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BLERINA LALA

Të bashkëjetosh me 
autizmin, nëna rrëfen 

historinë e të birit 
14-vjeçar: Ka kosto

Raporti 2017: U rritën procedimet për korrupsion të zyrtarëve

Zbardhen rreth 300 faqe për punën e hetuesve Zbardhen rreth 300 faqe për punën e hetuesve 
që do u mbërrijnë në dorë deputetëveqë do u mbërrijnë në dorë deputetëve

Puna e Llallës në 
Prokurori, Arta Marku
raporton në Kuvend.
Ja çfarë ka bërë... 

Prokuroria e Përgjithshme ka arritur në rezultatin se 
për vitin 2017 ka 3 herë më shumë procedimet penale për 
çështjet të korrupsionit të zyrtarëve vendorë apo të lartë. 
Sipas raportit të punës, depozituar në Kuvend ...

Hapen fondet për
sipërmarrjet, afati
dhe kriteret për të 

përfituar fonde 
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ZBARDHET PASURIA

Vetingu, rebelohet 
gjyqtarja Altina Xhoxhaj: 

Kërkoj rikonfirmim në 
detyrë, s’e njihni ligjin

LISTA ME TRASHEGIMTARET E ISH-TE DENUARVE POLITIKE QE MARRIN KESTIN E I DHE II

Qeveria: Lista Serbe nuk 
është larguar përfundimisht

Pavarësisht që Lista Serbe ka 
deklaruar se ka braktisur ko-

alicionin qeverisës, largimi i për-
faqësuesve të këtij subjekti politik 
nga qeveria ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga  BEKIM BISLIMIiNga PËLLUMB KARAMETA

Për të konkretizuar idenë se çfarë 
kuptojmë me fetish të disiplinës 

dhe me parimin e transmetimit të 
dijeve, po i referohemi rastit të më-
sueseve të rinj që ... Vijon në faqen 20

Fetishi i disiplinave po shpartallon 
formimin e studentëve

Opinioni
 Ditësi

Nga DARINA TANUSHI

 

Masakra në Dajç pas 
lojës së pokerit, burg 

përjetë për Parubin, vrau 
2 persona e plagosi 4

DENOHET DHE NDIHMESI
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“Biseda me kryetarin e partisë Basha dhe deputetin e zonës pas ngjarjes”

Nga VALENTINA MADANI

I vunë pistoletën në kokë, rrëfehet zyrtari i PD 

Në faqen 2

Florion Xhuti: Çfarë ndodhi dhe minutat e terrorit që përjetova
rrugor Tepelenë-Memaliaj 
nga një takim me struktu-
rat e partisë në Tepelenë. 
Z.Xhuti tregon për “Gazeta 
shqiptare” minutat e ter-
rorit me pistoletë me kokë, 
mospërgjigjja e policisë 
deri në denoncimin e bërë 
në komisariatin ...

Partia Demokratike de-
noncoi dje kërcënimin 

me armë që i është bërë zyr-
tarit të saj, kryetar i grupit 
të punës për organizimin e 
PD, Florian Xhuti. Ngjarja 
e rëndë ka ndodhur, pasi ai 
po kthehej i vetëm në aksin 

Ministria e Financave: Fëmijët dhe nipërit e ish-të persekutuarve të plotësojnë 
dokumentet brenda muajit për të marrë dy këste të dëmshpërblimit 
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Partia Demokratike de
noncoi dje kërcënimin
me armë që i është

bërë zyrtarit të saj, kryetar
i grupit të punës për organi-
zimin e PD, Florian Xhuti.
Ngjarja e rëndë ka ndodhur,
pasi ai po kthehej i vetëm në
aksin rrugor Tepelenë-Me-
maliaj nga një takim me
strukturat e partisë në Te-
pelenë. Z.Xhuti tregon për
"Gazeta shqiptare" minutat
e terrorit me pistoletë me
kokë, mospërgjigjja e poli-
cisë deri në denoncimin e
bërë në komisariatin e Fier-
it dhe biseda me kryetarin e
PD-së, Lulzim Basha dhe de-
putetin e qarkut të
Gjirokastrës, Tritan Shehu.

Z.Xhuti, PD-ja denoncoiZ.Xhuti, PD-ja denoncoiZ.Xhuti, PD-ja denoncoiZ.Xhuti, PD-ja denoncoiZ.Xhuti, PD-ja denoncoi
kërcënimin që u është bërëkërcënimin që u është bërëkërcënimin që u është bërëkërcënimin që u është bërëkërcënimin që u është bërë
juve nga dy persona, dukejuve nga dy persona, dukejuve nga dy persona, dukejuve nga dy persona, dukejuve nga dy persona, duke
ju drejtuar pistoletën nëju drejtuar pistoletën nëju drejtuar pistoletën nëju drejtuar pistoletën nëju drejtuar pistoletën në
kokë, por çfarë ka ndodhurkokë, por çfarë ka ndodhurkokë, por çfarë ka ndodhurkokë, por çfarë ka ndodhurkokë, por çfarë ka ndodhur
realisht mesnatën e së en-realisht mesnatën e së en-realisht mesnatën e së en-realisht mesnatën e së en-realisht mesnatën e së en-
jtes?jtes?jtes?jtes?jtes?

Po kthehesha nga një
takim me strukturat e PD-
së në Tepelenë. Pas
mbledhjes po udhëtoja i
vetëm me mjetin tim në
aksin rrugor Tepelenë-Me-
maliaj. Ishte ora 10 e natës
dhe po kthehesha në shtëpi.
Përbri meje ecte një makina
që kishte dy persona bren-
da. Ndaloi para meje dhe
njëri prej tyre zbriti nga
makina, ndërsa tjetri qën-
droi brenda.

I njihnit personat?I njihnit personat?I njihnit personat?I njihnit personat?I njihnit personat?
Jo, nuk i kisha parë asn-

jëherë dhe nuk munda t'i
identifikoj.

Çfarë ndodhi më pas?Çfarë ndodhi më pas?Çfarë ndodhi më pas?Çfarë ndodhi më pas?Çfarë ndodhi më pas?
Njëri prej tyre më bëri me

shenjë që të hapja rrugën
dhe pasi më zunë rrugën, mu
afrua dhe më tha të ulja
xhamin. Donin të më zbris-
nin nga makina. Më pyeti si
e ke emrin…? Ia thashë em-
rin pa menduar se çfarë do të
ndodhte më pas dhe kur iu
përgjigja më tha: 'Po ti vjen
dhe na shan në shtëpinë
tonë'… Pasi këtij momenti ai
nxori pistoletën dhe ma vuri
në kokë duke më thënë: 'Mor
shkër…' dhe më kërcënoi që
mos të kthehesha më në Te-
pelenë për të sharë qeverinë.
Në këtë moment zbriti edhe
personi tjetër dhe u afrua tek
unë, por atë çast përballë er-
dhi një makinë tjetër dhe dri-
tat e ndezura binin direkt
mbi personin që po më
kërcënonte.

Si mundët të largo-Si mundët të largo-Si mundët të largo-Si mundët të largo-Si mundët të largo-
heshit?heshit?heshit?heshit?heshit?

Në çastin që ra drita mbi

DENONCIMI I PD
INTERVISTA

Denoncoi qeverinë në Tepelenë, zyrtari i PD-së kërcënohet nga dy të panjohur

Florion Xhuti: Minutat e
terrorit me pistoletë mbi kokë
Biseda me kryetarin Basha dhe deputetin e zonës

Valentina Madani

personin që mbante pisto-
letën në dorë te koka ime,
unë i shtyva krahun dhe i
dhashë gaz makinës duke
ikur me shpejtësi.

Arritën të fiksonitArritën të fiksonitArritën të fiksonitArritën të fiksonitArritën të fiksonit
targën e makinës?targën e makinës?targën e makinës?targën e makinës?targën e makinës?

Nuk fiksova dot targën,
pasi makina ishte paralel me
mua dhe në momentin qe ika,
nuk mendoja për asgjë tjetër
veçse kam ecur me shumë
shpejtësi. Mbaj mend që ai që
më vuri pistoletën tek koka
ishte rreth 35 vjeç, një trup i
mbushur dhe dukej andej
nga zona.

KKKKKur e lajmërur e lajmërur e lajmërur e lajmërur e lajmëruauauauauat po-t  po-t  po-t  po-t  po-
licinë?licinë?licinë?licinë?licinë?

I kam rënë telefonit të pol-
icisë sapo jam larguar prej
tyre, por askush nuk më
përgjigjej. I kam rënë sërish
dhe herë dilte sikur nuk kish-
te valë, herë dukej sikur nuk
duan të përgjigjen. Gjatë
rrugës nuk kam parë asnjë
patrullë policie derisa kam
mbërritur në qytetin e Fierit.
Vetëm aty kam mundur të
shkoj në rajonin e policisë ku
dhe bëra denoncimin.

Si reaguan policët ndajSi reaguan policët ndajSi reaguan policët ndajSi reaguan policët ndajSi reaguan policët ndaj
jush?jush?jush?jush?jush?

U tregova të gjithë situ-
atën dhe që nuk kisha mun-
dur të lidhesha me policinë,

edhe që nuk kisha parë asnjë
patrullë policie gjatë rrugës.
Njëri prej policëve më tha se
atë zonën nuk e patrullojnë,
ndërkohë që më këshilloi që
të mos udhëtojë i pashoqëru-
ar pas orës 10 të natës, pasi
pas kësaj ore nuk ka shërbim
policor. Madje më thanë se ku
të kemi parë…? U tregova që
jam zyrtar i PD-së. Pas den-
oncimit, udhëtova derisa
mbërrita në shtëpi. Familja u
trondit shumë…

Po kreun e PD-së, LulzimPo kreun e PD-së, LulzimPo kreun e PD-së, LulzimPo kreun e PD-së, LulzimPo kreun e PD-së, Lulzim
Basha kur e njoftuar dhe siBasha kur e njoftuar dhe siBasha kur e njoftuar dhe siBasha kur e njoftuar dhe siBasha kur e njoftuar dhe si
reagoi?reagoi?reagoi?reagoi?reagoi?

Z.Basha e kam njoftuar të
nesërmen në mëngjes,
ndërkohë që pasdite kishim
mbledhjen e Këshillit Ko-
mbëtar të PD-së. Kur i trego-
va, z.Basha mbeti i çuditur, u
alarmua, më tha kjo që të ka
ndodhur është shumë e
rëndë. Po ashtu kam tele-
fonuar atë natë edhe depute-
tin e qarkut të Gjirokastrës,
z.Tritan Shehu, por nuk kam
mundur të lidhem me të dhe
kur e mori vesh mbeti i sh-
tangur se si mund të isha
kërcënuar me pistoletë tek
koka.

Po nga policia, keni in-Po nga policia, keni in-Po nga policia, keni in-Po nga policia, keni in-Po nga policia, keni in-
fffffororororormacion për kamacion për kamacion për kamacion për kamacion për kapjen e dpjen e dpjen e dpjen e dpjen e dyyyyy
personapersonapersonapersonapersonavvvvve që ju këre që ju këre që ju këre që ju këre që ju kërcëncëncëncëncënuan?uan?uan?uan?uan?

Policia ka marrë dekla-
rimet e mia si kanosje për
shkak të detyrës dhe thotë se
ka bërë veprimet dhe hetimet
për ngjarjen. Por deri tani
nuk janë kapur asnjëri prej
tyre, ndaj dhe vendosëm ta
bëjmë denoncimin publik.

KërKërKërKërKërcënimi me arcënimi me arcënimi me arcënimi me arcënimi me armë kamë kamë kamë kamë ka
ndodhur afër mesnatës të sëndodhur afër mesnatës të sëndodhur afër mesnatës të sëndodhur afër mesnatës të sëndodhur afër mesnatës të së
enjtes. Përse nuk e denonc-enjtes. Përse nuk e denonc-enjtes. Përse nuk e denonc-enjtes. Përse nuk e denonc-enjtes. Përse nuk e denonc-
uat që atë momentin e parë,uat që atë momentin e parë,uat që atë momentin e parë,uat që atë momentin e parë,uat që atë momentin e parë,
por pas 5 ditësh?por pas 5 ditësh?por pas 5 ditësh?por pas 5 ditësh?por pas 5 ditësh?

Ne nuk e kemi denoncuar
publikisht këtë ngjarje krim-
inale për t'i dhënë kohë poli-
cisë të bëjë detyrën për zbu-
limin e autorëve, por deri tani
i vetmi rezultat i saj është se
autorët kanë ikur në drejtim
të paditur.

Sipas jush për cilat arsyeSipas jush për cilat arsyeSipas jush për cilat arsyeSipas jush për cilat arsyeSipas jush për cilat arsye
jeni kërcënuar?jeni kërcënuar?jeni kërcënuar?jeni kërcënuar?jeni kërcënuar?

Gjatë takimeve që kam
zhvilluar me qytetarët në
qarkun e Gjirokastrës, unë
kam shprehur qëndrimin
politik të PD-së. Ndaj mendoj
se janë dy arsye, së pari kam
thënë se kryeministri Rama
është përgjegjës për situatën
e rënduar ekonomike dhe
sociale si dhe rritjen e krimi-
nalitetit në vend dhe së dyti,
kam përcjellë qëndrimin e
partisë lidhur me çështjen
"Tahiri". Kam thënë se duhet
t'i hiqet imuniteti dhe se
Rama e mbron atë. Këtë e kam
thënë edhe tani edhe para dy
muajsh, para protestës së 27
janarit, kur kam zhvilluar
takime. Mesa duket, është
bërë sensitive, pasi Tahiri
vjen nga ajo zonë. Takimet
ishin me shumë njerëz. Jam
shprehur publikisht, edhe në
kafe.

Po më parë jeni kërcënu-Po më parë jeni kërcënu-Po më parë jeni kërcënu-Po më parë jeni kërcënu-Po më parë jeni kërcënu-
ar?ar?ar?ar?ar?

Jo, asnjëherë nuk kam
pasur asnjë kërcënim. Edhe
më parë kam udhëtuar vetëm
natën dhe ditën e nuk kam
pasur asnjë shqetësim.

Do vazhdoni të shkoniDo vazhdoni të shkoniDo vazhdoni të shkoniDo vazhdoni të shkoniDo vazhdoni të shkoni
sërish për takime në atësërish për takime në atësërish për takime në atësërish për takime në atësërish për takime në atë
zonë pazonë pazonë pazonë pazonë pavvvvvarësishtarësishtarësishtarësishtarësisht
kërcënimit?kërcënimit?kërcënimit?kërcënimit?kërcënimit?

Nuk më trembin dot.
Jetën time e kam lidhur me
këtë punë dhe i njoh vësh-
tirësitë. Nuk do e lëmë
përgjysmë këtë punë, pavar-
ësisht kërcënimeve.

Gjatë një
seance
parlamentare

FATBARDH KADILLI
"Mbledhja e Këshillit të PD ishte e nevojshme. Statusi
erdhi si produkt i një konsultimi shumë të gjatë. Kush

thotë që nuk është lejuar të diskutojë është gënjeshtër.
Statuti i ri i PD përcakton një vendim më të madh të

anëtarësisë. Ata votojnë kryetarin e seksionit dhe grup-
seksionit. Gjithashtu, statuti i ri përcakton një komision

për vlerësimin e kandidatëve", - tha Kadalli në "News 24".

Statuti

Kreu i PD-së, Lulzim Basha, mblodhi mbrëmë grupin
parlamentar të PD-së lidhur me aksionin e mëte-

jshëm opozitar. Gjatë mbledhjes është vendosur që de-
putetët e PD të mos marrin pjesë në komisionet par-
lamentare të parashikuara për ketë javë. Këtë javë nuk
do ketë as seancë të Kuvendit, ndërsa burime nga takimi
bëjnë me dije se Basha ka kërkuar nga deputetët këtë
javë të vazhdojë mobilizimin qytetar për problematikat
në bashki dhe denoncimin e korrupsionit të qeverisë.
Sipas burimeve të "GSH",
kryetari Lulzim Basha ka
deklaruar gjatë diskuti-
meve me anëtarët se do të
vijojnë denoncimin e kor-
rupsionit qeveritarë, ndërsa
asnjë deputet nuk do të jetë
i pranishëm në komisionet
parlamentare deri në mar-
rjen e një vendimi të dytë. Më
i ashpër në qëndrime është
treguar ish-kryetari Sali
Berisha, i cili është shprehur se Edi Rama së bashku me
qeverinë duhen rrëzuar si regjimi i Enver Hoxhës.
Burime nga takimi bëjnë me dije se ish-kryeministri Sali
Berisha ka thënë se kryeministri Edi Rama duhet rrë-
zuar si Enver Hoxha. "Kemi arsye të protestojmë për të
burgosurit politikë të Kukësit dhe të mbajmë lart sensin
e protestës dhe ta mbajmë të gjallë në gjirin tonë këtë
diskutim dhe debat në çdo fshat e lagje", - mësohet të
ketë thënë ish-kryeministri Sali Berisha.

Mbledhja e Grupit të PD, dy vendimet e rëndësishme

Basha: Do denoncojmë qeverinë.
Berisha: Ramën e rrëzojmë si Enverin

Kryetar i grupit të punës për
organizimin e PD, Florian Xhuti
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Prokuroria e Përgjiths
hme ka arritur në re
zultatin se për vitin

2017 ka 3 herë më shumë pro-
cedimet penale për çështjet
të korrupsionit të zyrtarëve
vendorë apo të lartë. Sipas
raportit të punës, depozitu-
ar në Kuvend, raport që, në
fakt, i përket më së shumti
periudhës kur Prokuroria e
Përgjithshme u drejtua nga
Adriatik Llalla, vihet re se
gjithsej janë 40911 proced-
ime penale. 39% e procedi-
meve janë për narkotikët,
11% për korrupsion dhe 24%
e procedimeve për krimet
kundër personit. Për sa i
përket qyteteve, Vlora dhe
Gjirokastra janë në krye për
kriminalitetin në raport me
popullsinë. Në 2017 numri i
procedimeve i regjistruar në
Tiranë është 32.63%, në Dur-
rës janë regjistruar 7.70%,
Vlorë 7.40%, në Elbasan
janë regjistruar 7.23%, në
Shkodër, 6.32%. Pra, Vlora
dhe Gjirokastra janë qyte-
tet më të kriminalizuara,
ndërsa Dibra dhe Elbasani
kanë nivelin më të ulët të
kriminalizimit. Nga të
dhënat statistikore rezul-
ton se në vitin 2017 numri i
procedimeve penale të
regjistruara për veprën pe-
nale të parashikuar nga
neni 137 i Kodit Penal
"Vjedhja e energjisë elek-
trike ose impulseve telefon-
ike", ka një ulje prej 37,9 %
në krahasim me vitin 2016.
KORRUPSIONIKORRUPSIONIKORRUPSIONIKORRUPSIONIKORRUPSIONI

Nga të dhënat statistiko-
re rezulton se në vitin 2017 ka
pasur një rritje prej 69,6 % të
numrit të procedimeve të
regjistruara për veprat pe-
nale të korrupsionit, në kra-
hasim me vitin 2016 dhe rritje
prej 80,8 % të procedimeve të
dërguara në gjykatë në kra-
hasim me vitin 2016.

Për vitin 2017 për veprën
penale të parashikuar nga
neni 244 i Kodit Penal "Kor-
rupsioni aktiv i personave që
ushtrojnë funksione pub-
like", organi i prokurorisë ka
regjistruar 124 procedime pe-
nale, që përbën rritje me 2,6
herë ose 163,8 % në krahasim
me vitin 2016.

Janë dërguar në gjykatë
106 procedime penale, ndërsa
në vitin 2016 rezultojnë 37 pro-
cedime të dërguara në
gjykatë.

Nga të dhënat statistiko-
re në vitin 2017, vërehet një

tendencë në rritje e procedi-
meve të regjistruara për ve-
prën penale të parashikuar
nga neni 245/1 i Kodit Penal
"Ushtrimi i ndikimit të
paligjshëm ndaj personave që
ushtrojnë funksione pub-
like", prej 41 % në krahasim
me vitin 2016 dhe tendencë në
rritje e procedimeve të regjis-
truara për veprën penale të
parashikuar nga neni 259 i
Kodit Penal "Korrupsioni pa-
siv i personave që ushtrojnë
funksione publike" prej 13 %.

Gjatë vitit 2017 janë regjis-
truar 3 procedime për veprën
penale të parashikuar nga
neni 245 i Kodit Penal "Kor-
rupsioni aktiv i funksionar-
ëve të lartë shtetërorë ose të
zgjedhurve vendorë", ndaj 2
procedimeve të regjistruara
në vitin 2016. Sa i përket nen-
it 260 të Kodit Penal "Kor-
rupsioni pasiv i funksionar-
ëve të lartë shtetërorë ose të
zgjedhurve vendorë", rezul-
ton se janë regjistruar 13
procedime penale përkun-
drejt 11 procedimeve të
regjistruara në vitin 2016 për
këtë vepër dhe janë dërguar 2
procedime penale në gjykatë.

Sa i përket korrupsionit në
sistemin e drejtësisë, për ve-
prën penale të parashikuar
nga neni 319 i Kodit Penal
"Korrupsioni aktiv i gjyq-
tarëve, prokurorëve dhe
funksionarëve të tjerë të
drejtësisë", organi i proku-
rorisë ka regjistruar 1 pro-

cedim penal me 4 të pandehur,
ndërkohë që në vitin 2016 re-
zultojnë 3 procedime penale
të regjistruara. Është e rëndë-
sishme të përmendet se në
vitin 2017 u dënua edhe një
gjyqtar i Gjykatës së Lartë
për këtë vepër penale, çështje
e juridiksionit fillestar, e cila
u hetua dhe dërgua në gjyq
nga Prokuroria e Përgjiths-
hme në vitin 2016.
KRIMI I ORGANIZUARKRIMI I ORGANIZUARKRIMI I ORGANIZUARKRIMI I ORGANIZUARKRIMI I ORGANIZUAR
DHE KRIMET E RËNDDHE KRIMET E RËNDDHE KRIMET E RËNDDHE KRIMET E RËNDDHE KRIMET E RËNDAAAAA

Lufta ndaj krimit e
veçanërisht atij të organi-
zuar, kërkon një përgjigje të
koordinuar ndërinstitucio-
nale e ndërkombëtare. Forci-
mi i bashkëpunimit ndërinsti-
tucional dhe me partnerët
ndërkombëtarë, si dhe forci-
mi i kapaciteteve profesionale,
janë prioritet në punën e
prokurorisë për një luftë
efikase ndaj këtyre veprave
penale.

Në këtë kuadër, Prokuror-
ia për Krime të Rënda ka fil-
luar hetimet kryesisht për
disa raste të trafikimit të
narkotikëve, të cilat janë evi-
dentuar nga autoritetet e
huaja, kryesisht nga Italia.
Për këto hetime në mënyrë të
vazhdueshme janë bërë
takime për shkëmbimin e të
dhënave dhe ecurinë e tyre,
duke zhvilluar edhe hetime të
përbashkëta me shtete si Ita-
lia (Prokuroria Bari, Anko-
na, Lece), Gjermania, (me
prokuroritë Mynih, Ham-

burg), Greqia e Maqedonia
Sa i përket treguesve

statistikorë, nga të dhënat e
vitit 2017, rezulton se janë
regjistruar 17 procedime pe-
nale me 34 të pandehur për
vepra penale të kryera nga
bandat e armatosur dhe or-
ganizata kriminale, 16 nga
këto procedime për nenin
333/a, "Grupi i strukturuar
kriminal", ndërsa në vitin
2016 rezultojnë 17 procedime
të regjistruara për këtë vepër
penale. Ndërkaq në vitin 2017,
8 procedime penale me 46 të
pandehur janë dërguar në
gjykatë dhe janë dënuar 30
të pandehur për këto vepra
penale.

Ndërsa procedimet e
regjistruara për veprën pe-
nale të parashikuar nga neni
284 i Kodit Penal "Kultivimi i
bimëve narkotikëve" janë
ulur nga 1606 në 375 proced-
ime, ose e shprehur në për-
qindje 76,7 %.
HETIMET PHETIMET PHETIMET PHETIMET PHETIMET PASURASURASURASURASUROREOREOREOREORE

Në zbatim të ligjit nr.10192
datë 03.12.2009 "Për parandal-
imin dhe goditjen e krimit të
organizuar dhe trafikimit
nëpërmjet masave parandal-
uese kundër pasurisë", i ndry-
shuar, Prokuroria e Krimeve
të Rënda, gjatë vitit 2017, ka
paraqitur në gjykatë 4 kërke-
sa për sekuestrim pasurie
dhe 7 kërkesa për konfiskim
pasurie, ku pasuritë kanë
qenë apartamente, truall,
llogari bankare në vlerë të
disa milionë eurove.
LUFTLUFTLUFTLUFTLUFTA KUNDËRA KUNDËRA KUNDËRA KUNDËRA KUNDËR
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Gjatë vitit 2017 krahas
rritjes së numrit të procedi-
meve penale të regjistruara,
janë rritur edhe numri i pro-
cedimeve të dërguara në
gjykatë për vepra penale që
lidhen me pastrimin e
parave. Konkretisht, janë
regjistruar 320 procedime
penale dhe janë dërguar për
gjykim 36 procedime penale
për nenet 287, 287/a e 287/b
të Kodit Penal.
STSTSTSTSTAAAAATISTIKATISTIKATISTIKATISTIKATISTIKA

Gjatë vitit 2017 janë përfun-
duar 30036 çështje, 38,3 % janë
dërguar për gjykim, 21,8 % janë
pushuar, 37,2 % janë pezulluar
dhe 2,7 % janë transferuar në
prokurorinë kompetente.
Konkretisht janë dërguar në
gjykatë 11492 çështje. Ndër-
kohë, nga gjykata është ven-
dosur pushimi për 942 çësh-
tje, pra ky tregues përbën një
shifër prej 8,2 % të çështjeve
të dërguara në gjykatë në
vitin 2017.

RAPORTI I PROKURORISË SË
PËRGJITHSHME

Nga të dhënat statistikore rezulton se në vitin
2017 ka pasur një rritje prej 69,6 % të numrit të
procedimeve të regjistruara për veprat penale
të korrupsionit, në krahasim me vitin 2016.
Janë ndjekur gjithsej 40 911 procedime penale
39 % narkotikët
24 % krimet kundër personit
11 % korrupsioni

Në vitin 2017 numrin më të madh të
procedimeve e ka regjistruar prokuroria;
1. Tiranë me 32,63 %
2.  Durrës që ka regjistruar 7,70 %
3.  Vlorë 7,40 % të numrit total të procedimeve të
regjistruara,
4. Elbasan që ka regjistruar 7,23 %
5.  Shkodër që ka regjistruar 6,32 %  etj...

VEPRAT PENALE
Rritje prej 40,7 % të numrit të procedimeve të
regjistruara për grup veprat e falsifikimit të
dokumenteve.
Ka një rritje prej 27 % të numrit të procedimeve të
regjistruara për vepra penale që lidhen me pastrimin
e produkteve të veprës penale
Mashtrimet me 18 %
Rritje të lehtë prej 0,27 % të numrit të
procedimeve të regjistruara për "Vepra penale kundër
fëmijëve, martesës dhe familjes"
Vjedhja rritje me 3 %
"Vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve
telefonike" i Kodit Penal, ka një ulje prej 37,9%.
Në vitin 2017 ka një ulje prej 14,8 % të numrit të
procedimeve të regjistruara për "Krime kundër jetës
të kryera me dashje"
Ka ulje prej 6,4 % të numrit të procedimeve të
regjistruara për krime seksuale

KANABISI
Në raportin e prokurorisë thuhet se procedimet e
regjistruara për veprën penale të parashikuar
nga neni 284 i Kodit Penal "Kultivimi i bimëve
narkotikëve" janë ulur nga 1606 në 375
procedime, ose e shprehur në përqindje 76,7 %.



