20 per-
sona. Ndërkaq, hetuesit e
çështjes sqaruan se eksploz-
ivi është vendosur si mënyrë
paralajmërimi për posedues-
in e varkës dhe po hetohet në
dy pista; asaj të pronësisë dhe
të konfliktit personal. Famil-

jarët e Renato Kadillit kanë
marrë në përdorim varkat e
peshkut në Pogradec, për të
cilat ka pasur konflikte me
banorët e zonës. 33-vjeçari
është emër i njohur për po-
licinë, pasi ai është arrestu-
ar për vjedhje në vitin 2001,
ndërsa në 2011-ën u kap me
50 kg marijuanë. Dy muaj më
parë, dyshohet se Kadilli ka
qëlluar me armë drejt dy per-
sonave në fshatin Zagorcan.

Policia: Nuk u gjet asgjë e jashtëligjshme"

Sekuestrohet gomonia, dyshohet
se do përdorej për trafik droge

VLORË VLORË VLORË VLORË VLORË - Policia Kufitare
e Vlorës ka sekuestruar
dje një gomone 7 metra të
gjatë, e cila dyshohet se do
të përdorohej për trans-
port të lëndëve narkotike.
Mësohet se dy persona
kanë mundur të largohen
me shpejtësi nga mjeti
lundrues me 2 motorë me
250 kuaj fuqi, e cila u brak-
tis afër Akërnisë. "Më datë
10.01.2018, Salla Operative
e Kufirit dhe Migracionit
Vlorë ka marrë njoftim se
në vendin e quajtur

'Delisuf' ndodhet i qëndruar
një mjet lundrues tip gomone.
Shërbimet e Policisë Kufitare
organizuan menjëherë punën
dhe shkuan për verifikim dhe
kontroll pranë vendit në fjalë.
Ata konstatuan një gomone
në breg të detit. Në mjetin lun-
drues nuk është konstatuar
asnjë send apo objekt i
kundërligjshëm. Policia
Kufitare Vlorë po punon në
bashkëpunim me DVP. Vlorë,
Delta Forcë dhe GDF për ver-
ifikimin dhe dokumentimin
ligjor të rrethanave të ng-

jarjes, nëse ka vepër penale
ose jo si edhe për identi-
fikimin e shtetasit/ve të
cilëve u përket gomonia", thu-
hej në njoftimin zyrtar të pol-
icisë. Vetëm pak ditë më parë,
një tjetër gomone që trans-
portonte drogë u pikas në Ga-
dishullin e Karaburunit, ndër-
sa pas më shumë se 30 orësh
u sekuestrua në ujërat e Malit
të Zi.

FIERFIERFIERFIERFIER

Dy inspektorë tati
morë në Fier janë
ndaluar nga policia,

pasi dyshohen se kanë mar-
rë 7 mijë euro ryshfet nga një
biznes. Bëhet fjalë për 35-
vjeçarin Florjan Zhaka dhe
55-vjeçarin Asqeri Tahiraj,
të dy banues në këtë qytet.
Burime zyrtare nga Drejto-
ria e Policisë së Qarkut të
Fierit dje bënë me dije se dy
tatimorët u ndaluan në
kuadër të operacionit të kod-
uar "Inspektori" nga spe-
cialistët e sektorit për
hetimin e krimit ekonomik
e financiar në këtë drejtori
pas dy muaj hetimesh me
metoda speciale. Mësohet se
Zhaka me detyrë përgjegjës
i zyrës, analizës dhe infor-
macionit në Drejtorinë Ra-
jonale Tatimore Fier dhe
Tahiraj, me detyrë inspek-
tor zbatimi pranë Hetimit

Tatimor në këtë drejtori i
kanë marrë ryshfet një sub-
jekti tregtar, me qëllim
shmangien e sanksioneve
tatimore. Materialet në
ngarkim të tyre i kaluan
prokurorisë së Fierit për
veprën penale "Korrupsion
pasiv" e kryer në bash-
këpunim. Gjithashtu, mëso-
het se dy tatimorët tentuan
t'i merrnin 20 milionë lekë

biznesmenit. "Kallëzuesi me
profesion ekonomist është
thirrur në zyrën e hetimit
tatimor për të dhënë dek-
laratën mbi marrëdhënien
me subjektin, e ka dhënë dhe
firmosur, inspektorë ishin
dy, emrat nuk ua mban
mend. Subjekti ka kryer ve-
primtari ekonomike në bazë
të ligjit dhe ka shlyer dety-
rimet tatimore, që rrjedhin

nga kjo gjë, konkretisht
20% TVSH dhe 15% tatim
fitim. Sipas kallëzuesit, e
gjithë kjo është bërë vetëm
e vetëm që subjekti t'i jepte
ryshfet një prej drejtorëve, i
nxitur nga dy inspektorë të
hetimit tatimor Asqeri Ta-
hiraj dhe Florjan Zhaka, të
cilët në vitin 2016 kanë
ardhur dhe kanë bërë pre-
sion për të njëjtin problem
dhe në të njëjtën formë sub-
jekti pa mbajtur asnjë doku-
mentacion zyrtar, duke i
kërkuar ryshfet subjektit
në shumën rreth 20 milionë
lekë dhe nëpërmjet këtyre
presioneve të ushtruara
vazhdimisht në vitin 2016,
ata arritën t'iu merrnin 7
mijë euro në vitin 2016. Këto
euro ia ka dhënë kallëzuesi
në një zarf Asqeri Tahirajt,
në lokalin e tij, që ndodhet
afër policisë", - thuhet në
dosjen hetimore të policisë
Fier për dy tatimorët.

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Një grup pune i ngritur nga Ministria e Mje-
disit dhe ajo e Energjetikës ka zhvilluar dje një takim me
kryetarin e Bashkisë së Elbasanit. Pas shqetësimit të
përcjellë nga Këshilli Bashkiak i këtij qyteti mbi ndotjen
në zonën e ish-kombinatit Metalurgjik nga subjekte që
zhvillojnë aktivitetin aty, dy ministritë kanë ngritur një
grup të përbashkët pune, i cili do të monitorojë situatën.
Kryebashkiaku Qazim Sejdinaj bëri me dije shqetësimin e
tij për zonën në fjalë, e cila është shumë e populluar dhe
ndjen pasojat e ndotjes që shkaktojnë kryesisht fabrika e
vjetër e ferro-kromit dhe uzina e përpunimit të naftës. Ai
kërkoi një vlerësim të shpejtë dhe korrekt të situatës dhe
në rastet kur ka shkelje këto subjekte të detyrohen të
marrin masa të menjëhershme, ose të mbyllin aktivitetin
e tyre deri në marrjen e masave. Sejdini shtoi gjithashtu
që duhet të bëhen matje edhe pranë inceneratorit të dje-
gies së mbetjeve urbane. Edhe më shqetësuese, sipas krye-
bashkiakut, është situata e krijuar nga fabrika e për-
punimit të naftës, e cila ndot tokën dhe fermerët nuk mund
ta vadisin. Grupi i punës theksoi se angazhimi do të jetë
maksimal dhe matjet korrekte dhe transparente. Pjesë e
këtij grupi pune do të jenë gjithashtu përfaqësues nga
Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Bashkia e Elbasanit.
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Formulari TIP që duhet
të plotësojnë pronarët

SPECIALE

Agjencia e Trajtimit të Pronave publikon listën me dokumentet që duhet të dorëzoni

Nis sot kompensimi, 1300 pronarët
që duhet të plotësojnë formularin

Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, publikohet procedura për pagesat
Ornela Manjani

Nis sot aplikimi për
kompensimin e 1300
pronarëve që u ësh-

të zënë toka nga ndërtimet
pa leje. Për të marrë ko-
mpensimin përfituesit du-
het të plotësojnë formularin
tip dhe ta dorëzojnë atë në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave. Subjekti apo për-
faqësuesi i tij me prokurë
duhet të paraqesë pranë
ATP-së Tiranë kërkesën tip
që i vihet në dispozicion nga
grupi i punës, të plotësuar
sipas rubrikave. Në listën e
dokumenteve është dësh-
mia e trashëgimisë për të
gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm të subjektit për-
fitues, sipas radhës së
trashëgimtarëve, në për-
puthje me përcaktimet e
Kodit Civil. Me urdhër të
drejtorit të Përgjithshëm të
ATP-së ngrihet grupi i
punës për pranimin dhe
shqyrtimin e kërkesave, me
objekt shpërblimin e pr-
onarëve të pasurive të palu-
ajtshme, pronë private që
preken nga ndërtimet infor-
male dhe shpërndarjen e
fondit përkatës. Grupi i
punës, brenda 60 ditëve nga
data e paraqitjes së kërkesës
për kompensimin e pronës,
kryen verifikimet e duhura.
DOKUMENTET

Subjekti apo përfaqësue-
si i tij me prokurë duhet të
paraqesë pranë ATP-së Ti-
ranë kërkesën tip që i vihet
në dispozicion nga grupi i

KOMPENSIMI I PRONARËVE

EMËR ATËSI MBIEMËR
AGIM KOKONOZI
ALDO KOKONOZI
ANELA KOJNARA
ANILA MEREPEZA
ARTAN DERVISHI
BAHRI KOKONOZI
BESNIK KOKONOZI
DIQIRETE HOXHA
EDUART HOTI
FATMIR KOKONOZI
GENC MANCJA
HALIL KOKONOZI
HANKE MATJA
HYSEN KOKONOZI
INA KOKONOZI
JAKUP NAXHAKU
MIMOZA KOKONOZI
NAIME SHIJAKU
NAZMI MANCJA

PRANVER KOKONOZI
SAMI KOKONOZI
VILMA KOKONOZI
ZEQINE KOKONOZI
ADRIAN NAXHAKU
NAXHAKU
AGIM SELIM
KOKONOZI
ANILA MANCJA
ANOLA NAXHAKU
ARTAN DERVISHI
BAHRI SELIM
KOKONOZI
BARDHYL SELIM
KOKONOZI
EDUART HOTI
FATMIR KOKONOZI
FIQIRETE KOKONOZI
(HOXHA)
GENC MANCJA

HALIL KOKONOZI
HANKE KOKONOZI
(MATJA)
HYSEN SELIM
KOKONOZI
JAKUPNAXHAKU
MAHMUT SELIM
KOKONOZI
NAIME KOKONOZI
(SHIJAKU)
PRANVERASELIM
KOKONOZI
SAMI SELIM
KOKONOZI
ZEQINE SHABAN
KOKONOZI
ADRIAN NAXHAKU
NAXHAKU
AGIM SELIM
KOKONOZI

ANILA MANCJA
ANOLA NAXHAKU
ARTAN DERVISHI
BAHRI SELIM
KOKONOZI
BARDHYL SELIM
KOKONOZI
EDUART HOTI
FATMIR KOKONOZI
FIQIRETE
KOKONOZI(HOXHA)
GENC MANCJA
HALIL KOKONOZI
HANKE KOKONOZI
(MATJA)
HYSEN SELIM
KOKONOZI
JAKUP NAXHAKU
MAHMUT SELIM
KOKONOZI

NAIME KOKONOZI
(SHIJAKU)
PRANVERASELIM
KOKONOZI
SAMI SELIM
KOKONOZI
ZEQINE SHABAN
KOKONOZI
SULEJMAN
KOKONOZI
FERIT JAHJA SULA
ALDA TOPTANI
ARDIAN TOPTANI
FADIL TOPTANI
LUMTURI TOPTANI
MYNEVERE TOPTANI
VERA TOPTANI
XHULI TOPTANI
GANI SHAQIR CAUSHI
AIDA AGIM FUGU

IKBALE MURAT QOSJA
MIRANDAGIMFUGU
SHPRESA SHABAN
QOSJA
YMER MURAT QOSJA
AIDA AGIM FUGU
IKBALE MURAT QOSJA
MIRANDAGIMFUGU
SHPRESA SHABAN
QOSJA
YMER MURAT QOSJA
BESNIK HASANHYSEN-
BELLI
FATMIR HYSNIDISHA
LULJETA REXHEP
KERCANI
NURI REXHEP KERCANI
SHPRESA REXHEP
KERCANI
SHPRESA MUSTAFA

DOKUMENTET

1. Kërkesën tip që i vihet në dispozicion nga grupi i
punës pranë ATP-së, të plotësuar sipas rubrikave;

2. Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë
trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues,
sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me
përcaktimet e Kodit Civil. Për dëshmitë e
trashëgimive të lëshuara nga gjykata për
testamentin e bërë me akt noterial të sillet
certifikatë familjare e personit për të cilin është
lëshuar kjo dëshmi (në rast se subjekti përfitues
ka vdekur);

3. Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjithë
subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i
nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr
vlerën financiare, në emër të tyre. Në rastet kur
nuk është e mundur të dorëzohet prokura e
posaçme, secili bashkëpronar apo një pjesë e
tyre, paraqesin kërkesë individuale apo të
përbashkët, për pjesën takuese në pronën që
kompensohet.