Arta Marku çon në Kuvend rezultatet e punës së Adriatik Llallës

Raporti i Prokurorisë për 2017: U rritën
procedimet për korrupsion të zyrtarëve
Ulet numri i kallëzimeve për vjedhje të energjisë elektrike

Darina Tanushi

Faksimile nga raporti i prokurorisë
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Kryetari i Komisionit
për Çështjet Europi
ane në Parlamentin

gjerman, Gynter Krich-
baum e vlerëson si të para-
kohshme hapjen e negociat-
ave të anëtarësimit me Sh-
qipërinë. Pas replikave
Basha-Rama të disa ditëve
me parë lidhur me deputetët
europiane, të cilët janë skep-
tikë sa i takon rekomandim-
it pozitiv të KE për Sh-
qipërinë për hapjen e nego-
ciatave me BE, reagoi dje
vetë politikani i CDU-së,
Gunther Krichbaum. Për-
mes një postimi në "Face-
book", ai vë në dukje se koha
nuk është maturuar ende.
Gunther Krichbaum ndalet
tek seanca e së enjtes, ku
opozita hodhi miell, ujë dhe
vezë në Kuvend. "Në këtë
fazë, unë besoj se negociatat
e pranimit me Shqipërinë
janë të parakohshme. Më
shumë detaje për pozicionin
tim këtu, mund t'i shihni
nga këto pamje", shprehet
ai. Krichbaum bën të qartë:
"Momentalisht, hapja e nego-
ciatave të anëtarësimit me
Shqipërinë është e parakohs-
hme". Ai postoi në profilin e
tij edhe një shkrim të së
përditshmes "Tagesan-
zeiger", në të cilin vetë ai flet
me kritika për krimin e kor-
rupsionin. "Mbi të gjitha,
niveli i lartë i korrupsionit
dhe krimit të organizuar ësh-
të problematik", theksoi de-
puteti gjerman, Gunther
Krichbaum. Në shkrimin e së
përditshmes gjermane cito-
het edhe deputeti social-kris-
tian Florian Han, i cili ka
kërkuar ngritjen e një komi-
sioni me deputetë të shu-
micës qeverisëse në Bunde-
stag për të vlerësuar nëse
Shqipëria i përmbush kriter-
et për hapjen e negociatave
të anëtarësimit në Bash-
kimin Europian. Han shpre-
het se nuk do të ketë asnjë
lëshim politik. Qëndrimet
kritike të deputetit kristian-
demokrat, Gynter Krich-
baum pas rekomandimit të
Komisionit për hapjen e ne-
gociatave të Shqipërisë, sh-
kaktuan polemika të ashpra
në Tiranë. Të shtunën e kalu-

NEGOCIATAT
REAGIMET

Deputeti gjerman: Problematik, niveli i lartë i korrupsionit dhe krimit të organizuar

Krichbaum: Negociatat me
Shqipërinë, të parakohshme
"Koha nuk është maturuar ende"

Valentina Madani

ar kryedemokrati Basha në
një deklaratë nga selia blu
akuzoi direkt kryeministrin
Rama se po përdor paratë e
krimit për një fushatë sulm-
esh e shpifjesh ndaj depu-
tetit gjerman. Por pas këty-
re akuzave, reagoi edhe

kreu i qeverisë, Edi Rama.
Kryeministri akuzoi krye-
demokratin Lulzim Bashën
se të njëjtat akuza i ka përk-
thyer në gjermanisht dhe i
ka çuar në Berlin, duke
dëmtuar kështu Shqipërinë,
ndërsa kreu demokrat tha

se qeveria ka nxitur sulme
të ulëta në media ndaj krye-
tarit të Komisionit të Çësh-
tjeve të Bashkimit Europi-
an në Parlamentin Gjer-
man, vetëm përse ai thotë të
vërtetën mbi realitetin sh-
qiptar.

DEKLARATA
"Momentalisht,
hapja e
negociatave të
anëtarësimit me
Shqipërinë është
e parakohshme.
Mbi të gjitha,
niveli i lartë i
korrupsionit dhe
krimit të
organizuar është
problematik",
theksoi deputeti
gjerman
z.Krichbaum.

Struktura me buxhet 1.2 milionë euro

Bregu merr postin në Këshillin
Rajonal: Fitorja i takon vendit tim
Ish-ministrja e Integrim

it, Majlinda Bregu ka
fituar zgjedhjet për pozi-
cionin e sekretarit të
përgjithshëm të Këshillit
të Bashkëpunimit Ra-
jonal përballe ish- kryem-
inistrit dhe ministrit të
Jashtëm malazez, Igor
Luksiç. Në zgjedhjet e mbaj-
tura pak ditë më parë,
Bregu ka marrë shumicën
e votave dhe zyrtarizimi
pritet të bëhet sot. Megjith-
atë, në një status në faqen e
saj në "Facebook", ajo shk-
ruan: "Një falënderim miqë-
sor për Ditmirin. Na nda-
jnë sinoret politike, por na
bashkoi qasja europiane
dhe përpjekja për të punu-
ar pro Shqipërisë! Fituam.
Unë fitova garën, por fitor-
ja i takon vendit tim! Fale-
minderit të gjithëve që be-
suan dhe më votuan për
pozicionin e sekretarit të
përgjithshëm të Këshillit të
Bashkëpunimit Rajonal.

Mirënjohje të gjithëve,
vendeve anëtare, institucion-
eve shqiptare, Komisionit Eu-
ropian, EEAS (Shërbimi i Jas-
htëm i BE), Parlamentit Eu-
ropian, familjes sime politike
EPP, e mbi të gjitha vendeve
që votuan bindshëm kandi-
daturën time. U përpoqën të
gjithë, me qartësinë se drejti-
mi prej meje i këtij institucio-
ni do të ishte fitore e Sh-

qipërisë dhe shqiptarëve!
Në statusin e Këshillit të
Bashkëpunimit Rajonal
thuhet se sekretari i
përgjithshëm ka një man-
dat trevjeçar, por mund të
zgjidhet edhe për tri vite të
tjera. Në bordin e Këshillit
ka 24 anëtarë, çka do të
thotë se buxheti nuk është
më i vogël se 1.2 milionë
euro në vit.

ASTRIT PATOZI
Astrit Patozi i ka bërë thirrje me ironi Majlinda Bregut
që të falënderojë kreun e PD-së, Lulzim Basha për
fitoren e sotme në garën me ish-kryeministrin
malazez për sekretare të përgjithshme të Këshillit të
Bashkëpunimit Rajonal. Sipas tij, në këtë rast Basha
nuk kishte mundësi të ndikonte në një tjetër humbje.





Presidenti Meta i akordon
senatorit italian Casini

dekoratën "Nënë Tereza"
Presidenti i Republikës, Ilir Meta, i akordoi dje sena

torit italian Pier Ferdinando Casini dekoratën e lartë
"Nënë Tereza". Në ceremoninë e organizuar në Presi-
dencë ishte i pranishëm edhe ambasadori i Italisë, Al-
berto Cutillo, si dhe kreu i PD, Lulzim Basha; ish-kryem-
inistri Sali Berisha e deputetë të
tjerë. Në fjalën e tij para të pran-
ishmëve, Presidenti Meta tha se
senator Casini është një politi-
kan i shquar italian e mik i pro-
vuar të Shqipërisë. Kreu i shtetit
vlerësoi kontributin e senatorit
italian në forcimin e mar-
rëdhënieve midis dy vendeve.
"Senatori Casini ka dhënë një
ndihmesë të jashtëzakonshme
për promovimin e Shqipërisë në
arenën ndërkombëtare e forcim-
it të marrëdhënieve midis Ital-
isë dhe Shqipërisë. Ai ka qenë
mbështetës aktiv i angazhimit
të Italisë në të gjitha operacionet humanitare në Sh-
qipëri. Casini është avokat për anëtarësimin e Sh-
qipërisë në NATO dhe për liberalizimin e vizave për
Shqipërinë dhe rajonin. Po kështu, ai është një nga
mbështetësit më të palëkundur të perspektivës evropi-
ane të Shqipërisë dhe të rajonit tonë", - theksoi Presi-
denti i Republikës, Ilir Meta.

BASHKEPUNIMI
"Senatori Casini ka
dhënë një ndihmesë
të jashtëzakonshme
për promovimin e
Shqipërisë në arenën
ndërkombëtare e
forcimit të
marrëdhënieve midis
Italisë dhe
Shqipërisë”.

Kryetari i Komisionit për Çështjet Europiane
në Parlamentin gjerman, Gynter Krichbaum

Ish-ministrja e Integrimit,
Majlinda Bregu
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Kryeministri Edi Rama
u shpreh i gatshëm
për të nisur së bash-

ku me kreun e PD-së, Lulzim
Basha një "tur evropian" për
të kërkuar mbështetjen e
vendeve të BE-së për çeljen e
negociatave në qershor.
Gjatë një konference të për-
bashkët me Kryeministrin e
Belgjikës, Charles Michel, në
Tiranë Kryeministri refuzoi
të komentojë për opozitën,
ndërsa u pyet se a do ishte
dakord të ndërmerrte një tur
të përbashkët me zotin
Basha në kancelaritë krye-
sore të BE-së. "Ju e dini që
unë nuk flas asnjëherë për
opozitën në gjuhë të huaj,
kështu që përgjigja ime
shumë shkurt, është që pyet-
ja juaj nuk ka nevojë për
përgjigje, pasi patjetër do të
ishte vërtetë një gjë shumë e
vlefshme, nëse ajo do të
ndodhte",-u shpreh Rama.
Ndërkohë, lidhur me bisedën
që pati me homologun e Bel-
gjikës, Rama tha se ndanë
mendimin se me marrjen e re-
komandimit nga BE, nis një
fazë e re për vendin. Kryemi-
nistri belg Michel ka dhënë
mbështetjen dhe inkura-
jimet e tij për Shqipërinë. "Ne
besojmë që Shqipëria meri-
ton një vendim për të hapur
negociatat. Natyrisht jemi të
vetëdijshëm që hapja e nego-
ciatave nuk është fundi i për-
pjekjeve tona, por është filli-
mi i një faze të re dhe të gjatë
përpjekjesh. Kemi besim se
në këtë përpjekje kemi edhe
mbështetjen e Belgjikës dhe
të miqve dhe partnerëve tanë
europianë",-theksoi Rama.

Nga ana e tij, kryeminis-
tri i Belgjikës tha se, "Belgji-
ka e konsideron Shqipërinë
si një vend të sigurt dhe ësh-
të e rëndësishme të punojmë
së bashku për të lëshuar
mesazhe inkurajuese, për të
parandaluar format e migra-
cionit ilegal. Punojmë të
kapur dorë për dore",-tha ai.
"Ne vlerësojmë gjithashtu,
me të drejtë, përpjekjet e
rëndësishme që janë ndër-
marrë nga qeveria e drejtuar
nga Edi Rama në fushën e
shtetit të së drejtës, në fush-
ën e reformës në drejtësi. Do
vazhdojmë të inkurajojmë
këto përpjekje kaq të rëndë-
sishme, që shihen nga qever-
ia belge si shumë të rëndë-
sishme. Këto nuk janë të leh-
ta për t'u zhvilluar dhe në
kapacitetet e përafrimit me

Kryeministri pret homologun belg, merr mbështetjen për negociatat

Tur me Bashën në vendet e BE, Rama:
Do ishte shumë e vlefshme nëse ndodh
"Shqipëria e madhe"? Ka vetëm një gjë, Evropa e madhe"

Darina Tanushi

Kryetari i Kuvendit të
Shqipërisë, Gramoz

Ruçi, dhe Kryetari i
Grupit Parlamentar So-
cialist, Taulant Balla
kanë shfrytëzuar Sami-
tin e Kryetarëve të Parla-
menteve të Bashkimit
Evropian që po organizo-
het në Talin të Estonisë
për të lobuar me kry-
etarë të parlamenteve të
vendeve anëtare të BE-së
për hapjen e negociatave.
Ky takim i rëndësishëm i
Kryetarëve të Parlament-
eve të Bashkimit Evropi-
an, si edhe kryetarët e
parlamenteve të vendeve
që aspirojnë për t'u
anëtarësuar, vjen men-

jëherë pas marrjes nga Ko-
misioni Evropian të reko-
mandimit për hapjen e nego-
ciatave për anëtarësim të
Shqipërisë me BE dhe është
një mundësi e rëndësishme

për të kërkuar mbësh-
tetjen e parlamenteve të
vendeve anëtare. Kryetari
i Parlamentit të Suedisë,
Urban AHLIN gjatë takim-
it me Ruçin u shpreh se
Suedia dhe vendet Skandi-
nave, mbështesin hapjen e
negociatave me Sh-
qipërinë. Gjithashtu, Kry-
etari i Kuvendit, z. Ruçi
zhvilloi një takim edhe me
Kryetaren e Senatit Hol-
landez, Ankie Broekers-
KNOL. Gjithashtu, në
fokusin e diskutimeve të
këtij samiti do të jenë edhe
tematikat si e "E ardhmja
e Bashkimit Evropian"
dhe "Evropa dhe mbrojtja
e sigurisë".

Bashkimin Europian",-u
shpreh kryeministri i Bel-
gjikës. "Nuk mund të them
tani vendimin zyrtar, por Bel-
gjika do shprehet në muajin
qershor. Megjithatë, me
shumë qartësi, me shumë
vendosmëri them se ne dëshi-
rojmë në një mënyrë apo në
një tjetër të vazhdojmë për-
pjekjet për afrimin me Bash-
kimin Europian, gjithashtu,
aftësinë, mundësinë për të
thelluar reformat brenda
Bashkimit Europian dhe për
të nxitur thellimin e për-
pjekjeve brenda Shqipërisë,
për të dhënë një sinjal pers-
pektivash pozitive optimiste

dhe të marrim parasysh
përgjegjësitë në zbatimin e
reformave në mënyrë që të
integrohemi edhe më shumë.
Ky është një parim i rëndë-
sishëm për Bashkimin Euro-
pian",-tha Michel. Ai shtoi se
vizita e tij ishte "një sinjal
miqësie, një sinjal respekti,
vlerësimi për përpjekjet e
rëndësishme që janë kryer".
Ndërkaq, kryeministri Rama
i pyetur nëse Shqipëria duhet
të saktësojë një herë e mirë
ëndrrat e disave për një Sh-
qipëri të madhe, një afrim me
Kosovën, u shpreh: "Para së
gjithash dua të theksojmë me
forcë se ka vetëm një gjë të

madhe në të ardhmen e Sh-
qipërisë dhe të shqiptarëve,
është Europa e madhe me sh-
qiptarët brenda, qofshin sh-
qiptarët e Shqipërisë, apo të
Kosovës, apo shqiptarët e të
gjithë rajonit në vendet e tjera
ku ata jetojnë". Duke folur
për reformën në drejtësi,
Rama i tha kryeministrit belg
se janë 21 gjyqtarë që nuk e
kanë kaluar vetingun, ndër-
sa shtoi: "Jemi shumë të
ndërgjegjshëm se kjo rrugë
është e gjatë, duhet që pas
pastrimit, ky sistem të funk-
sionojë dhe të japë shembul-
lin e një funksionimi si në të
gjitha vendet europiane".

Kryeparlamentari suedez: Vendet skandinave ju mbështesin

Ruçi e Balla në Estoni, lobim me
vendet e BE për negociatat në qershor

DOLAND TUSK
Presidenti i
Këshillit Europian,
Donald Tusk vjen
sot, rreth orës
12:40 në Tiranë,
në kuadër të një
turi ballkanik. Ai
do të takohet me
kryeministrin Edi
Rama e më pas
ata do të kenë një
konferencë shtypi
rreth orës 13:15
minuta. Presidenti
i KiE, Donald
Tusk do vijojë
vizitën në Malin e
Zi e më 25 do të
jetë në Serbi.

PRESIDENTI
Në takimin që pati me kryeministrin e Mbretërisë së
Belgjikës, Charles Michel, Presidenti Ilir Meta theksoi
rëndësinë e vendimmarrjes pozitive nga Këshilli edhe në
aspektin strategjik për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit
Perëndimor. Ndërkohë, Meta shprehu angazhimin për
progres të mëtejshëm në reformat për pesë prioritetet
kyçe, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit.



Deputetët e PS në KiE, Bushati:
Sa më shumë punë, më shpejt në BE
Një grup deputetësh të Kuvendit të Shqipërisë po zh

villojnë një vizitë zyrtare, në Asamblenë Parlamen-
tare të Këshillit të Evropës,në Strasburg. Në Sesionin e
Pranverës merr pjesë edhe Shqipëria me një delegacion
përfaqësues, që kryesohet nga Ervin Bushati, Klotilda
Bushka dhe Almira Xhembulla. Delegacioni shqiptar po
zhvillon takime sistematike me shumë kolegë ndërko-
mbëtare, të cilët do të kthehen në Parlamentet përkatëse
europiane, tepër të qartë mbi progresin europian të Sh-
qipërisë. "Pas vizitës dhe takimeve me Kryeministrin z.
Edi Rama, në Tiranë dhe një javë pas hapjes së negociat-
ave me BE, përgëzohemi personalisht nga presidenti i
PACE Z. Michele Nicoletti, një mbështetës konstant dhe
i fuqishëm i çështjes shqiptare", tha z. Bushati. Gjatë
bashkëbisedimit, delegacioni shqiptari theksoi faktin
se një mbështetje e gjerë dhe e bindur për Shqipërinë, do
ta bëjë atë sa më shpejt pjesë të familjes evropiane. "Tani
jemi më pranë Europës, më pranë vlerave ndërkombëtare
dhe më pranë familjes së madhe europiane. Sa më shumë
Punë, aq më shpejt në BE!", u shpreh Bushati.

Dritan Demiraj rikthehet në Forcat
e Armatosura, falenderon Xhaçkën
Ish-ministri teknik i Punëve të Brendëshme, kolonel

Dritan Demiraj, nga dje, është një ushtarak aktiv në
Forcat e Armatosura, pasi është kthyer në detyrë. ""E drej-
ta vonoi pak, por më në fund u vu në vend. Këtu nuk ka
vend as për triumfalizëm, por dhe zero arrogancë nga ana
ime. Do të ishte e padrejtë të mos shprehja mirënjohjen
time për MM, zonjën Olta Xhaçka, per qasjen dhe adresimin
shtetar të rastit tim. Me këtë rast ju siguroj se "si ushtar i
atdheut" do të vijoj të kontriboj me profesionalizëm,
përkushtim, përulësi dhe përgjegjshmëri në dobi të
mbrojtjes dhe prosperitetit të mbarë kombit", shkruan
Demiraj, në një postim në rrjetin social, Facebook. "Atd-
heu, Detyra dhe Nderi do të mbeten pasaporta e vetme deri
në fund të jetës time", e mbyll postimine tij, Dritan Demiraj.

Kryeministri Edi Rama dhe
homologu belg, Charles Michel
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Ndërmarrjet e vogla
dhe të mesme do të
mbështeten me fon-

de nga qeveria përmes katër
programeve. Në dispozicion
të bizneseve janë vënë katër
programe, ku për secilin
është parashikuar një fond
i posaçëm. Mbështetja finan-
ciare do të realizohet në
kuadër të mbështetjes së
ndërmarrjeve të vogla dhe
të mesme, qeveria shqiptare
ka vënë në dispozicion katër
skema financiare të menax-
huara nga Agjencia Sh-
qiptare e Zhvillimit të Inves-
timeve (AIDA) për vitin 2018.
Përmes tyre synohet rritja
e konkurrueshmërisë së
tyre, forcimin e kapaciteteve
prodhuese si dhe daljen e
tyre në treg.
KAKAKAKAKATËR SKEMATËR SKEMATËR SKEMATËR SKEMATËR SKEMATTTTT

Agjencia Shqiptare e Zh-
villimit të Investimeve bën
të ditur se janë katër skemat
e financimit. E para është
fondi i konkurrueshmërisë,
ku për vitin 2018 janë
parashikuar 28 milionë lekë,
për financimin e një skeme
granti për ndarje të kostove
në ndihmë të ndërmarrjeve
të vogla dhe të mesme dhe
përpjekjeve të tyre për të
konkurruar në tregun e
huaj. Prodhimi dhe shërbi-
mi janë edhe fushat krye-
sore që mbulon fondi. Ndër-
kohë sektorët që do të përfi-
tojnë mbështetje janë sek-
tori i industrisë së për-
punimit aktiv (fasonet), sek-
tori i industrisë së lehtë, sek-
tori i agropërpunimit dhe
sektori i kërkimit dhe zhvil-
limit. Në skemën e dytë ësh-
të fondi i ekonomive krea-
tive, ku parashikohet zhvil-
limi i sektorit të artizanatit
dhe zejtarisë në vendin
tonë, si dhe krijimi i vendeve
të reja të punës, është edhe
qëllimi kryesor i këtij fondi.
Qeveria shqiptare ka plani-
fikuar për vitin 2017-2019 një
fond prej 30 milionë lekësh,
ku për secilin vit buxheti do
të jetë 10 milionë lekë. Pro-
jektet që përzgjidhen nga
sektori i artizanatit që
mbështet fondi janë: Zhvil-
limi i produkteve të reja, bler-
ja e pajisjeve për nxitjen e
prodhimit, marketingu i
produktit dhe kualifikimi
dhe ndërtimi i kapaciteteve
menaxheriale të ndërmar-
rjes aplikuese. Në skemën e
tretë është fondi në mbësh-
tetje të sipërmarrjeve të reja
"Start-Up". Qëllimi kryesor
është mbështetja e sipër-
marrjeve të reja përmes sub-
vencionimit financiar të
drejtpërdrejtë për këtë kate-
gori biznesi. Fondi "Start-
Up" jep grante deri në 300
mijë lekë, por projekti mbu-
lon vetëm 70% të kostove të
angazhuara. Ndërkohë, 10
milionë lekë është vlera e
buxhetit për këtë fond në
vitin 2018. Përmes tij, përfi-
tojnë ndërmarrjet e mikro
dhe të vogla, të cilat ush-
trojnë aktivitetin në këto
sektorë: sektorët prodhues
dhe të shërbimit, industrisë

së lehtë, turizmit, fushën e
kërkimit dhe të zhvillimit,
procesin e agropërpunimit
dhe fushën e dizenjimit, mod-
elimit, artizanatit. Ndërsa
skema ë fundit është fondi i
Inovacionit, i cili iu vjen në
ndihmë në formë granti të
drejtpërdrejtë ndërmarrjeve
mikro, të vogla dhe të mes-

me për të audituar nevojat e
tyre për inovacion dhe
teknologji. Një ndërmarrje
mund të përfitojë maksimal-
isht 400 mijë lekë për një pro-
jekt, ku pagesa bëhet 50% në
fillim të projektit dhe 50%
në fund përfundim të tij. Për
këtë fond mund të aplikojnë
kompanitë, të cilat kanë

selinë brenda territorit të
Shqipërisë si dhe prodhojnë
në Shqipëri produkte/shër-
bime që tregtohen brenda
dhe jashtë vendit. Sipas
Agjencisë Shqiptare të Zh-
villimit të Investimeve ap-
likimet për fondet për vitin
2018 do të jenë të hapura deri
më datë 1 nëntor 2018.

FONDET DHE PROGRAMET

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve: 14 sektorët që përfitojnë financim

Çelen fondet për sipërmarrjet,
kriteret dhe afati për aplikim

Fond i posaçëm në mbështetje të sipërmarrjeve të reja "Start-Up"

Ornela Manjani

Ministrja e Shtetit ndërmjetëson zgjidhjen e ngërçit

Sonila Qato, konsultim me
sipërmarrjen për sistemin fiskal

Ministria e Shtetit për
Mbrojtjen e Sipër-

marrjes, Sonila Qato, ka
organizuar një seri taki-
mesh me grupet interesit
dhe ministritë përgje-
gjëse në fushat respektive
në lidhje me problema-
tikat që hasin bizneset në
ushtrimin e aktivitetit të
tyre. Konsultimet po kry-
hen në kuadër të procesit
për reformën e dereg-
ullimit, ku bizneset kanë
dhënë sugjerimet e tyre
në lidhje me ndryshimet
ligjore që duhet të ndër-
marrë qeveria për përmi-
rësuar kushtet e të bërit
biznes në vend. Në fjalën
e saj gjatë takimit me për-
faqësues të biznesit Min-

istrja Qato bëri të ditur se
të gjitha shqetësimet dhe
problematikat që do të ngri-
hen nga përfaqësuesit e gru-
peve të biznesit ne do t'i nda-
jmë sipas fushave të për-
gjegjësisë për të marrë më
pas zgjidhjen për ato çësh-
tje që mund të zgjidhen bren-
da kuadrit ligjor në fuqi.
Ministrja e Shtetit për Mb-
rojtjen e Sipërmarrjes Soni-
la Qato, zhvilloi një takim
me: Bashkimin e Prodhu-
esve Shqiptarë, Shoqatën
Shqiptare të Turizmit, Dho-
mën e Tregtisë dhe Indus-
trisë, Forumin Kombëtar të
Biznesit, Shoqatën e Trans-
portuesve Kombëtarë dhe
Ndërkombëtarë të Udhëta-
rëve, Shoqatën Shqiptare të

Operatorëve Turistikë,
Këshillin e Agrobiznesit Sh-
qiptar dhe Bashkimin e In-
dustrialistëve. Në takim, me
ftesë të ministres Qato, ish-
in të pranishëm edhe dy zëv-
endësministrat e Financave
dhe Ekonomisë, Albana Sh-
kurta dhe Elton Haxhi.
Takimi u zhvillua në kuadër
të reformës së deregullimit,
ku përfaqësuesit e grupeve
të biznesit ngritën shqetë-
simet e tyre sipas fushave ku
ata kryejnë aktivitetin
ekonomik. Ministrja e Sh-
tetit për Mbrojtjen e Sipër-
marrjes, znj. Sonila Qato
garantoi bizneset se çdo
problem i ngritur prej tyre
gjatë takimit do të trajtohet
institucionalisht për të gje-

tur zgjidhje. Gjatë tryezës
sektoriale mbi ekonominë
u diskutua mbi problema-
tikat lidhur me sistemin
fiskal dhe marrjen parasy-
sh të vërejtjeve dhe sugjer-
imeve të grupeve të inter-
esit në hartimin dhe për-
gatitjen e ligjeve për të bërë
të mundur implementimin
sa më të drejtë të tyre. Prob-

lemet kryesore që ngritën
përfaqësuesit e bizneseve
ishin: rimbursimi i TVSH-
së për karburantin për
transportin publik, zbatimi
i ndryshimeve ligjore për
TVSH-së në sektorin e ho-
telerisë, TVSh-je për fa-
sonët, taksa mbi truallin
për fabrikat, taksa e ambal-
azhit etj.

BISNESET E REJA
Fondi "Start-Up" jep grante deri në 300 mijë lekë, por projekti mbulon vetëm 70% të
kostove të angazhuara. Ndërkohë, 10 milionë lekë është vlera e buxhetit të për këtë

fond në vitin 2018. Përmes tij, përfitojnë ndërmarrjet e mikro dhe të vogla të cilat
ushtrojnë aktivitetin në këto sektorë: Sektorët prodhues dhe të shërbimit, industrisë
së lehtë, turizmit, fushën e kërkimit dhe të zhvillimit, procesin e agropërpunimit dhe

fushën e dizenjimit, modelimit, artizanatit.

Farmularët e aplikimit

Fondin e Konkurrueshmërisë -28 milionë lekë
1. Sektorin e industrisë së përpunimit aktiv
(fasonet)
2. Sektorin e industrisë së lehtë
3. Sektorin e agropërpunimit
4. Sektorin e kërkimit dhe zhvillimit

Fondi i Ekonomive Kreative 10 milionë lekë
1. Zhvillimi i produkteve të reja
2. Blerja e pajisjeve për nxitjen e prodhimit
3. Marketingu i produktit
4. Kualifikimi dhe ndërtimi i kapaciteteve
menaxheriale të ndërmarrjes aplikuese

Fondi në mbështetje të sipërmarrjeve të reja
"Start-Up" 10 milionë
1.Sektorët prodhues dhe të shërbimit;
2. Sektorin e industrisë së lehtë;
3. Sektorin e turizmit;
4. Fushën e kërkimit dhe të zhvillimit;
5. Procesin e agropërpunimit;
6. Fushën e dizenjimit, modelimit, artizanatit.

Fondi i Inovacionit iu vjen në ndihmë në formë
granti të drejtpërdrejtë ndërmarrjeve mikro, të
vogla dhe të mesme për të audituar nevojat e tyre
për inovacion dhe teknologji. Një ndërmarrje mund
të përfitojë maksimalisht 400 mijë lekë për një
projekt, ku pagesa bëhet 50% në fillim të projektit
dhe 50% në fund përfundim të tij.
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Seanca dëgjimore ndaj gjykatëses së Kushtetueses, avokatja: Pasuria është vlerësuar nga ILDKP

Vetingu, rebelohet gjyqtarja Altina Xhoxhaj:
Kërkoj rikonfirmim në detyrë, s'e njihni ligjin

KPK: Nuk justifikon pasurinë, apartamente në Tiranë dhe te Gjiri i Lalzit

Ina Allkanjari

Komisioni i Pavarur i
Kualifikimit ka zhvil
luar ditën e djeshme

seancën dëgjimore me
anëtaren e katërt të
Gjykatës Kushtetuese,
gjyqtaren Altina Xhoxhaj.
Sipas Inspektoratit të Lartë
të Deklarimit dhe Kontrollit
të Pasurisë, pasuria e Xhox-
haj është e justifikuar, por
KPK ka konstatuar se ajo ka
bërë deklarim të rremë dhe
nuk justifikon burimin e të
ardhurave të saj për aparta-
mente e truall në Tiranë dhe
Durrës, si dhe një shumë
prej 4.4 milionë lekë. Trupa
gjykuese, e cila përbëhet nga
Brunilda Bekteshi, Etleda
Çiftja dhe Genta Tafa, njof-
ton se ka kryer hetim më të
thelluar lidhur me pasurinë
e gjyqtares, prej ku ka rezu-
ltuar se ajo ka bërë deklar-
ime të pavërteta. "Xhoxhaj
ka apartament banimi 101
m2 në rrugën 'Reshit Petre-
la', blerë 61 mijë e 50 euro.
Ka truall me sipërfaqe 221.9
m2, blerë në vitin 2013 në
Gjirin e Lalzit, si dhe apar-
tament 2+1 plus verandë po
në Gjirin e Lalzit. Xhoxhaj
ka disa llogari kursimi së
bashku me bashkëjetuesin.
Asaj i është kërkuar
shpjegim për këtë pasuri.
Gjyqtarja nuk i ka sjellë disa
dokumente në kohë. Xhox-
haj sot ka barrën e provës
për të provuar burimin e
pasurisë për apartamentin
me sipërfaqe 101 m2. Ajo ka
bërë deklarime të pavërteta.
Janë afër 4.4 milionë lekë
për të cilat nuk ka justifikim
në dokumentacion. Kemi
informacione konfidenciale.
Apartamentin 2+1 në Gjirin
e Lalzit ka rezultuar se nuk
e ka blerë me para të
ligjshme dhe nuk justifiko-
het. Në truallin me sipërfaqe
221.9 m2 Xhoxhaj ka përfitu-
ar 100 m2 më tepër nga çfarë
i takonte. Kemi verifikuar

DËSHMIA E XHOXHAJ

- Kërkoj rikonfirmim në detyrë.
- Pasuria ime dhe e burrit është e ligjshme.
- Kam paraqitur prova të plota për të ardhurat.
- Me keni ngarkuar barrë prova duke mosnjohur

mirë ligjin për pasurinë e bashkëshortit.
- Ju KPK më keni ngarkuar barrë prove për vitet

1992-2000.
- Kam punuar në mënyrë të ligjshme.
- Diferencat e KPK janë llogaritje apriori.
- S'e njihni ligjin.

edhe TIM-s për këtë
gjyqtare, burimin e pagave
dhe rezulton se Xhoxhaj nuk
i justifikon të ardhurat.
Edhe bashkëjetuesi i
gjyqtares mban para cash tej
kufirit të lejuar me ligj. Në
vitet 2003-2004 Xhoxhaj ka
bërë deklarime të pasakta.
Xhoxhaj ka arsyetuar ven-
dime me vonesë edhe pse
nuk ka pasur ngarkesë në
punë, ka vonuar gjykime.
Shtetasi B. C. ka sjellë den-
oncim për gjyqtaren për ven-
dimin e vitit 2016, ku Xhox-
haj ka qenë anëtare", njofton
KPK. Menjëherë pas seancës
dëgjimore erdhi reagimi i
gjyqtares Altina Xhoxhaj, e
cila rrëzoi poshtë preten-
dimet se ka fshehur pasurinë
duke theksuar se gjithçka
është e ligjshme. "Kërkoj

rikonfirmim në detyrë, pasi
pasuria ime dhe e burrit ësh-
të e ligjshme. Kam paraqitur
prova të plota për të ardhu-
rat. Me keni ngarkuar barrë
prova duke mosnjohur mirë
ligjin për pasurinë e bash-
këshortit. Ju KPK më keni
ngarkuar barrë prove për
vitet 1992-2000. Kërkoj kon-
firmim në detyrë pasi kam
punuar në mënyrë të
ligjshme. Diferencat e KPK
janë llogaritje apriori. S'e
njihni ligjin",-u shpreh
Xhoxhaj. Ndërkohë avokatja
e gjyqtares, Entela Shejkala,
deklaroi se klientja e saj e
justifikon pasurinë dhe
kërkon të vazhdojë detyrën.
"Altina Xhoxhaj ka pritsh-
mëri të kualifikohet për të
vazhduar detyrën. Xhoxhaj
ka qenë bashkëpunuese me

ju. Ajo kërkon të vazhdojë
detyrën, pasurinë e ka të jus-
tifikuar, ka aftësi profesion-
ale. Pasuria e gjyqtares ësh-
të vlerësuar nga ILDKP, kjo
provohet në raport. Xhoxhaj
nuk ka fshehur pasurinë.
Udhëtimet jashtë vendit, ajo
i ka bërë si anëtare e KLD
dhe si pedagoge e magjis-
traturës. Bashkëjetuesi dhe
fëmijët e saj janë vendosur
në Amerikë dhe kjo ka qenë
arsyeja e disa vizitave",-u
shpreh Entela Shejkala,
avokatja e gjyqtares. Sakaq
vendimi i KPK për
gjyqtaren e Kushtetueses do
të publikohet më 25 prill.
Deri tani KPK ka shkarkuar
Fatos Lulon, gjykatës i Kush-
tetues, Besim Trezhnjeven,
gjyqtar i gjykatës së Apelit
Durrës dhe prokuroren e Sh-

kodrës, Besa Nikëhasani.
Arsye është e njëjtë për të
gjithë: Nuk justifikojnë pa-
surinë e tyre. Ndërsa ka kalu-
ar vetëm gjyqtarja e Kush-
tetueses Vitore Tusha.
TË ARDHURAT E
ALTINA XHOXHAJ

Sipas Open Data të ardhu-
rat e deklaruar për peri-
udhën kohore të viti 2014,
Altina Xhoxhaj përfiton nga
paga si anëtar i Gjykatës
Kushtetuese, shumën prej 1
894 950 lekë. Të ardhura si
pedagoge e jashtme në Sh-
kollën e Magjistraturës,
shumën prej 112 500 lekë. Të
ardhura si trajnuese, projek-
ti i BERZH-it për trajnimin

e gjyqtarëve, shumën prej 1
500 euro. Të ardhura nga
qiraja e apartamentit në Ti-
ranë, 3780 euro, kontrata e
lidhur më 1 nëntor 2013,
rifreskuar më 1 nëntor 2014.
Ndërkohë bashkëjetuesi Ar-
ben Idrizi, përfiton të ardhu-
ra neto nga paga si sekretar
i Përgjithshëm në institucio-
nin e Presidentit të Repub-
likës, shumën prej 1 490 880
lekë. Për shërbime jashtë
vendit në funksionin e sek-
retarit të Përgjithshëm Ar-
ben Idrizi, përfiton shumën
prej 1 885 dollarë. Kursime
nga të ardhurat nga paga e
vitit 2014, rezulton shuma
prej 1 100 000 lekë.

ZJARRI NË MAGAZINËN E RICIKLIMIT, VEÇ DËMEVE MATERIALE EDHE NDOTJE MJEDISORE
Pas zjarrit të rënë në ambientet e
fabrikës së riciklimit të mbetjeve,
zjarrfikësit vijojnë të mbajnë nën
kontroll me ujë dhe me shkumë disa
vatra zjarri që mbeten problematike.
Përveç dëmit të madh material, ky
zjarr shkaktoi edhe një dëm të
konsiderueshëm shëndetësor, i cili
solli dhe pasoja për shëndetin e
banorëve të zonës. Por shqetësimin
e banorëve për erën e rëndë dhe
ndotjen askush nuk e ka marrë në
konsideratë nga institucionet. Zona
nuk është inspektuar as nga
ekspertë të Institutit të Shëndetit
Publik dhe as nga ata të Mjedisit.
Ndërkohë era e tymit që u lëshua
nga djegia e materialeve plastike
vazhdon të ndjehet në zonën
përreth. Problemet më të mëdha
shëndetësore u paraqitën tek
fëmijët të cilët për shkak të aromës
së fortë që shkaktoi djegia e
plastikës kanë pasur dhimbje koke
dhe të vjella.

FATOS LULO

Vetingu skualifikoi nga
radhët e sistemit të
drejtësisë, gjykatësin
Kushtetues Fatos Lulo.
Vendimi për
shkarkimin e tij u mor
pas një hetimi
administrativ pesë
mujor dhe zhvillimit të
seancës dëgjimore
publike. KPK tha se
gjyqtari ka përfituar
200 mijë dollarë
dhuratë nga motra,
Drita Lulo, konkretisht
100 mijë dollarë cash
dhe një zyrë në rrugën
e Durrësit për zotin
Lulo. Gjithashtu, ai nuk
justifikon pasurinë e tij
prej 480 mijë dollarë,
shumë e cila sipas
avokatit të gjyqtarit,
Ardian Visha, është
siguruar nga e motra,
Drita Lulo.

BESIM TREZHNJEVA

Komisioni i pavarur i
Kualifikimit më herët
deklaroi se Gjyqtari i
Apelit të Durrësit,
Besim Trezhnjeva ka
fshehur pasurinë dhe
ka bërë deklarim të
rremë. KPK vendosi
shkarkimin e gjyqtarit
pasi sipas raportit,
gjykatësi i shkallës së
dytë, ka në pronësi
katër apartamente, tre
në Tiranë e një në
Durrës, sipërfaqen
prej afër 2 mijë metra
katrorë tokë në
Baldushk, si dhe një
'Benz' me vlerë 16
mijë euro. Në raport u
theksua se pasuria e
deklaruar nga subjekti
nuk përputhet me të
ardhurat e tij dhe
pjesëtarëve të
familjes.

FOTOLA
JM

Anetarja e
Gjykates
Kushtetuese,
Altina Xhoxhaj
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2.4 tonë kanabis, grupi i strukturuar kriminal nën akuzë për kultivim të lëndës narkotike

Dosja "Treblova", dënohen me
29 vite burg trafikantët

Të pandehurit përfituan uljen  nga gjykimi i shkurtuar

Falimentimi i 'Gulf', Gjiknuri: Skemë
mashtruese, përgjegjësit para ligjit

Shtyhet për të
dytën herë gjyqi
ndaj Elvis Roshit

VITE BURG
Katër të pandehurit u
dënuan me 29 vite burg
në total. Konkretisht për
Taulant Haxhiraj, gjykata
dha 9 vite burg.
Shkëlqim Koçiaj dhe
Marjus Bajrami u
dënuan me nga 8 vite,
ndërsa Xhovalin Baco
me 4 vite heqje lirie. Për
shkak të gjykimit të
shkurtuar, të pandehurit
përfituan uljen e një të
tretës së këtyre
dënimeve. Grupin
kriminal u prangos në
korrik të vitit 2016 ku iu
sekuestruan 2.4 tonë
kanabis.

29

Pas falimentimit të ko
mpanisë Gulf dhe dëmit

të shkaktuar mes borxhit
ndaj privatëve dhe shtetit,
ministri i Energjisë, Damian
Gjiknuri ka reaguar lidhur
me skemën e mashtrimit. Në
një deklaratë për mediat,
Gjiknuri tha se ministria nuk
ka ndonjë rol rregullator në
tregtinë e karburanteve,
ndërsa shtoi se nuk është
hera e parë kur një kompani

falimenton. "Ministria ka
vetëm kontrollin teknik të cilë-
sisë dhe produkteve. Nuk ësh-
të rasti i parë që ka kompani
që falimentojnë, mashtrojnë
dhe histori të tilla si këto. Nga
kjo pikëpamje janë organet ta-
timore ato që po e ndjekin këtë
proces. Janë organet tatimore
me ecurinë e këtij procesi dhe
shpresojmë që shumë shpejt
përgjegjësit të dalin përpara
drejtësisë",-tha Gjiknuri.

Autoritetet kanë nisur he-
timet lidhur me skemën e
mashtrimit. Dëmi në total
është rreth 5 milionë euro, i
ndarë mes borxhit ndaj pri-
vatëve dhe shtetit. Gulf op-
eronte në disa pika në mbarë
vendin përmes ambienteve
me qira. Sakaq mbetet e
paqartë sesa është sasia e kar-
burantit që është shitur
përmes tollonave dhe sesi do
të veprohet me to.

Gjykata e Tiranës shtyu
ditën e djeshme për të

dytën herë seancën para-
prake në ngarkim të ish-
kryebashkiakut të Kavajës,
Elvis Roshi. Seanca tjetër
pritet të zhvillohet në 30
prill. Ish-kreu i Bashkisë së
Kavajës, akuzohet për kry-
erjen e veprës penale "Fal-
sifikimi i vulave, stampave
apo formularëve". Ai nuk
deklaroi se ishte dënuar në
Itali, ndërsa që prej 29 mar-
sit dosja në ngarkim të tij
është dorëzuar në
Gjykatën e Tiranës. Sipas
prokurorisë, shtetasit Elvis
Rroshi akuzohet për fshe-
hjen e dënimit penal në
shtetin fqinj. "Subjekti i
ligjit në fjalë, ka fshehur
përdorimin e disa emrave
në të shkuarën e tij të ar-
restimeve, ndalimeve, dën-
imeve, dëbimeve, masave të
ndryshme sigurie dhe sh-
trënguese në Itali, Zvicër
dhe Gjermani, falsifikim do-
kumentesh, shqiptare dhe
të huaja",-thuhet në
njoftim. Gjithashtu, në
vitin 2015, DEA/US ka in-
formuar autoritetet zvicer-
ane se ata po hetonin një sh-
tetas të quajtur Enver
Rroshi për trafik droge dhe
pastrim parash, nuk ka de-
taje të mëtejshme në lidhje
me këtë.

Gjykata për Krimet e
Rënda përfundoi
ditën e djeshme pro-

cesin gjyqësor ndaj katër të
pandehurve të dosjes "Tre-
blova". Trupa gjykuese dha
vendimin për grupin krimi-
nal të cilët u prangosën në
korrik të vitit 2016 ku iu
sekuestruan 2.4 tonë
kanabis. Togat e zeza i vlerë-
suan të bazuara preten-
dimet e prokurorisë për përf-
shirjen e tyre në kultivimin
e bimëve të drogës që
trafikohej në Itali nga grupi
i "Habilajve". Katër të pan-
dehurit u dënuan me 29 vite
burg në total. Konkretisht
për Taulant Haxhiraj,
gjykata dha 9 vite burg. Sh-
këlqim Koçiaj dhe Marjus
Bajrami u dënuan me nga
8 vite, ndërsa Xhovalin
Baco me 4 vjet heqje lirie.
Për shkak të gjykimit të
shkurtuar, të pandehurit

përfituan uljen e një të
tretës së këtyre dënimeve.
Personat e sipërpërmen-
dur akuzohen për "Kul-
tivim të lëndë narkotike në
bashkëpunim, në formën e
grupit te strukturuar
kriminal" dhe "Kryerje të
veprave penale nga organi-
zata kriminale,  grupi i
strukturuar kriminal".

HETIMET
Nga hetimet e prokurorisë

ka rezultuar se në krye të
grupit të strukturuar krimi-
nal qëndronte shtetasi Taul-
ant Haxhiraj, i cili bash-
këpunonte ngushtë me
punonjësin e policisë, Renal-
do Avdulaj, si edhe me disa
persona të tjerë. Këta kish-
in për detyrë marrjen e

masave konkrete për kultiv-
imin, magazinimin dhe më
tej, shpërndarjen e lëndës
narkotike. Oficeri Avduli
shfaqet në përgjime me kre-
un e grupit të trafikantëve,
kur ky i fundit nga frika se
mund të ishte policia, e pyet
për të shtënat, të cilat kon-
firmohen prej oficerit se janë
të trafikantëve në parcelat
afër. Të shtënat e armëve për-
shkruhen si zhurmë lufte.
Ky grup u prangos në korrik
të vitit 2016 ndërsa asokohe
pati dhe një përplasje mes
prokurorisë dhe policisë në
lidhje me sasinë e sekuestru-
ar të drogës. Gjatë arrestim-
it të të pandehurve një vit
më parë, u sekuestruan plot
7250 rrënjë kanabis në fsha-
trat Vezhdanisht-Treblovë.
Ndërkohë në këtë grup janë
ende në kërkim dhe dy sh-
tetas mes tyre Gjovalin Baco
dhe Reshat Radhima.

Gjykata për Krimet e Rënda

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Kontrolli i Lartë i Shtetit  bazuar në legjislacionin për Nëpunësin
Civil hap procedurën e pranimit për vende të lira pune:

I. Për 1 (një) vend në pozicionin e Audituesit në Departament Auditimi.
Kërkesat për kandidatët e këtij vendi pune janë: -Të kenë kryer arsimin e
lartë dhe të jenë diplomuar jo më poshtë se niveli master Shkencor në Drejtësi
me rezultate të shkëlqyera(medalje ari);Të zotërojnë gjuhën angleze, një gjuhë
të dytë të huaj të një prej vendeve të BE-së. Do të favorizohen kandidatët që
përveç dy gjuhëve të huaja do të zotërojnë një gjuhë të tretë të huaj;Të zotërojnë
programet bazë të kompjuterit; paketën MS Office, programin IDEA;Të kenë
aftësi të mira menaxhuese dhe komunikuese për të punuar në grup;

II. Për 1 (një) vend në pozicionin e Audituesit në Departament Auditimi.
Kërkesat për kandidatët e këtij vendi pune janë: -Të kenë kryer arsimin e
lartë dhe të jetë diplomuar jo më poshtë se niveli master Shkencor në Financë/
Kontabilitet me rezultate të shkëlqyera(nota mesatare 10);Të zotërojnë gjuhën
angleze, një gjuhë të dytë të huaj të një prej vendeve të BE-së. Do të favorizohen
kandidatët që përveç dy gjuhëve të huaja do të zotërojnë një gjuhë të tretë të
huaj;Të zotërojnë programet bazë të kompjuterit; teknikat CAAT në Auditim si
dhe programet e Mbajtjes së Kontabilitetit Alpha/Financa;Të kenë aftësi të
mira menaxhuese dhe komunikuese për të punuar në grup;
Paga mujore për këtë vend pune është në nivelin e pagave të shërbimit
civil.

- Përshkrimi i punës
- Paraqitja e dokumenteve
- Konkurrimi

Si dhe informacioni më i plotë mbi kriteret e kërkuara ndodhen në
faqen web të KLSH-së, rubrika Vende Pune  http://www.klsh.org.al/
web/Vende_pune
Kontrolli i Lartë i Shtetit

 TENDER I HAPUR NDËRKOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shtypja e botimeve të Bankës së
Shqipërisë për një periudhë një vjeçare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur ndërkombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 4.589.000 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: “Shtypja e botimeve të Bankës së
Shqipërisë për një periudhë një vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 17 Maj  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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Pretenca, kërkohet dënimi me 20 vjet burg për bashkëpunëtorin Marçel Shpijati

Masakra në Dajç pas lojës së pokerit,
prokuroria: Burg përjetë për autorin
Miklovan Parubi vrau 2 persona e plagosi 4 të tjerë

SHKURT

Tentoi të fuste drogë
në burg, prangoset
punonjësi i policisë

FIERFIERFIERFIERFIER - Një punonjës i pol-
icisë së burgjeve është ar-
restuar dy ditë më parë
nga policia e Fierit, pasi
gjatë kontrollit fizik i
është gjetur dhe sekues-
truar lëndë narkotike.
Bëhet fjalë për 48-vjeçarin
Adrian Nazmi Haxhia, i
cili akuzohet për veprën
penale: "Prodhimi dhe
shitja e narkotikëve".
Mësohet se ndalimi i tij u
bë pasi gjatë ndërrimit të
trupës policore, në kon-
trollin e ushtruar për
sende të ndaluara nga
punonjësit e policisë së
IEVP Fier, këtij punonjë-
si policie i është gjetur
kanabis.

Vjedhin 2 milionë
lekë në një dyqan,
në kërkim autorët

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS - Mbrëmjen e së
dielës, persona ende të
paidentifikuar kanë
vjedhur xhiron ditore në
një dyqan "Vodafone", në
qytetin e Durrësit. Pasi
kanë thyer xhamin e
dyqanit, hajdutët kanë
marrë rreth 2 milionë
lekë. Ata, duket se kanë
vepruar me profesional-
izëm, pasi nuk kanë mar-
rë asnjë telefon celular
që ndodhej në dyqan. Kjo
për arsyen se telefonat
gjurmohen. Ngjarja ka
ndodhur në stacionin e
trenit. Pas ngjarjes,
blutë po punojnë për
identifikimin dhe kapjen
e autorëve të krimit.

Makina përplaset
me motorin,

plagoset 64-vjeçari
LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE - Një 64-vjeçar
ka mbetur i plagosur pas
një aksidenti automobil-
istik në Lushnjë. Ngjarja
ndodhi pranë vendit të
njohur "Pushimi i shofer-
ëve". Në aksident janë
përfshirë një makinë dhe
një motor dhe për pasojë
është plagosur drejtuesi
i këtij të fundit. Sipas
bluve, Mihal Nushi është
aksidentuar nga 23-
vjeçari Pjerino Jaupllari,
pasi ky i fundit drejtonte
mjetin tip "Golf". Ndërko-
hë, i moshuari ndodhet
në spitalin e Lushnjës,
nën kujdesin e mjekëve,
fatmirësisht jashtë rrez-
ikut për jetën.

Shkatërrohet banda e trafikut të drogës,
policët e infiltruar zbuluan 4 shqiptarë

GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Katër persona janë arrestuar
nga policia greke, teksa janë kapur me
112 kg drogë e llojit marijuanë. Gjatë op-
eracionit janë sekuestruar dy automjete
dhe 7 celularë. Ata u arrestuan gjatë op-
eracionit të zhvilluar në Moustheni,
Kavalla, në momentin që po tentonin t'u
shisnin drogën agjentëve të policisë, që u
paraqitën si blerës. Mësohet se pjesë e

21-17
ARRESTIMI
Miklovan Parubi u arrestua 14 orë pas ngjarjes
me dy të vrarë dhe katër të tjerë të plagosur,
në afërsi të vendit ku ndodhi vrasja, në një
stallë. Ai ka shfaqur pendesë në sallën e
gjyqit, ndërsa pranoi se është fajtor në gjithë
atë çfarë ka ndodhur. "Jam fajtor për ngjarjen e
ndodhur. E di se çfarë kam bërë. Jam penduar
për çfarë kam bërë. E di se kam lënë shumë
keq familjen time dhe jam i vetëdijshëm për
çfarë kam bërë".
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Prokuroria e Shkodrës
ka kërkuar dënim me
burg të përjetshëm për

38-vjeçarin Miklovan Paru-
bi, autor i vrasjes së Arjet
Saitit dhe Gacalin Kopshtit.
Ngjarje kjo e ndodhur me 3
tetor të vitit 2016 në njësinë
Dajç, pjesë e Bashkisë Sh-
kodër. Ndërkohë, atë natë
mbetën të plagosur edhe
katër persona të tjerë dhe
konkretisht shtetasit:
Vinçens Kopshti, Kitas Mol-
la, Ndok Marku dhe Aleks
Prendi. Autori i vrasjes së
dyfishtë dhe plagosjes së
katër të tjerëve nuk ishte i
pranishëm në seancën
gjyqësore të zhvilluar ditën
e djeshme, ndërsa mbrohej
nga avokatja Kristina
Marku. Nga ana tjetër, or-
gani i akuzës kërkoi 20 vite
burg për Marçel Shpijatin, i
cili akuzohet si bashkëpunë-
tor në vrasje (ka ndihmuar
autorin duke i gjetur armën
e krimit). Veprat penale të
kryera nga Shpijati (ishte i
pranishëm në sallën e gjy-
qit) parashikonin 40 vite
burg, por duke qenë se ai ka
pranuar të bashkëpunojë
me drejtësinë duke treguar
gjithçka mbi ngjarjen dhe
autorin, prokurori Vat Sta-
ka kërkoi dënimin e tij me
20 vite burg. Gjatë paraqitjes
së provave në seancën gjyqë-
sore, përfaqësuesi i organit
të akuzës pohoi se përveç
pamjeve filmike, janë marrë
edhe dëshmitë e 7 personave
të tjerë të pranishëm në vend-
ngjarje, mes të cilëve edhe 4
të plagosurit. Gjatë kontrol-
lit në banesën e autorit të
krimit Miklovan Parubi
policia ka gjetur edhe 1.3 kg
kanabis. 38-vjeçari akuzo-
het për disa vepra penale si
"Vrasje në rrethana cilë-
suese", "Vrasje e mbetur në
tentativë", "Prodhimi dhe
mbajtja e lëndëve narko-
tike" si dhe "Armëmbajtje
pa leje". Mësohet se në loka-
lin ku ndodhi vrasja e dy-
fishtë, natën e 3 tetorit të
2016-ës, përveçse pamjeve
filmike janë gjetur edhe
prova të mjaftueshme si
gëzhojat, këmisha e au-
torit, predha, një paketë
cigare dhe disa gjëra të tjera,
që vërtetojnë se Miklovan
Parubi është autor i asaj
ngjarjeje të rëndë. Bash-
këpunëtori i tij, Marçel Shpi-
jati, sipas prokurorisë ka
kryer shumë veprime gjatë
ditës dhe deri në momentin
kur Miklovan Parubi ka
kryer vrasjet dhe plagosjet.
Për autorin është bërë edhe
një ekspertizë për gjendje
psikike të tij. Trupi gjykues i
udhëhequr nga gjyqtari Ar-
ben Zefi vendosi që ta shtyjë
seancën për shkak se pala
mbrojtëse kërkoi kohë për
t'u njohur me pretencën dhe
provat që ka prokuroria.

Senad Nikshiqi

VRASJA EVRASJA EVRASJA EVRASJA EVRASJA E
DYFISHTËDYFISHTËDYFISHTËDYFISHTËDYFISHTË

Mbrëmjen e 3 tetorit, Mik-
lovan Parubi ka qenë në
lokal duke luajtur poker me
shoqërinë e tij, por jo me
shuma të mëdha. Në lojë e
sipër ai është konfliktuar
me shokët, ndaj është lar-
guar nga lokali. Më pas ai
është kthyer i armatosur me
një automatik në lokalin ku
gjendeshin 10 persona. Sapo
ka hyrë brenda, Parubi ka
thënë: "Do ju vras të
gjithëve, ndërsa ka qëlluar
me breshëri. Për pasojë
kanë mbetur të vdekur pr-
onari i lokalit, Arjet Saiti, 42
vjeç dhe Gacalin Kopshti, 30
vjeç. Sipas hetuesve të çësh-
tjes, Saiti ka tentuar t'i mar-
rë armën Parubit, duke i
thënë se çfarë po bën, por ky
i fundit e ka qëlluar për vde-
kje. Ndërsa, Gacalin Kopsh-

ti është vrarë aksidental-
isht, pasi ai më përpara kish-
te qenë duke zënë peshk dhe
më pas ka shkuar për të
takuar të vëllain në lokal.
Nga breshëria e plumbave u
plagosën shtetasit Aleks
Prendi, 40 vjeç; Vençens Ko-

pshti, 26 vjeç; Ndok Marku,
35 vjeç si dhe Kitas Molla, 26
vjeç. Personat e tjerë që
ndodheshin brenda lokalit
dhe që shpëtuan nga plum-
bat nuk kanë kuptuar se
çfarë ka ndodhur, por kanë
njoftuar menjëherë forcat e
policisë, të cilët kanë mbër-
ritur në vendngjarje dhe
kanë rrethuar zonën. Ngjar-
ja e rëndë ka traumatizuar
banorët e Dajçit e aq më
tepër të afërmit dhe famil-
jarët e shtetasve të vrarë dhe
të plagosur.
DËSHMIADËSHMIADËSHMIADËSHMIADËSHMIA
E VRASËSITE VRASËSITE VRASËSITE VRASËSITE VRASËSIT

Miklovan Parubi u arres-
tua 14 orë pas ngjarjes me
dy të vrarë dhe katër të tjerë
të plagosur, në afërsi të ven-

dit ku ndodhi vrasja, në një
stallë. Ai ka shfaqur
pendesë në sallën e gjyqit,
ndërsa pranoi se është fa-
jtor në gjithë atë çfarë ka
ndodhur. "Jam fajtor për
ngjarjen e ndodhur. E di
se çfarë kam bërë. Jam
penduar për çfarë kam
bërë. E di se kam lënë
shumë keq familjen tim
dhe jam i vetëdijshëm për
çfarë kam bërë". Këto janë
fjalët e pakta që ka thënë
autori Parubi pak ditë pas
ngjarjes në sallën e gjyqit.
Ai ka qenë krejtësisht i
kthjellët në sallën e gjyqit
dhe mësohet se i është drej-
tuar me edukatë trupit
gjykues, duke kërkuar
edhe falje herë pas here.

grupit kriminal janë edhe 4 shqiptarë të
tjerë (të moshës 25, 25, 29 dhe 34 vjeç) , të
cilët ndodhen në burg, ndërkohë që iu ësh-
të komunikuar edhe akuza. Ndërkaq, poli-
cia greke po punon për identifikimin dhe
kapjen e personave të tjerë që mund të jenë
përfshirë në këtë ngjarjeje. Gjatë katër
muajve të këtij viti, në Greqi janë goditur
disa grupe kriminale të trafikut të drogës.