4. Vërtetimin origjinal të lëshuar nga një bankë e
nivelit të dytë për hapjen e llogarisë bankare dhe
IBAN-in përkatës;

5. Fotokopjen e dokumentit të identifikimit;
6. Certifikatën familjare të kërkuesit/aplikuesit;
7. Mandat pagesën për shumën 2 000 lekë për çdo

aplikim të veçantë.

punës pranë Agjencisë së
Trajtimit të Pronave, të
plotësuar sipas rubrikave.
Në listën e dokumenteve
është dëshminë e trashëgi-
misë për të gjithë

trashëgimtarët e ligjshëm të
subjektit përfitues, sipas
radhës së trashëgimtarëve,
në përputhje me përcak-
timet e Kodit Civil. Sipas
ligjit për dëshmitë e

trashëgimive të lëshuara
nga gjykata për testamentin
e bërë me akt noterial të sil-
let certifikatë familjare e per-
sonit për të cilin është
lëshuar kjo dëshmi. Një

tjetër dokument është
prokura e posaçme, e nënsh-
kruar nga të gjithë subjektet
që përfitojnë kompensim. Në
rastin e kërkesave individu-
ale të secilit bashkëpronarë

apo të një pjese të tyre, për
çdo aplikim të kryer, pagu-
het tarifë shërbimi në vlerën
2 000 lekë, pavarësisht se i
përket të njëjtës pasuri të
paluajtshme.
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SHKRETA
ADELINA SULAJ
(BRARI)
ATLIJE BRARI
BEQIR BRARI
DYHIJE BRARI
EMINE BRARI
FLUTURA BRARI
HAMIT BRARI
HAXHI BRARI
IDRIZ BRARI
KIMETE BRARI
KUJTIM BRARI
LAJE BRARI
LULJETA BRARI
MEXHIT BRARI
NEZIR BRARI
QAZIM BRARI
REXHEP BRARI
SHABAN BRARI
SULLTANE BRARI
VATH BRARI
XHEJE BRARI
YMER BRARI
ZENE BRARI
ENVER BRARI
SHOQERIA BRARI P.B.
SH.P.K.
NURIJE ABAZAJ
(XHAJA)
ISMAIL ABAZAJ
RUZHDI ABAZAJ
NAIME ABAZAJ
HAKI ABAZAJ
LATIF ABAZAJ
DYLBERE ABAZAJ
(SEFERI)
SAIT KOSTA (ABAZAJ)
SELIM ABDULLA
PICALLI
RESHAT HAKI ZIKA
YLLI MUHARREM
FERHATI
ALEKSANDER MACI
GIORGIA DALL`OLM O
MACI
KUJTIM MACI
MUSA MACI
ROBERTO MACI
TOMORR MACI
FIQIRI MUHARREM
DERVISHI
HAXHI FADIL GJUZI
HAXHI FADIL GJUZI
HAJRIE IBRAHIM SH-
KALLA
SAMI ABAZ FUSHA
FESTIM BANUSH
IBRALIU
ZENEL BAJRAM

DERVISHI
IMER ZENEL HOXHA
AGIM AQIF META
KUJTIM DON CUKALI
LUANALLAMAN CELA
VILFRID ZAVALLA NI
ALBAN XHILLARI
SUZANA NOSHI
FIQIRET ISMAILATI
LIRI HYDI
ISMET KRYEZIU
EVA SHEHDULLA
SKENDERI ISMAILATI
NEHAT ISMAILATI
VALBONA ISMAILATI
ELVIS ISMAILATI
SYRJA BESHIRI
ARBEN BESHIRI
ELIDA BESHIRI
EDLIRA BESHIRI
CEZAR BESHIRI
PETRIT BESHIRI
BESIM BESHIRI
DIANA BESHIRI
AIDA AGIM TUGU
ANASTASI GORENCA
ARDIAN ISUF MACI
EDA ISUF MACI
EQEREM QAZIMTUGU
ISLAM QAZIMTUGU
MIRANDAGIMFUGU
NJAZIQAZIM TUGU
AIDA TUGU
ANASTASI GORENCA
EQERIM TUGU
ISLAM TUGU
EDA MACI
ARDIAN MACI
MIRAND FUGU
NJAZI TUGU
VEHBI MUSTAFA PLAKU
AIDA AGIM FUGU
IKBALE MURAT QOSJA
MIRANDAGIMFUGU
SHPRESA SHABAN
QOSJA
YMER MURAT QOSJA
SEMIHA CARA
SHADIJE QEFALIA
VJOLCA LIKA
LILJANA ALLA
MERLIN FAGU
ARTED FAGU
MAHMUDIJE FARKO
RAMAZAN QOQJA
GAZMEND QOQJA
MIRELA REKA
IRMA TAFAJ
ESMA CALI
MIMOZA KADRIU

RAIMONDA RESNJA
HAVA RADHESHI
RUKIJE RADHESHI
ARDIT RADHESHI
NEVILA CELIKU
MAHMUDIJE  VENETI
HAKI RADHESHI
LILJANA RADHESHI
ENKELEJDA
RADHESHI
NIRVANA RADHESHI
ELTON RADHESHI
ERJON RADHESHI
FATJON RADHESHI
ARBEN RADHESHI
HYSNI RADHESHI
SEMIHA RADHESHI
ALMA PINA
ORNELA HUTA
AFERDITA BERLIKU
EDI DAJA
FATOS DAJA
SANIJE KALESHA
MAKBULE DOKU
MAJLINDA JUSUFI
FATMIRA LUNDRA
LIRIK LUNDRA
SUZANA FERRA
(LUNDRA)
ARJAN RADHESHI
EVABEDRI CEREPI
ELINDA BEDRIBUZA
SHADIJEHAMID
QEFALIA
VJOLLCA LIKA
LILJANA ALLA
MERLINDASHAMIR
FAGU
ARTED DASHAMIR
FAGU
MAHMUDIJE FARKO
RAMAZAN MUSTAFA
QOQJA
GAZMEND QOQJA
MIRELA REKA
MAJLINDA JUSUFI
IRMA TAFAJ
ESMA CALI
MIMOZA KADRIU
RAIMONDA RESNJA
HAVA RADHESHI
RUKIJE RADHESHI
ARDIT GANI RAD-
HESHI
NEVILA CELIKU
MAHMUDIJE
SULEJMAN VENETI
HAKI RADHESHI
LILIANA RADHESHI
ENKELEJDA

RADHESHI
NIRVANA NEDIN
RADHESHI
ELTON BAHRI
RADHESHI
ERJON BAHRI
RADHESHI
FATJONDALIP
RADHESHI
ARBEN DALIP
RADHESHI
HYSNI MAHMUT
RADHESHI
ALMA PINA
ORNELAQEMAL HUTA
AFERDITA BERLIKU
EDI DAJA
FATOS DAJA
SANIJE KADESHA
MAKBULE DOKU
FATMIRA MEHMET
LUNDRA
LIRIK LUNDRA
SUZANA MEHMET
FERRA
ARJANMEHMET
RADHESHI
SEMIHABEQIR
RADHESHI
LEDIAN ASTRIT ZHAPA
RUZHDI SHEHU
BASHKIM SEFER
ALLMUCA
NATASHA HAMIT
SADIKLLA RI
JUSUFKASEM SPAJA
IBRAHIM KASEM SPAIA
TAIP XHEVO KOCI
AIDA TUGU
ANASTASI GORENCA
EQEREM TUGU
ISLAM TUGU
EDA MACI
ARDIAN MACI
MIRAND FUGU
NJAZI TUGU
ARBEN CULLHAJ
ASTRTI CULLHAJ
BARDHA CULLHAJ
EMINE SHIMA
FATIME CULLHAJ
FLUTURA KAXHAJA
GEZIM CULLHAJ
HURMA CULLHAJ
IBRAHIM CULLHAJ
IDRIZ CULLHAJ
KUJTIM CULLHAJ
LUTFI CULLHAJ
MANE CULLHAJ
MIMOZA CULLHAJ

MIRELA CULLHAJ
RAMAZAN CULLHAJ
REFIK CULLHAJ
REXHEP CULLHAJ
SADETE CAUSHI
SANIJE CULLHAJ
SERVETE KECI
SHERIF CULLHAJ
SHPRESA ISUFI
SULLTANE SHIMA
VAJE CULLHAJ
VJOLLCA TROPLINI
ZONJE SHKRETA
SHKELQIM ALIZOT
CANOLLA RI
DRITAN BASHKIM NACI
AIDA AGIM FUGU
IKBALE MURAT QOSJA
MIRANDAGIMFUGU
SHPRESA SHABAN
QOSJA
YMER MURAT QOSJA
KUME BALI
ZYLFIJEABDI DINGU
ABDULLA HYKA
LULZIM ZALTA
FATMIRA KALLUSHI
(HYKA)
VJOLLCA XHEKTAKE
(META)
NAIME MEMKO
(META)
SEFER HYKA
FAHRIE HASANAJ
(META)
SUZANA SALIHYKA
FATBARDH META
ARBEN MALOKU
HAXHI HYKA
TATJANA MUSA
KADRI XHEK META
FATMIRA SALI KAL-
LUSHI ( HYKA)
SUZANA SALIHYKA
VJOLLCA XHEKTAKE
(META)
KADRI XHEK META
NAIME MEMKO
(META)
FAHRIE HASANAJ
(META)
TATJANA MUSA
(META )
FATBARDH META
ABDULLA HYKA
ARBEN MALOKU
HAXHI HYKA
LULZIM ZALTA
SEFER HYKA
ZYLFIJEABDI DINGU

RESHIT ABDULLA
HOXHA
AGRON BOGDANI
ATLIJE YLLI
DIANA BIBA
EMINE BOGDANI
FATMIR BOGDANI
RAMAZAN BOGDANI
RESHAT BOGDANI
SAIMIR BIBA
BILAL BOGDANI
BARDHYL LLESHI
EQEREM BALLVORA
FATMIRA BALLVORA
IBRAHIM BALLVORA
IKBALE GURABAR DHI
ISLAM LLESHI
NJAZI LLESHI
QEREME BESHIRI
SANIJE VAQARI
SUZANA XHOMO
HATIXHE KELLEZI
KUJTIM KELLEZI
ALBERT KAZIU
ENKI KAZIU
KLAJDI KAZIU
BUJAR PETRELA
YLBER PETRELA
HALIL PETRELA
SEIT PETRELA
FIQIRETE PETRELA
AGIM PETRELA
ELVANA DOBROLIS HTI
(PETRELA)
SABRI BEJA
MYRSHIT VORPSI
LILJANA BULKU
(VORPSI)
RAZIE PETRELA
ANILA PETRELA
GENTI PETRELA
ENIS SPAHIU
MAJLINDA TIVARI
AGRON BEJA
BESNIK BEJA
LULZIM BEJA
BLEDAR FATMIR BEJA
ADEM HAMITÇELIKU
FATBARDH HAMIT
ÇELIKU
GENCIHAMITÇELIKU
LUMTURI HAMIT
ÇELIKU
MERITA HAMITÇELIKU
MIMOZA HAMIT ÇELIKU
NEIMEADEM ÇELIKU
XHAVIT ADEM ÇELIKU
AGRON FORTUZI
ALI IBERSHIMI
ARBEN IBERSHIMI
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ARDIAN KADIU
BRIZIDA BROJKA
DIANA KADIU
DORINA FORTUZI
FATBARDHA
IBERSHIMI
GENC SHEMLLIU
HATIXHE KALLESHI
HIQMET KADIU
JERASIM SHEMLLIU
JETA IBERSHIMI
KUJTIM SHEMLLIU
LIRI GJERORI
LIRI KADIU
MAHMUDIJE KADIU
MEDIHA KADIU
MIRVJEN KADIU
MYNYR KADIU
NEZIHAT KADIU
RAMAZAN KADIU
SEMILE MULLAJ
SHPRESA IBERSHIMI
ALI KARROQI
BASHKIM KARROQI
DASHAMIR DRIZA
GANI KARROQI
HYSEN KARROQI
RUKIJE NDROQI
SHEFKI NDROQI
AGIM XHEPA
ASTRIT XHEPA
BESNIK KAZAZI
BUJAR XHEPA
DHURATA MELESHKA
ENDRI XHEPA
ENI XHEPA
ESAT XHEPA
FATBARDHA SPAHIU
FATIME NALLBANI
FATMIR KAZAZI
FIQIRI XHEPA
FITNETE BALLIU
FLUTURA HOXHA
(KAZAZI)
GEZIM DALIPI
HASAN KAZAZI
LEJLA BOGDANI
(KAZAZI)
LUMTURIE DALIPI
MAJLINDA XHEPA
MYZEJEN KUSI
(DALIPI)
NAIME BILUSHI
PETRIT DALIPI
REXHEP ABAZI
SADIK XHEPA
SEMIHA KAZAZI
SHPETIM ABAZI
SHPRESA DUDUSHI
SKENDER DALIPI