Autori i masakrës,
Miklovan Parubi

Viktima Arjet Saiti

Viktima Gacalin Kopshti

Droga e
sekuestruar

në Greqi
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DOKUMENTET

EKONOMI

Rreth 2000 fëmijët dhe
nipërit ish-të dënuarve
politikë do të marrin dëm-

shpërblimin, këstin e parë dhe të
dytë. Ministria e Financave ka
publikuar listën e kategorisë jo-
parësore në radhët e ish-të përnd-
jekurve politikë, që mund të traj-
tohen me dëmshpërblim, por që
sipas këtij dikasteri, duhet plotë-
sojnë dokumentacionin e
nevojshëm për të marrë paratë.
Ministria e Financave u kërkon
përfituesve të këstit të parë dhe të
dytë të dorëzojnë në Drejtorinë e
Pagesave dokumentet që u mun-
gojnë në dosje brenda, pasi kanë
edhe 5 ditë afat për plotësimin e
tyre.
DOKUMENTET

Të gjithë trashëgimtarët e ish-
të dënuarve duhet të sigurohen
pranë bankës në të cilën kanë
hapur llogarinë që llogaria e tyre
është aktive. Në rast se llogaria nuk
është aktive, shuma e dëmshpër-
blimit kthehet mbrapsht në bux-
het, duke sjellë vonesa dhe ndër-
likime të panevojshme. Kur kemi
ndryshim të identitetit, (emër/
mbiemër), apo në rastet kur në cer-
tifikatë ndryshon emri ose mbiem-
ri, qoftë edhe me një germë të vet-
me në krahasim me dëshminë e
trashëgimisë apo prokurës, kartës
së identitetit dhe çdo dokumenti
tjetër të nevojshëm, duhet medoe-

Përfituesit e këstit të parë dhe të dytë, dokumentet në Drejtorinë e Pagesave

Ish-të përndjekurit, 2000
trashëgimtarët që marrin paratë
Ministria e Financave: Plotësoni dosjet, edhe 5 ditë afat
mos që në të gjitha dokumentet,
emrat të jenë të njëjtë me atë që
është shkruar në certifikatën e
lëshuar nga gjendja civile. Në ras-
te kur ka transkriptime të gabuara
gjatë kohës nga një certifikatë e një
periudhe të caktuar, atëherë këto
ndryshime duhet të pasqyrohen
brenda formatit të certifikatës apo
edhe të një vërtetimi të veçantë të
lëshuar nga zyra e gjendjes civile.
Ligji parashikon edhe rastet e
ekzekutimeve pa gjyq. "Në rastet e
ekzekutimeve kapitale pa gjyq,
është i domosdoshëm një vendim
fakti gjykate që vërteton vdekjen,
plus një certifikatë negative të
lëshuar nga zyra e gjendjes civile.
Në rastet kur për arsye të njohura
në gjendjen civile nuk ekzistojnë
dokumente të periudhës përkatëse
dhe ky fakt vërtetohet nga gjendja
civile, i interesuari është i detyru-
ar të bëjë një gjyq fakti, të cilin
edhe në këtë rast si në pikën më
lart, duhet ta shoqërojë me një cer-
tifikatë negative", thuhet në
njoftimin që Ministria e Financave
bën për të sqaruar trashëgimtarët
e ish-të dënuarve që nuk kanë mar-
rë ende dëmshpërblimin.

1 Pagesa do të kryhet për të gjithë
trashëgimtarët e ish-të dënuarit politikë.
Trashëgimtarët duhet të dorëzojnë
dokumentet e kërkuara  sipas dispozitave
ligjore në fuqi.

2 Të gjithë trashëgimtarët e ish-të dënuarit
duhet të sigurohen pranë bankës në të
cilën kanë hapur llogarinë, që llogaria e
tyre është aktive. Në rast se llogaria nuk
është aktive, shuma e dëmshpërblimit
kthehet mbrapsht në buxhet duke sjellë
vonesa dhe ndërlikime të panevojshme.

3 Kur kemi ndryshim të identitetit, (emër/
mbiemër), apo në rastet kur në certifikatë
ndryshon emri ose mbiemri, qoftë edhe
me një germë të vetme në krahasim me
dëshminë e trashëgimisë apo prokurës,
kartës së identitetit dhe çdo dokumenti
tjetër të nevojshëm, duhet medoemos që
në të gjitha dokumentet, emrat të jenë të
njëjtë me atë që është shkruar në

KËSTI I PARË
• EMER ATESIA MBIEMER
• LULENIKOLL KAPLLAJ
• PRENDE NIKOLLKAPLLAJ
• GJETO NIKOLL KAPLLAJ
• ÇILE CURRI
• PJETER RROK CURRI
• LEZERROK HILA  (CURRI)
• TONE RROK HILA  CURRI
• TISHRROK PJETRI,(,CURRI)
• SHAQE RROKSHLLAKU

(CURRI)
• HILE RROK CURRI
• CILERROK KOLA (CURRI)
• DEDE RROK CURRI
• SHTJEFEN RROK  (CURRI)
• ELIZABETA RROK HILA (CURRI)
• LUÇIJE RROK SHLLAKU

(CURRI)
• PRENA GJIN DOÇI
• ADOLF GJIN DOÇI
• SILVA GJIN XHANGOLLI
• DAVID GJIN DOÇI
• JOLANDAGJIN DOÇI
• EVA GJIN SHEROVSKA
• KATERINA GJIN SIMONI
• NADIREAZIS SPATA
• XHEVDET AZIS KALOSHI
• SHERIF AZIS KALOSHI
• GAZMIR AZIS KALOSHI
• SABRIJEFADILKETA
• QEMAL RIZA KETA
• NAFIJE RIZA MALOKU
• BUJAR RIZA KETA
• DHURATARIZA GJEPALI
• HATIXHEQAMIL GURI
• MURAT QAMIL MUSTAFA
• HYSNIJE QAMIL KARALLI

• ADEM QAMIL MUSTAFA
• MERIEMENEXHIP BAKO
• MUSTAFA VESEL BAKO
• JAKUP VESEL BAKO
• AVNI VESEL BAKO
• BEJAZEVESEL TAHIRI (BAKO)
• KIJE REXHEP KUQI
• KUJTIMXHELAL KUQI
• BESNIKXHELAL KUQI
• SHQIPE XHELAL KUQI
• AFERDITA XHELAL KUQI
• PAJ XHELAL KUQI
• HAREDIN XHELAL KUQI
• XHAFERR XHELAL KUQI
• ESAT XHELALKUQI
• TAIP XHELAL KUQI
• HISNIXHELALKUQI
• KRESHNIKXHELAL KUQI
• ZOJE XHELALREXHEPAJ
• MARE MARK PRENGA
• NDREC PRENG PRENGA
• BARDHOKPRENGPRENGA
• GJOVALIN PRENGPRENGA
• LEKE PRENG PRENGA
• NIKOLLPRENG PRENGA
• GURI (GKOURI) FAZLLI BARÇI
• VOJO (VOGIO) FAZLLI BARÇI
• RAIMONDA FAZLLI BARTSI
• ANA FAZLLI BARÇI
• SEBIJESHABAN LEZHA
• SYRRISALILEZHA
• SERVETE SALI PIRANEJ
• FAHRIJE YMER XHIKA
• FAIK BAJRAM XHIKA
• SABIREBAJRAM MUSAJ
• SANIJE BAJRAMLALLA
• HALIT BAJRAM XHIKA
• QEMAL BAJRAMXHIKA

• QANI BAJRAM XHIKA
• KAFAZEBAJRAM TAFA
• LIRIJEBAJRAM NEZHA
• LUMTUR ISULEJMAN CELA
• HAJDAR HYSEN CELA
• MAJLINDA HYSEN SPAHI
• BARDHE PJETER NDRECA
• DOD GJON NDRECA
• DILA GJON PRECI
• NDUE GJONNDRECA
• SANIJE BEQIR HOXHAJ
• MERITA JUP HOXHAJ
• ALMA JUP LEKAJ
• BUKURIJE JUP ERKOÇAJ
• LULZIM JUP HOXHAJ
• NAXHIJE IBRAHIMPRISKA
• SANIJE ABAZ PRISKA
• SASHENKA ABAZ HOXHA
• SKENDER ABAZ PRISKA
• BEDRI ABAZ SHYPHEJA
• NAUM/NAIM ABAZ PRISKA
• SABIJE ELEZ KOLA
• KADRIHASANKOLA
• HIDIJE HASANBUZHIQI
• LAERT ALEKSANDO AJDHONI
• HATIE RAPO MURATAJ
• SUATE ILMI ÇELOALIAJ
• MURAT ILMI MURATAJ
• LEZIE ILMI NDREU
• SHAZIJE ILMI KURTI
• MAHMUTILMI MURATI
• BARDHYL ILMIMURATAJ
• ZEF GJON SHLLAKU
• PAULIN GJONSHLLAKU
• LUIGJ GJONSHLLAKU
• MARK GJONSHLLAKU
• KOL GJON SHLLAKU
• XHAFER LIMAN TAHFASAJ

• MALIQLIMAN TAHFASAJ
• TIÇESINANSPAHIU
• LIHE (LIKE) LIMANSPAHIU
• PJETER GJINDOÇI
• PAL GJIN DOÇI
• PRENEGJIN NIKOLLI

KËSTI I DYTË
• BEQIR EQEREM OMARI
• XHEMILEQEREM OMARI
• LEJLA HYSREF FRASHERI
• MEHMET HYSREF FRASHERI
• NAHIDE HYSREF SHKODRA

(FRASHERI)
• NERIMAN HYSREF FRASHERI
• MYRVET NEXHIP KRYEZIU
• MASAR ISMET KRYEZIU
• QEMAL ISMET KRYEZIU
• SELIM ISMET KRYEZIU
• MYRIBAN ISMET RUSELI
• AJTEN ISMET SELFO
• LULEPJETER GJURA
• GJON PREND GJURA
• PJETER PREND GJURA
• AHILA MIHAL CAKO
• DHESPO KOCO CAKO
• DHIMITER MIHAL CAKO
• JANI MIHALCAKO
• JORGJIMIHAL CAKO
• VANGJEL MIHALCAKO
• ANTON MIHAJLKULLAGANI
• IRENAMIHAL SPAHIA
• JOVAN MIHAJLKULLAGIN
• KOSTANDINMIHAJLKULLAGIN
• LINDJE NIKOLL GJETANI
• VALENTINA MIKELSPAHIA
• FEJZULLAH SEIDKRASNIQI
• KADRIJE SEID KRASNIQI

• KUJTIMSEID KRASNIQI
• LUMNIJE SEID KRASNIQI
• NADIRESEID KRASNIQI
• SERVETE SEIDABAZI
• ZIBUSHE SEID KRASNIQI
• MUHAMED FEJZULLAH

KRASNIQI
• MAHMUTSINAN ELEZI
• AFERDITA HYSEN ABAZI
• ANTONETA HYSENURUCI
• ARMAND HYSEN PEPA
• DASHURIJE RAKIP PEPA
• IBRAHIM HYSEN PEPA
• MRI MARKDELIJA
• ANANTINA PJETERQAFARENA
• ELSA PJETER QAFARENA
• LUCIJE PJETERDELIJA
• NIK(TONIN) PJETER DELIJA
• NIKOLIN PJETERFUSHA
• TEREZINE PJETERFUSHA
• ESTREF AVDYL MYRTEZA
• FERIT AVDYL MYRTEZA
• PELLUMBAVDYL MYRTEZA
• HYSEN AVDYL MYRTEZA
• HAXHIRE AVDYL FEJZO
• BARDHYL AVDYL MYRTEZA
• KAJMAK AVDYL MYRTEZA
• AHMET XHEMALKAPA
• HATIXHEXHEMALGOCE
• MIRATE XHEMAL POCKA
• MUHAMERRXHEMAL KAPA
• NEVRUZ XHEMALKAPA
• RESMIJE XHEMAL

KLLOMOLLARI
• SADIK XHEMAL KAPA
• XHEKOXHEMALZEQO
• XHEMILE HASIM KAPA
• AHMET ABDULLA KAZAZI

certifikatën e lëshuar nga gjendja civile.
Në rast se ka transkriptime të gabuara
gjatë kohës nga një certifikatë e një
periudhe të caktuar, atëherë këto
ndryshime duhet të pasqyrohen brenda
formatit të certifikatës, apo edhe të një
vërtetimi të veçantë të lëshuar nga zyra e
gjendjes civile.

4 Në rastet e ekzekutimeve kapitale pa
gjyq, është i domosdoshëm një vendim
fakti gjykate që vërteton vdekjen, plus një
certifikatë negative të lëshuar nga zyra e
gjendjes civile.

5 Në rastet kur për arsye të njohura në
gjendjen civile nuk ekzistojnë dokumente
të periudhës përkatëse dhe ky fakt
vërtetohet nga gjendja civile, i interesuari
është i detyruar të bëjë një gjyq fakti, të
cilin edhe në këtë rast si në pikën më lart,
duhet ta shoqërojë me një certifikatë
negative.

Ornela Manjani
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• FEJZIJEABDULLA CUFE
• GJYLIJE ABDULLAMESI
• NEBIJEABDULLA BERDICA
• REMZIJEABDULLAREXHOVAJ
• SABRIABDULLA KAZAZI
• BEQIR ISMAIL KABASHI
• HYRIJEHAVZI QEMA

(BAJRAKTARI
• HYSMETE HAVZI TATARI

(BAJRAKTARI)
• KUJTIMHAVZI BAJRAKTARI
• MERXHIMETISMAIL KABASHI
• NAIMHAVZI BAJRAKTARI
• NEZIFEHAVZI DOCI
• NERXHIVAN ISMAIL KABASHI
• ALI ISMAIL KABASHI
• ESMA MUHARREM HAMDIU
• ALI FAIK HAMDIU
• HANE FAIKJANI
• KUSHE FAIK SKENDERI
• MYNEVERE FAIK SELIMI
• SHPETIM FAIK HAMDIU
• ARIAN HAZBIPUTO
• LUIZA HAZBI KAPSHTICA (PUTO)
• KANARINA HAZBI QYTETI

(PUTO)
• LILISAMI KRESHPA
• ALEKO ARQILE LENIS
• ANDREAARQILE LENIS
• ELPIDHA MICO LENIS
• SOFIAARQILE LENIS
• MERUSHE KUKA
• XHEVATNEZIR KUKA
• RRAPENEZIR KUKA
• BEQIR NEBISHEHU
• DESTAN NEBI SHEHU
• FERIT NEBI SHEHU
• LEBIBENEBISEJDA
• LUTFI NEBI SHEHU
• NAFIJE NEBIHOXHA
• XHARIJENEBI TOTA
• ZAIM NEBI SHEHU
• ZOJE NEBI LASHI
• NIFEHAXHIVISHA
• ADYLE QAZIM SHIMA
• AHMET QAZIM VISHA
• BUJAR QAZIM VISHA
• HIDER QAZIM VISHA
• LEFTERIJE QAZIM KUKA
• LUAN QAZIM VISHA
• NAILE QAZIM KUKA
• SHPRESA QAZIM KANI
• JORGJILUÇIDOGA
• LILJANALUÇI DOGA
• DITORE ISLAM LAMKA
• ÇAUSH SEITLAMKA
• FATMIRSEITLAMKA
• SEFER SEITLAMKA
• SELMAN SEIT LAMKA
• SKENDER SEIT LAMKA
• TAJANESEIT RRAPA
• VALENTINA SEIT SINADEMI
• ARETI THANAS NUSHA
• KRISTO SOKRAT NUSHA
• VIKTORIAGRIGOR PANDELI
• KRISTO THOMA PANDELI
• JANI THOMAPANDELI
• VANGJEL (EVANGJELLOS)

THOMAPANDELI
• THODHORI (THEODHOROS)

THOMAPANDELI
• NAZIMEKAREMAN LAZE
• AVDYL IBRAHIMLAZE
• BATJARIBRAHIM LAZE
• DALLENDYSHE IBRAHIM

KUCUKU
• HYDA IBRAHIM LAZE
• ISMAIL IBRAHIMLAZE
• KUJTIMIBRAHIMLAZE
• LIMA IBRAHIM SHABANAJ
• QAZIMIBRAHIM LAZE
• SUZANA IBRAHIMQAMA
• ZYLYFTAR IBRAHIMLAZE
• ARISTULLA NIKOLLA PAPA

• KASIANIJORGJI KORAQIDHI
• LLAZO JORGJI PAPA
• RINAJORGJIMAKO
• KRISTO JORGJI PAPA
• OLLGA JORGJI STERJO
• GJYLKE BEKTASH OSHAFI
• MEDINE SEZAI JACELLI
• LEFTERIJE SEZAI DUMBO
• NAMIKSEZAIOSHAFI
• FATBARDHA SEZAIMOLLA
• BARDHYL SEZAI OSHAFI
• ZALO SEZAI
• TESLIKO MALO ZENELI
• NUREDIN MAKSUT ZENELI
• SHEFITMAKSUT ZENELI
• FIQIRIJE MAKSUT ZENELI
• FROSINA MAKSUT ZENELI
• NEFAIL MAKSUT ZENELI
• QEMAL MAKSUT ZENELI
• SHABAN MAKSUT ZENELI
• VEZIREMAKSUT SENE
• HANIFESHABAN BIÇAKU
• FERIDBILAL BIÇAKU
• XHEVDET BILAL BIÇAKU
• MEHDI BILAL BIÇAKU
• REFIJEBILAL DOSKU
• SABRIJEBILALALLA
• MYFIDBILAL BIÇAKU
• XHEVRIJE BILAL QOSJA
• SOSE LLAMBRO KALLUSHI
• ANA DHIME KONOMI
• KATERINA DHIME ÇALI
• JORGO DHIMEKALLUSHI
• ARIKLI PAVLLO PAPULI
• LEFTERIVASILTASO
• MIKAIL VASIL PAPULI
• ANDONETA VASIL BALIKO
• VJOLLCA VASIL GJYLAMETI
• EDMOND VASIL PAPULI
• PANDELIVASILPAPULI
• MRIJE KOLGJOKA
• DEDE NIKOLL GJOKA
• PJETER NIKOLL GJOKA
• DJELLENIKOLL COLAJ
• MARIJENIKOLL SOFTA
• HURMAMAKSUT MAHMUTLLARI
• BHIJE NEXHIP HOXHA
• HAZIS NEXHIP MAHMUTLLARI
• ENVER NEXHIP MAHMUTLLARI
• NIKOLLE PESHK GJOKLAJ
• FRAN PESHK GJOKLAJ
• PJETER PESHK GJOKLAJ
• MARI PESHK PECNIKAJ
• FERIDENEKI BALLI
• MINUSHE NEXHIP BALLI
• SOFIANEXHIP XHINDI
• BERNARDA NEXHIP ËILDEN
• MANUELANEXHIP SPAHIU
• LIRI NEXHIP MANAJ
• FIQIRET MASAR ÇIZMJA
• NAIMEMASAR TURKU
• XHEMAL MASAR ÇIZMJA
• BASHKIM MASAR ÇIZMJA
• SHPRESA MASAR BROCA
• HAMIDMASAR ÇIZMJA
• HYSNIJEDALIP MERSULI
• HEKURIJE SULEJMAN HOXHA
• VEZIR SULEJMAN MERSULI
• DONIKA (FATIME)SULEJMAN

PRIFTI (TEROLLI)
• NERI (NEIR) SULEJMAN

MERSULI
• FERZILET SULEJMAN KOLAMI
• FLUTURIJE SULEJMAN NOKE
• STASIJE ANDRE BARDHI
• LIRIJESPIRO TOLLUMI
• VIKTORSPIRO BARDHI
• OLIMBI SPIRO DUNDO
• KATERINA SPIRO MERDANI
• DHIMITER SPIRO BARDHI
• PETRIT SPIRO BARDHI
• GEZIMSPIRO BARDHI
• VASIL SPIRO BARDHI
• KRISTINA SPIRO SULANJAKU

• DONIKA PETRAQ KULE
• ALEKO ANDREA DHIMA
• ANTIGONIANDREA KRISTO
• REFAT ORMEN MUÇAJ
• NEBIESULOMUÇAJ
• FASLLI REFAT MUÇAJ
• FETI REFAT MUÇAJ
• JASHAR REFAT MUÇAJ
• FARIE REFAT DANAJ
• NASLIEMAHMUT KOVAÇI
• NAZMIJE MAHMUT KOVAÇI
• GEZIMMAHMUT KOVAÇI
• SEJMEN MAHMUT KOVAÇI
• LINDITA MAHMUT META
• XHEVO RRAPUSH HITAJ
• REXHOÇELO SULAJ
• METO ÇELO HETAJ
• AGOÇELOHETAJ
• HITO ÇELO HETAJ
• VITE ÇELOHITAJ
• DILA PREL PECAJ
• TOMPREL DUKU
• MARIJEPRELVOCAJ
• VUKSAN PRELDUKU
• DEDE PRELDUKU
• FAHRI XHEMAL
• REFIKXHEMAL
• MYZE XHEMAL
• DAKE PREND HILA
• LEZEPREND LLESHI
• PRENA PREND PERGEGA
• GJON PREND MARKU
• MARIAKIÇO DANGA
• ARETI JANIBOCI
• ATHINA JANI NACI
• ELISAVETA JANI MARINI
• KRISTO JANI DANGA
• HURMANURE CEKRANI
• SHEGEBEKTASH SHEHU
• NAMIKBEKTASH CEKRANI
• KUJTIMBEKTASH CEKRANI
• LIRI BEKTASHSHEHU
• DHESPO VASIL STAVRO
• FILIPÇAVO KARAXHOTI
• GALIA ÇAVOMANO
• KOLA ÇAVOKARAXHOTI
• JORGO ÇAVO STAVRO
• JANI ÇAVO STAVRO
• THOMAÇAVOKARAXHOTI
• FOTO ÇAVOSTAVRO
• VASIL ÇAVOSTAVRO
• XHIXHESHABAN ÇELAJ
• LAJE HYSENTHORJA
• SIBEHYSEN DUSHAJ
• SAIT HYSEN ÇELAJ
• ZYKE HYSEN DANI
• HYRIJEHYSENALIJA
• XHELALXHEZO ASLLANI
• MAKBULE QERIM ASLLANI
• DONIKA XHELAL LUMI
• XHEZO XHELAL ASLLANI
• KATRINE DODE
• LULASH ZEF
• NIKËZEF
• MHILL ZEF
• MARIJEZEF
• MEROPI NIKOLLA XHOJA
• ALEKSANDER NIKOLLA XHOJA
• AKSINJA NIKOLLA XHOJA
• MARIANTHI ANASTAS KONDI
• SPIRO KOSTAKONDI
• STAVRULLA KOSTAKOÇA
• ANTHULLAKOSTA ÇAMI
• MIHAL KOSTA KONDI
• NAUN PETRO DAJA
• KOSTANDINASTERJODAJA
• FANIJE NAUN
• PETRONAUN
• AISHE HYSEN FEZA
• ZENEL SELIM FEZA
• SELIME SELIM KARAJ
• RABUSHE SELIM HYSA
• FATIME SELIM ZHABINA
• MUSA SELIM FEZA

• XHEMILE SELIMKOÇI
• ISMAIL SELIM FEZA
• MEREME SELIMKASA
• GJYLE SELIM ÇEKA
• JANUZSELIM FEZA
• ATHINA (XHEVRIJE)

SELAM SULIS
• PERIESELAMSHEHU
• RRAPO SELAM AGALLIU
• AGATHISELAMKOXHAJ
• FERRIKSELAM AGALLIU
• JEMINESELAMSHEHAJ
• MERUSHE SELAM ZYBERLLI
• NUREDIN SELAM AGALLIU
• VASIL (YLLI) SELAMCACI
• SHAQENDUE GJELAJ
• DIELL NDUE PRENGA
• FILE NDUERUDI
• SOFIALLAZAR KALEJA
• VASIL LLAZO KALEJA
• MIHAL LLAZO KALEJA
• MENEKSHE REXHEP KONDAJ
• NIHAT RAZIP KONDAJ
• ELISABETA RAZIPSHEHAJ
• KASTRIOTRAZIP KONDAJ
• ZAGOLL SHEFQET MUSTAFARAJ
• XHEMAL SHEFQET MUSTAFARAJ
• DITURI SHEFQET
• SHANIKO  SHEFQET  SHEHU
• DHIMITRAANDREA JAKOVA
• PETROANDREA LEKA
• VANI ANDREA LEKA
• MARTHAILIAANASTASI
• IROME ILIAKONDI
• TEKIVELI MAJA
• FRANODODË MAKA
• LITE ARIF
• DRITA  (KATERINA)  METUSH

JALLI
• ANDREA (NEVRUZ) METUSH

KABASHI
• PETRO (PETRIT)
• XHIMI (SHKELQIM)
• BEDE NEZIR KUKA
• AQIFREXHEP KUKA
• VELI REXHEP KUKA
• MUSTAFA REXHEP KUKA
• NDERIM (NERIM) REXHEP

KUKA
• SANIE REXHEP KUKA
• ZOJE REXHEP HYSA
• AISHE REXHEP SULA
• XHARIE REXHEP NDREKA
• BEHAREREXHEP FRISKU
• LUSH NDREK SHKURTAJ
• LAZER NDREK SHKURTAJ
• GJYSTE NDREK KOPSHTI
• URANIALEKSZBOGO
• KALIROJANIDHIMITRIADHI
• ARESHNIA JANI GJIKOPULLI
• THANAS JANI ZBOGO
• FOTO JANIZBOGO
• SELIM HALIT
• ELMAS HALITTURJA
• ELMIHALIT TURJA
• AGIM HALITTURJA
• TOM (TOMO) GJERGJ HYSAJ

(GJELOSHAJ)
• SANDER (SANDRO)GJERGJ

HYSAJ (GJELOSHAJ)
• LUIGJ (LUVIQ) GJERGJHYSAJ

(GJELOSHAJ)
• AMALIA JANILA
• ALEKSANDRA AQILEAMEHILLI
• ARIADHI AQILEA MILO
• SOTIRE AQILEA MAKOÇI
• FOTINA AQILEA GJONI
• SHOSHANA AQILEA BIFSHA
• SOFIAAPOSTOL BADO
• ANASTASIA APOSTOL BEI
• FOTIAPOSTOL CANO
• KRISTO APOSTOL CANO
• FEHIMEMUSTAFA PIPA
• NEDRET MUSTAFAKALAKULA

• BUKUROSHE MUSTAFASHEHU
• PRENGZEF NDOCI
• PRENGDEDKOLA

(GJONMARKAJ)
• MEDIN MEHMET MECE
• SABRIJEMEHMET RAKIPI
• MITAT KADRI MUZHAQI
• RYSTEMKADRI MUZHAQI
• ISMETEKADRICEKANI
• SABIREKADRIKONDRAXHIU
• TOLIFERIK LIKAJ
• FATIME FERIK SHENAJ
• FUATKARAFIL TURANI
• HASAN KARAFIL TURANI
• FERUZE KARAFIL TOPCIU
• VEZIREKARAFIL STERMOLLI
• ORHANKARAFIL TURANI
• SHYQYRI KARAFIL TURANI
• XHEVAIRKARAFIL TURANI
• SABIE FADILSALIKO
• ELMAS ZENEL SALIKO
• DASHMIRE ZENEL VEIZI
• MYDINZENEL SALIKO
• SAZAN ZENEL SALIKO
• PERUZEZENEL KREKA
• XHEMAL ZENEL SALIKO
• KASTRIOTZENEL SALIKO
• HATIXHEZENEL VEIZI
• ESMA HYSEN ÇAUSHAJ
• HYSEN ALI ÇAUSHAJ
• DULE ALI ÇAUSHAJ
• ARIFALI ÇAUSHAJ
• VERO ALI ÇAUSHAJ
• DUDE ALI NELAJ
• REFAT ALI ÇAUSHAJ
• JAK LLESH GJINAJ
• XHEVALINLLESH GJINAJ
• NDUE LLESH GJINAJ
• ZARIFESALIHHOXHA
• SULEJMAN SELMAN HOXHA
• KADRIJE SELMANHOXHA
• SELAJDIN SELMANHOXHA
• IVZISELMAN HOXHA
• SALIH SELMAN HOXHA
• SANIJE SELMAN HOXHA
• ILIRJETSELMAN HOXHA
• BAJAME (VATHE) ISMAIL

GALLUSHI
• TAIP XHEMAL GALLUSHI
• MELEQE XHEMAL GALLUSHI
• SHEQEREISUF BEJTJA
• HANE ISUF BAÇI
• FERIT MUSASTAFANASI
• HYSNI MUSASTAFANASI
• RIHANEMUSA MILUKA
• HASIJE MUSARUÇI
• SHABAN SULEJMAN FETO
• RAMI SULEJMAN FETO
• XHEVATSULEJMAN FETO
• DRITESULEJMAN MUCKA
• MYRVETSULEJMAN FETO
• NAXHIJE QAMIL NDREU
• ENGJELL HAQIF NDREU
• ENGLANTINA HAQIF ZYLFI
• ANILA HAQIF LAMAJ
• RREZI (RREZEARGJENDA)

HAQIFNDREU
• MARIATHOMA SHTREPI
• SPIRO PAVLLO SHTREPI
• DHIMOKRAT PAVLLOSHTREPI
• HYLVIJE GANI ÇIPI
• HAXHIRE NJAZI ÇIPI
• DRITA NJAZI ÇIPI
• MARTINPRELE GJONKOLAJ
• BEHIJEBELUL MULLALIU
• LEOPOLDA DOMENIKO MUJA
• TOMORRISMAIL MUJA
• SHPETIM ISMAIL MUJA
• HAJDAR ZENEL DALIPI
• HYSNIJEZENEL LEVENISHTI
• ENGJELL ZENEL DOSTI
• HAZIS BAFTJARMJEKRA
• FIORENCA GJON SOKOLI
• ALBINA GJONBUSHATI
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• GJORGJETA GJONKABASHI
• NIKOLIN (KOLE) GJON

DESTANISHA
• SEFEDIN ISLAMDOSTI
• HALIM ISLAM DOSTI
• VANGJEL THEODHORÇOKA
• AFERDITA THEODHOR RAMA
• ALEKSANDER THEODHOR