VJOLLCA KODRA
(DALIPI)
YLLI ABAZI
LUMTURI SELMAN
ISAKAJ
SABRIJESABIT ISAKAJ
LULZIM QAZIMKIKA
HALILQAZIM KIKA
AFERDITAQAZIMKIKA
VJOLLCA QAZIM
VORPSI
LIRI QAZIM KIKA
FLUTURA QAZIM
VERZIVOLLI
NAZIRE SHABAN KIKA
SOKOL MUHARREM
KIKA
ARJETAMUHARREM
PLESHTI
HATUSHE SHABAN
KIKA
KUJTIM ALI KIKA
BARDHYL ALIKIKA
AVENIR ALI KIKA
SADETE SHABAN KIKA
AFERDITAQAZIMKIKA
ARJETAMUHARREM
PLESHTI
AVENIR ALI KIKA
BARDHYL ALIKIKA
FLUTURA QAZIM
ERZIVOLLI
HALILQAZIM KIKA
HATUSHE SHABAN
KIKA
KUJTIM ALI KIKA
LIRI QAZIM KIKA
LULZIM QAZIMKIKA
NAZIRE SHABAN KIKA
SADETE SHABAN KIKA
SOKOL MUHARREM
KIKA
VJOLLCA QAZIM
VORPSI
MBIVENDOSJE
ARBEN DONA
HAXHI DONA
IBRAHIM DONA
ILIR HAXHIU
MIRELA DONA
(ALIMEHMET I)
QERIME DONA
SHPETIM HAXHIU
XHAVIT HAXHIU
EDLIRA ROQI
EDLIRA ROQI
AFERDITA HUSHO
AGIM FORTUZI
ALMA HYKA
ARBEN FORTUZI

ASTRIT FORTUZI
AVNI FORTUZI
BEDRI FORTUZI
BLEDAR FORTUZI
BUJAR FORTUZI
DASHURIJE LLAGAMI
DENIS LLAGAMI
DHURATA KARAJANI
DONALDLUTFI
STRAZIMI RI
ELENA SHEHAJ
(FORTUZI)
FATBARDHA AGUSHI
FISNIK FORTUZI
FISNIK PREZA
HELIDON LLAGAMI
INDRIT STRAZIMI RI
JALLDIZ STRAZIMI RI
LIRI FORTUZI
LUAN FORTUZI
LUMNIJE FORTUZI
MIRANDA FORTUZI
SUZANA HAVERI
VERA LLAGAMI
ZANA ZOTO
(FORTUZI)
ARTUR KURTI
AGIM GJUZI
ARDIANA GJUZI
AZEM SEDJA
BEQIR SEDJA
ERVIS SINELLA
FATBARDH ALLAJBEU
FATIME BISHQEMI
FITNETE SEDJA
HAMDI ALLAJBEU
HAVA KULLOLLI
HAZBIJE SEDJA
HYQMET SHYTI
ILIR GJUZI
ISUF GJUZI
KADRI ALLAJBEU
LIRIJE ALLAJBEU
MIRELA ISUFI
MUHAMED ALLAJBEU
MUHARREM SEDJA
NAXHIJE SINELLA
NYSRETE BISHQEMI
PETRIT SHYTI
RABIHANE MUKA
RAMAZAN SEDJA
RESMIJE HASHINI
ROVENA SINELLA
RUZHDI SEDJA
SABIJE HOXHA
SERVETE KANAPARI
SULEJMAN SEDJA
VJOLLCA HARIZI
XHAVIT ALLAJBEU
XHEVDET ALLAJBEU

ASIM KURTI
ASTRIT KURTI
BUJAR MARA
DYLAVER SEDJA
EDLIRA MALILE
(BALILI)
EDVIN MARA
EMONA MARA
ENGJELLUSHE KURTI
ERMON KURTI
HIDAJETE SINELLA
LIRIE GUMENI
MUKADES SINELLA
(KARKINI)
NEIM KURTI
SABIHA KURTI
SEZAR MALILE
TEUTA VRAHORIT I
(KURTI)
XHAMIDE KURTI
AGIM SAMI
ALI DOLLIA
BALLKIZ STRUGA
HASAN SAMI
MEHMET STRUGA
MIMOZA KURTI
NADIRE KONCI
RUDINA MAMO
(STRUGA)
KOMUNITETI
MYSLIMAN SHQIPTAR
ALBERT BANUSH PUCI
ILMIJE RAMADAN MICI
BRUNILDA IBRAHIM
PETRITAJ
ZHENSILA IBRAHIM MICI
AVIONELA IBRAHIM MICI
DENISA IBRAHIM MICI
ENKELEDA IBRAHIM
MICI
MEFAIL REXH HILA
FLUTURA BEDHIJA
ALEMSHAH BEDHIJA
BARDHOSHE BEDHIJA
EDUART BEDHIJA
FATMIR BEDHIJA
LUAN BEDHIJA
BEHIJE BEDHIJA
ARBEN RESULIDRIZI
THANAS ARIFMILA
ROZETA NEIM
GOGOFTI
BRUNILDA GOGOFTI
BARJON THANAS MILA
BERTOLTHANAS MILA
FEJZULLAH ARIF
GOGOFTI
GUSHIQAZIMDAUTI
ARI HYQMETGJIKA
JORGO HYQMET GJIKA

SERVET HYQMET
DAUTI
AJET HYQMET DAUTI
MIRVETHYQMET
DAUTI(GJI KA)
EMINEHYQMETMUSTA
VEIBE HYQMETLACI
AGRON HYSEN TAFA
BUJARHYSEN TAFA
SABRIJEHYSEN TAFA
MEHMETALI HYSEN
TAFA
FLUTURA HYSENTAFA
BUKUROSHEALI
QOSJA
FERDINAND ALI HUSHI
MYRTEZANEBIXHYRA
RRAPUSHNEBIXHYRA
ALI ISMAIL XHYRA
NEBI ISMAIL XHYRA
SANIJE ISMAIL XHYRA
LIRI ISMAIL XHYRA
FAIK ISMAIL XHYRA
DRITA ISMAIL XHYRA
ZENEPE ISMAIL XHYRA
ARTA ALIXHAJA
MERITA ALI HUSHI
PRANDVERA ALI HUSHI
DURIMKUJTIMMATISHI
SUELAXHEMAL
MATISHI
TRASHEGIMTARET
E FAM.MIMA NR.7
HALILBRAHIM
KURTBAL AJ
HALILBRAHIM
KURTBAL AJ
ETEM VEBIKORRI
FADILIBRAHIM MECE
ISMAIL IBRAHIM MECE
SHEFQETIBRAHIM
MECE
FADILIBRAHIM MECE
ISMAIL IBRAHIM MECE
SHEFQETIBRAHIM
MECE
QEREM SHAZIMAN
SEFERI
QEREM SHAZIMAN
SEFERI
QEREM SHAZIMAN
SEFERI
QEREM SHAZIMAN
SEFERI
QEREM SHAZIMAN
SEFERI
QEREM SHAZIMAN
SEFERI
QEREM SHAZIMAN
SEFERI

MYSLYM QAZIMQOKU
QEREM SHAZIMAN
SEFERI
MYSLYM QAZIMQOKU
QEREM SHAZIMAN
SEFERI
MYSLYM QAZIMQOKU
EGLANTINA PRIFTI
PETRAQ PRIFTI
SPIRO PRIFTI
ENTELA SIMO THANO
LEFTER THOMA
THANO
AFËRDITA MËHILLI
AGRON MËHILLI
DILAVER MËHILLI
DRITA MËHILLI
ERMIRA MËHILLI
EVELINA CARA
FIORINA MËHILLI
GENIS MËHILLI
GËZIM MËHILLI
IRMA SKËNDERI
ISMET MËHILLI
MIROSHE MËHILLI
MITAT MËHILLI
MJAFTIME MËHILLI
RIKO MËHILLI
SULLTANA MËHILLI
SHPETIM HAXHIRAJ
ARNALDO HAXHIRAJ
BUJAR HAXHIRAJ
NATASHA HAXHIRAJ
SHQIPONJE
(XHELIL AJ) HAXHIRAJ
JORGJI SKRAMI
ISMET YMER TELI
MUHAMET NURO
DERVISHI
SILVANA MUHAMET
HADERI
SAIMIR MUHAMET
DERVISHI
HAXHIRE SEJFULLA
TELI
SAIRA ISA AGO
FATJONISATELI
MYRVETE TELI
ALITAJONUZ TELI
OVENS JONUZTELI
CULLHAJ
 HASAN SHIMA
 MURATLUGA
 NDOKVATUKA
 SELIMLLAPI
 MURATLUGA
 NDOKVATUKA
 SELIMLLAPI
 LLAGAMI
XHAFER PREZA
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RESUL KALAJA
NIKE ISMAILAJ
FAIK FIDA
HAZBI ÇAÇI
SHANI
VASOBOSHNJAKU
KERCANI
KERCANI
GJERGJI SHYTI
REXHEPPENI
HAKI HASEQIU
(DHAMA)
SHYQYRI SHTALBI
MUHAMET SHTALBI
SHEFQETHASEQIU
FERDINANT HASEKIU
FERDINANT HASEKIU
TRUNGU
MUSTAFA BALLIU
FAIK DALIPI
SHYQYRI DALIPI
ARIF DALIPI
NAZMI DALIPI (COKU)
QAMIL PILA
MUHARREM ÇILI
MUHARREM ÇILI
ADEM GAVA
RAMADANÇELIKU
KAMBER ÇELIKU
ZENELHOXHA
MEHJA
ISMAILXHAJA
ISMAILXHAJA
ISMAILDEMETI (XHAJA)
ISMAILMUZHAQI
(XHAJA)
ISMAILCANI (XHAJA)
QAMIL BEDALLI (XHAJA)
QAMIL QESJA (XHAJA)
HYSEN DAKLI
BARDHYL DAKLI
BARDHYL DAKLI
 BARDHYL DAKLI
 ABDYL VOCI (XHAJA)
 TASIMXHAJA
 ALI XHAJA
 MEHEDIXHAJA
MANE LILA
XHELALDOMI
MANE LILA
XHELALDOMI
MANE LILA
XHELALDOMI
XHEMAL DOMI
XHEMAL DOMI
HAJRO MUKA
XHEMAL DOMI
HAJRO MUKA
XHEMAL DOMI
HAJRO MUKA
IBRAHIM MUKA

HAKI HOXHA
IBRAHIM MUKA
HAKI HOXHA
IBRAHIM MUKA
HAKI HOXHA
IBRAHIM MUKA
HAKI HOXHA
IBRAHIM MUKA
HAKI HOXHA
HAKI HOXHA
HAKI HOXHA
ISMAILKASMI
HAKI HOXHA
ISMAILKASMI
HAKI HOXHA
ISMAILKASMI
HAKI HOXHA
ISMAILKASMI
HAKI HOXHA
ISMAILKASMI
HAKI HOXHA
ISMAILKASMI
ISMAILKASMI
ISMAILKASMI
HASIM BYKU
HAKI HOXHA
HASIM BYKU
HASIM BYKU
MUSTAFA SHOSHI
HASIM BYKU
MUSTAFA SHOSHI
HASIM BYKU
MUSTAFA SHOSHI
HASIM BYKU
MUSTAFA SHOSHI
HASIM BYKU
MUSTAFA SHOSHI
MUSTAFA SHOSHI
XHEMAL SHALA
XHEMAL SHALA
XHEMIL DAUPI
MEZAN DAUPI
XHEMAL SHALA
XHEMIL DAUPI
MEZAN DAUPI
XHEMAL SHALA
XHEMIL DAUPI
MEZAN DAUPI
RAKIPI
TEQJA (RAKIPI)
RAKIPI
TODI BANA
MEZAN DAUPI
TEQJA (RAKIPI)
TODI BANA
MEZAN DAUPI
TEQJA(RAKIPI)
TODI BANA
DINE ARREZA
MANE VERZHARI
MANE VERZHARI

ABDULLA REXHMATAJ
MANE VERZHARI
ABDULLA REXHMATAJ
MANE VERZHARI
ABDULLA REXHMATAJ
MANE VERZHARI
ABDULLA REXHMATAJ
MANE VERZHARI
ABDULLA REXHMATAJ
MANE VERZHARI
ABDULLA REXHMATAJ
MANE VERZHARI
ABDULLA REXHMATAJ
MANE VERZHARI
ABDULLA REXHMATAJ
ADEM VELO
ABDULLA REXHMATAJ
ADEM VELO
ABDULLA REXHMATAJ
ADEM VELO
ABDULLA REXHMATAJ
ADEM VELO
ABDULLA REXHMATAJ
ADEM VELO
ABDULLA REXHMATAJ
ADEM VELO
ABDULLA REXHMATAJ
ADEM VELO
ABDULLA
REXHMATAJ
ADEM VELO
ÇERÇIZ BAHRIU
ADEM VELO
ÇERÇIZ BAHRIU
ADEM VELO
ÇERÇIZ BAHRIU
ADEM VELO
ÇERÇIZ BAHRIU
ADEM VELO
ÇERÇIZ BAHRIU
ADEM VELO
ÇERÇIZ BAHRIU
ÇERÇIZ BAHRIU
SULEJMAN MEHMETI
ÇERÇIZ BAHRIU
SULEJMAN MEHMETI
ÇERÇIZ BAHRIU
SULEJMAN MEHMETI
ÇERÇIZ BHRIU
SULEJMAN MEHMETI
ÇERÇIZ BAHRIU
SULEJMAN MEHMETI
ÇERÇIZ BAHRIU
SULEJMAN MEHMETI
ÇERÇIZ BAHRIU
SULEJMAN MEHMETI
ÇERÇIZ BAHRIU
SULEJMAN MEHMETI
SULEJMAN MEHMETI
SULEJMAN MEHMETI
XHEMAL BAKANAÇI