ÇOKA
• SOTIR THEODHOR ÇOKA
• GERALDINA THEODHOR MIHALI
• LEME JASHAR AGOLLI
• NIJAS RRAPUSH AGOLLI
• NAMIT RRAPUSH AGOLLI
• ZENI RRAPUSH AGOLLI
• REXHAHIL RRAPUSHAGOLLI
• QERIM RRAPUSH AGOLLI
• VALIK OSMAN LITA
• VEHAP OSMAN LITA
• HANIFEOSMAN ELEZI
• SHERIF OSMAN LITA
• SHUKRIE OSMANNDREU
• VALIK OSMAN LITA
• RRAHIM OSMAN LITA
• VEHAP OSMAN LITA
• HANIFEOSMAN ELEZI
• SHERIF OSMAN LITA
• SHUKRIE OSMANNDREU
• VALIK OSMAN LITA
• HANIFEOSMAN ELEZI
• SHERIF OSMAN LITA
• SHUKRIE OSMANNDREU
• MUHARREMDERVISHIZITI
• HAXHI DERVISHI QIRA
• ZENEPE DERVISHI AJAZI
• MEME ( MEREME) DERVISHI

KALESHA
• GJELË NDREK NDOJ
• TONE MARTIN KOLAJ
• MRIKE MARTIN LLESHI
• DAKE MARTIN GJERGJI
• ROZE MARTIN MARKU
• MRICE DOD RAJTA
• DOD PRENG RAJTA
• MARTIN PRENG RAJTA
• ZEK PRENGRAJTA
• MIRASH (MARASH) PRENG

RAJTA
• MARIJEPRENG BUSHKOLAJ
• BAKILATIF NEZHA
• XHEMILE LATIF ÇELA
• NADIRELATIFKUÇI
• FAIK LATIF NEZHA
• FERIT LATIF NEZHA
• ZOICAPETRO DALLA
• MITRO PETRO LOLI
• VANGJEL PETRO
• LLAMBRO PETROKOKALI
• NIKOLLAPETRO LOLI
• KOSTANDINSIMON PRIFTI
• PIROSIMON PRIFTI
• DAVE PJETER NDOJ
• NDUE PRENG NDOJ
• GJET PRENG NDOJ
• ZEF PRENGNDOJ
• SHKURTPRENG NDOJ
• HANKE ISACENAMETI
• OSMANISAXHETANI
• KUDRET ISA XHETANI
• PETRIT ISA XHETANI
• FLLORENDIAVLLASIQENDRO
• ELENI JANI BARDHOKA
• VASIL JANI QENDRO
• ANDONINAJANI SHUXO
• FRIDHERIQIJANI DODO
• STAVRO JANI QENDRO
• ARISTOTEL JANI QENDRO
• ADEM BAJRAM RROGAMI
• RUSHEBAJRAMMEHMETI
• AJSHE BAJRAMAGAJ
• BUTE BAJRAM AGAJ
• RUSTEM BAJRAM RRAGAMI
• DRITA ABAZ RRUSHI
• KASTRIOT RAMAZAN RRUSHI

• MUSTAFA RAMAZAN RRUSHI
• VALBONARAMAZAN BASHA
• SHAHIN XHEMAIL DEMA
• BEQIR ABAZ VRENOZI
• ISUFABAZ VRENOZI
• BELUL ABAZ VRENOZI
• FETIH ABAZ VRENOZI
• XHEVRIJE ABAZ BEGAJ
• SANIJE ABAZ RAPUSHI
• KEZE ABAZ BEQIRAJ
• ENVER ABAZ VRENOZI
• AZBIJE SHAZIMAN DEHARI
• AJASSHAZIMAN ARIFAJ
• BUKURISHAZIMANBAJRAMI
• SHAIBI HAMIT FEJZULLA
• SALI VEIS FEJZULLA
• TAIP VEIS FEJZULLA
• RUSHIT VEIS FEJZULLA
• MEHMET HALIL SHOTI
• ADEM HALIL SHOTI
• GJELA GJOKDODA
• MARIEZEF GJOKOLAJ
• TEREZE ZEF LLESHI
• FATIME ZOG DUSHAJ
• AJSHE JAKUP HAKLAJ
• HAJRIEJAKUP DEMAJ
• XHAFER JAKUP DUSHAJ
• TAFËJAKUP DUSHAJ
• SHANIKO JAUP
• RABIESHEFIT KAMBERAJ
• RIZA SHEFITHOXHAJ
• VELEDIN SHEFITKRISTO
• QEMAL SHEFIT HOXHAJ
• SEFER SHEFIT HOXHAJ
• HABIBE SHEFIT HOXHA
• BILBILSHEFIT HOXHAJ
• SHPRESA ALI RRULI
• QAMURANE ( QAMILE)

ALI KUÇI
• FATMIRA (FATIME) ALI

SELENICA
• KUJTIMALI KUÇI
• LUAN ALI KUÇI
• ZHANETA ALI CAKMAKXHIAN
• LUMTURI AVDULLA  GJATA
• XHEVIQARE (SHIVEQARE)

AVDULLA SADIKAJ
• BAKIAVDULLA ALIÇKOLLI
• SALI AVDULLA ALIÇKOLLI
• KËZE HALIM SHUPE
• FATIME MALUSH KABA
• NIMETE MALUSH ZHUPA
• QAMILMALUSH SHUPE
• ENGJELLUSHE MALUSH ZHUPA
• SKENDER LUAN MANE
• DHIMITRI (HAMIT)LUAN MANE
• ROBERT LUAN MANE
• TANIA LUAN KOLONJA
• SUZANA LUAN MANO
• VERA LUAN GOGOLI
• MUAZES NURI MUCO
• TEFTA NURI MALASI
• HAXHI (BAJRAM) NURI

MUKAVELATI
• AGIM NURI SAMUNDJA
• ISANURI MUKAVELATI
• MAHMUDE NURILOCA
• BYNIAMIN NURI SAMUNDJA
• MARA PRENG SHKURTI
• DILENDUEGJONAJ
• GJON NDUE SHKURTI
• PRENA NDUE VLADI
• LLESH NDUE SHKURTI
• PAL NDUESHKURTI
• SHEQERE ISA RUSHITAJ
• LILJANAFERIT MULLAMETI
• FATMIRA FERIT RUSHITAJ
• BASHKIM FERITRUSHITAJ
• DRANDE LEKË SUFAJ
• GJETO LEKË XHAJAJ
• PJETER LEKËXHAJAJ
• ANGJELLO KICO ZAHO
• OLLGA MIHAL COMI
• SPIRO MIHAL ZAHO

• ELEFTERIA MIHALDHUKA
• ARISTIDHMIHALZAHO
• STEFAN MIHAL ZAHO
• IDAJETE NAZIFCAPA
• HATIJE RIFATTIFEKÇIU
• KUJTIMERIFATTAFÇIU
• QANI RIFATCAPA
• PRENEGJONGJONAJ
• VLASH PRENG GJONAJ
• GJELINA PRENG VATA
• NEXHIE YSMET HAMITAJ
• BEHAR QEMAL HAMITAJ
• EDA QEMAL FEJZULLA
• NJAZI QEMAL HAMITAJ
• NASIBI QEMAL HAMITAJ
• PERPARIMEQEMAL ZEQO
• SOFIEAVDI PALUSHI
• DASHNOREETHEM MENGJESI
• ANDREAETHEM PALUSHI
• ROLAND ETHEM PALUSHI
• ZHONELAETHEM PALUSHI
• GJELE LLESH LULI
• DAVE NDUE ZHAVARI
• DILA NDUENOKA
• BARDHE NDUECAKA
• GJON NDUE LULI
• MARIENDUE TOTRAJ
• FEIMEQAMIL CËRI
• XHEVAIRMYRTEZA CËRI
• ISMETE MYRTEZA TARE
• MYDINMYRTEZA CËRI
• ELENI (FERZILETE)

MYRTEZAHOXHA
• SAFET MYRTEZACËRI
• KADRIHASANHOXHA
• BEGLIJE KURTISH HOXHA
• HAMIDEKADRISHEVROJA
• REMZIJEKADRI KASA
• BESHIRKADRIHOXHA
• RUZHDI KADRIHOXHA
• AZIJE KADRI DISHA
• TEREZE BALTODUSHI
• FILIPPJETËR DUSHI
• ZEF PJETËR DUSHI
• PAL PJETËR DUSHI
• GJYZEPINA PJETËR BYTYCI
• DYLBË GANIÇELA
• BALIL GANI MUÇOBEGA
• KALO GANI MUÇOBEGA
• HAXHO GANIRAMA
• SKENDER GANIMUÇOBEGA
• MJAFTONI GANIMEHMETAJ
• VANGJEL (MYRTO) GANIMARKO
• ARIFGANI MUÇOBEGA
• LEME SELMAN BLLIKU
• MUSTAFA HEKURAN BLLIKU
• AHMET HEKURAN BLLIKU
• SELMAN HEKURANBLLIKU
• FAIK HEKURAN BLLIKU
• ELMAZ HEKURAN BLLIKU
• XHEVRIJE HEKURAN DELIU
• PERLAT SHQFQET GJOLEKA
• HYSEN SALI ORMANI
• BEHARESALINELAJ
• FATMIRSALI ORMANI
• ENVER SALI ORMANI
• AGIM SALIORMANI
• KOSTAQ JANI (JOVAN) XHUVANI
• VLADIMIR JANI/JOVANXHUVANI
• PROKOP JANI/JOVANXHUVANI
• BAFTJAR HAJREDINBUCI
• SULEJMAN HAJREDIN BUCI
• DONIKA OSMAN AJAS
• KASEM OSMAN GAZEPI
• ENGJELLUSHE OSMAN

MBRESHTANI
• NEIM OSMAN GAZEPI
• SKENDER OSMANGAZEPI
• STAMATOVASIL BUDRI
• LLAMBRO VASIL JORGAQI
• POLIKSENI VASIL ANGJELI
• FOTINI VASIL SHQEVI
• NADIREBAJRAM BUZHIQI
• KADRIBAJRAM SATA

• SALI BAJRAM SATA
• HAKIK BAJRAM SATA
• MINE HAZIS KURTI
• HANKE HAZISBRAHILIKA
• KASEM HAZISSHEHI
• ÇUPE HAZISDOÇI
• HAMIT HAZISSHEHU
• TUSHE HAZISXHETANI
• SANIJE HAZISHYSA
• HARIZ YZEIR VELEDI
• NEXHIP ISUF TALELLI
• QESERE MITAT KALAJA
• NAIMEMITATRECI
• NEXHMIJE MITAT BOGDANI
• MEREME MITAT HOXHA
• SABRIJEMITATMARA
• HAMIDEMITAT FAJA
• GEZIMMITATVORPSI
• ZULFIZHEHAZBI DELIA
• PAJTIM ISMAIL DELIA
• PETRIT ISMAILDELIA
• MUHAZEZE (QIBARE) ISMAIL

VEJZATI
• JORGO THODHORITHANO
• KOCO (KOSTANDINOS)

THODHORI THANO
• KRISAVJI THODHORI BABI
• NIQIFORA THODHORIÇIKO
• ARETI THODHORI ALEKSI
• VEZIRESAFETRESULAJ
• XHEKOSAFETHAMATAJ
• SHERO SAFET ÇELA
• MBETE SAFETPASHAJ
• JONUS SAFETHAMATA
• RAKIBESAKO BRAHO
• KADRIESALIKO AHMETAJ
• HANUSHE SALIKO BRAHO
• VENDIMSALIKO BRAHO
• KUJTIMSALIKO BRAHO
• SAMISELMANVENDRESHA
• ABAZSELMAN VENDRESHA
• TAJARSELMAN VENDRESHA
• TOFIKSELMAN VENDRESHA
• XHUMA ZYBERSALLAKU
• XHEMAL MEHMET SALLAKU
• KADRIMEHMET SALLAKU
• SANIJE MEHMET SHULLAZI
• ZYBER MEHMET SALLAKU
• XHAVIT MEHMET SALLAKU
• MUHARREM MEHMET

SALLAKU
• BEDRIJE SEITRODA
• OSMANSELIM RODA
• ZYDI SELIMRODA
• SHEFIKO SELIMDAJTI
• RODAMIR SELIM RODA
• QAZIMHAXHI KASTRATI
• NAZIREHAXHI TAHIRI
• NEXHMIJE HAXHI TAHIRI
• SANIJE HAXHI METI
• VEHIBE HAXHI KALEJ
• XHEVITHASANORMENI
• SHYQO HASAN ORMENAJ
• HYSO HASANORMENAJ
• HAJDAR QAMIL ZEKTHI
• GJYLE QAMIL ÇULLHAJ
• VULE QAMIL ÇULLHAJ
• SULEJMAN QAMIL ZEKTHI
• SHABAN ALI GJYLI
• NEVRUZ ALI GJYLI
• TEFIK ALI GJYLI
• SELAMIALI
• RAMADAN ALI GJYLI
• HAJRE ALI XHAFI
• YSNIJE ALI SALIASI
• ASLLANMAHMUT LIKA
• MUSA MAHMUT LIKA
• QAZIMMAHMUT LIKA
• RAMAZANMAHMUT LIKA
• VASHE MAHMUT DOGJANI
• SHUKRIJE MAHMUT SHEHU
• METERGJIN COLI
• MARK LEK COLI
• MRIKE LEK PERLESI

• DAVALEK TUSHA
• GJERGJ LEK COLI
• GJON LEK COLI
• TEREZE LEK MHILLI
• LIZE LEKMARKOLAJ
• DRANDE LEK LLESHGEGAJ
• PRENËLEK MALAJ
• SABIJE ASLLAN MEHJA
• SHAZE ASLLAN VOGLI
• DEMIR ASLLAN MATERA
• HIKEASLLAN HASKU
• TELHA ASLLAN MATERA
• LLESH NDUE DEDA
• LIZA NDUEGJERGJAJ
• ESMA RAMADAN MEBELLI
• FERIT TEFIK MEBELLI
• PETREF TEFIK MEBELLI
• ENISETEFIK MEBELLI
• NAMIKTEFIK MEBELLI
• NURIETEFIK CEKA
• BUKUROSHE TEFIK XHIANI
• DYLFIQARE TEFIKHALILAJ
• FLORESHE TEFIKSHEMAJ
• GELARDINA TEFIKSPAHIU
• RESHAT TEFIK MEBELLI
• KRISTIN  XHOXHIKUSHI
• SOKRATRAKO KUSHI
• YLLI RAKOKUSHI
• GENCI RAKO KUSHI
• ELIDA RAKO TODRI
• FIRUZEMALOPASHO
• MALKO REFAT PASHO
• VESEL REFAT PASHO
• FATMIRREFAT PASHA
• AFROVITI GRIGOR SKAPETA
• THEONIGRIGOR ZERI
• AMALIA GRIGOR XHUMBA
• NIKOLLA GRIGOR PAGUNI
• THOMA GRIGOR PAGUNI
• FATIME BATOAGOLLI
• TEFTABARJAM AGOLLI
• TEKIBARJAM AGOLLI
• HATIXHE BARJAMDURRO
• BARIJEBARJAMISA
• FATIME KURTBAJRAMI
• NEXHBEDINABAZ BAJRAMI
• SHEFKI ABAZBAJRAMI
• RAZIJE ABAZ SEJDINAJ
• LIRI ABAZ BAJRAMI
• MARK SOKOL SHULLANI
• VASILLO DHIMITER DISHO
• ELENI MIHAL JERONDATI
• JANULLAMIHAL DISHO
• SKENDER XHEMALMESI
• ERMIRASKENDER DIBRA
• HYSNIE NEXHIP MENKA
• HABIBE RAMADANKUQO
• FERIDERAMADANMETAJ
• NAZIMERAMADAN METAJ
• HATIJE RAMADAN PAVELI
• ZENEPE HAMIT BAKIAJ
• LIRI DAJLAN SINANI
• FLORA DAJLAN BAKIU
• NURIEDAJLANHALILI
• AGRON DAJLAN BAKIAJ
• NDUE LUKA
• FERIDEYZEHIR KULA
• HYSNIJE EMIN MUSAI
• HALIMEEMIN KULA
• SEFER EMIN KULA
• MYREDIJE EMINMANELLARI
• HEKURAN EMINKULA
• VIOLETA EMIN XHANGOLI
• VERGJINUSHE EMIN

DULELLARI
• HAJDAR MALIQ SALIAJ
• BEHARIMALIQ SALIAJ
• EQEREM MALIQ SALIAJ
• SANIE MALIQ HALILI
• SALI MALIQ SALIAJ
• ZEQINEMUHARREMLLOÇI
• ALI MUHARREM DAJA
• SANIJE TEFIK BURIMI
• AFERDITA EMRULLA PEPI
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• QAZIMEMRULLA BURIMI
• BASHKIM EMRULLA BURIMI
• BARDHYLEMRULLA BURIMI
• TEFTAEMRULLA LLAGIU
• PETRIT EMRULLA BURIMI
• SKENDER EMRULLA BURIMI
• DILEBILAL HYKA
• DONIKASABRI XHAOLLARI
• SHEBISABRI HYKA
• ABAZBEQIR BIÇAKU
• BESNIKXHEVDET BALLANCA
• SKENDER XHEVDET BALLANCA
• GJENC XHEVDET BALLANCA
• BAFTJAR XHEVDET BALLANCA
• NAIMXHEVDET BALLANCA
• MENDUHIJE XHEVDETMETALLA
• VJOLLCA XHEVDET VUCITERNI
• NAPOLON XHEVDET BALLANCA
• PASHE XHEMALPICARI
• MUHARREMMUSA PICARI
• ISMAIL MUSAPICARI
• SANIJE MUSASHAMETI
• LULEMUSA LULI
• HAJDIJE (HIDIJE) MUSA

KOLLARI
• KAJEAVDIPICARI
• BESNIKMUSA PICARI
• VENETIK VELI METHOXHA
• MINEKO VELIFETO
• BUJAR VELI METHOXHA
• EDIJE BEKTASH AGALLIU
• HAXHI DILAVER AGALLIU
• MYQEREMDILAVER AGALLIU
• DHIONISIA MIHAL PAPA
• ALEKSANDRA MINAFILO
• FLORIKA MINAIGUMENIDHI
• THANAS MINA PAPA
• SKÉNDER ALI KAZIU
• MASLLAN ALI KAZIU
• MEHMET ALI KAZIU
• SELIM MUSÉ AHMETAJ
• HASIMEMUSÉ HOXHAJ
• FEJZI ALEM BANUSHAJ
• XHELADIN ALEM BANUSHAJ
• SHKENDIJE LUFTULLA

STERMASI(HOXHA)
• MUHAMET FAIK HOXHA
• LUFTAR FAIKHOXHA
• GJYLE FAIK HOXHA
• AJETFAIKHOXHA
• IDARIK FAIK HOXHA
• MEKONUHHAXHI
• EQ(E)REMABDYL HAXHIA
• ALI ABDYL HAXHIU
• NAKIJE ABDYLMANOPULLI
• TEFTAMAKSUT MANÇE
• DEZDEMONAMAKSUTTERTARI
• SIGFRID MAKSUT ZHITI
• VEPROREMAKSUT METE
• SUZANA MAKSUT FAMA
• DONIKA MAKSUT AGARAJ
• SAZAN MAKSUT ZHITI
• MARA DEDE MARKU
• PRENA MARK MARKU
• SIMON ZEF MARKU
• DILA ZEFMARKU(DEDGJONI)
• MARA ZEF MARKU(BARDHII)
• MRIKAZEF MARKU(DOKU)
• ATHINA FOTO KUSHTI
• JORGO FOTO PAPAKRISTO
• EFTIHIA FOTO PAPATHANASI
• VANGJEL FOTOPAPAKRISTO
• JANULLAFOTO KALLOJERI
• SHAKE ELEZI
• BAHTJAR (THEODHORAQ)

SALI ELEZI
• LADYFE ISMAIL PINDERI
• FERDES ISMAIL HABIP
• BAJRAM ISMAIL ELEZI
• NAXHIJE QAZIM MAQELLARA
• ANIFETQAZIM CAMI
• BEGZOKARAFIL HOXHA
• AHMET MANXHAR HOXHA
• TAIP MANXHAR HOXHA

• XHIKOMANXHAR SHPREPA
• PELLUMBE MANXHAR KERAJ
• ASTRITRAKIP KALENJA
• SKENDER RAKIP KALENJA
• GJON MARK GJOKA
• TONINGJONGJOKA
• ZEQINEQAZIM ÇARÇANI
• FARUK MYSLYMTORO
• TEKIMYSLYM ÇARÇANI
• ENGJELLUSHE MYSLYM

ÇARÇANI
• BUJAR MYSLYMNEPRAVISHTA
• RIZA SIM METALIAJ
• ISA SIM METALIAJ
• XHEMILE SIMVRANOCI
• SHEJE AHMET HASMUCA
• DILA GEGÉDODAJ(CARA)
• GJELE GEGÉ  TOTA (CARA)
• QAMILEYMER AGO
• BEHIJEALUSHGJINI
• MAKSUTALUSHAGO
• XHAVIT ALUSHAGO
• SHABAN ALUSHAGO
• SHAQIR ALUSHAGO
• HAZIZ ALUSHAGO
• KASIANITELI HARBACI
• PETRAQ VASIL HARBACI
• ELENI VASIL HARBACI
• STEFAN VASILHARBACI
• PRENELLESH ZEFI
• MRIKE LLESH PERGJOKA
• SHPRESA HYSEN NERPJETRI
• SHYQRI RAMAZAN NERPJETRI
• NIKOLLNDUE GJINI
• PASHKE NDUE MUSTEQJA
• LEZENDUE DEMA
• PASHK NDUE GJINI
• HARIKLIFOTO ÇARO
• LAME MIHAL ÇARO
• LIZA SHKURT SHYTI

(TUCI)KOLA
• NIKOLLSHKURT KOLA(TUCI)
• PJETER SHKURT KOLA(TUCI)
• MRIKÉ SHKURT

DODA(TUCI)KOLA
• RABIJESADUSH PRROJ
• KUSHE YZEIR KASA
• HUME YZEIR ESHJA
• QEMAL YZEIR PRROJ
• BEHXHET YZEIR PRROJ
• DILAVERYZEIR PRROJ
• FATIME YZEIR ARAPI
• BEHIJEYZEIR LUTA
• TABENE SHAIN GJOLENA
• HUME ZENUNHYSA
• RAMAZANZENUN GJOLENA
• MAKSUTZENUNGJOLENA
• REFIJEZENUNBULLARI
• NEKE ZENUNSEFA
• FERIDEZENUN SEFERI
• KADRIJE ZENUN PLAKA
• TUFIJE XHEMALKACI(UKA)
• BESIMXHEMAL KACI
• TUSH XHEMAL KACI
• XHIKOMAKSUT ILAZAJ
• MUJO VRAZHO ILJAZAJ
• FETI VRAZHO ILJAZAJ
• BEJO VRAZHO ILAZAJ
• BARDHE NIKOLLLALA
• MRIKE PJETERBUSHI
• ALEKS PJETERLALA
• PASHK PJETERLALA
• GJETAN PJETERLALA
• NDUE PJETER LALA
• FARIJE FERIK MURJA
• BARIJEHAJREDIN MURRJA
• BESIMRIZVAN MURJA
• VEBIJE TAFA
• QEMAL RIZVAN MURRJA
• NASIMERIZVAN MURRJA
• FEJZULLA RIZVAN MURRJA
• SHYQRIE(DONIKA) SALI

RRENGA
• RIZA SALI HOXHA

• DERVISH SALI HOXHA
• XHELADIN SALI HOXHA
• LUTFIE(LYTE) SALI COTA
• FOTINI STAVRO STOJA
• VESILIQI STAVRO PANAJOTI
• SPIRO STAVRO ZERVA
• HATIXHE SERJANMAHMUTAJ
• ARIFSERJAN AHMETI
• HANKOSERJANMECI
• NEDIME SERJANKASMA
• LIJE IBRAHIM BULLARI
• DANE DERVISHBAHA
• PASHO DERVISH BULLARI
• SADIDERVISH BULLARI
• PRENGNDUE DUKAGJINI
• NIKOLLPRENG DUKAGJINI
• PJETER PRENG DUKAGJINI
• DILEPRENGDUKAJ
• ALI KORA
• ALMANEKI ZADEJA
• GEZIMNEKI RADOVICKA
• GAZMEND NEKIRADOVICKA
• MARK GJERGJ GJERGJI/ÇIMA
• NDUE GJERGJ GJERGJI/ÇIMA
• MARIJEGJERGJKUMBULLA

(ÇIMA)
• KATRINA(Ë) GJERGJ

LULGJURAJ (ÇIMA)
• KOL GJERGJ GJERGJI/ÇMA
• NIKOLLGJERGJGJERGJI/ÇIMA
• SARTABEMUSLIHOXHA
• BALIL ABAZ HOXHAJ
• CAJUP ABAZ HOXHAJ
• LAVDOSH ABAZ HOXHAJ
• VEISABAZ HOXHAJ
• HAZBIJE ABAZ HOXHAJ
• IDRIZABAZ HOXHAJ
• ARBEN ABAZ HOXHAJ
• DEJE MUSASALLA
• OSMANREFAT SALLA
• NESHAT REFAT SALLA
• ANDREA REFAT SALLA
• LEME REFAT QEVANI
• REFAT REFAT SALLA
• DILA BIB DUKAJ
• GJERGJ MARK DUKAJ
• DEDMARKDUKAJ
• LOKE HASANSAHITI
• HAMIDIJE SHAQIR SAHITI
• HASAN LOKESAITI(MANOVI)
• ISUFLOKE MANOVI(SAHITI)
• SAQINE LUTAJ
• SELAM JACE LUTAJ
• MELEQE JACE PASHAJ
• EQEREM JACE LUTAJ
• HAMIDEJACESALAJ
• VJOLLCA TARKA
• GJEKE PJETERMIKAJ
• NIKOLLPJETERMIKAJ
• FRAN PJETER MIKAJ
• GJERGJ PJETERMIKAJ
• MARK PJETER MIKAJ
• LEKE PJETER MIKAJ
• NDUE PJETER MIKAJ
• LLESH PRENG KOLA
• MYQEREMXHAFER

KLOSI(MURATAJ)
• SHAQIR ZEBI
• SIBE ZEBI
• XHEVAIRE SHAQIR SALKURTI
• SALI SHAQIR ZEBI
• MIRVET SHAQIRZEBI
• VAHAP SHAQIR ZEBI
• NAXHIJE SHAQIR ZUNA
• HABIB DAUTLAZO
• VIOLETADAUTLASUFI
• DHURATADAUT DERVISHI
• MUHAMED DAUT LAZO
• LIRIJEDAUTVRAPI
• HAMIT JACE JACELLI
• TEREZE UJKAJ
• ANGJELIJE TOM VUKTILAJ
• MARK TOM UJKAJ
• ISLAM NUREDIN SULMATAJ

• MARE RIZA GJONI
• PRENGBARDHOKMIZA
• MARE FRANTINAJ
• NIKERROK TINAJ
• GJERGJ RROK TINAJ
• AGE RROK TINAJ
• VITORERROKTINAJ
• DIELLERROK TINAJ
• ROBERT FRASHERI
• FRENCIS ROBERT FRASHERI
• DANIELROBERT FRASHERI
• STELA ROBERT FRASHERI
• LUTFIJE(LUTE) REXHEP ÇUKAJ
• KALIJE TODI STAMATI
• DHIMITER TODI MERDANI
• SULEJMAN XHEVATAGOLLI
• LUMTURI XHEVAT ELEZI
• IKTIDAREXHEVAT GARAJ
• LAURESHA XHEVATELEZI
• GJINOVERTA XHEVATGEDAJ
• SOKOLSHABAN URA
• VALBONASHABANURA
• MERITA SHABAN URA
• ELMIRA SHABAN VELA
• ALIE RUSHAN AJDAR
• NEXHI SULEJMAN ELEZI
• HAVA SHABAN JUBANI
• QEUTHERE SHABAN GERÇARI
• MUHAMET SHABANELEZI
• SHYQYRI SHABANELEZI
• QEMAL SHABAN ELEZI
• RUZHDISHABAN ELEZI
• BAHRIJESHABAN BIZI
• ROZINA ZEF CEPI
• KARMELINA LUIGJ CEPI
• MIKEL LUIGJCEPI
• TONINLUIGJCEPI
• ILIALLAMBRO QIRICI
• KSANTHIPILLAMBRO PRIFTI
• JERASIMOLLAMBRO QIRICI
• DRANDE PREKCURAJ
• LEK LULASH CURAJ
• GJETO LULASH CURAJ
• ZEF LULASH CURAJ
• TEREZE LULASH KALAJ
• NIKLULASH CURAJ
• ISMAILHAXHI KASEMI
• SHEMSIHAXHI KASEMI
• HIKE SHEHI
• HAKIISLAMSHEHU
• FADIL ISLAM SHEHI
• ZEMRIEISLAM SPAHIU
• XHEVRIE ISLAMBAJRAKTARI
• LIRIEISLAM KOLA
• GJETO GJONDEKAJ
• PALOK GJONDEKAJ
• DODÉGJONDEKAJ
• DIELLÉGJONPEPAJ
• MRI GJON PEPAJ
• LULÉGJON LEKNIKAJ
• ZEF GJON DEKAJ
• NDOSH PALOK DEKAJ
• ALEKSANDRA PANO