MANE LILA
SULEJMAN MEHMETI
XHEMAL BAKANAÇI
MANE LILA
SULEJMAN MEHMETI
XHEMAL BAKANAÇI
MANE LILA
SULEJMAN MEHMETI
XHEMAL BAKANAÇI
MANE LILA
BERISHA ZEF
SADIK BERISHA
SADIK BERISHA
SADIK BERISHA
SADIK MYRTO
ZEFBERISHA
SADIK BERISHA
SADIK BERISHA
SADIK BERISHA
SADIK MYRTO
HAXHIJA HAXHIJA
XHEMAL SHALA
XHEMAL SHALA
HAXHIJA
XHEMAL SHALA
XHEMAL SHALA
XHELALMAXHAKU
HAXHIJA
XHELALMAXHAKU
HAXHIJA
XHEMAL SHALA
XHEMAL SHALA
LEMI STERMILLI
LEMI STERMILLI
LEMI STERMILLI
HALILSTERMILLI
VANGJEL LLAZO
MUSTAFA SHIMA
ISMAILAJ
SHAQIRBLETA
XHEMAL RUGA
LUIGJ NIKOLLAJ
NDUE NIKOLLAJ
RROK GJONI /
NIKOLLAJ
ZEFDEDA
SHTJEFEN CANI
TOM CANI
PRELE CANI
SHTJEFEN CANI
TOM CANI
PRELE CANI
JAKUPDELIU
CAPI ( TAKU)
MUSTEQJA ( TAKU)
GJOKA (TAKU)
MUSTEQJA ( TAKU)
GJOKA (TAKU)
MIFTAR SHIMA
ZYLYF XHAMETA
RAMAZAN TAFA

ZAVALANI
XHILLARI
HOSHI
ISMAILATI
HYDI
KRYEZIU
SHENDULLA
ISMAILATI
ISMAILATI
ISMAILATI
BESHIRI
ISMAILATI
ZAVALANI
XHILLARI
HOSHI
ISMAILATI
HYDI
KRYEZIU
SHENDULLA
ISMAILATI
BESHIRI
DERVISHI
AGRON KUSI
DURIMKUSI
DERVISHI
XHAMETA
XHEPA
MALLIKU
XHAMETA
XHEPA
MALLIKU
DINE
ALIMEHMETI
PRENG FROKU
ISLAM ALIMEHMETI
SELIM ALIMEHMETI
ISLAM ALIMEHMETI
ETHEM ALIMEHMETI
ALIMEHMETI
ISLAM ALIMEHMETI
QAMIL XHAMETA
XHAJA
ZYLYF XHAMETA
SEIT XHAMETA
XHAJA
XHAMETA
ZENELSHIMA
XHAMETA
SEIT XHAMETA
ZYLYF XHAMETA
SEIT XHAMETA
SEIT XHAMETA
SEIT XHAMETA
ZENELSHIMA
QAMIL XHAMETA
ZYLYF XHAMETA
ZYLYF XHAMETA
ZYLYF XHAMETA
QAMIL XHAMETA
ZYLYF XHAMETA
QAMIL XHAMETA

XHELADINDEDEJ
RAMAZAN EMIRAJ
RAMAZAN EMIRAJ
SKENDERTAFAJ
SEFEDIN MEREPEZA
RAMAZAN ALLGJATA
YSENALLGJATA
AVDI ALLGJATA
AVDI ALLGJATA
AVDI MUCA(
ALLGJATA)
AVDI ALLGJATA
AVDI ALLGJATA
XHAFERR ALLGJATA
AFRIM ALLGJATA
AFRIM ALLGJATA
AFRIM ALLGJATA
SABRI ALLGJATA
AGRON ALLGJATA
AGRON ALLGJATA
HYSA
AGIM FUGU
MURAT QOSJA
AGIM FUGU
SHABAN QOSJA
MURAT QOSJA
AGIM FUGU
MURAT QOSJA
AGIM FUGU
SHABAN QOSJA
MURAT QOSJA
KARROCI
DRIZA
KARROCI
ALI KARROCI
HAXHI NDROQI
NAIM DAKO
NAIM ALUSHI
ABDYLKARROCI
DRIZA
DASHAMIR DRIZA
DASHAMIR DRIZA
KARROCI
GANI KARROCI
DAJA
MULLALIU
HUTA( HIDAJ)
DAJA
HIDAJ
KONCI
MARKU
ASLLANI
BARUTI
SEJFULLAISUFI
KERCANI
RAMAZAN SULA
MUSTAFA BYKU
GANI BYKU
ARBEN BYKU
ARBEN BYKU
BYKU
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BYKU
SELMANBYKU
ABDYLDISHA
QAZIM DISHA
CIMA
SHTISHI
SAUKU
CIMA
QINAMI
SAUKU
BEKTESHI
SAUKU
SAUKU
AGA
STERMASI
DEMNERI
SAUKU
SHILLOVA
DERVISHI
SAUKU
SALLAKU
SAUKU
CIMA
SHTISHI
SAUKU
CIMA
QINAMI
SAUKU
BEKTESHI
SAUKU
AGA
STERMASI
SAUKU
SHILLOVA
DERVISHAJ
SAUKU
DEMNERI
QAMIL BEGU
LLESHI
RAMAZAN SHIM
SULEJMAN HAKA
IBRAHIM BALI
SEFER BUSHI
BUSHI
AHMET BARTI
ZIJA NURI
KOCI
SELMANSHIMA
ALI KODRA
AGA
SINAN AGA
MUCA
KUKA
VYSHKA
MARAJ
MUCA
MJOLLI
VYSHKA
BYLYKBASHI
VYSHKA
MJOLLI

VYSHKA
MJOLLI
BYLYKBASHI
HUQI
KUKA
VRAPI
KUKA
VJOLLCA
VYSHKA
JOCA
MJOLLI
KUKA
MUCA
MJOLLI
BYLYKBASHI
MJOLLI
MJOLLI
XHELEPI
KUKA
MUCA
BYLYKBASHI
HUQI
VRAPI
VRAPI
QIRXHIDHI
XHELALTOMINI
ILIR KARAJANI
XHELALVLADI
XHELALKOCI
MUHARREM VLADI
XHELALBAKALLI
TAHIR LULI
HYSEN SHIMA
KURT VELIA
KURT SHIMA
SPIRO KARAJANI
KURT SHIMA
HYSEN HYSA
XHELALTOMINI
ILIR KARAJANI
XHELALVLADI
XHELALKOCI
MUHARREM VLADI
XHELALBAKALLI
TAHIR LULI
HYSEN SHIMA
KURT VELIA
KURT SHIMA
SPIRO KARAJANI
KURT SHIMA
HYSEN HYSA
TRIFONGJONI
ABEDIN GJONI
ZEPISHTA
MEHMET PRONJA
HAKI MAXHELAKU
SIHAT KELLICI
SIHAT XHAVARA
MUHARREM FRASHERI
FEHMI FRASHERI
LLESHI

BALLVORA
GURABARDHI
LLESHI
BESHIRI
VAQARI
GOXHARAJ
KARROQI
KARROQI
DRIZA
KARROQI
KARROQI
NDROQI
KARROQI
VASILBOCI
DHIMITERCOLLAKU
(KOCA)
FOTI NIKOLLA
KOZMA
FOTI NIKOLLA
VANGJEL NIKOLLA
NIKOLLAKOZMA
VANGJEL NIKOLLA
DHIMITERKOCA
ILIA NIKOLLA
ILIA NIKOLLA
FOTI MILO (NIKOLLA)
STAVRO RUCO
VANGJEL NIKOLLA
DHIMITERSEJDARI
(KOCA)
FOTI NIKOLLA
VANGJEL GJERASI
NIKOLLAKOZMA
STAVRO NIKOLLA
VANGJEL GJERASI
VANGJEL NIKOLLA
DHIMITERJOANIDHI
(KOCA)
ILIA NIKOLLA
SEIT CULLHAJ
BEDRI CULLHAJ
BEDRI CULLHAJ
SEIT CULLHAJ
IDRIZ CULLHAJ
BEDRI CULLHAJ
BEDRI CULLHAJ
SEIT CULLHAJ
SEIT CULLHAJ
BEDRI CULLHAJ
BEDRI CULLHAJ
SEIT CULLHAJ
BEDRI CULLHA
IDRIZ CULLHAJ
SEIT CULLHAJ
REXHEPCENGU
REXHEPCENGU
ZEJNELCENGU
REXHEPCENGU
LALA
ELEZI
BURRNACA

GAVRIL SANTO
SANTO SANTO
PETRAQSANTO
SANTO SHAKAJ
KOLEBAJRAKTARI
GAVRIL SANTO
KLEANTHISANTO
SANTO KITA
QAZIM BALA
MUSTAFA XHEPA
RIZA XHEPA
QAZIM ZALLA
VELI KASM
RIZA XHEPA
MUSA BASHA
SULEJMAN STRINGA
QAZIM XHEPA
RIZA XHEPA
MAUSA MEÇA
MEZAN BAJRAMI
ZENELKURTI
HYMER KURTI
MUSTAFA KURTI
AHMET FERHATI
SPIRO GJERASI
SULEJMAN TOTO
HYSEN XHURA
HYSEN XHUR
SHEFKI KELLEZI
DELIALLISI
GENC DELIALLISI
GENC DELIALLISI
SHEFKI KELLEZI
GENC DELIALLISI
GENC DELIALLISI
PELLUMB QATO
MARASH GJELOSHI
SOKOL GJELOSHI
MEZAN BAJRAMI
ZENELKURTI
HYMER KURTI
MUSTAFA KURTI
SHURDHO
DUMBRAVA
QYTETI
BEGOLLI
SHURDHO
KAMBER QEBINAJ
SHABANI
BEG SHABANI
BEG SHABANI
HAJDAR SHABANI
HAJDAR SHABANI
BEG SHABANI
HAJDAR SHABANI
BEG SHABANI
RAMAZAN
SHABANI
HAJDAR SHABANI
BEG SHABANI
BEG SHABANI

MEHMET REXHA
ZANEBLETA
AVDI KAMBERI
ISMAILMURATI
ISMAILKAMBERI
ISMAILKAMBERI
ISMAILKAMBERI
ISMAILLAMI
ISMAILMURATI
ISMAILHYKA
ISMAILALUKU
SHEFQETSULA
IDRIZ CULLHAJ
BEDRI CULLHAJ
KUSI
KURT MEZINI
HAMDIKAMBERI
HAMDIKAMBERI
XHELALHOXHA
XHAFER ABAZI
SHAQIRDAMJANI
XHELALDAMJANI
XHELALKULLOLLI
XHELALDAMJANI
XHELALDAMJANI
XHELALDUMI
FATOSDAMJANI
FATOSDAMJANI
FATOSDAMJANI
FADILLENA
TAHIR LAMI
JAHE REXHEPI
LIMAN MALI
XHAFER KETA
XHAFER KUSI
XHAFER KUKALESHI
XHAFER PINARI
HAMDIKRISTANI
HAMDIDEMA
HAMDIKALEMI
SEFER PINARI
SELIM FUGA
SELIM FUGA
SELIM HOTI
NURI ALLAMANI
NURI ALLUSHI
NURI ALLAMANI
XHAFER KETA
XHAFER KUSI
XHAFER KUKALESHI
XHAFER PINARI
HAMDIKRISTANI
HAMDIDEMA
HAMDIKALEMI
SEFER PINARI
SELIM FUGA
SELIM HOTI
NURI ALLAMANI
NURI ALLUSHI
NURI ALLAMANI
ABAZ LALA

ABAZ LALA
FEIZULLA MUÇA
FEIZULLA MUÇA
MEHMET NDREU
MUHARREM GJAKOVA
MUHARREM RROSHI
MUHARREM BELEGU
MUHARREM FORTUZI
MUHARREM BORICI
MUHARREM SHIJAKU
MUHARREM BORICI
SHABAN NDREU
SHABAN NDREU
SHABAN EMIRI
BAJRAM KABA
BAJRAM NDREU
BAJRAM TUFA
SULEJMAN ALLIU
SULEJMAN ALLIU
SULEJMAN QIRA
SHABAN NDREU
MEHMET NDREU
MUHARREM GJAKOVA
MUHARREM RROSHI
MUHARREM BELEGU
MUHARREM FORTUZI
MUHARREM BORICI
MUHARREM SHIJAKU
MUHARREM BORICI
SHABAN NDREU
SHABAN NDREU
SHABAN EMIRI
BAJRAM KABA
BAJRAM NDREU
BAJRAM TUFA
SULEJMAN ALLIU
SULEJMAN ALLIU
SULEJMAN QIRA
SHABAN NDREU
MEHMET NDREU
MUHARREM GJAKOVA
MUHARREM RROSHI
MUHARREM BELEGU
MUHARREM FORTUZI
MUHARREM BORICI
MUHARREM SHIJAKU
MUHARREM BORICI
SHABAN NDREU
SHABAN NDREU
SHABAN EMIRI
BAJRAM KABA
BAJRAM NDREU
BAJRAM TUFA
SULEJMAN ALLIU
SULEJMAN QIRA
SHABAN NDREU
DAUTKOPLIKU
KADRI QOKU
ZEFPREÇI
NDUE PREÇI
MEJDI NUHAJ
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COD hapi sezonin e parë të
2018 me ekspozitën "Tani

tani tani" të artistes Mia Enell.
Në ceremoninë e hapjes me pran-
inë e Kryeministrit dhe artistes
së mirënjohur morën pjesë për-
faqësues të institucioneve të kul-
turës, artit, medias, trupit diplo-
matik, kabinetit qeveritar

dhe organizatave ndërko-
mbëtare, shoqërisë civile dhe in-
stitucioneve publike. Mia Enell
prezantoi 22 punime në hollin
protokollar të Kryeministrisë
dhe në sallën "Tako artistin".
Ekspozita që gërsheton pikturën
me vizatimin është kuruar nga
Genti Gjikola dhe bën bashkë
vepra që "përtej lehtësisë së duk-
shme dhe thjeshtësisë, shfaqin
kompleksitetin e botës që Mia
Enell kërkon të zbulojë".

Ceremonia u hap me fjalën e
z Eridana Çano, Drejtoreshë e
Përgjithshme e Agjencisë për Di-
alog dhe Bashkëqeverisje. Sezo-
ni i parë i 2018-s sjell risi, i orga-
nizon veprimtaritë e COD në
disa linja konkrete e komplekse
dhe i bën ndërvepruese hapësir-
at, gjithnjë duke pasur qytetar-
in në qendër. Në vijim, kuratori
Genti Gjikola prezantoi punën e
artistes, e cila ekspozon për herë
të parë për publikun shqiptar.
Sipas tij, "thuajse në të gjitha
veprat që shihen në këtë ek-
spozitë, duket se ka shpresë që
me anë të një përpjekjeje të

Çfarë ndodh katër vite pas
investimit në qendër të Tiranës,
mes merimangave e plehrave

FOTOT

Kolonada te sheshi "Nënë Tereza",
si fjetore për të pastrehëtFatmira Nikolli

Asgjë nuk mundi të ndodhë
me sheshin pranë kolonave
te Universiteti "Nënë Tere-

za". Një gjellëtoreje të kahershme
ia ka zënë vendin zbrazëtia. In-
vestimi, nuk shkoi dëm në kup-
timin e plotë të fjalës, por veç
ndriçimit, asgjë prej tij s'ka mbe-
tur. Muret janë ende të zhgërryera
me shkarravina, plehra të çfarë-
doshme vallëzojnë me erën që
fryn, të lagura nga shiu i dimrit.
Diku, prej murit që ka lëshuar
bark, të cilit investimi i ndryshoi
veç bojën, bien pika uji, si në një
qiell të mbyllur.

Fasada ruhet ende. E tillë, veçse
si fasadë. Pllakat e mermerta të
mes Qendrës së Studimeve Alban-
ologjike dhe Rektoratit dhe shkal-
laret pranë tyre kanë mbledhur
plehrat e muajve të fundit deri në
baltë.

Në ballkonet e Rektoratit, si në
një shtëpi që nxjerr rropullitë kur
bëhet gati të lyhet, shihen rafte e
kartonë, komodina e tavolina. Sto-
qe librash me gjasë flenë jashtë, në
ballkonin e katit të dytë, ku në një
mbrëmje janari, nuk pipëtin asgjë.

Rrugët janë bosh, sheshi mes
institucioneve po ashtu sikundër
sheshi para universitetit. Zona
nuk e mori kurrë gjallërinë që
ndokush priste, as tani kur kullat
e stadiumit të ri, ngrihen si rroka-
qiej. Parkimi u bë dhe u zhbë,
muret u lyen dhe u shkarravitën
sërish, edhe pas statuseve në "Fa-
cebook" të ministres së Kulturës,
Mirela Kumbaro. As statuset e saj,
as postimet e ndokujt tjetër nuk
mjaftuan për të shpënë gjallërinë
e qytetit në këtë kënd pothuaj të
harruar që i ngjan heshtjes së per-
iferisë në mbrëmje.

Në krah të Akademisë së Studi-
meve Albanologjike, në murin e së
cilës ende shkruan Muzeu Arke-
ologjik, sheshi i ri strehon sot,
vetëm fjetore të pastrehësh. Ba-
tanije, jorgan të vënë mbi kartonë
të trashë, janë shtrati i ftohtë i të
pamundurve. Mbi rreckat e lëna
në mënyrë të ç'regullt, strehë ësh-
të ballkoni i katit të dytë. Aty, ende
duken si varëse rrobash, fijet ele-
ktrike të kondicionerëve, a llam-
bave që shpërndajnë një ngjyrë të
ftohtë në blu.

Ky, është sheshi i reklamuar për
muaj të tërë. Mes lagështirës,
zbrazëtisë, pluhurave e plehrave,
ai i ka bërë strehë më shumë se
gjallërisë së një metropoli, të
vobektëve të tij, që në raste
festash, u jepet para mediave një
pjatë supë.

Nga një skenë për zotërinjtë e
tyre.

MIA ENELL, 'TË NDËRROSH
 LËKURËN' NË KRYEMINISTRI

veçantë, një "ndërrimi të lëkurës"
një propozimi me "ide të mira",
ardhjes së një zarfi misterioz, një

udhëtimi në vende të
largëta ku qielli është i
kuq dhe valët e detit janë
të zeza si bitum, me om-
brellë në dorë, njeriu
bashkëkohor do të gjejë
shpëtim". Më pas, Mia
Enell foli për artin e saj,
gjuhën e tij dhe komuni-
kimin me publikun. "Nuk
dua që puna ime të ketë
të bëjë vetëm me një gjë.
Nëse vepra kërkon qëlli-

misht të mos bjerë në sy dhe ka një
fill humori, mundet që ajo të
hedhë dritë mbi çështje madhore

dhe jo thjesht një ide",-u shpreh
Enell. "Gjithnjë jam munduar ta
mbaj veprën time të hapur. Ke
mundësi të bësh një zgjedhje, të
përqendrohesh dhe ta mbyllësh
punën, ose ta mbash të hapur
atë. Unë zgjedh ta mbaj të
hapur". Krijimtaria e Enell dhe
veprat e prezantuara në Shqipëri
janë pjesë e katalogut "Tani tani
tani", i mundësuar për vizitorët
e ekspozitës. Ekspozita do të jetë
e hapur për publikun deri më 9
mars 2018. Mia Enell lindi më
1967 në Goteborg të Suedisë.
Aktualisht jeton dhe punon në
Nju Jork, SHBA.

Enell përfundoi Shkollën e
Artit Nyckelvikskolan në
Stokholm (1987) dhe më pas Sh-
kollën e Lartë Kombëtare të
Arteve të Bukura në Paris, DN-
SAP (MFA), (1992). Punët e saj
janë prezantuar në shumë ek-
spozita kolektive e vetjake, në
muze e galeri të rëndësishme në
Shtetet e Bashkuara dhe Eu-
ropë. Veprat e Mia Enell gjenden
në koleksione të mëdha ndërko-
mbëtare dhe private, përfshirë
L.A.C.M.A., Muzeun e Arteve në
Los Anxheles; Koleksionin
Borghese, Itali, Koleksionin Ahr-
enberg, Zvicër; Statens Konstråd
- Agjencia Kombëtare e Artit
Publik, Suedi; Fondin e Depozi-
tave e Investimeve dhe FNAC -
Fondin Kombëtar të Artit Bash-
këkohor në Paris, Francë.

RESTAURIMI PËR
VIZITËN E PAPËS

Në kuadër të vizitës së Papa
Françeskut në Shqipëri, qeveria

shqiptare akordoi një fond të kon-
siderueshëm për fasadat e komple-
ksit, ndriçimin, shkallaret e dy
Universiteteve (atë të Arteve dhe

Politeknikun) duke hequr edhe
kafenetë që kishin mbirë rreth e
rrotull. Këshilli bashkiak i Tiranës
pat miratuar një fond prej 33 mil-
ionë lekësh për ndërhyrje
emergjente në sheshin "Nënë Tere-
za"

Atëkohë, fasadat e objekteve që
ballafaqohen me sheshin u pastru-
an plotësisht. Objekteve të Univer-
sitetit Politeknik të Tiranës, Aka-
demisë së Arteve, Qendrës së Stu-
dimeve Albanologjike dhe Rek-
toratit sipas vendimit iu kthye
hijeshia e pamjes së tyre fillestare.

Koncepti i ndriçimit të sheshit
ndryshoi tërësisht: në qendër të
sheshit u pozicionuan ndriçues të
lartë dhe në perimetrin e tij ndriçi-

mi u bë më i ulët. Gjithashtu, u
unifikua ndriçimi sipërfaqësor i
bardhë i fasadave të objekteve dhe
u vu në pah volumetria e tyre me
anë të ndriçimit ngjyrë blu.
Pothuaj katër vite më vonë fasadat
e pastruara janë mbytur nga meri-
mangat sidomos në krah të Rek-
toratit dhe Akademisë së Studi-
meve Albanologjike.

Në vitin 2015 pjesa e
"Kolonadës" ra pre e dëmtimeve.
Muret u shkarravitën dhe Minis-
tria e Kulturës bëri pastrimin e
tyre. Ministrja e Kulturës, Mirela
Kumbaro, nëpërmjet një postimi
në rrjetin social "Facebook" foli për
ndëshkime për ata që do të dëmto-
nin sërish objektet kulturore.
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Deputeti Karemani: Më kanë kërcënuar me jetë mua dhe familjen time

Shkup, vijojnë përçarjet
brenda lëvizjes "Besa"

Ish-kryetari i "Besës" takon Zoran Zaev

E ÇUDITSHME! BIE BORË NË SAHARA
E çuditshme, por e
vërtetë, kjo foto sjell
pasqyrimin e dëborës në
Shkretëtirën e Saharës
pasi një stuhi goditi
Algjerinë. Pamjet e
jashtëzakonshme
shfaqin qytetin-
shkretëtirë të Ain Sefra
të mbuluar me borë të
papritur që shkon në
disa centimetra thellësi,
raporton "The Sun".
Është hera e tretë që ky
qytet mbulohet nga
batanija e bardhë në 38
vjetët e fundit. Janarin e
kaluar ky territor, që
është shkretëtira më e
nxehtë, u mbulua nga
bora që arriti trashësinë
1 metër ndërsa flluska
bore pati edhe në
dhjetorin e vitit 2016.
Para kësaj, Ain Sefra
nuk kishte parë borë që
nga 18 shkurti i vitit 1979, kur pati të reshura që zgjatën vetëm 30 minuta.
Bora kësaj radhe nisi të binte në orët e hershme të së dielës dhe shpejt
mbuloi rërën. Fotografi Karim Bouchetata tha: "U befasuam me të vërtetë kur
u zgjuam dhe pamë bardh. Qëndroi gjatë gjithë ditës së diel dhe nisi të
shkrihej rreth orës 5 të pasdites".

29-vjeçari e dhunon pastaj kërkon para

I riu maqedonas i infektuar me
HIV përdhunon 82-vjeçaren

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Hamburg, ku ka
çuar para trupës gjykuese një të ri maqedonas për

dhunën ndaj një personi të moshuar. 29-vjeçari nga Maqe-
donia, i infektuar me HIV, akuzohet nga një gjykatë e
Hamburgut se ka përdhunuar një grua të moshuar 82-
vjeçare në Hamburg. Dzengis D. këtë akt mendohet ta ketë
kryer më 8 korrik të vitit të kaluar, në shtëpinë e viktimës
në një lagje të qytetit, shkruan "Hamburger Abendblatt".
Gruaja është përpjekur pa sukses të mbyllë derën e
ballkonit, prej nga kishte hyrë sulmuesi, por pa sukses. 29-
vjeçari pastaj e ka rrëzuar të moshuarën në dysheme, ia
ka mbyllur gojën dhe e ka përdhunuar pesë herë. Shtetasi
i Maqedonisë, i cili ka qenë i dënuar edhe më parë, akuzo-
het se pas përdhunimit ka kërkuar para nga plaka. Për
shkak të dhunës së ushtruar, gruaja e moshuar ka pë-
suar në gjithë trupin lëndime të dukshme. Por për fat të
mirë e moshuara nuk është infektuar me HIV. Deri tani
i akuzuari Dzengis D. ka heshtur para trupit gjykues,
por procesi kundër tij do të vazhdojë më 16 janar.

PERÇARJA
Dy grupacionet më të
fuqishme në parti, ai i
Shkupit dhe i Tetovës,
kohët e fundit kanë
shpërfaqur rivalitetet e
tyre për marrjen e
timonit të partisë.
Dy grupet kanë
mosmarrëveshje
dhe hyjnë në
hapësirat e selisë
duke hapur
forcërisht dyert.