DHIMOLEKSI
• SPIRO PETRO DHIMOLEKSI
• AMALI PETRO BOLLANO
• KOSTA PETRO DHIMOLEKSI
• PRENGZEF GJERGJI
• MARK ZEF NIKOLLI
• HASAN ELEZ TROTA
• SHERIFELEZTROTA
• EMIN SHEMSEDIN VLESHA
• LLESH MARK KOLA
• MARE MARK GJOKA
• ZEF MARKGJOKA
• MARTE MARK VLASHI
• GJON MARK GJOKA
• DILA NDUEGJINI
• PJETER MARK GJINI
• MARTE MARK GJINI
• MARTINMARK GJINI
• ARISTULLA VIKTOR

PAPAVANGJELI
• FIGALIQENDRO  PAPAVANGJELI

• SOFOKLI QENDRO
PAPAVANGJELI

• KATERINA QENDRO PAPPA
• JULIAILIA FRANGO
• ANDROMAHI KOSTA QIRO
• ANASTASIA KOSTAALEKSI
• ELEFTERIA KOSTAXHUBA
• JANI KOSTA FRANGO
• JORGO KOSTA FRANGO
• PRENDAKOLE VINJOLLI
• GJOVALIN NIKOLLVINJOLLI
• ENVER ALI BALANI
• ADEM ALI BALANI
• HATIXHELAHIM KAVAZI
• PELLUMBLAHIMNEZIRI
• XHEVAIRE LAHIM TOPUZI
• MARI(J)E TANUSHMARKU
• GJELATANUSH NDOJ
• MRIKALLESH RADAÇI
• LIZA FRROK PERKEQI
• DOD FRROK RADAÇI
• VAIT JONUZ MUÇKA
• KIBEJONUZ DIKELLARI
• MUHARREM (MUHAREM)

JONUZ MUÇKA
• MALIQJONUZMUÇKA
• BUJAN SEITPOJANI
• GJERGJISEIT POJANI
• FATOS SEITPOJANI
• LILA SEIT POJANI
• SERVETE SELMANVATHI
• EDMIRAGANI MATA
• MIMOZAGANI MUKA
• LILJANAGANI GJOZENELI
• GJON NDREC TUCI
• ZEF NDREC TUCI
• DEDE KADRI DAKAJ
• FRROK KOLA
• QAMILEBEQIR ALETI
• HATIXHESINAN PERVIZI
• QAMIL SINAN ALETI
• NADIRESINAN MAHMUTI
• NDREC GJERGJ LOGA
• LEK GJERGJ LOGA
• NIKOLLGJERGJLOGA
• PASHK PJETERLALA
• NDREC GJERGJ LOGA
• LEK GJERGJ LOGA
• NIKOLLGJERGJLOGA
• PASHK PJETERLALA
• ALBAXHANDAJA
• MARTE PASHKLUSHI
• PRENA NIKOLL KOLA
• DILA NIKOLLLLESHI
• MRIKANIKOLL KOLA
• GJON CUN KOLA
• NDREC LAZÉR GJONI
• LIZE NIKOLLGEGA
• MARK NIKOLL TUCI
• AISHE HAXHI KEQI
• FERIDERAMAZAN DAMA
• HAVE RAMAZAN KUSI
• GEZIMABDULLA DAMA
• ASIEIZET XHAFA
• MAMIEIZETMAHMUTAJ
• BARJAM IZETLAZAJ
• MINUSHIZET LAZAJ
• ANDRONIKA IZET PASHAJ
• PARTIZAN IZET LAZAJ
• ZYRAHASIM SADIKLLARI
• RUBIJEXHEVAT BIBAJ
• HYSEN XHEVAT SADIKLLARI
• ZANAXHEVATRUSITOVSKI
• ILIR XHEVAT SADIKLLARI
• NDUE KOLTONAJ
• DILEKOL QOKAJ(TONAJ)
• PREKÉNDUE TONAJ
• BAHTJAR ARSHI XHINDI
• FEJZI ARSHI XHINDI
• ZINETEARSHI SHARRA
• MURAT ARSHI XHINDI
• VITE ARSHI RUSTEMAJ

(OSMENAJ)
• SANIJE ARSHI BONJAKU
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Hetimi, policia shoqëron për deklarime kushërinjtë e të plagosurit Ervin Memo

Atentati me eksploziv, 38-vjeçari:
Kam vetëm konflikte për pronat
"Nuk e dija se mund të arrinin deri në vrasje"

Pronarë të një ferme kanabisi me vlerë
750 mijë euro, dënohen 10 shqiptarët në Angli

FIERFIERFIERFIERFIER

Nuk kam asnjë lloj
konflikti tjetër veç
konflikteve për pr-

onat. Nuk e di se kush e vuri
tritolin në makinën time.
Konfliktet që kemi për shkak
të pronave nuk qenë aq të
ashpra sa të dyshoja se
dikush mund të më vriste".
Kështu ka deklaruar para
hetuesve të çështjes, 38-
vjeçari Ervin Memo nga Fi-
eri, i cili i shpëtoi mrekullisht
shpërthimit të një sasie ek-
splozivi të vendosur në au-
tomjetin e tij tip "Benz" AA
270 IV në orët e vona të së
shtunës, në vendin e quajtur
"Kryqëzimi i Grecallisë".
Ndërkohë, mësohet se ai ka
treguar në polici se gjithçka
ka ndodhur gjatë pak sekon-
dave. I plagosuri është shpre-
hur se sapo ka hipur në mak-
inë dhe e ka ndezur, në çast
mjeti është copëtuar si pa-
sojë e shpërthimit. Nga he-
timet paraprake të kryera
nga policia ka rezultuar se
38-vjeçari Memo përdorte
kryesisht mjete të tjera për
të lëvizur, ndërsa "Benz"-in
në fjalë e linte të parkuar
para shtëpisë së tij, aty ku
edhe ndodhi ngjarja e rëndë.
Burime për "Gazeta Sh-
qiptare" dje bënë me dije se
veç motivit të dyshuar për
konflikte pronësie, hetuesit

janë duke hetuar të gjitha
pistat e mundshme deri në ar-
ritjen e një konkluzioni për-
fundimtar. Ndërkaq, blutë
janë duke shoqëruar për t'iu
marrë deklarime të gjithë

personave (emrat nuk bëhen
me dije për shkak të ruajtjes
së sekretit hetimor) që dys-
hohen të kenë pasur konf-
likte pronësie me Ervin Me-
mon. Pritet që në ditët në

vazhdim, ekspertët e krimi-
nalistikës të përcaktojnë se
në çfarë pjese të makinës ish-
te vendosur lënda plasëse si
edhe të rindërtohet dinami-
ka e shpërthimit. Familja e

38-vjeçarit ka trashëguar
troje në qytetin e Fierit,
pranë Unazës së Re, ku është
ndërtuar edhe një pallat që
është në proces legalizimi.
Gjithashtu, mësohet se

familja Memo pretendonte
pronësinë e disa sipërfaqeve
toke dhe për këtë gjë ka qenë
palë në procese gjyqësore.
Nga ana tjetër, banorët e
zonës janë shprehur se
anëtarët e familjes Memo
janë rregullt e punëtorë dhe
se nuk dinë që të kenë pasur
probleme. Hetuesit kanë
sekuestruar pamjet e siguru-
ara nga kamerat e sigurisë
të disa subjekteve private që
ndodhen pranë vendit të ng-
jarjes. Ata kanë nisur veri-
fikimin e pamjeve edhe të
ditëve të kaluara me qëllim
zbulimin e autorit ose au-
torëve që vendosën lëndën
plasëse në automjetin tip
"Benz" me targa AA 270 IV
në lagjen "29 Nëntori". I pla-
gosuri Ervin Memo ndodhet
i shtruar në spitalin rajonal
të Fierit. Sipas mjekëve të
këtij spitali, ai ndodhet jash-
të rrezikut për jetën.

Ervis Kuçi

HETIMI
Pista kryesore që po
heton policia e Fierit
është ajo e konflikteve
për shkak të pronës,
kjo pasi familja e 38-
vjeçarit Ervin Memo, i
cili mbeti i plagosur, ka
qenë palë në disa
procese gjyqësore për
prona të trashëguara.
Sakaq, nga këqyrja e
kamerave të sigurisë të
bizneseve përreth nuk
është pikasur asnjë
person i dyshimtë që
mund të ketë lidhje me
vendosjen e
eksplozivit.

BRITBRITBRITBRITBRITANI ANI ANI ANI ANI - Gjykata e Bis-
tolit në Britani ka dënuar
me 17 vjet burg pjesëtarët
e një grupi kriminal sh-
qiptar për trafik të kana-
bisit në Bristol, Birming-
ham dhe Liverpul. Dënimi
është dhënë nga gjykata
në fjalë pas arrestimit të
10 personave në tetor të
vitit që shkoi. Mësohet se
shqiptarët kontrollonin
trafikun dhe furnizimin
me lëndë narkotike në
disa zona të Anglisë. Gru-
pi kriminal kishte krijuar
edhe një fermë të kultivim-
it të kanabisit, dhe lëndën
narkotike më pas e shiste
në shtetin ishullor. Policia
thotë se sasia e drogës së
sekuestruar në këtë fermë
kap shifrën e 750 mijë eu-
rove. Shqiptarët e dënuar
janë: Kreshnik Muja 20
vjeç, i cili u dënua me 2.4
vite burg; Dritan Mu-
hametaj 28 vjeç, i dënuar
me 14 muaj burg; Gurgen
Nikoci 21 vjeç i dënuar me
14 muaj burg; Bardhyl
Arifaj 33 vjeç i dënuar me
14 muaj burg; Ardit Agaj
27 vjeç, i dënuar me 18
muaj burg; Aranit Kasa-
heri 34 vjeç, i dënuar me
12 muaj burg; Elis Gashi
33 vjeç, i dënuar me 4 vite
burg; Dardan Horhaj 22
vjeç i dënuar me 3 vite
burg; Jeton Muja 26 vjeç i
dënuar me 2.4 vite burg

dhe Besjan Muja 26 vjeç, dën-
imi ndaj të cilit do të jepet
ditët në vijim. Mësohet se
fillimisht Besjan Muja nuk
pranoi akuzat, por më vonë
ndryshoi qëndrim dhe pra-
noi fajin. Për këtë arsye, ven-
dimi ndaj Mujës do të jepet

në një tjetër seancë gjyqë-
sore. Hetuesit u shprehën se
anëtarët e këtij grupi të
strukturuar kriminal
shfrytëzonin shqiptarë të
tjerë për të shitur kanabisin
e kultivuar prej tyre.

DËNIMET PËR SHQIPTARËT

1.Kreshnik Muja, 20 vjeç u dënua me 2.4 vite burg.
2.Dritan Muhametaj, 28 vjeç u dënua me 14 muaj burg.
3.Gurgen Nikoci, 21 vjeç u dënua me 14 muaj burg.
4.Bardhyl Arifaj, 33 vjeç u dënua me 14 muaj burgim.
5.Ardit Agaj, 27 vjeç u dënua me 18 muaj burg.
6.Aranit Kasaheri, 34 vjeç ui dënua me 12 muaj burg
7.Elis Gashi, 33 vjeç u dënua me 4 vite burg.
8.Dardan Horhaj, 22 vjeç u dënua me 3 vite burg.
9.Jeton Muja, 26 vjeç u dënua me 2.4 vite burg.

38-vjeçari Ervin Memo Automjeti  ku u vendos eksplozivi

Shqiptarët e dënuar nga gjykata e Bistolit në Britani

The European Union Delegation to Albania
is looking for

Project Officer
With main focus on

the area of energy and environment sectors

We offer

  Multicultural working environment

 Competitive salary

 Benefits by law

For complete information and application, please
refer to:

https://eeas.europa.eu/delegations/albania_en
“Jobs & Funds” > “Jobs, Internships” > “Job offers”

Deadline for applications: 13/05/2018
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Ai mund të shprehë
më së miri botën dhe
ndjenjat e tij

nëpërmjet buzëqeshjes së
mrekullueshme, syve shpre-
hës dhe përqafimeve plot
dashuri që di t'i falë si
askush tjetër. Misheli është
vetëm 14 vjeç e është diag-
nostikuar që në moshën 3-
vjeçare si një fëmijë me af-
tësi të veçanta i spektrit au-
tizëm. Në një intervistë për
"Gazeta Shqiptare", nëna e
të miturit, Blerina Shehu
Lala tregon të gjitha vësh-
tirësitë që ka kaluar në për-
balljen e saj të vazh-
dueshme me "muret" e ng-
ritura nga i biri për shkak
të autizmit. Më tej, nëna e
Mishelit shton se trajtimet
kanë kosto të lartë financia-
re e sakrificat e bëra janë
të panumërta, por pavarë-
sisht të gjithave, Blerina
shprehet se i biri është
motivi i jetës së saj.
Ndërkohë ajo u bën thirrje
pushtetbërësve, shoqërisë
dhe biznesmenëve që të
kthejnë më shumë sytë nga
fëmijët me autizëm dhe të
japin për ta respektin e sol-
idaritetin që kjo kategori
meriton.

Si e kuptuat që djaliSi e kuptuat që djaliSi e kuptuat që djaliSi e kuptuat që djaliSi e kuptuat që djali
juaj ka çrregullime të spe-juaj ka çrregullime të spe-juaj ka çrregullime të spe-juaj ka çrregullime të spe-juaj ka çrregullime të spe-
ktrit autik? A kishit vënëktrit autik? A kishit vënëktrit autik? A kishit vënëktrit autik? A kishit vënëktrit autik? A kishit vënë
re diçka para diagnos-re  diçka para diagnos-re  diçka para diagnos-re  diçka para diagnos-re  diçka para diagnos-
tikimit përfundimtar?tikimit përfundimtar?tikimit përfundimtar?tikimit përfundimtar?tikimit përfundimtar?

Të kuptoje autizmin
para 14 vitesh është
pothuajse e pamundur, pasi
informacioni në ato vite
për këtë diagnozë ishte i
pakët, pothuajse inekzis-
tent, të paktën në qytetin
tim të vogël (Peshkopi). Im
bir ishte hiperaktiv, pra i
lëvizshëm, por në atë kohë
nuk e kuptova dot. E vetm-
ja gjë që më shqetësoi për
tim bir ishte e mosfolura.
Po bënte 3 vjeç e ai nuk
thoshte asnjë fjalë të vet-
me. Pra, këto ishin dy shen-
jat e para, përpara diagnos-
tikimit përfundimtar: hip-
eraktiviteti dhe mungesa e
të folurit.

E keni pasur të vësh-E keni pasur të vësh-E keni pasur të vësh-E keni pasur të vësh-E keni pasur të vësh-
tirë të pajtoheshit me këtëtirë të pajtoheshit me këtëtirë të pajtoheshit me këtëtirë të pajtoheshit me këtëtirë të pajtoheshit me këtë
fakt?fakt?fakt?fakt?fakt?

Të vështirë thua? Është
fjala më e lehtë për ta
thënë, nuk gjej dot fjalë të
përshkruaj ndjesitë e faktit
që im bir ishte diagnos-
tikuar me spektrin e au-
tizmit. Fillimi ishte tmerr,
humnerë, errësirë ku hum-
bet çdo gjë e çdokënd.

Ç fÇ fÇ fÇ fÇ f a r ë  n ea r ë  n ea r ë  n ea r ë  n ea r ë  n evvvvvo j a s h  k ao j a s h  k ao j a s h  k ao j a s h  k ao j a s h  k a
Misheli, ndryshe nga fëm-Misheli, ndryshe nga fëm-Misheli, ndryshe nga fëm-Misheli, ndryshe nga fëm-Misheli, ndryshe nga fëm-
ijët e tjerë?ijët e tjerë?ijët e tjerë?ijët e tjerë?ijët e tjerë?

Misheli është motivi i
jetës sime. Në kujdesjen
për të unë mendoj më
shumë dashurinë se vësh-
tirësinë. Falënderoj Zotin
që po rritet në një familje,
ku i falet shumë, shumë
dashuri, përkushtim e
përgjegjshmëri. Vësh-
tirësitë janë të shumël-
lojshme; që nga pamundë-
sia e komunikimit verbal,
mbyllja në vetvete, aktiv-

itetet psikomotore, pag-
jumësia shpeshherë deri në
orët e para të mëngjesit. Me
këto e plot të tjera jam për-
ballur me autizmin e tim
biri. Disa prej këtyre për-
balljeve nuk i kam fituar,
por të paktën i kam minimi-
zuar, krahasuar me vite më
parë.

Ju vetë keni bërë ndon-Ju vetë keni bërë ndon-Ju vetë keni bërë ndon-Ju vetë keni bërë ndon-Ju vetë keni bërë ndon-
jë trajnim të specializuarjë trajnim të specializuarjë trajnim të specializuarjë trajnim të specializuarjë trajnim të specializuar
mbi autizmin? Nëse po,mbi autizmin? Nëse po,mbi autizmin? Nëse po,mbi autizmin? Nëse po,mbi autizmin? Nëse po,
është financuar nga shte-është financuar nga shte-është financuar nga shte-është financuar nga shte-është financuar nga shte-
ti apo jo?ti apo jo?ti apo jo?ti apo jo?ti apo jo?

Trajnimi im mbi au-
tizmin është vetëm auto-
didakt. Kam lexuar, shflet-
uar e kërkuar shumë kudo
ku kisha mundësi: libra,
shënime e mbi të gjitha në
internet. Trajnimi i vërtetë
është autizmi i tim biri. Çdo
ditë mësoja diçka të re prej
tij, çdo ditë ishte një trajnim
më shumë për të kuptuar
sadopak tim bir, Mishelin
tim. Sot, përtej modestisë,
më duket vetja aq e sigurt
sa mund të dalloj shenjat e
autizmit edhe tek një fëm-
ijë i vogël 1-vjeçar.

A shkon djali juaj në sh-A shkon djali juaj në sh-A shkon djali juaj në sh-A shkon djali juaj në sh-A shkon djali juaj në sh-
kollë dhe a ka mësues ndi-kollë dhe a ka mësues ndi-kollë dhe a ka mësues ndi-kollë dhe a ka mësues ndi-kollë dhe a ka mësues ndi-
hmës të specializuar përhmës të specializuar përhmës të specializuar përhmës të specializuar përhmës të specializuar për
trajtimin e tij?trajtimin e tij?trajtimin e tij?trajtimin e tij?trajtimin e tij?

Po, im bir frekuenton
rregullisht shkollën, prej 6
vitesh, duke llogaritur këtu
edhe vitin kur ai ndoqi ar-
simin parashkollor. Prej 6
vitesh ai shoqërohet nga një
mësuese ndihmëse, psiko-
loge, e zgjedhur dhe e
paguar nga unë si nënë,
madje në disa raste edhe e
trajnuar nga terapistja indi-
viduale e Mishelit, meqë ajo
e njihte mirë tashmë tim bir.
Të gjitha këto kanë veç të
tjerash kosto të lartë finan-
ciare, të gjitha të paguara
nga unë, nëna dhe babai i
tim biri. Falë ndihmës së

motrave e vëllait tim, deri
më sot ia kemi dalë, por
vështirësitë janë pa fund.

A i është nënshtruarA i është nënshtruarA i është nënshtruarA i është nënshtruarA i është nënshtruar
ndonjë terapie Misheli?ndonjë terapie Misheli?ndonjë terapie Misheli?ndonjë terapie Misheli?ndonjë terapie Misheli?

Përveç shkollës, prej dy
vitesh, im bir ndjek terap-
inë logopediste (terapia e të
folurit). Logopedët me të
cilët bashkëpunoj janë pro-
fesionistë, plot pasion. Im
bir ka thënë fjalën e parë
(ba-ba) në moshën 13-
vjeçare, falë këtyre logope-
dëve, por përsëri këto tera-
pi rëndojnë mbi xhepat
tanë, timin e të bashkëshor-
tit tim shumë. Ka plot të
tjera shpenzime, por po
them se nga dy rrogat tona,
rroga ime shkon e tëra për
tim bir e tjetra për pjesën
tjetër të familjes (një vajzë
studente), pa llogaritur dhe
kredinë e shtëpisë ku je-

tojmë.
S i  p a r a q i t e n  m a r -S i  p a r a q i t e n  m a r -S i  p a r a q i t e n  m a r -S i  p a r a q i t e n  m a r -S i  p a r a q i t e n  m a r -

rëdhëniet e djalit tuaj merëdhëniet e djalit tuaj merëdhëniet e djalit tuaj merëdhëniet e djalit tuaj merëdhëniet e djalit tuaj me
bashkëmoshatarët?bashkëmoshatarët?bashkëmoshatarët?bashkëmoshatarët?bashkëmoshatarët?

Mishel ka frekuentuar
kopshtin që në moshën 3-
vjeçare, nga kopshti në
parashkollor e më pas në
shkollë, ku ende shkon çdo
ditë. Kjo ka qenë më e mira
që kam bërë (besoj unë) në
këto vite, për shoqërizimin
e Mishelit me fëmijë të tjerë.
I njeh dhe i pranon shokët
e shoqet, edhe në kënde lo-
drash, u afrohet fëmijëve,
nuk u shmanget, siç bënte i
vogël. E ka të vështirë bash-
këpunimin, ka shumë
nevojë për ndihmë dhe ndë-
rhyrje nga unë ose terapist-
ja.

Sa lekë merSa lekë merSa lekë merSa lekë merSa lekë merrrrrrni ngni ngni ngni ngni nga sh-a sh-a sh-a sh-a sh-
teti për Mishelin dhe a janëteti për Mishelin dhe a janëteti për Mishelin dhe a janëteti për Mishelin dhe a janëteti për Mishelin dhe a janë
të mjaftueshme?të mjaftueshme?të mjaftueshme?të mjaftueshme?të mjaftueshme?

Nga shteti marr rreth 20
mijë lekë në muaj. Ato janë
një pikë ujë në oqeanin e
shpenzimeve për të cilat aq
shumë ka nevojë im bir.

Sa e ndihmon shteti sh-Sa e ndihmon shteti sh-Sa e ndihmon shteti sh-Sa e ndihmon shteti sh-Sa e ndihmon shteti sh-
qiptar këtë kategori?qiptar këtë kategori?qiptar këtë kategori?qiptar këtë kategori?qiptar këtë kategori?

Për hir të së vërtetës, diç-
ka ka ndryshuar, pagesa e
paaftësisë dhe e kujdes-
tarisë, ka pësuar rritje
(shumë të lehtë), mësuesit
ndihmës në shkolla janë rri-
tur, por këto janë rritje të
papërfillshme. Rritje është
shuma prej 2-3 qind lekësh
në vit?! Rritje është numri
i mësuesve ndihmës nga një
në shkolla, në dy të tillë?!
Këto për mendimin tim janë
përpjekje për të treguar se
diçka po bëhet, por kjo "diçka",
nuk ndjehet, është e papër-
fillshme, për problemet tona.

Cila ësCila ësCila ësCila ësCila është thirrja juajhtë thirrja juajhtë thirrja juajhtë thirrja juajhtë thirrja juaj
n d a j  i n s t a n c an d a j  i n s t a n c an d a j  i n s t a n c an d a j  i n s t a n c an d a j  i n s t a n c avvvvve  p ë re  p ë re  p ë re  p ë re  p ë r-----
katëse?katëse?katëse?katëse?katëse?

Thirrja ime shkon së
pari për pushtetbërësit,
pozitën e opozitën sh-
qiptare: Jeni aktorët dhe
faktorët kryesorë e të drejt-
përdrejtë që duhet e keni
në dorë të ndryshoni sa-

Thirrja: Pushtetbërësit, shoqëria e biznesmenët të kthejnë sytë nga këta vogëlushë

Të bashkëjetosh me autizmin, nëna
rrëfen historinë e të birit 14-vjeçar
Blerina Lala: Trajtimet, kosto të larta financiare

Voltiza Duro

dopak jetën tonë, të
përmirësoni sadopak gjend-
jen fizike, mendore,
shpirtërore, financiare të
familjeve tona. Është
detyrim, jo mundësi kjo që
po ju kërkoj. Së dyti, për ty
shoqëri e "civilizuar" dhe
"zhvilluar" e këtij shekulli,
që me plot gojën mund të
quhet shekulli i
teknologjisë, por në kënd-
vështrimin tim, kurrë
shekulli i shpirtmirësisë.
Bëhu më e hapur karshi
këtyre fëmijëve e familjeve
të tyre. Ata janë pjesë e jot-
ja, nuk duan lëmoshë, kur-
rë, duan veç respekt, mirëk-
uptim e solidaritet. Kuptoji
ata, vlerësoji e ndihmoji sa
të mundesh, mos mbyll sy
e veshë sikur ata nuk ekz-
istojnë. Indiferenca jote
shoqëri, i vret këta njerëz.
Së treti, për ju biznesmenë
e sipërmarrës. Mjaft finan-
cuat e sponsorizuat miss-et,
koncerte e lojëra argëtuese.
Nuk jam kundër tyre,
përkundrazi, më pëlqen e
bukura, por hidhni sytë e
bëhuni më të ndjeshëm,
më humanë e bujarë karshi
fëmijëve tanë. Mbarësia do
t'u ndjekë, ua garantoj si
nënë, jo si teologe. Mua, im
bir më bëri më të mirë e më
të fortë nga ç'kam qenë, ju
do t 'ju sjellë më shumë
mbarësi e begati.

A keni pasur raste kurA keni pasur raste kurA keni pasur raste kurA keni pasur raste kurA keni pasur raste kur
j e n i  n d j e r ë  t ëj e n i  n d j e r ë  t ëj e n i  n d j e r ë  t ëj e n i  n d j e r ë  t ëj e n i  n d j e r ë  t ë
paragjykuar?paragjykuar?paragjykuar?paragjykuar?paragjykuar?

Po më bën pyetje re-
torike më duket. Në
mënyrë të drejtpërdrejtë a
të tërthortë, paragjykimet
kanë qenë pjesë e jetës
sime. Më vjen keq ta them
se kur mendoj se
paragjykimet vinin nga in-
dividë të kollarisur a zonja
të "hekurosura", që të krijo-
nin idenë e shkalle të lartë
intelektuale, por që në fakt
s'mund t'i quaj humanë, jo
më intelektualë. Arsyeja: se
bëhej zhurmë në lokal, se
djali hipte në stolin e sta-
cionit të autobusit urban e
më keq akoma, kur futeshim
në urban e ai donte të ngrinte
njeriun e parë që gjente të
ulur në karrige se donte të
ulej vetë, por që shpesh
askush nuk lëvizte!

PARAGJYKIMET
Në mënyrë të
drejtpërdrejtë a të
tërthortë,
paragjykimet kanë
qenë pjesë e jetës
sime. Më vjen keq
ta them se kur
mendoj se
paragjykimet vinin
nga individë të
kollarisur a zonja të
"hekurosura", që të
krijonin idenë e
shkalle të lartë
intelektuale, por që
në fakt s'mund t'i
quaj humanë, jo më
intelektualë.

INDIFERENCA
Indiferenca jote shoqëri, i vret këta njerëz. Së treti,
për ju biznesmenë e sipërmarrës. Mjaft financuat e
sponsorizuat miss-et, koncerte e lojëra argëtuese.
Nuk jam kundër tyre, përkundrazi, më pëlqen e
bukura, por hidhni sytë e bëhuni më të ndjeshëm,
më humanë e bujarë karshi fëmijëve tanë. oge.