Vijon kriza politike në
partinë opozitare
"Besa" në Maqedoni,

ndërsa po shtohen mosmar-
rëveshjet dhe ndasitë bren-
da strukturave të saj
udhëheqëse. Drejtuesit e
partisë mohojnë se de-
putetët e saj janë të ndarë në
dy grupe, njëri me degën e
Tetovës e afërt me Bilall
Kasamin dhe tjetri me de-
gën e Shkupit, kundër tij.
Zoti Kasami, megjithatë, tha
të martën se të gjithë de-
putetët e "Besës", që janë
gjithsej pesë, janë të bash-
kuar dhe veprojnë të bash-
kuar në parlament. Nga ana
tjetër, deputeti Nexhmedin
Karemani, i cili zuri vendin
e Bilall Kasamit në parla-
ment, është ankuar se ka pa-
sur kërcënime me jetë ndaj
tij dhe familjes së tij. Zoti
Karemani u tha gazetarëve
të martën se i njihte
kërcënuesit dhe se motivet
e tyre ishin politike, se i
kishin kërkuar të dorëhiqej
nga posti i ushtruesit të
detyrës së kryetarit të par-
tisë që e mori kohët e fundit
dhe nga posti i deputetit. Ai
tha se kishte njoftuar për
kërcënimet autoritetet poli-
core dhe vetë ministrin e
brendshëm Oliver Spasovs-
ki. Nexhmedin Karemani u
bë ligjvënës duke zënë ven-
din e Bilall Kasamit pasi ky
pati dhënë dorëheqjen gjatë
fushatës së zgjedhjeve lokale
në muajin Tetor, kur u kan-
didua për kryetar të komu-
nës së Tetovës. Zoti Kasami
pati dhënë dorëheqjen edhe
nga posti i kryetarit të par-
tisë pasi Lëvizja "Besa"
shënoi rezultate të dobëta në
këto zgjedhje, por burime të
afërta me të nuk e përjash-
tojnë mundësinë që ai të ri-
kandidohet për postin e kry-
etarit të partisë në kongres-
in e caktuar për në muajin
shkurt. Zoti Kasami shkoi të
martën në mbrëmje në zyrat
e kryeministrit maqedonas
Zoran Zaev, por ende nuk
janë mësuar hollësitë e
takimit mes tyre. Ndërkaq,
burime qeveritare i kane
thënë agjencisë shtetërore
të lajmeve "Mia" se në takim
është biseduar për paketën
e reformave të ligjeve në par-
lament. Besohet se de-
putetët Fadil Zendeli dhe
Teuta Bilalli janë me
"krahun e Tetovës" duke u
nisur edhe nga paraqitjet
këto ditë të eksponentëve
partiakë para medias që shi-
hen pranë zotit Bilalli për
dallim nga kolegët e tyre të
tjerë, Afrim Gashi, Nexhme-
din Karemani dhe Rexhep

Memedi, të cilët qëndrojnë
pranë fraksionit tjetër. Dy
grupet kanë mosmar-
rëveshje edhe me selinë e
partisë në Shkup. Herë njëri
e herë grupi tjetër hyjnë në
hapësirat e selisë duke hapur
forcërisht dyert dhe duke
akuzuar njëri-tjetrin për ten-
tativë uzurpimi, por edhe
duke alarmuar policinë për
veprimet e fraksionit të
kundërt. Partitë e tjera në
Maqedoni nuk kanë komen-
tuar publikisht mbi zhvilli-
met brenda Lëvizjes "Besa".

Ndërkaq, ka spekulime në
një pjesë të medias në Shk-
up se njëri ose krahu tjetër i
saj mund të bëhet pjesë e ko-
alicionit qeveritar, apo të
mbështesë politikat qeveri-
tare edhe pa qenë zyrtarisht
pjesë e pushtetit. Lëvizja
"Besa" është një parti e re në
skenën politike të Maqedo-
nisë dhe ajo për herë të parë
mori pjesë në zgjedhjet par-
lamentare në dhjetor të vitit
2016, duke fituar pesë poste
ligjvënësish që e bëri atë
partinë e dytë më të madhe

shqiptare, pas Bashkimit
Demokratik për Integrim.
Por, ndikimi i saj ra shumë
shpejtë, vetëm pas dhjetë
muajsh: "Besa" fitoi vetëm
një kryetar komune në
zgjedhjet vendore të 15
tetorit, atë të Zhelinës pranë
Tetovës. Partia e vlerësuar si
financiarisht e fuqishme, i
ka hedhur poshtë akuzat e
kundërshtarëve dhe shtypit
për lidhshmëritë me dona-
torë turq apo nga vende is-
lamike, ndërkohë që drej-
tuesit partiakë kanë përsëri-
tur se janë transparentë
lidhur me të dhënat finan-
ciare dhe nuk fshihen nga
organet hetuese maqedo-
nase.

FOTO
LAJM

Katastrofat natyrore, ja sa miliona
u kushtoi SHBA-ve viti 2017

Mes uraganeve, përmbytjeve dhe zjarreve, fatura
e Shteteve të Bashkuara për katastrofat natyrore

në 2017 arriti në 306 miliardë dollarë. Sipas një studi-
mi të Administratës Kombëtare Oqeanike dhe Atmos-
ferike, shifra e regjistruar eklipson rekordin e më-
parshëm të vendosur në vitin 2015, kur SHBA u për-
ball me 215 miliardë dollarë dëme për shkak të katas-
trofave natyrore. Në krye të listës ishte uragani Har-
vey, që shkaktoi plot 125 miliardë dollarë dëme, i nd-
jekur nga uraganet Maria dhe Irma, me nga 90 dhe
80 miliardë dollarë dëme respektivisht. Vetëm në 2017,
SHBA u godit nga 3 prej 5 uraganeve më të fuqishëm
që vendi ka përjetuar. Edhe zjarret shkaktuan dëme,
ku përllogariten 18 miliardë dollarë.

Maqedonia nuk hyn
në BE as në 2025

BE ka hartuar një itinerar të qartë për perspektivën
evropiane të vendeve të Ballkanit. Në fillim të sh-

kurtit KE do të bëjë publike "strategjinë e zgjerimit",
e cila është shpallur si "Strategji për anëtarësimin e
Serbisë dhe Malit të Zi". Kjo strategji përfshin të gjas-
htë vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat gjenden në
procesin e integrimit. Sipas këtij dokumenti, Mali i Zi
dhe Serbia pritet të anëtarësohen në 2025, Shqipëria
dhe Maqedonia do të përfitojnë nga procesi duke u
afruar më afër Unionit. Sipas dokumentit, Bosnja dhe
Hercegovina do të marrin statusin kandidatë në 2019,
ndërsa Kosova do të përfitojë nga liberalizimi i vizave
nëse i plotëson kriteret e parapara nga KE. Strategjia,
gjithashtu, parasheh që vendet e rajonit t'i zgjidhin
kontradiktat e hapura me fqinjët.

Bilall Kasami



E enjte 11 Janar 201820 - OPINION

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

... se 757 mijë banorë. Ai nuk e di
nëse do të vazhdojë të punojë në
bashki apo jo në vitin që po vjen,
2018. Në ditët e para të janarit ai
do të merret në intervistë nga Zyra
për Çështjet Konsullore në Ambas-
adën Amerikane në Tiranë, pasi ka
fituar aplikimin në Lotarinë
Amerikane për të jetuar dhe punu-
ar legalisht në SHBA.

"Në Bashkinë e Tiranës ka hapë-
sira të mëdha për t'u rritur profe-
sionalisht, për të pasuruar përvo-

jat. Puna në bashki më jep mundë-
si të njoh mirë problemet që kanë
qytetarët dhe parë nga afër sesi
funksionojnë gjërat në realitet. Të
punosh në Bashkinë e Tiranës ësh-
të një mundësi e shkëlqyer". thotë
për 'DW', Orest Çipa.

Por ai po përpiqet ta lërë këtë
mundësi, edhe pse vetë e quan të
shkëlqyer, për të shkuar drejt të
panjohurës, ëndrrës amerikane. I
arsimuar në Universitetin e Ti-
ranës për gazetari, ai ka kryer një
master 3-vjeçar për Drejtësi dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare në
Universitetin e Shangait, me për-
voja të mira pune brenda dhe jas-
htë Shqipërisë, ka krijuar familjen
e tij, është prind i një vajze të vogël.
Megjithatë, ai nuk ndihet i plotë-
suar në Tiranë. Gotën e tij në Sh-
qipëri e sheh gjysmë bosh.

"Ka shumë faktorë që më bënë
të aplikoja për të fituar Lotarinë
Amerikane dhe për u larguar nga
Shqipëria. Janë faktorë
ekonomikë, por edhe të tjerë, që
nuk kanë të bëjnë me ekonominë.
Ka një zhvillim të ngadalshëm sho-

Largimi i trurit, shkak ekonomia, siguria
publike dhe institucionet e dobëta

qëror, emancipues, demokratizues.
Psh., ndjej një rënie të peshës, fu-
qisë së qytetarëve që i kërkojnë
llogari qeverisjes dhe duan një rol
më të madh. Ende indeksi i kor-
rupsionit është goxha i lartë, ndër
më të lartët në Ballkanin Perëndi-
mor. Këtu ndodh që edhe raportin
e invaliditetit, kur je invalid, du-
het ta marrësh me mik. Dihet që
sa më i lartë korrupsioni, aq më e
lartë përqindja e njerëzve të ar-
simuar që kërkojnë të largohen.
Korrupsioni fiton terren në kurriz
të ndërtimit të një shoqërie të ba-
zuar në merita. Ka edhe faktorë të
tjerë që lidhen me jetën e përdit-
shme", thotë Orest Çipa.

'BRAIN DRAIN' - IKJA
E "TRURIT" NGA
SHQIPËRIA, ME PËRMASA
SHQETËSUESE

Faktorët e tjerë i identifikon
vetë qeveria "Rama 2". Në
Strategjinë Kombëtare për Di-
asporën dhe Migracionin, 2018-
2024, krahas faktorit ekonomik
janë identifikuar edhe faktorë të
tillë si: "niveli i ulët i sigurisë pub-
like, mungesa e besimit të qyteta-
rëve në përmirësimin e situatës në
vend, ku korrupsioni dhe krimi i
organizuar paralizojnë funksion-
imin normal të institucioneve sh-
tetërore". Në Strategjinë Ko-
mbëtare, e përmendur më lart, vi-
het në dukje se fenomeni i largim-
it të trurit, i njohur si 'Brain
Drain', i shfaqur në vitin 1990,
menjëherë pas rënies së regjimit
komunist, ka vazhduar edhe gjatë
tranzicionit të vështirë post-komu-
nist dhe nga viti në vit përmasat e
tij janë bërë shqetësuese. Kjo pasi
largimi i trurit nuk përfshin vetëm
akademikët apo personat e kuali-
fikuar të fushave të tjera. "Një

Nga Ani Ruci numër i madh studentësh sh-
qiptarë shkojnë në Itali dhe Greqi
dhe më pas 'truri' i vendit largohet
drejt Gjermanisë, SHBA dhe Kan-
adasë", vihet në dukje në këtë do-
kument të Ministrisë së re të Di-
asporës.

Në Shqipëri nuk ka shifra të
sakta zyrtare lidhur me numrin
e akademikëve, specialistëve,
elitës intelektuale që është lar-
guar për të jetuar dhe punuar në
Perëndim. Dy destinacionet e
preferuara SHBA dhe Kanadaja
përtej Atlantikut e kanë futur në
sistem marrjen e trurit përmes
lotarive të përvitshme. Ndërsa në
Gjermani po shkojnë të jetojnë

dhe punojnë në mënyrë të
ligjshme mjekë dhe infermierë të
kualifikuar,  pasi për ta ka
nevojë. Shifrat e përafërta bëjnë
fjalë për largimin e 1/3 së popu-
llsisë së Shqipërisë.
PASOJA TË RËNDA
PËR SHQIPËRINË

Largimi i ajkës së intelektu-
alëve dhe sidomos e rinisë ka pa-
soja të rënda: Shqipërisë i ikën pje-
sa më e mirë e kapitalit njerëzor,
lokomotiva e zhvillimit të saj
ekonomik dhe social. Ikja e rinisë
po tkurr aktivitetin dhe efektivite-
tin prodhues në sektorin privat
dhe po ngadalëson ritmet e proces-
it të afrimit të Shqipërisë me BE,
proces i vlerësuar si katalizator i
emancipimit shoqëror, zbatimit të
ligjit dhe i kryerjes së reformave
të mëdha.

"Mendo rininë që jeton në
qytete të vogla... ku nuk ndodh as-
gjë dhe ku nuk ka punë, çfarë
mund të bëjnë përveç se të
kërkojnë të largohen?", - thotë Or-
est Çipa.