SHPALLJE ANKANDI

Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me permbarues Enuar Merko me adrese
Rr Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyra 8, Ap 1, Tirane, njofton se me date 13.05.2018 ora
8ºº - 16ºº ne ambjentet e saj, do te zhvillohet: Ankandi i III per shitjen e pasurise te
paluajtshme Truall me Nr. pasurie.6/286 dhe sip.242 m², Zona Kadastrale Nr.8513,
Vol.24, Fq.102 e ndodhur në Rr”V.Kuqi”, Lagjia 12, Durrës  me vlere fillestare ne
ankand  60,480 EURO . Të interesuarit të kontaktojnë në nr. e telefonit 0672027580,
355 4 22 31 888. email enuar.merko@gmail.com

SHPALLJE ANKANDI

Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me permbarues Enuar Merko me adrese
Rr Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyra 8, Ap 1, Tirane, njofton se me date 13.05.2018 ora
8ºº - 16ºº ne ambjentet e saj, do te zhvillohet: Ankandi i II per shitjen e pasurise te
paluajtshme Ndërtesë me Nr. pasurie.6/56 dhe sip.108.24 m², Zona Kadastrale
Nr.8513,vol.31,fq.121 e ndodhur në Rr”V.Kuqi”,Lagjia 12, Durrës me vlere fillestare
ne ankand  784 EURO . Të interesuarit të kontaktojnë në nr. e telefonit 0672027580,
355 4 22 31 888. email enuar.merko@gmail.com

Blerina Lala me djalin e saj Mishelin
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"Lista e barnave të rimbursueshme pritet të zbardhet në Fletoren Zyrtare"

Përfundon faza e fundit e konkursit
të specializantëve në Mjekësi

Ogerta Manastirliu: 247 kuota për 2018-ën
Të gjithë ata që hedhin mbetje në dete apo lumenj

do të penalizohen rëndë e toleranca ndaj tyre do
të jetë zero. Ky është paralajmërimi i ministrit të Tur-
izmit e Mjedisit, Blendi Klosi gjatë pastrimit të plazhit
të Semanit. "Jemi këtu së bashku me kryetarin e bash-
kisë për të parë nga afër jo vetëm pastrimin e plazhit,
por edhe realizimin e kushteve të tjera, që kanë të bëjnë
me sigurinë në plazhet tona, me pastrimin dhe depu-
rimin e ujërave të zeza të lokaleve dhe të bareve, të
cilat janë pranë zonave bregdetare dhe po ashtu në
një operacion shumë më të fortë dhe këtu pa dyshim
kemi nevojë për një mbështetje shumë më të madhe
nga qytetarët nga biznesi lokal nga forcat e armatosu-
ra, duhet të pastrojmë edhe grykëderdhjen e lumit, e
cila vazhdon të jetë një landfill i hapur, të cilin nuk
mund ta tolerojmë",-tha ministri në fjalën e tij. I pran-
ishëm në pastrimin e plazhit të Semanit ishte edhe
përfaqësuesi i UNDP-së në Tiranë, Brian Williams, i
cili theksoi se arritja e objektivave të mbrojtjes së
qëndrueshme të mjedisit do të sjellë një turizëm
të qëndrueshëm. Ndërkohë kryetari i Bashkisë së
Fierit, Armando Subashi theksoi se përveç pastrim-
it të plazhit, bashkia do të kontrollojë edhe subjek-
tet që ushtrojnë aktivitet gjatë sezonit turistik në
mënyrë që ato të respektojnë rregullat dhe të mos
bëhen burim i ndotjes së plazhit.

Aksioni/ Pastrim në plazhin e Semanit

Klosi: Penalitete të ashpra për
ndotësit e lumenjve dhe deteve

Kryesojnë italianët, grekët e gjermanët

Rritet me 12.5% numri i turistëve
që vizitojnë Shqipërinë

BARNAT ME RIMBURSIM
"Lista e barnave të rimbursueshme është
miratuar të premten nga qeveria dhe pritet të
zbardhet në Fletoren Zyrtare sipas
procedurave. Është një listë, e cila përmban
36 alternativa të reja të barnave që trajtojnë
sëmundjet kronike si ato kartdiovakulare,
neurologjike etj", - tha Manastirliu.

Manastirliu

Voltiza Duro

Ditën e djeshme u zh
villua faza finale e
konkursit të special-

izimeve në Mjekësi, ku plot
247 kuota janë vënë në dis-
pozicion të të interesuarve
këtë vit. Sipas statistikave,
specialitetet që kanë num-
rin më të madh të kuotave
janë shëndeti publik,
mjekësia inter ne si dhe
mjeku i familjes, ndërkohë
që psikiatria rezulton të
mos ketë asnjë kuotë për
2018-ën. Ministrja e Shën-
detësisë dhe Mbrojtjes So-
ciale ndoqi nga afër ecur-
inë e fazës finale të konkur-
sit të specializimeve në
Mjekësi, ku në mënyrë
transparente u bë
përzgjedhja e degëve sipas
klasifikimit të pikëve për
çdo kandidat. "Me rik-
thimin e specializimeve në
Mjekësi, për të katërtin vit
radhazi janë gjithsej 800
kuota specializimesh, me të
cilat plotësojmë nevojat me
mjekë specialistë në të
gjithë vendin. Këtë vit janë
247 kuota, nga të cilat 125
janë të dedikuara për Min-
istrinë e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, pra
mjekë specialistë që do të
shërbejnë aty ku janë nevo-
jat me përfundimin e spe-
cializimit në specializtete
si Urgjenca, Kardiologjia,
Obsetrikë-Gjinekologjia,
etj, sipas kontratës me min-
istrinë",-u shpreh ministr-
ja. Më tej kjo e fundit thek-
soi se ky proces i vjen në
ndihmë realizimit të objek-
tivit për ofrimin e shërbim-
it me cilësi afër vendban-
imit të qytetarëve. "Ne
kemi një plan masash për
të plotësuar nevojat e shër-
bimit. Që nga viti 2019 do
të kemi 300 specialistët e
parë që padyshim do të
plotësojnë boshllëkun e kr-
ijuar nga politika e vjetër.
Ndërkohë po vijojmë me dy
programet tona, atë të pa-
tronazhit dhe bonusit, me
qëllim ofrimin e shërbimit
të specializuar në spitalet
rajonale, pranë vendban-
imit të qytetarëve",-tha
Manastirliu. Aktualisht,

me programin e patron-
azhit, ku mjekë të speciali-
zuar të spitaleve universi-
tare të Tiranës po japin
shërbim në spitalet rajo-
nale sipas një kalendari të
përcaktuar, në 3 muajt e

parë të këtij programi, mbi
3 mijë qytetarë e kanë mar-
rë shërbimin shëndetësor,
pranë vendbanimeve të
tyre, shërbim për të cilin
deri dje detyroheshin të
udhëtonin kilometra të
tëra drejt Tiranës. Ndërko-
hë me programin e bonusit,
11 mjekë specialistë kanë
pranuar të lënë Tiranën
për të punuar në spitalet ra-
jonale me bonusin e dy-
fishuar - deri ne 2.5 milionë
lekë mbi pagën. Ndërkaq,
ministrja në fjalën e saj ka
nënvizuar se lista e bar-
nave të rimbursueshme
pritet që të zbardhet së

shpejti në Fletoren Zyrtare.
"Lista e barnave të rimbur-
sueshme është miratuar të
premten nga qeveria dhe
pritet të zbardhet në Fle-
toren Zyrtare sipas proce-
durave. Është një listë, e
cila përmban 36 alternati-
va të reja të barnave që tra-
jtojnë sëmundjet kronike si
ato kartdiovakulare, neu-
rologjike etj. Risi e kësaj
liste është rimbursimi për
herë të parë i herceptinës
(forma subcutane). Plotë-
sojmë kështu nevojat 100%
të këtij medikamenti për
gratë që vuajnë nga kanceri
I gjirit", tha Manastirliu.

KUOTA PËR
SPECIALIZANTËT
"Këtë vit janë 247
kuota, nga të cilat
125 janë të
dedikuara për
Ministrinë e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes
Sociale, pra
mjekë specialistë
që do të shërbejnë
aty ku janë
nevojat me
përfundimin e
specializimit në
specializtete si
Urgjenca,
Kardiologjia,
Obsetrikë-
Gjinekologjia, etj,
sipas kontratës me
ministrinë", - u
shpreh ministrja.
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Sipas statistikave të IN

STAT, në tre muajt e
parë të vitit kanë hyrë 677
mijë shtetas të huaj, me
një rritje prej 12.5% në kra-
hasim me të njëjtën peri-
udhë të një viti më parë.
Në vend të parë vijojnë të
qëndrojnë shtetasit nga
Kosova, të cilët pas "brak-
tisjes" së vitit të kaluar, i
janë rikthyer sërish Sh-
qipërisë. Sipas INSTAT, në
tre muajt e parë të vitit
kanë hyrë 226 mijë shtetas
nga ky vend, me një rritje
prej rreth 12%. Në Sh-
qipëri kanë hyrë rreth 61
mijë shtetas grekë në jan-
ar-mars, me një rritje prej
gati 19% me bazë vjetore.
Në vend të tretë janë
maqedonasit, me rritje
14% për tre mujorin, por
që i dedikohet kryesisht
janarit, pasi në shkurt dhe
mars numri i tyre ka qenë
në rënie. Një tjetër ten-
dencë është rritja e hyr-

jeve nga shtetasit e Malit
të Zi. Ata kanë filluar të
preferojnë Shqipërinë,
duke u renditur të katër-
tit, me rreth 75 mijë hyr-
je, por që i dedikohet jan-
arit, pasi në shkurt e mars
ata kanë rezultuar me
rënie. Ndërkohë për ital-
ianët, Shqipëria fqinje ësh-
të "zbulimi" i radhës, pasi
që vitin e kaluar u kon-
statua një rritje e fluksit
të tyre. Sipas operatorëve
turistikë, preferencat e
italianëve janë për jugun
e vendit.

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Mannastirliu

Studio Permbarimore “SHKRELA” do te zhvilloje
Ankandin e dyte per pasurine

“Truall + Ndertese”, regjistruar ne regjistrin hipotekor vol 16, faqe 195 date
18.10.2002, me siperfaqe totale 1250 m2 nga i cili 354 m2 eshte ndertim, me nr.
Pasurie 7/173, Z.K. 8501, e ndodhur ne Lagjia “Clirim”, Berat ne pronesi te Baki
Shyqyri Kungulli.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren
58,339,882.08 (pesedhjete e tete milion e treqind e tridhjete e nente
mije e teteqind e tetedhjete e dy pike zero tete) Leke.
Ankandi i Dyte zhvillohet me dt.26.04.2018, ora 16:00 ne ambientet e Studios
Permbarimore Shkrela, me adrese : Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”, H.2, K.3, Ap. 5,
Tirane.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE GJYQËSORË PRIVATË
SHOQËRIA PËRMBARIMORE  “EXECUTORES  LITIUM” (EXC LIT)  sh.p.k

Shoqëria Përmbarimore “Executores Litium “ sh.p.k
do të zhvillojë ankandin e dytë për pasuritë e paluajtshme  :
Truall me nr.pasurie 45/8, me sip. 4392 m2, ZK 1006, vol 01, fq.197, e ndodhur ne Ahmetaq Tirane, ne
pronesi te Petrit Shefqet Elezi.
Cmimi me te cilin do te filloje ankandi eshte ne vleren 74,975 Euro
Ndertese me nr. pasurie N/45/8, me sip. 1167 m2, ZK 1006, vol 9, fq.197, e ndodhur ne Ahmetaq Tirane,
ne pronesi te Petrit Shefqet Elezi, Altin Dervishi, Ermir Stafa.
Cmimi me te cilin do te filloje ankandi eshte ne vleren 131,362 Euro
Ankandi do të zhvillohet në datë  14.05.2018 ora 16:00, në zyrën përmbarimore “Executores Litium”
sh.p.k, me adresë Blv “Zhan Dark”, Kulla 1 Teknoprojekt, shk 1, kati 4, ap 10, Tirane

NJOFTIM

Studio Përmbarimore Zyber SHEHU zhvillon ankandin e  III(Tretë) për
pasurinë:

a. Pasuria Nr.2/32+1-8/1, vol 6, faqe 183, Z.K.8514, e apartament,
me sipërfaqe totale 70,13m2, e ndodhur në Durres, çmimi
24.741 Euro.

Ankandi zhvillohet ne date 27.04.2018  në ambientet e Studios
Përmbarimore Zyber SHEHU me adresë: Pranë Gjykatës Rrethit Gjyqësor
Lushnjë,
Cel.0682089339, osë adresën e-mail:shehuzyber@yahoo.com
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Republikani habit me deklaratat lidhur me zyrtarët kosovarë

Ish-kongresisti amerikan:
Politikanët shqiptarë, mafiozë

DioGuardi: Thaçit dhe Haradinajt s'u intereson populli, por paratë
Hashim Thaçi e Ra

mush Haradinaj janë
mafiozë. Atyre nuk u

intereson për popullin, por
vetëm paratë, pushteti dhe
fuqia", ka thënë për Insaj-
derin, ish-kongresisti ameri-
kan, i cili për herë të parë e
hapi në kongres çështjen e
Kosovës së bashku me kon-
gresistin Tom Lantos. Joseph
DioGuardi është 78 vjeç.
Shpreson të jetojë edhe 20
vjet. Kaq thotë se i duhen që
çështjen shqiptare ta çojë në
nivelin më të lartë të vë-
mendjes në Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës. Këtë
premton se do ta bëjë pa
bashkëpunuar me liderët sh-
qiptarë të Kosovës, Sh-
qipërisë e Maqedonisë.
Dëshiron të qëndrojë larg
tyre. Ka një arsye për këtë, i
konsideron mafiozë. "Hashim
Thaçi e Ramush Haradinaj
janë mafiozë. Atyre nuk u
intereson populli, por vetëm
paratë, pushteti dhe fuqia",
ka thënë për Insajderin, ish-
kongresisti amerikan, i cili
për herë të parë e hapi në
kongres çështjen e Kosovës
së bashku me kongresistin
Tom Lantos. DioGuardi ka
qenë përfaqësues i Nju
Jorkut në Kongresin Ameri-
kan gjatë viteve 1985-1989.
Është republikan, që mbësh-
tet politika të ashpra kundër
Rusisë. Është bërë njëri prej
kritikëve më të mëdhenj të
presidentit amerikan,
Donald Trump, ndonëse e ka
votuar dhe mbështetur atë
në garën për president. Si
kontabilist dhe financier i
njohur, DioGuardi druan se
Trump do ta falimentojë
Amerikën. "Borxhi publik po
rritet. Ekonomia jonë po
varet nga paratë që nuk i
kemi", thotë ai. DioGuardi,
që është me prejardhje sh-
qiptare nga fshati Greci i Ital-
isë, gjithë jetën ua ka kush-
tuar çështjes shqiptare. Edhe
sot vazhdon të jetë aktiv në
Amerikë si drejtues i Ligës
shqiptaro-amerikane. "Koso-
va e Shqipëria nuk janë në
gjendje të mirë për shkak të
elitës politike, e cila mendon
që gjithçka mund të blihet
me para. Ata u munduan të
më blejnë edhe mua. Më of-
ruan para vetëm që të dilnin
në fotografi me mua dhe të
thoshin se kemi mbështetjen
e DioGuardit", thotë ai në një
bisedë për Insajderin. "Unë
nuk dua dekorata. Nuk dua
medalje. Nuk marr dekorata
nga liderë të korruptuar", in-
siston ai. DioGuardi akuzon
presidentin Hashim Thaçi se
e ka paguar 2 milionë e 300
mijë euro, ish-senatorin Rob-

JOSEPH DIOGUARDI
"Thaçi e Haradinaj janë mafiozë. Atyre s'u intereson populli,
por vetëm paratë, pushteti dhe fuqia. Kosova e Shqipëria
s'janë në gjendje të mirë për shkak të elitës politike, e cila
mendon që gjithçka mund të blihet me para. Ata u munduan
të më blejnë edhe mua. Më ofruan para vetëm që të dilnin në
fotografi me mua dhe të thoshin se kemi mbështetjen e
DioGuardit", ka thënë kongresmeni.

ert Dole vetëm që t'i shkrua-
jë parathënien e librit të tij,
'New State, Modern State-
man'", i cili është shkruar nga
gazetarët britanikë Suzy Jag-
ger dhe Roger Boys. "Presi-
denti Thaçi pagoi 2.3 milionë
euro të taksapaguesve koso-
varë për kompaninë e z. Dole
vetëm që t'i shkruajë një par-
athënie të librit", shprehet ai.
Insajderi kishte raportuar në
shkurt të vitit të kaluar se ko-

mpania amerikane "Alston
Bird", që këshillohet nga ish-
senatori Bob Dole, i cili e
mban epitetin 'miku i madh
i shqiptarëve', kishte fituar
tender 2 milionë e 300 mijë
eurosh nga qeveria e Kos-
ovës. Kontrata parashihte që
kompania amerikane e për-
faqësuar nga Bob Dole të
kryejë disa shërbime spe-
ciale për Presidencën dhe
qeverinë e Kosovës. Kontra-

ta parashihte po ashtu që ko-
mpania amerikane të bëjë
sigurimin e informacionit të
shpejtë dhe cilësor, sigurimi
e këshillave dhe analizave të
ndryshme, identifikimin e
zyrtareve ndërkombëtarë
vendimtarë në strategjinë e
lobimit dhe ndikimin mbi
sektorë dhe zyrtarë, me
qëllim realizimin e intere-
save të Republikës së Kos-
ovës. DioGuardi zotohet se

kurrë nuk do të takojë asnjë
lider shqiptar për shkak se
siç thotë ai, janë të korrup-
tuar. E përsërit epitetin "ma-
fioz" për Thaçin. Ai kishte
refuzuar për disa vjet edhe
dekoratën e ndarë nga ish-
presidenti, Ibrahim Rugova.
Disa vjet më vonë e kishte
marrë këtë në një ndejë pri-
vate në shtëpinë e Rugovës.
"Pak kohë para se të vdiste,
mora një telefonatë nga Rug-
ova. Më tha, 'Joseph unë po
vdes. Të lutëm eja tek unë'.
Unë shkova dhe e pash se
tashmë po vdiste. E pranova
dekoratën vetëm për faktin
se ishte në fund të jetës",
kujton ai. DioGuardi është
duke shkruar një libër. Në të
thotë se do të zbulojë detaje
të punës që kishte bërë për
Kosovën, duke nisur nga viz-
ita e parë në Beograd dhe
Prishtinë në vitin 1989 dhe
akuzat për krime të Milo-
sheviçit në Kosovë. Ish-kon-
gresisti thotë se arritja më e
madhe e Kosovës është pa-
varësia e saj. Shprehet i bin-
dur se kurrë Kosova nuk do
të bashkohet me Sh-
qipërinë. Ndryshimi i
kufijve thotë se është i pam-
undur. DioGuardi pret ftesë
nga shoqëria civile për ta viz-
ituar Kosovën. "Nuk dua të
takoj politikanë. Nuk dua fo-
tografi me ta. Nuk dua deko-
rata. Nuk dua para prej tyre.
Dua të vij në Prishtinë dhe
ta promovoj librin tim",
shprehet ai.

Drafti, MB: Të parandalohet shpallja e pavarësisë së Kosovës

Serbia, e vendosur: S'do lejojmë formimin e
ushtrisë kosovare e anëtarësimin në OKB

Drafti i Strategjisë së
Mbrojtjes, i publikuar

nga Ministria serbe e
Mbrojtjes thotë se Serbia
do të vazhdojë bashkëpun-
imin me NATO-n dhe orga-
nizatat e Traktatit të Sig-
urisë Kolektive, si një
vend ushtarak neutral. Siç
vuri në dukje "Blic", teks-
ti i këtij drafti do të bëhet
publik në tryeza të rrum-
bullakëta, të cilat do të
mbahen në Novi Sad, Nish
dhe Beograd. Një pjesë e
draftit, i cili është pub-
likuar në gazetë, thekson
se Serbia nuk do ta njohë
pavarësinë e Kosovës, por
do të punojë në interes të
stabilitetit rajonal dhe
marrëdhënieve të mira të
mundshme serbo-sh-
qiptare për të vazhduar
dialogun me institucionet
e "përkohshme të Prish-
tinës" me ndërmjetësimin
e Bashkimit Evropian,
përcjell "Lajmi.net". "Ësh-
të pohuar se Serbia do të
angazhohet për një zbatim

të përpiktë dhe të qën-
drueshëm të të gjitha mar-
rëveshjeve të arritura në
kuadër të Marrëveshjes së
Brukselit dhe të jetë aktive
në organizatat ndërko-

mbëtare, do të ketë bash-
këpunim bilateral që të
përpiqet të parandalojë njo-
hjen e shpalljes së njëan-
shme të pavarësisë së Kos-
ovës dhe anëtarësimin në

organizata ndërkombëtare
në veçanti në OKB". Tutje,
gazeta thekson se Serbia do
të japë mbështetje të plotë
për pjesëmarrjen e serbëve
në institucionet e Prish-
tinës, në mënyrë që të
mbrojë popullatën serbe, të
rrisë sigurinë e të gjithë
qytetarëve dhe të marrë të
gjitha masat e nevojshme në
përputhje me Rezolutën
1244. Po ashtu, thuhet se
Serbia është e angazhuar
për praninë e vazhdueshme
të KFOR-it dhe se kundër-
shton ndryshimin e man-
datit dhe transformimit të
forcave të armatosura në
ushtri, pasi sipas tyre, kjo do
të destabilizonte situatën në
Kosovë dhe do ta dëmtonte
sigurinë në rajon.

SHKURT
Greqia, 'jo' Erdoganit për
shkëmbimin e ushtarëve

Qeveria greke ka hedhur
poshtë propozimin e presi-
dentit turk Recep Tayyip
Erdogan për të shkëmbyer
dy ushtarë grekë për tetë
trupa turq që kanë ikur në
Greqi në vitin 2016. Qeveria
në Athinë ka njoftuar se ka
mirëpritur "aspektin pozitiv
të deklaratës presidenciale
turke" mbi shkëmbimin e
ushtarëve, por se "deklarata
të tilla nuk janë të pran-
ueshme". Siç thuhet, gjyka-
ta greke refuzoi të dorëzojë
trupat turke në atë vend,
duke vlerësuar se nuk do të
kishin një gjykim të drejtë,
transmeton "Kosova Press".
Erdogan në një intervistë
përmendi idenë e shkëm-
bimit të ushtarëve, duke
thënë se nëse Greqia dëshi-
ron ushtarët e saj, ajo duhet
të kthejë ushtarët turq.

Meksikë, 8 mijë vrasje
gjatë 3 muajve

Lufta mes bandave në
Meksikë nuk ka kufij. Au-
toritetet në këtë shtet
kanë llogaritur rreth 8 mijë
vrasje në të gjithë vendin
përgjatë 3 muajve të fun-
dit. Vrasjet janë të lidhura
kryesisht me konfliktet
për trafikun e drogës mes
bandave të ndryshme
gjithnjë e në rritje. Rol në
këto shifra të frikshme
kanë edhe motivet për
vjedhje, rrëmbime, gra-
bitje e krime të tjera. Sipas
shërbimeve meksikane të
sigurisë së brendshme,
vrasjet janë kryer krye-
sisht me përdorimin e
armëve të zjarrit. Ky për-
shkallëzim i dhunës vjen
disa muaj përpara
zgjedhjeve presidenciale
të 1 korrikut. Në janar të
2018-ës u shënuan 2.549
vrasje, në shkurt 2.389 dhe
2.729 në muajin mars.

Rrëzohet autobusi, 36 të
vdekur në Korenë e Veriut

Një autobus turistësh
është rrëzuar në Korenë e
Veriut, duke u marrë jetën
të paktën 36 personave. Si-
pas "Reuters", mësohet se
32 nga viktimat janë sh-
tetas kinezë dhe 4 koreano-
veriorë. Viktimat janë kon-
firmuar nga Ministria e
Jashtme kineze. Gjithash-
tu, edhe dy shtetas kinezë
janë në gjendje të rëndë.
Aksidenti tragjik ndodhi
në provincën Hwanghae
Veriore mbrëmjen e së di-
elës. Të dhënat tregojnë se
turizmi gjeneron të ardhu-
ra prej rreth 44 milionë
dollarësh çdo vit për ven-
din e izoluar. Në fillim
lajmi është bërë i ditur
nëpërmjet një mesazhi në
gjuhën angleze në rrjetin
social "Twitter" të televiz-
ionit shtetëror të Kinës, ku
thuhej se një autobus
kishte rënë nga ura, duke
vrarë më shumë se 30 per-
sona, por më pas është
fshirë. Më vonë pamjet e
autobusit të rënë janë
publikuar në kanalin
kryesor të televizionit sh-
tetëror të Kinës.

Joseph DioGuardi me Ibrahim Rugovën
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procesin e zgjerimit urban /
rindërtimit.

Pasuria e ritualeve dhe metod-
ologjive të traditave shpirtërore, si
në Lindje ashtu edhe në Perën-
dim, i atribuon "portës" një sim-
bologji të gjerë dhe të pasur me
domethënie. Në kultura të ndry-
shme, akti i "kalimit të pragut", ka
pra domethënien e bashkimit me
një botë të re, dhe njëkohësisht
porta përfaqëson ndarjen dhe ko-
munikimin e dy ambienteve, jo
thjesht si mjet identifikues i
kufijve të hapësirës ndërmjet një
ambienti të brendshëm apo të jas-

TEATRI

PORTAT E VJETRA E  TIRANA QË
PO ZHDUKET  NË BIENALEN E VENECIAS

htëm dhe anasjelltas, por edhe si
kalim mes dy nivelesh: e njohura
dhe e panjohura, hyjnorja dhe
njerëzorja. Është edhe për këtë
arsye që kemi zgjedhur portat si
element për të shpjeguar Tiranën;
atë të vjetër dhe atë moderne. Se-
ria e dyerve e instaluar në 'Hapë-
sirën Zero' linjëzon kalimin mes të
brendshmes dhe të jashtmes në
urbanistikën bashkëkohore të Ti-
ranës, karakterizuar nga prezen-
ca e shumë dyqaneve, punish-
teve, kafeneve, të pranishëm kudo
nëpër qytet dhe pothuaj 24 orë në
shërbim të qytetit. E "Freespace'

interpretohet si çlirimi i hapë-
sirës në nivelin zero, për të kri-
juar qytetin ku të gjithë i shër-
bejnë diçka dikujt. Nëpërmjet
shërbimit të një kafeneje apo të
një këpucari, berberi, rrobaqepë-
si apo kasapi, ky nivel, ashtu, sh-
truar, ngadalë por në një kaos që
me evoluimin e tij spontan,
ndryshe nga planifikimi tipik i
territorit, ndryshe nga ndonjë
model tjetër, ka krijuar qytetin
ku hapësira publike ngjan me
një media sociale fizike, me këm-
bë në tokë, në katin përdhes.
'Hapësira Zero' në katin përdhe
të qytetit, merr përsipër një rol
social që mundësohet nga prania
e kudondodhur e dyqaneve të
vogla dhe shërbimeve të shumël-
lojshme brenda në qytet, si
burime hapësinore në reso-
nance me bujarinë e dhuratave
të natyrës.

Qytetarët e Tiranës projek-
tojnë jetët e tyre mes sigurisë së
katit përdhes të qytetit ku ata lir-
shëm ndërveprojnë mes njëri-
tjetrit, kësisoj duke u lidhur
ngushtësisht me territorin, i cili
në rastin e një qyteti përkthehet
me ambientet përreth banesave,
në "Hapësirën Zero". Pjesëmarrja
aktive dhe sensi i komunitetit
gjen vend duke formëzuar
jetesën në oportunitetet e ofru-
ara në nivelin zero të qytetit.
Dyert e dyqaneve të Tiranës janë
linja komunikimi. Nuk ndajnë të
huajën nga e mbyllura e sigurt,
nuk ndajnë pra "kaosin" nga "koz-
mosi". Në Tiranë portat janë hapë-
sira të kthyera në zgjatime që or-
ganizojnë urbanistikën. Pasuri e
një kulture antike e adaptuar në
mënyre kreative me nevojat e
përditësuara të qytetarëve për
një hapësirë totalisht në dispozi-
cion, një hapësirë të lirë për pub-
likun.

Në 26 maj, Tirana hap prezan
tohet në Bienalen e 16

Ndërkombëtare të Arkitekturës
në Venecia. Dje u prezantua pro-
jekti fitues, "Hapësira zero", që do
të përfaqësojë Shqipërinë në Bi-
enale. Projekti paraqet një pjesë
të mjedisit urban, historisë dhe
traditës së Tiranës përmes por-
tave të vjetra të marra nga bane-
sat e kryeqytetit, si element për
të shpjeguar hapësirën ku bash-
këjetojnë e vjetra dhe modernia.

Ministrja e Kulturës, Mirela
Kumbaro theksoi se projekti që do
të përfaqësojë Shqipërinë në këtë
Bienale jo vetëm sjell një ide, por
mbi të gjitha qytetari." Ministria
e Kulturës ka marrë përsipër një
projekt, që përmes arkitekturës
përcjell artistikisht në një publik
ndërkombëtar, me një kalendar
shumë të ngjeshur 6-mujor, duke
synuar që të shkojmë jo vetëm në
Venecia, por përtej Venecias,
përtej Italisë, të bëjmë një ek-
spozitë shëtitëse. 'Kati zero', që ne
në shqip i themi kati përdhes, atje
ku ndodh gjithçka, ku është Tira-
na jonë me zhurmë, me ndryshim,
pa zhurmë, me imazhe, me zërin
e njerëzve që çdo ditë të jetojnë,
çdo ditë të gëlojnë nëpër rrugët e
Tiranës dhe të gjithë bashkë duam
ta çojmë si një pasaportë në këtë
ekspozitë botërore të arkitek-
turës", deklaroi Kumbaro.

Ndërsa kryebashkiaku Erion
Veliaj u shpreh se "takohemi në
Venecia me çelësin e dyerve, që
është një fabul fantastike. His-
toria jonë duhet treguar, ndaj
jemi të lumtur që po shkojmë ta
tregojmë falë këtij grupi his-
torik, i cili do na bëjnë shumë
krenar",-tha ai.

Projekti fitues është "Hapësira
zero", i paraqitur nga Common-
sense, Studio/PRGBR Architek-
tur FABLAB, Tirana.