"E di që ikja e njerëzve të ar-

simuar nga Shqipëria do të ketë
një kosto të jashtëzakonshme në
progresin ekonomik dhe social të
vendit. Por kur mungojnë kush-
tet për të zhvilluar karrierën dhe
ndjekur vokacionin tënd, i çfarë-
do lloji qoftë ai, nuk të mbetet gjë
tjetër vetëm të largohesh. Men-
do rininë që jeton në qytete të
vogla Kavajë, Tepelenë, Himarë,
Laç, etj., ku nuk ndodh asgjë dhe
ku nuk ka punë, çfarë mund të
bëjnë përveç se të kërkojnë të lar-
gohen?", thotë Orest Çipa.
STRATEGJI PËR
'BRAIN GAIN', PËR TË
FITUAR DHE MBAJTUR
"TRURIN" NË SHQIPËRI

Që të kërkosh të realizohesh si
individ, të aspirosh një jetë më të
mirë, është një nga të drejtat
themelore të njeriut, kur kjo
ndodh pa thyer ligje dhe rregulla
të vendeve pritëse. Qeveria "Rama
2" në hartimin e Strategjisë Ko-
mbëtare për të ndalur fenomenin
e 'Brain Drain' dhe kthyer atë në
'Brain Gain' ka vendosur nxitjen
dhe promovimin e emigracionit të
përkohshëm dhe atij qarkullues
për individë të kualifikuar dhe tal-
entuar. Këtij qëllimi do t'i shërbe-
jnë marrëveshjet me SHBA dhe
Kanadanë për nxitjen e kthimit
vullnetar në Shqipëri të emi-
grantëve të kualifikuar. Atyre do
t'u jepet mundësia të vijnë në Sh-
qipëri dhe qëndruar pak kohë për
konsultime, dhënie leksionesh, tra-
jnime, gjë që do të bëjë të mundur
njëherazi regjistrimin e të gjitha
kapaciteteve intelektuale jashtë
vendit. Ndërsa të rinjve dhe të re-
jave të talentuar do t'u ofrohen
bursa për të studiuar jashtë ven-
dit dhe vende pune, kur të
mbarojnë studimet.
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DASHI

PESHQIT

Të besoni më shumë te vetja do t'ju ndih-
mojë të arrini rezultate edhe më
domethënëse, qoftë në lidhje me punët e
juaja, qoftë në lidhje me njerëzit. E dini mirë
se njerëzit nuk gjykohen nga paraqitja, por
me një prezantim të mirë do të jeni vërtet
në formën tuaj më të mirë!

Parashikohen ndryshime. Për momentin,
mos merrni vendime të prera, që mund të
mos jenë më pas të duhurat. Prisni sa të
qartësohen gjërat. Mos bini pre e tundimit
për të reaguar menjëherë, sidomos në
punë. Rrezikoheni nga shpërqendrimet.

Muaji ka nisur mirë dhe planetët do t'ju
mbështesin që gjërat të shkojnë mirë. Me
forcën tuaj të vullnetit do të arrini objektivat
që i keni vënë vetes. Sharmi i juaj do t'ju
ndihmojë të keni sukses edhe në shoqëri,
ku prania juaj është shumë e kërkuar!

Mundësi për zhvendosje edhe të shkurtra
nuk do t'ju vënë përpara vështirësive, por
do t'u japin ngjyra aventurash të reja gjithçka-
je që do të realizoni. Ju nuk duhet të bëni
gjë tjetër veçse të ndiqni rrymën, duke mos
u kthyer mbrapsht për asnjë arsye në botë.

Një mik i çmuar do t'ju lëshojë një kritikë.
Do t'jua bëjë atë me mirëbesim dhe me
shumë politesë, por gjithsesi do t ' ju
hidhërojë së tepërmi! Tregohuni të arsye-
shëm... Lëreni pas të shkuarën, dhe jetoni
përvoja të reja me entuziazëm të plotë.

Në dashuri, falë Venusit ogurmirë,
parapëlqeni qëndrueshmërinë sesa një
aventurë të çastit, që do t'ju çonte ndoshta
larg qetësisë. Do të keni një rizgjim të nd-
jenjave dhe pasioneve, që deri më tani i keni
mbajtur të fshehta. E keni rrugën e lirë!

Mos i dëgjoni mendimet e trishta që ndon-
jëherë ju vijnë në kokë. Mos i mendoni.
Heshtja do t'ju ndihmë me siguri të riven-
dosni ekuilibrin e brendshëm. Hëna ju do
më pak të shëndoshë, kështu që shmang-
ni ushqimet e yndyrshme.

Mirëpriteni krahëhapur forcën pozitive të
Jupiterit, që ju ndihmon të rinoheni dhe ta
bëni jetën tuaj gjithmonë e më interesante
dhe me më shumë avantazhe. Me Satur-
nin kundra, do të jetë mirë të kufizoni lëviz-
jet dhe të gjeni zgjidhje efikase për t'u qetë-
suar.

Do të menaxhoni çdo detyrë, duke zgjidhur
edhe çështjet më të mërzitshme. Gjallëria
juaj do t ' ju ndihmojë të nisni një plan
ekonomik shumë fitimprurës. Mos e kërko-
ni në vend tjetër atë që mund të jetoni ende
me partnerin: angazhohuni për një bash-
këbisedim të hollësishëm.

Nuk mund të mohoni më faktet. Duke parë
që një ngjarje e vjetër shfaqet vazhdimisht,
më mirë të përballeni, njëherë e për gjith-
monë, për ta lënë pas. Do të jeni të gat-
shëm dhe me humor të mirë. Do të shijoni
anën e këndshme të dashurisë.

Qëndroni afër një bashkëpunëtori që ka
zakon të flasë pak si shumë. Ka rrezik që
të përhapë fjalë jo shumë të mira për ju.
Mund t'i kërkoni këshillë kujt të doni, pos
mos lejoni të ndikoheni për zgjedhje që
kanë të bëjnë më fushën e dashurisë.

Dëshira për të përfituar nga mundësitë e
mira të dhuruara nga Urani dhe Mërkuri,
që bashkëveprojnë me Hënën do të shpër-
blehet. Jepini punës. Sot do të jeni në hu-
mor të mirë, do të keni dëshirë të qëndroni
afër dhe të ndihmoni njerëzit.

Dje në 'Deutsche Welle'
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... naiviteti i kreut të Gjykatës së
Lartë, Xhezair Zaganjori, në një in-
tervistë për "Gazetën Shqiptare".
Mes shumë përgjigjeve, ajo që ka
bërë përshtypje ka qenë qasja e tij
me tagrin që mban si kreu i
gjykatës më të rëndësishme të ven-
dit.

Shfajësimi, në fakt, e ka fajësuar
paq. Citojmë: "Ka pasur ndonjë rast
që edhe mua më janë drejtuar poli-
tikanë të ndryshëm, të cilët në
emër të personave të përfshirë në
konflikte në zonat e tyre zgjedhore,
etj., më kanë kërkuar përshpe-
jtimin e gjykimit, zgjidhjen e konf-
liktit apo pezullimin e ndonjë ven-
dimi penal. Jam përpjekur t'u
shpjegoj se ata nuk mund të ndë-
rhyjnë në çështje konkrete, qoftë
si persona privatë apo funksionarë
shtetërorë".

Në të gjithë intervistën nuk
kanë bërë aspak përshtypje konsta-
timet e tij të tilla se: "Edhe pas gati
30 vjet ndryshimesh, ende politi-
ka përpiqet ta trajtojë gjyqësorin
apo drejtësinë në përgjithësi, si
oborrin e saj".

Ajo që njerëzit i ka shtangur ka
qenë e thjeshtë dhe e thënë troç:
Këtu ndërhyhet deri te 1-shi i
Gjykatës së Lartë dhe nuk denon-
cohet. Pyetja e thjeshtë: po Juve
jeni nga njerëzit më të fortë në
Shqipëri sa i përket pushtetit
gjyqësor, pse nuk e denonconi?
Dhe sërish: nëse politikanët janë
aq të paditur në rastin më të mirë
që të ndërhyjnë direkt dhe aq të
fortë në rastin më të keq, pse nuk i

Xhezair Zaganjori i vendos një
gozhdë të fundit drejtësisë

denonconi vallë?
Mjafton nxjerrja e tabulatit. E

nuk mbaron këtu, sepse në
shqyrtim mbetet dhe tagri i

kryeprokurores së re. Në ligj, edhe
vetë personi, që i është kërkuar të
influencojë dhe nuk denoncon du-
het të merret në cilësinë e personit,

i cili ka dijeni për një vepër penale.
Por, kjo nuk ndodh, ashtu si shumë
e shumë gjëra të tjera në vendin
tonë.

Prej gati katër vjetësh zoti Zagan-
jori është në krye të një institucio-
ni që mund t'i jepte shumë fizion-
omi Shqipërisë, sa i përket reformës
së saj në drejtësi me punën e tij,
por edhe vullnetin e mirë për të
ndryshuar. Por, ky institucion, në
këto 27 vjet, duket se pret politikën
që të bëjë hapin e parë.

Është i trishtë fakti se ku është
katandisur drejtësia shqiptare dhe
akoma më i trishtë mendimi sesi
ndodh që persona me të tillë tagër
nuk kanë fare vullnet ndryshimi.

Në fakt, akti i tij nuk çudit më
askënd.

Të mjafton të shikosh perfor-
mancën e institucionit të tij dhe
të kuptosh se zgjidhjet e problem-
atikave që shqiptarët i kërkojnë
brenda "afatesh te arsyeshme", i
marrin pas vitesh të tërë. Në një
hulumtim që bëri pak javë më parë
një media online në website-in e
autoritetit gjyqësor më të lartë,
Gjykatës së Lartë, konstatoi se
problemet e qytetareve i nënshtro-
hen një pritjeje të stërgjatë dhe që
nuk mund të konsiderohej aspak
fare "e arsyeshme". Në më të
shumën e herëve çështjet shumë
shpesh shkonin deri në 3 vite
pritje!!!

Kjo është fizionomia e institu-
cionit të tij, që e ka aq të vështirë
për të denoncuar politikanë, por që
e ka aq të lehtë për të lënë në kal-
endar çështjet e qytetarëve të
thjeshtë që rrinë e po shikojnë fu-
neralin e drejtësisë shqiptare, një
gozhdë të së cilës e ka vendosur
dhe Zaganjori.

wwwwwwwwwwwwwww.gsh.al.gsh.al.gsh.al.gsh.al.gsh.al
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Kukësi super, thyen
edhe Bursasporin

MESFUSHORI

Kaçe drejt
Panathinaikosit,

PAOK-u
pranon ofertën

Me sa duket do të
marrë fund në

mënyrë pozitive për Er-
gys Kaçen telenovela e
merkatos në këto ditë të
para të janarit sa i përket
transfermit të mesfush-
orit shqiptar të klubi i
Panathinakos. I lënë në
harresë te PAOK ku nuk
ka hapësira aktivizimi
për të, mesfushori është
shumë pranë kalimit te
një klub, i cili është
shpallur 20 herë kampion
në Greqi, por aktualisht
po kalon një krizë finan-
ciare. Kaçe është pjesë e
marrëveshjes mes dy
klubeve për kalimin e
Moludo nga Panathinai-
kos te PAOK. Mbrojtësi
brazilian do të huazohet
deri në fund të sezonit te
PAOK dhe në këmbim
Panathinaikos do të mar-
rë 500 mijë euro, si dhe
Kaçen e Konstandinidis.
Lojtarët do të jenë në hua-
zim deri në verë, me të
drejtë blerjen e tyre për-
fundimtare. Kjo është
zgjidhja ideale për mes-
fushorin shqiptar, i cili
nuk luan rregullisht prej
kohësh dhe është zh-
dukur nga fusha e lojës,
edhe pse deri dy vite më
parë cilësohej si një nga
talentet më të mëdhenj të
prodhuar nga kampionati
grek në vitet e fundit.

SPORT

Deputeti socialist duhet të dorëzojë mandatin në grupin e PS

Zgjedhjet në FSHF, Bashkim Fino
shpall sot kandidaturën përballë Dukës

jetë private. Partia Social-
iste patjetër që do ta bëjë
këtë gjë. Ose do ta vendosë
si kandidatin e saj, ose do
të thotë që është iniciativë
private. Kjo do të jetë në të
mirën e lojës që futbolli të
mos jetë i varur nga politi-
ka". Pas kësaj ka pasur re-
agim edhe nga Bashkim
Fino, i cili i ka kërkuar Ar-
mando Dukës të linte mën-
janë sarkazmën, duke i kuj-
tuar në të shkuarën mbësh-
tetjen e Partisë Socialiste.

Presidenti i Partizanit ka një peng, humbjen 5-0 në Gjirokastër dhe dështimin në këtë sezon

Demi: Votojmë për platformën
më të mirë për futbollin

Duka apo Fino? Të kuqtë të dyzuar

Jeton Selimi

Gaz Demi nuk e ka
kapërdirë dot humb
jen poshtëruese në

Gjirokastër! Presidenti i
kuq, i intervistuar nga Top-
Channel, rrëfen situatën që
po kalon klubi i tij, por edhe
ai vetë. Demi ndihet i tradh-
tuar nga skuadra dhe shu-
plaka e marrë nga Luftëtari
i dhemb ende. "Në këto vitet
e mia kjo është situata më e
turpshme për Partizanin
dhe më e vështirë. Megjith-
atë mendojmë sikur tani
jemi futur në shina për të
rikuperuar kohën e humbur.
Ndeshja e Gjirokastrës ësh-
të maskaradë, edhe sot kur
e kujtoj nuk di çfarë të them.
Nuk mund të them nëse ka
pasur poshtërsi apo jo, se pa
fakte nuk mund të flas. Për
zërat që kam dëgjuar në ka
vërtetësira, sot jemi në një
kohë ku kontrollohet e veri-
fikohet gjithçka. D.m.th. atë
ditë ishte një skuadër pa kar-
akter, sot kur e kujtoj më
vjen turp", tha ai.

Drejtuesi më i lartë i Par-
tizanit tregon se pret ende
nga Federata Shqiptare e
Futbollit titullin kampion që
iu hoq Skënderbeut, por bën
të qartë se nuk ka asnjë am-
bicie për të kandiduar, apo
nuk mbështet ndonjë kandi-
dat të veçantë në luftën për
president të FSHF-së. Parti-
zani dhe federata u për-
plasën sezonin e shkuar pas
dënimit nonsens që të kuqtë
morën në transfertën e
Kukësit, ndërsa pas asaj për-
plasjeje, zyrtarisht, paqja
nuk u rikthye kurrë mes

palëve dhe prej asaj dite e në
vijim, Partizani ka qenë zyr-
tarisht në opozitë me FSHF-
në. Gjithsesi, presidenti
Demi kërkon të mbajë një rol
asnjanës, pavarësisht zërave
që e shohin Partizanin si
kundërshtar të kandi-
daturës së presidentit aktu-
al të FSHF-së. Gjithashtu,
Demi nuk lë pas dore as tit-
ullin e sezonit 2015-2016, që
ende ka mbetur vakant pas
vendimit të etikës. "Titulli
nuk mund të rrijë në sirtarin
e federatës. Duhet ta marrë
vendi pasardhës. Aq më
tepër që ne u përfaqësuam
nga UEFA jo nga federata në
Champions League. Presi-
denti? Ne si Partizan nuk

kemi asnjë kandidaturë. Por
do të shohim cilët do të jenë
kandidatët dhe unë e kam

thënë edhe herë të tjera, do
të shoh dhe do të votoj për
platformën më të mirë për

futbollin shqiptar kushdo që
të jetë, ky president që ësh-
të apo ndonjë kandidat
tjetër".

Demi zbulon se i kanë
kërkuar që të kandidojë për
postin e kreut të FSHF-së,
por vetë presidenti i kuq tre-
gon se nuk e ka me qejf diç-
ka të tillë. "Më kanë thënë
edhe më parë disa miq të mi
që të kandidoja për presi-
dent, dikur s'kisha lidhje me
futbollin fare. Por nuk mund
të kandidoj edhe pse kam
shumë dëshirë të bëj gjëra të
mira për vendin tim. Tani
kam edhe konflikt interesi,
pastaj edhe presidenti aktu-
al është shumë i fortë vësh-
tirë të mundet", tha Demi.

Mioduski: Sadiku luftëtar, por
Edu na nevojitet më shumë

PRESIDENTI I
LEGIAS

Armando Sadiku duhet
të bëhet gati për një

konkurrencë shumë më të
fortë në pjesën e dytë të se-
zonit, nëse do të vazhdojë të
mbetet pjesë e Legias së
Varshavës. Afrimi i brazil-
ianit që ka luajtur për
Kroacinë, Eduardo, nuk e
ndihmon sulmuesin sh-

qiptar, sidomos duke llogari-
tur se në klub shohin 35-
vjeçarin si titullar në vazhdi-
min e sezonit. Presidenti i
Legias së Varshavës, Dariusz
Mioduski, ka konfirmuar në
një intervistë se ka shpresa
të mëdha se Eduardo mund
të bëjë diferencën për klubin

e tij dhe e sheh si një gjahtar
goli që i mungonte skuadrës,
praktikisht duke kaluar në
plan të dytë Sadikun. "Edu-
ardo do të ndihmojë Niezgo-
da, ai mund të mësojë shumë.
Me të mund të luajmë me dy
sulmues. Eduardo mund të
na sjellë edhe tifozët në sta-

dium. Na mungonte një
gjahtar zone dhe erdhi këtu
për tituj, është ende i uritur.
Edhe nëse do të luajë me 50%
të asaj që jepte 10 vite më
parë, ai do të jetë një ndihmë
e madhe për ne gjithsesi.
Çfarë do të ndodhë me
Sadikun? Gjithçka është e
hapur. Por Sadiku dëshiron
të luftojë për vendin e tij, ai
nuk dorëzohet. Kjo më
pëlqen",-ishin fjalët e presi-
dentit të Legias së Varshavës.

Transferimi i Filip Kutin
jos te Barcelona mund

të sjellë lëvizje të tjera të
mëdha në merkaton e
klubeve në Europë. Liver-
puli ka fonde të mjaf-
tueshme për të investuar
për afrimin e lojtarëve të
rinj, ndërsa klubet e tjera
duan të mbajnë hapin e
katalanasve. Sipas media-
ve në Angli, Real Madrid
është gati t'i kundër-
përgjigjet lëvizjes së ri-
valëve historikë duke mar-
rë edhe ai një lojtar nga
Liverpuli. Bëhet fjalë për
egjiptianin Mohamed
Salah, i cili do të siguronte

të investonte përsëri në mer-
kato dhe skuadra e Klop ka
hedhur sytë në Itali, një
treg, i cili vitet e fundit ka
pasur shkëmbime të shpesh-
ta lojtarësh me Anglinë. Ob-
jektivi i "të kuqve" men-
dohet se është argjentinasi
Papu Gomez, sulmuesi i Ata-
lantës, i cili ka shfaqur një
formë të shkëlqyer në dy se-
zonet e fundit duke fituar
edhe ftesa nga përfaqësues-
ja e vendit të tij.

shpejtësinë që i mungon ak-
tualisht skuadrës së Zidan.
Kjo do të shtynte Liverpulin

Kukësi i Peter Pakult po
shfaq në këto ditë të

para të fazës përgatitore një
fytyrë krejt tjetër nga
skuadra e brishtë, e cila nën
urdhrat e Milinkoviç zhgën-
jeu në pjesën e parë të se-
zonit. Ekipi verilindor, ka
regjistruar sot fitoren e dytë
në fazën përgatitore në
Antalia, duke mundur me
shifrat 2-1 me përmbysje
skuadrën e Bursaspor. Kjo e
fundit kishte mposhtur 3-0
Skënderbeun vetëm dy ditë
më parë dhe dominoi plotë-
sisht pjesën e parë të
ndeshjes ndaj kampionëve
në fuqi të Shqipërisë duke

shqiptare dhuroi një lojë kre-
jtësisht ndryshe, duke sul-
muar vazhdimisht në kërkim
të golit dhe e gjeti atë pasi një
harkim i Imamit nga krahu i
djathtë përfundoi në rrjetë
pa u prekur nga askush. Pak
minuta më vonë, një kundër-
sulm i shpejtë i Shkodrës sol-
li edhe golin e përmbysjes 2-
1, rezultat që nuk do të ndry-
shonte deri në fund edhe pse
të dy ekipet kishin raste të
tjera për të shënuar.

gjetur golin e avantazhit me
një goditje dënimi të Bataja.
Por në pjesën e dytë, skuadra

Ish-kryeministri Bash
kim Fino pritet të

shpallë sot kandidaturën
për president të Feder-
atës Shqiptare të Futbol-
lit. Kështu, Fino ka ven-
dosur të sfidojë Armando
Dukën në zgjedhjet që do
të zhvillohen në datë 7 sh-
kurt. Për këtë garë ai du-
het të dorëzojë edhe man-
datin e deputetit që ka
marrë në zgjedhjet e 25
qershorit. Por deri dje
pasdite nuk ka dorëzuar

gjë. Fino e ka gati platformën
për të sfiduar Armando
Dukën, i cili kërkon manda-
tin e pestë në krye të futbol-
lit shqiptar. Pak kohë më
parë Duka e Fino shkëmby-
en replika publikisht. I pye-

tur gjatë një interviste për
kandidimin e mundshëm të
Bashkim Finos, Duka nuk e
kurseu ironinë teksa u
shpreh: "Nëse Bashkimi do
të jetë kandidat për presi-
dent si përfaqësues i Partisë

Socialiste, ai duhet të dalë
nga zyrat e saj. Nëse jo, par-
tia duhet të bëjë të
kundërtën dhe të thotë se
distancohet nga kjo inicia-
tivë që është e drejta e plotë
e zotit Fino, e cila mund të
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Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Gustav kompozitor.
6. Në krye të kryesisë.
7. Lexohet në pentagram.
11. Sastre aktore.
12. Gjysmë akordi.
15. Dhjetë angleze.
16. Satira pë zë.
18. Eshtë situata e tensionuar.
21. Pak teatrale.
22. Bëhet me mea culpa.
24. Fundi i një samurai.
25. Mbeten në fund.
26. Lind në kokë.
28. Në radhë të parë.
29. Inicialet e Camus
30. Një verë në Paris.
31. Partizani i vogël... në një film tonin.
33. Litra pa kufij.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Kur i drejtoheni forcës, një gjë nuk
duhet t’a bëni kurrë: të humbisni.

(Duajt Ajzenhauer)

- Një njeri i guximshëm arrin të jetë
mazhorancë.   (Endrju Xhekson)

- Prej njëqind sëmundjeve, pesëdhjetë sh-
kaktohen nga gabimet tona e pesëdhjetë
të tjera nga mosdija jonë.

- Irlandeze: Ji i lumtur me çfarë ke, do të sho-
hësh se ke përse të jesh i lumtur.

DA VINÇI

- Të jesh me karakter do të thotë,
të jesh i drejtë edhe kur s'të sheh
njeri.

- Kur ti të fitosh, unë me krenari
do i them botës: "Ky është miku
im". Por kur të humbasësh, unë
do të jem pranë teje duke të
shtrënguar dorën dhe të të them:
"Unë jam miku yt."

- Jeta është si një libër, varet si e
shkruan dhe me çfarë boje...

VERTIKAL
1. Të çara ato të Shollohov.
5. Fillojë luftën.
6. Liszt kompozitor.
8. Marsi në Areopag.
9. Kështu fillon filmi.
11. Gjysmë linear.
12. Një freskues në tavan.
18. Eshtë gazeta Panorama.
20. Mund të jenë kamikaze.
21. Masat pa kufij
23. Venier e spektaklit italian.
25. Sophia e kinemasë.
26. Safin tenist.
29. Eshtë makut, i pangopur.
31. Eshtë faqe ene.
32. Një kafshë qe hap... galeri.
33. Një fytyrë e keqe.
35. Preken nga sindroma Basedow.

37. Italia në Internet.
38. Fillojnë vonë.
39. Krijoi James Bond.
40. Ishulli i Odiseut.
42. Van der portier.
43. Një karamele aromatike.
44. Mund të shkojnë... nga frika.

VERTIKAL
1. Bëhet duke vënë në lojë.
2. Pak origjinale.
3. Thahet me bonifikim
4. Në fund djathtas.
5. Ishte Gjermania e Honecker-it.
7. Hidhet një për shesh.
9. Kokëkuqja në pit stop.
10. I famshëm ai i Sizifit.
12. Eshtë në pikën më veriore e Sh-
qipqërisë.
13. Një diktator shtypës
14. Lëvizja Socialiste Spanjole.

15. I kanë çift radhët.
16. Janë llahtare.
17. Poeti kur nuk pi.
19. Fillojnë periudhën.
22. Omar që qe aktor.
24. Si sezonale.
25. Janë banorët në Riga.
26. Carey këngëtare.
27. Nuk i tregohen babait.
28. Bëjnë arte me re.
29. Kush ka... e ka humbur toruan.
30. Një stacion orbital.
31. Fillojnë profesionin.
33. Gibernau i MotoGp.
34. I kanë të ndryshme tutat
36. Gjysmë ditari.
38. Varet me re.
41. Kufijtë e kujtesës.
42. Sapo fillonjë.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

35. Eshtë fatë.
36. Një pjesë e kinematografisë.
37. Një pjesë e akademisë.
39. Kufijtë e tretjes.
40. Mbyll të çarën.
41. Erik çiklist.
43. Një pjesë e medaljes.
44. Njësi matëse e shpërthimit atomik.
46. Pak torturuese.
48. Ka privilegjin e jetës
51. Mbyllin një spital.
52. Mbyllet me dorezë.
53. Ishin kalorësit si Rolandi
54. Ndal në... kryqëzim.

VERTIKAL
1. Janë enigmatikë.
2. Mund të jenë parabolike.
3. Ishte xhelozja e Olimpit.

4. Kufijtë e lëvizjes.
5. Fillojnë radhitjen.
6. Janë kushte.
8. Totem pa ekstreme.
9. Mbyllin kanate.
10. Shoqëronte Edipin e verbër.
13. Eshtë gjeli.
14. Moore aktore.
17. Janë forcat e Reneas.
19. Janë përmasa.
20. Fund dhjetori.
23. Mbyllin dritaren.
26. Fillojnë matjet.
27. Duhen ruajtur.
32. I bën një serenatë Rosina-s.
34. Gjysmë rabini
38. Mustafa.. Ataturk.
40. Të parat në Amsterdam.
42. Ai i muzave është Helikona.
45. Një pjesë e gadishullit
47. Muzika e Eminem.
49. Fillojnë operacionin.
50. Kapen të parat.
52. Kufijtë e drejtëzës.
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