Ky projekt u përzgjodh nëpërm-
jet një thirrjeje të hapur për pro-
jekt-propozime (2 gusht - 3 nëntor
2017), shpallur nga Ministria e
Kulturës në rolin e komisionerit të
pavijonit të Shqipërisë, në vijim të
tri fazave të procesit selektiv, nga
një juri ndërkombëtare e përbërë
nga i ndjeri Gëzim Qendro,  Bekim
Ramku, Simon Battisti, Adelina
Greca dhe Arta Dollani. Juria u
frymëzua nga lidhja e propozuar
nga ekipi midis Venecias dhe Ti-
ranës për të sjellë një pjesë të mje-
disit urban të Tiranës në Venecia,
një pjesë që Tirana po humbet në

Artistët protestë para Teatrit: Është
ngritur komision për koncesionet

"U bëjmë thirrje deputetëve pa dallim
partiak të mbrojnë Teatrin"Trashëgimia jonë, shpresa

jonë: Teatri Kombëtar dhe
rimëkëmbja e vetëve tona

restaurimi, mirëmbajtja, përkujdes-
ja, promovimi- ka qenë kjo motoja
e takimit të djeshëm të artistëve që
protestojnë para Teatrit Kombëtar,
si çdo të hënë.

Në takimin e 7 që prej propoz-
imit të një projekti të ri nga qever-
ia, artistët këmbëngulin për trans-
parencë dhe kundërshtojnë shem-
bjen e godinës.

Mirush Kabashi, Alert Çeloaliaj,
Arben Derhemi, Kastriot Çipi të
mbështetur nga shoqëria civile kanë
qenë dje pra godinës.

"Jemi këtu për bashkëpunimin
publik- privat që e bëjnë më
emergjente situatën. Ju kemi bërë
me dije se si janë kushtet në anën
veriore. Thuhet që bashkia jep me
koncesion 15 territore.  Nuk e dimë
nëse në këto territore janë edhe ato
të teatrit", tha Alert Çeloaliaj. Ai
shtoi se është caktuar një komision
prej 15 personash që do bisedojë me
privatin për të zhvilluar këto zona.

"Lexojmë se është marrëveshje
konfidenciale që do të thotë se nuk i
marrim dot vesh termat e kontratës.
Nuk do jetë i qartë për publikun. Ne
duam transparencë. Duam që godi-
na të ruhet për memorien, terrenin
ku është, qoftë për pjesëmarrjen e
publikut në vendimmarrje. Duam që
teatri të qëndrojë këtu e kështu siç

është, por i restauruar", e mbylli
Çeloaliaj.

Stefan Çapaliku tha se kjo hapë-
sira është zero sa i takon efikasitetit
ekonomik, por kultura  thotë se nuk
mund të jetojmë nëse s'kemi hapë-
sira boshe. "Ndryshe qyteti do kthe-
hej në korridor konvikti, në një hapë-
sirë të pajetueshme. Mendoni që një

student të kthehet nga jashtë e të
gjente vendin këtu me kulla. Nuk do
e gjente dot vendin, sepse humbet
memoria. Duhet të kemi më shumë
teatro. Tirana duhet të ketë 8 teatro.
Teatri i ri Kombëtar duhet të ndërto-
het në një vend tjetër".

Çeloaliaj tha edhe se mes artistëve
ka divergjenca për një teatër të ri. "Të
gjithë ne biem dakord që ky të mos
preket. Na kanë thënë se nuk dimë
se ç'duam. Na kanë thënë se nuk
kemi një mendim. Pas bisedave ar-
ritëm në një ide- do shkrihen 2
sindikatat në një".

Sipas tij justifikimi i kryeministrit
për teatrin me PPP ishte mungesa e
fondeve, por ai pyeti se cili është fati
i Teatrit Eksperimental.

Në fund, Kastriot Çipi tha se çësh-
tja nuk ka qenë partiake as nuk ësh-
të. "Ai përmendi emra politikanësh
të ndryshëm që 20 vjet më parë kanë
firmosur një dokument për
mbrojtjen e godinës. Ai u bëri thir-
rje ata që e kanë firmosur dokumen-
tin më 2002 ta firmosin sërish. Çipi
ftoi gjithë deputetët ta rifirmosin, de-

putetët e të gjitha partive.
 DEKLARATA

Dje ata bënë edhe një deklaratë si
vijon: Aleanca Për Mbrojtjen e Teat-
rit Kombëtar e çmojmë Teatrin Ko-
mbëtar si një trashëgimi kulturore
të paçmuar që ka qenë dëshmitare e
historisë së lindjes së Shqipërisë si
komb si dhe e krijimtarisë, aftësisë
mbijetuese dhe shpirtit të popullit
shqiptar. Vendi ynë është vërtet i ri,
por populli dhe civilizimi ynë janë të
lashtë. Si vend, ne kemi përjetuar
vite vërtet plot dhimbje. Si popull, ne
u kemi rezistuar aradhës së shekujve
me anë të gjenialitetit tonë kreativ
dhe busullës sonë morale që bart
dëshminë më të shkëlqyer për vler-
at tona, për premtimin tonë dhe për
potencialet tona. Ne jemi të an-
gazhuar që ta konservojmë dhe ta
restaurojmë Teatrin Kombëtar si një
dëshmi e gjallë për vlerën dhe dinji-
tetin e trashëgimisë sonë artistike
dhe historisë sonë kombëtare, dhe si
një fanar kulturor që sendërton,
përkrah dhe mbledh rreth vetes ko-
munitetin vendas.fa.ni.fa.ni.fa.ni.fa.ni.fa.ni.
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Për dreq, megjithëse kisha
vendosur të  mos flisja fare
për  "Dasmën e Skënderbeut

në  Kaninë" nuk e mbajta dot dorën
dhe u ula të shkruaj dy fjalë. Kjo
pasi një mik i im nga Roma më
dërgoi disa foto nga procesioni
masiv i organizuar në  Romë  me
rastin e themelimit të  saj. I ulur
në  një qoshe të  kafenesë së  katit
të  5 të  UNESCO-s me një pamje
të  mrekullueshme përballë dhe
me plot njerëz të  kulturës përqark
tek debatojnë mbi rëndësinë e
trashëgimisë kulturore mu duk
vetja i pa fuqishëm për të  folur
seriozisht për një eveniment lokal
në  Shqipëri.  Ka tashmë  disa de-
kada që  trashëgimia kulturore në
Shqipëri nuk merret më  seriozisht
as për vlerat e saj dhe as për
mundësinë e madhe që  ka për zh-
villimin e turizmit. Për këtë arsye
edhe debatet intelektuale mbi ro-
lin e trashëgimisë kulturore kanë
shteruar. Por ndoshta ishin fotot e
procesionit të  Romës apo qenia në
ambientet e ndërtesës së
UNESCO-s që  më bënë  të  shkru-
aj dy fjalë  mbi evenimentin më  të
fundit kulturor në  lidhje me
trashëgiminë.

Procesionet apo rikrijimet e ng-
jarjeve historike nuk janë një gjë
e re dhe tashmë  në  disa vende
shumë  të  zhvilluara janë pjesë  e
rëndësishme e asaj që  e quajmë
turizëm kulturor. Vende të  ndry-
shme po e zhvillojnë me  shumë
profesionalizëm këtë fushë  duke
e kthyer tashmë  këtë fushë  të  re
të  Trashëgimisë në  një  mënyrë
të  rëndësishme edukimi nëpërm-
jet ngjarjeve historike. Unë sapo
pashë  me shumë  vëmendje Muze-
un e Trashëgimisë Vikinge në  Sue-
di, i cili vizitohet nga një numër
rekord njerëzish të  interesuar për
këtë pjesë  të  trashëgimisë euro-
piane. Mund të  përmend një
numër muzesh të  hapura ku rikr-
ijimi i betejave apo ngjarjeve his-
torike kthehet në  një festë  të

NGJARJET HISTORIKE

Ditëlindja e Romës dhe dasma e
Skënderbeut në Kaninë si farsë komike

Dy anë të ndryshme të medaljes së
trashëgimisë kulturore në dy vende

Figura qesharake e Skënderbeut të shkretë me
këpucë me qafa e kali të tërhiqet me spango

Nga Auron Tare

rëndësishme lokale dhe ndërko-
mbëtare. Prandaj Dasma e
Skënderbeut si ide në  vetvete du-
het parë  si një iniciativë  pozitive,
e cila mund të  pasohet nga plot ide
të  tjera të  këtij zhanri.

Por, si gjithnjë në  Shqipëri pozi-
tiviteti apo serioziteti i gjësë  kur
vjen për t'u realizuar kthehet në
një  farsë  komike, e cila të  trish-
ton. Përse vallë  jemi kaq të  paaftë
të  prodhojmë  gjë ra serioze?  Përse
vallë  një  ide e shkëlqyer për zh-
villimin e turizmit të  trashëgimisë
kulturore duhet të  kthehet një
teatër banal fshati?  Përse e bëjmë
edhe Skënderbeun e shkretë  qe-
sharak?

Shikoni seriozitetin e organiza-
toreve italianë  të  procesionit të
Romës. Prodhimi i veshjeve deri në
detaje, serioziteti, madhështia e
ngjarjes sjellja e njerëzve e plot
detaje të  tjera që  të  bëjnë ta jeto-
sh atë periudhë  të  lashtë.

Po Dasma jonë? Një farse ko-
mike që  të  bën të  qash, që  nga
mënyra e sjelljes së  njerëzisë që

ishin grumbulluar e tek fshatari që
tërheq kalin e Donikës me spango
a thua se në  të  gjithë Vlorën nuk
gjendeshin dot një pale kapistalle
për kuaj. Që tek figura qesharake
e Skënderbeut të  shkretë me kë-
pucë me qafa si personazhi i Bob
the Builder, tek kolltukët turk e të
tjera, e të  tjera mysybete.  Ndokush
mund të  thotë   e po edhe ti pse e
bën qimen tra. Shyqyr që  u bë  diç-
ka, shqiptarë  jemi. Në  fakt, jo unë
mendoj se diçka ka ndodhur në
psikozën tonë  të  paktën në  fush-
ën e trashëgimisë dhe seriozitetit
ndaj saj.  Për ilustrim i bashkëngji-
ta këtij postimi dy foto nga një ak-
tivitet i organizuar në  Vlorë  ekza-
ktësisht 100 vjet me parë . Shikoni
çfarë rregulli, çfarë serioziteti dhe

çfarë fisnikësh të  vërtetë duken
këta vlonjatë  me kuaj. Kjo foto
mund të  jetë  bërë  kudo në  çdo
kryeqytet të  kohës dhe nuk ka as-
një ndryshim nga garat me kuaj të
aristokracisë angleze, për shem-
bull.

Në  gjithë kë të  përsiatje të
gjatë  unë mendoj se ajo që  ne
kemi humbur bashkë  me seriozi-
tetin është fisnikëria, aristokracia,
shkëlqimi i asaj pjese të  shoqërisë
që  ishte rritur me kuaj p.sh. apo
dinte se çfarë ishin kështjellat apo
sarajet. Njerëz  që  kuajt nuk i
tërhiqnin me spango apo me litar
si mushkat e fshatit, njerëz që  di-
nin si të  visheshin për ngjarjen
tamam sipas kohës dhe jo me kë-
pucë të  Bob the Builder.  Njerëz
që  jetonin me tragjedinë dhe seri-
ozitetin e historisë  dhe jo duke u
bërë  karagjozë me një ide aq in-
teresante dhe aq të  bukur që  në
se do të  dihej si të  organizohej dhe
zhvillohej mund të  bëhej me të
vërtetë një reze shprese në  tymin
e madh që  ka mbuluar trashëgim-
inë tonë  kulturore.
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Fetishi i disiplinave po shpartallon
formimin e studentëve

Opinioni i   Ditës

Nga Pëllumb Karameta

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

... në punën me nxënësit, ose im-
provizojnë ose i referohen më
shumë modelit të mësuesit që u ka
lënë mbresa kur ishin nxënës, se
sa asaj për të cilën janë përgatitur
në universitet. Syllabuset e këtyre
fakulteteve dhe shtjellimet e peda-
gogëve në auditorë mbivlerësojnë,
sipas fakulteteve, dijet shkencore
nga matematika, fizika, gjuhësia,
historia etj., në dëm të proceseve,
formave dhe teknikave që ndih-
mojnë formimin profesional. Ësh-
të ky mbivlerësim, besojmë, që ka
zhbërë dallimin ndërmjet formim-
it të kimistit që kërkon në labora-
tor dhe mësuesit që ndihmon me
pasion fëmijët të ndërtojnë njohu-
ri kimike. Formimi i mësuesve të
rinj (dhe jo vetëm), le për të
dëshiruar, pasi vijojmë ta kërkojë
zgjidhjen (në rastin më të mirë)
duke kallajisur mendimin peda-
gogjik të shekullit të shkuar që
fetishizoi rolin e disiplinës aka-
demike, në dëm të ndërtimit të ko-
mpetencave profesionale. Sigur-
isht, me këtë nuk mohojmë aspak
rëndësinë e dijeve disiplinore, por,
nëse duam mësues me kompeten-
ca profesionale dhe kulturë të
gjerë, kurrikula gjegjëse duhet riv-
lerësuar nga pikëpamja e profe-
sionalizimit të mësuesisë. Mësue-
si i ardhshëm duhet ndihmuar të
ndërtojë sisteme dijesh të
sofistikuara dhe të baraspeshua-
ra rreth nxënësit dhe psikologjisë
së tij, rreth teorive dhe metodave
të nxënies e kështu me radhë. Këtu
të sjell analiza e zhvillimeve në
fushë, në dekadat e fundit.
Ndërkaq, rasti vlen për ilustrim,
por edhe fakultetet e tjera e tjera
nuk se po arrijnë më shumë.

Kudo në botën e zhvilluar, re-
formimi i kurrikulës universitare
po orientohet nga shndërrimet e
shoqërive dhe evolucioni i dijeve
shkencore që janë madhështore
dhe pështjellojnë vazhdimisht
përmbajtjet e nxënies në univer-
sitete. Shndërrime të tilla koncep-
tohen si “thyerje të kornizave”, në
rrafshet epistemologjik, kurriku-
lar dhe teknik. Zhvendosja nga
frymëzimi biheviorist drejt socio-
konstruktivizmit dhe kognitiv-
izmi është një prej tyre. Kuptimeve
të reja kyçe (p.sh., çfarë e dallon
dijen nga njohuria, si zhvillohen,
si përdoren, për çfarë shërbejnë
etj.?); kalimi nga pedagogjia tradi-
cionale në qasjet që zhvillojnë ko-
mpetencat; shndërrimi i mësim-
dhënies transmetuese në nxënien
bashkëpunuese; konkretizimi në
universitete i kuptimit të ri për
nxënien, e dallueshme nga nxënia
e përmbajtjeve disiplinore të tek-
steve etj., janë shembujt të tjerë “të
thyerjes së kornizave”. Reformat
që kombinojnë “thyerje” të tilla
janë komplekse dhe përfshijnë
rregullime madhore në kurrikula

dhe nxënie. Ndaj, reformimi duhet
të jetë i qartë dhe i çlirët nga çdo
dykuptimshmëri, kusht ky i
nevojshëm për koherencën dhe
vlerën e kurrikulës universitare.
Reformimi nxit dhe mundëson që
disiplinat universitare të mos
izolohen më si “ishuj të vegjël”
nëpër programe studimi dhe vite
akademike. Tani e më pas, dialogu
ndërmjet disiplinave është i pae-
vitueshëm, çka kërkon përdorimin
e burimeve alternative që mobili-
zojnë dije me origjina disiplinore
të ndryshme, me natyrë materiale,
njerëzore dhe emocionale-volitive
etj.

Sot e në të ardhmen, dija disipli-
nore e dekontekstualizuar nuk do
të vlerësohet si qëllim i nxënies, si
diçka e prodhuar nga mendimi
njerëzor dhe e kodifikuar në tek-
ste nga ekspertet (sepse, shumë
rrallë, gjen një bllok mençurie të
përjetshme, të vendosur në sirtar,
të gatshëm të zgjidhë problemin
tonë), por do të vlerësohet si burim
i njohurive për ndërtimin e kompe-
tencave profesionale, si “mjeti” për
shndërrimin nga “homo sapiens-
it” (njeriu që shpjegon me arsye
shkaqet), në “homo faber” (njeriu
që di si të bëjë, si të prodhojë). Në
ekonomitë e sotme, për njerëzit
është normë të bashkohen dhe t’i

ndërtojnë njohuritë që u duhen, në
kontekstin e problemit plotësisht
të pangjashëm me diçka tjetër të
ndërlikuar dhe specifike të cilën po
e gjurmojnë. Mund të ketë fare
mirë ndonjë precedent të përafërt,
por njohuritë e nevojshme që du-
hen ndërtuar përfshijnë huaz-
imin, rregullimin, korrigjimin,
kombinimin dhe krijimin (proces-
in, pra), jo memorizimin dhe
zbrazjen. Ajo që vlen, tani e në të
ardhmen, është të jesh i aftë të ndër-
tosh dhe të përdorësh njohuri, jo
të kesh një magazinë të pafundme
dijesh të përgjithshme për t’i për-

dorur sipas rastit.
Ndaj, për ne, fetishi tradiciona-

list i dijes është një nga rrënjët e
fuqishme të atij mekanizmi gji-
gant që po zhvlerëson diplomat dhe
po ndan inxhinierët, ekonomistët,
mjekët, juristët, agronomët etj.,
universitetet, pra, nga jeta reale.
Një fetish i tillë ka bërë që univer-
sitetet të nguliten thellë në orien-
timin akademik, të përjetësuar në
besime dhe tradita të shumta që e
bëjnë këtë orientim më të fuqish-
min e normave të “shenjta” të sh-
kollimit. Ky orientim ka krijuar
kurrikulën e shpërpjesëtuar dhe

seleksionues, të mbizotëruar nga
përmbajtjet disiplinore që u vlen
pak studentëve, pasi fragmentari-
zon dijet dhe i shkëput ata nga për-
vojat, interesat dhe projektet e
tyre, duke “ballkanizuar” kësisoj
disiplinat shkencore dhe departa-
mentet e shkollave të larta.

Sigurisht, mekanizmi ka dhe
rrënjë të tjera, njohëse, politike,
arsimore, pse jo dhe vetjake, që e
ushqejnë, e mbajnë gjallë dhe e
bëjnë kërcënues, por për to duhet
folur herë tjetër. Përkundër këtij
kulti, ne besojmë se studenti zh-
villon inteligjencën dhe ndërton
kompetencat nëpërmjet veprimit,
projekteve dhe përvojave të tij,
duke reflektuar mbi veprimet që
kryen dhe mbi rezultatet që përf-
ton prej tyre, pasi ai nxë dhe i kup-
ton situatat e reja mes asaj që njeh
tashmë dhe i ndryshon njohuritë
e tij të mëparshme për t’ia përsh-
tatur situatave të reja.

Nuk ka asnjë dyshim se zhven-
dosja drejt qasjeve që sigurojnë
formimin e studentit kompetent
kërkon ndryshim rrënjësor, së
pari, në mendësitë e pedagogëve.
Kjo, sigurisht, kërkon rindërtimin
e njohurive dhe kompetencave të
reja profesionale për organizimin
e procesit të nxënies. Nëse duam
të përgatitim breza të rinj që të
përshtaten me ndryshimin dhe të
punojnë deri në punë që nuk kanë
ekzistuar ndonjëherë, do duhet ta
mendojmë sërish arsimin e lartë.
Shoqëria jonë po evoluon dhe po
përgatitet për të sfiduar devijimet
që e pështjelluan jo pak, duke rior-
ganizuar themelet, duke ripërcak-
tuar perspektivat dhe qëllimet e saj,
çka kërkon një vizion të ri edhe
për arsimin e lartë. Në këtë kon-
tekst, reformimi i kurrikulave
universitare mund të vendoset pa
asnjë mëdyshje në listën e përparë-
sive që po presin të plotësohen.

Ndërkaq, e dimë që inercia men-
dore vepron tek ata njerëz që nuk
janë pionierë prej natyre, por kanë
nevojë “të presin dhe të shikojnë”
dhe të kërkojnë më shumë prova
për t’u bindur. Janë të pakët ata që
pranojnë t’u kërcënohen besimet
që i ruajnë prej kohësh, ose përvo-
jat që i kanë fituar me vështirësi.
Është e natyrshme të ekzistojë një
masë skepticizmi. Por, kur flasim
për skepticizëm, kemi parasysh
atë qëndrim të mendjes së hapur
të personit që nuk verbohet nga
mbishtresat, por hapet me sinqer-
itet ndaj përpjekjeve për t’u bindur.
Nuk presim që mjaft pedagogë t’i
besojnë kësaj ideje, më shumë se
sa i besojmë ne që e kemi parë me
sytë tanë vlerën e saj. Por, nëse
biem dakord, sigurisht, ia vlen të
provohen një apo disa nga idetë e
reja dhe të përpiqemi të ndry-
shojmë kurrikulën universitare në
përpjekjet për të formuar studentë
kompetentë, të aftë për veten dhe
shoqërinë.

Tiranë, më 22.04.2018Tiranë, më 22.04.2018Tiranë, më 22.04.2018Tiranë, më 22.04.2018Tiranë, më 22.04.2018

Sigurisht, mekanizmi ka dhe rrënjë të tjera,
njohëse, politike, arsimore, pse jo dhe vetjake, që
e ushqejnë, e mbajnë gjallë dhe e bëjnë kërcënues,
por për to duhet folur herë tjetër. Përkundër këtij

kulti, ne besojmë se studenti zhvillon
inteligjencën dhe ndërton kompetencat nëpërmjet

veprimit, projekteve dhe përvojave të tij, duke
reflektuar mbi veprimet që kryen dhe mbi

rezultatet që përfton prej tyre, pasi ai nxë dhe i
kupton situatat e reja mes asaj që njeh tashmë dhe

i ndryshon njohuritë e tij të mëparshme për t'ia
përshtatur situatave të reja.
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Me P lu ton in  që  nd ikon ,  s je l l j a  j o  e
duhur  mund të  konso l idohet  në vend
që të  je të  d içka e  rast i t .  Pyesni  vet -
en nëse e  d in i  s i  do të  reagonte par t -
ner i .  Mos u  përz ien i  me g jëra  që nuk
ju  tako jnë dhe në l idh je  me këtë  bën i
n jë  sqar im.

DEMI

Me Uranin që grindet me Hënën, do të
ishte mirë të mos dilni në konkluzione të
menjëhershme për ato që do t’ju thonë.
Dëgjojini argumentet e të tjerëve, edhe
pse brenda jush keni një ndjenjë të fortë
rebelimi, që ju shtyn t’ju kundërviheni.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

S o t  d o  t ë  t r e g o h e n i  s h u m ë  k o k ë -
for të ,  por  par tner i  do  t ’ ju  kupto jë  dhe
do  t ’ j u  f a l ë .  Me  pak  f j a l ë  do  të  j en i
e d h e  m ë  t ë  b a s h k u a r  s e  m ë  p a r ë .
Mos  j i n i  kop r rac  ku r  v j en  puna  pë r
të  t r egua r  dashu r i në .  N je rëz i t  që  j u
r r i në  në  k rah  e  mer i t o j në  p lo tës i sh t .

Planetët do të bëjnë që sot të ndiheni
më material istë se zakonisht. Por, fat-
mirësisht  pozic ionimi i  Urani t  do t ’ ju
ndihmojë që të çlironi fantazinë. Ndosh-
ta zgjedhja që do të bëni nuk është ajo
që do të pritej nga ju, po përdorni imagji-
natën.

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

Me Venusin, Marsin dhe Uranin kundra
paralajmërojnë një ngritje të menjëhershme
tensionesh, si edhe ndonjë vendim që
mund të merret në mënyrë të pakontrollu-
ar. Nguliteni mirë në mendje se gjaknxe-
htësia dhe paragjykimet mund të ndikojnë
që të bëni më shumë sesa një gabim.

Me nd ik im in  e  Hënës ,  p r i ten  u l je  dhe
n g r i t j e  t ë  h u m o r i t  n ë  l i d h j e  m e  s q a -
r i m e  f a m i l j a r e ,  p o r  j o  p ë r b a l l j e
z ë n k a s h .  Ç l i r o h u n i  n g a  t ë  t j e r ë t .
V e p r o n i  s i p a s  m e n d j e s  s u a j ,  p a  u
d a s h u r  f a r e  t ’ u  p ë r s h t a t e n i  r i t m e v e
t ë  t ë  t j e r ë v e .

Në këtë di të bukur do të jeni  nismëtar,
i  in ic ia t ivave të  këndshme në grup.
Do të  argëtoheni  jashtë  mase,  duke
har ruar  çdo  shqetës im.  A f tës ia  jua j
pë r  të  dëg jua r  kë rkesa t  e  pa r tne r i t
dhe t ’ i  p lotësoni  dëshirat  do ta forcojë
l idhjen.

Hëna nuk ka shumë gjëra për t’ju thënë.
Nga ana tjetër, Merkuri dhe Venusi ju
mbikëqyrin dhe jua bëjnë gjërat më të
thjeshta. Me mbështetjen e vyer të plan-
etit të dashurisë, do të tejkaloni keqkup-
time të rastit me partnerin.

Të jeni  më të dashur nuk ju bën veçse
m i r ë .  P a d y s h i m  d o  t ë  l e h t ë s o n t e
nd jeshëm rapo r te t  me  pe rson in  që
keni në krah. Mos e harroni ,  ndërhyr ja
e  n jë  fami l ja r i  në  punët  tua ja  do  t ’ j u
n e r v o z o j ë  d i s i ,  p o r  n u k  k e n i  ç f a r ë
bëni.

Me Jupiterin që ju mbështet, nëse keni ndon-
jë ide të bukur që ju shkon ndërmend, vëre-
ni në veprim. Do t’ia dilni të gjeni edhe
aleatë. Nëse do të ketë fërkime brenda
familjes, largojuni duke e kaluar me sport-
ivitet.

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

Nga Bekim Bislimi

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

... e Kosovës nuk është final,
kanë deklaruar zyrtarët e kabi-
netit të kryeministrit të Kosovës,
Ramush Haradinaj.

Zëdhënësja e qeverisë së Kos-
ovës, Donjeta Gashi thotë për Ra-
dion Evropa e Lirë se kryeminis-
tri Haradinaj, në vazhdimësi ësh-
të duke kontaktuar me përfaqë-
suesit e Listës Serbe dhe i ka ftu-
ar ata që të kthehen në qeveri.

“Qeveria e Republikës së Kos-
ovës është duke vazhduar dis-
kutimin apo komunikimin me
përfaqësuesit e Listës Serbe në
qeveri. Deri më tash nuk ka ende
asgjë zyrtare sa i përket largimit
përfundimtar të tyre. Kryeminis-
tri Haradinaj u ka bërë thirrje që
ata të kthehen në detyrat që i kanë
si ministra dhe në postet tjera
qeverisëse. Në ndërkohë, puna në
këto ministri po vazhdon me bar-
tësit e tjerë. Do të thotë, nuk ka
asgjë definitive dhe finale për sa i
përket largimit të Listës Serbe dhe
në anën tjetër, kryeministri dhe
qeveria po vazhdojnë të kenë kon-
sulta dhe komunikime me ta, për
rikthim në detyra”, tha Gashi.

Në anën tjetër, përfaqësuesit e
Listës Serbe nuk kanë dashur që
të komentojnë nëse janë duke
biseduar me qeverinë e Kosovës
për rikthim në detyra, e as për fak-
tin që ministra të caktuar nga
radhët e Listës Serbe, megjithatë
janë parë të kenë vazhduar punën
e tyre     edhe pas deklaratës zyrtare
të këtij subjekti se e kanë brakti-
sur koalicionin qeverisës.

Deputeti i Listës Serbe, Igor
Simiç, ditë më parë i ka thënë
Radios Evropa e  Lirë se  de-
putetët e Listës vazhdojnë të
punojnë nga tabori opozitar,
kurse ministrat janë “vetëm
në kapacitetet teknike”.

Artan Murati,  analist  nga
Insti tuti  Demokratik  i  Kos-
ovës,  duke folur për Radion
Evropa e Lirë vlerëson se Lis-
ta Serbe është duke bërë sjell-
je joparimore politike.

S i ç  t h o t ë  a i ,  d e p u t e t ë t  e
këtij subjekti politik në Kuv-
endin e Kosovës, tashmë janë
u l u r  n ë  u l ë s e t  e  o p o z i t ë s ,
ndërkohë që ministrat nga ky
subjekt politik, sipas tij, nuk
k a n ë  d h ë n ë  d o r ë h e q j e  n g a
qeveria dhe vazhdojnë të jenë
pjesë e saj.

“Përkundër deklarimeve të
Listës Serbe se janë tërhequr nga
koalicioni, kjo në praktikë nuk po
shihet se është e vërtetë, me vetë
faktin se ekzekutivi po funksion-
on me ministrat e Listës Serbe. Në
anën tjetër, deputetët e Listës Ser-
be në Kuvend ende nuk është se i
janë kundërvënë për diçka koali-
cionit qeverisës ose t’i jenë bash-
kuar opozitës në nisma. Faktik-

Qeveria: Lista Serbe nuk
është larguar përfundimisht

Opinioni i   Ditës

“Qeveria e Republikës së Kosovës është duke
vazhduar diskutimin apo komunikimin me

përfaqësuesit e Listës Serbe në qeveri. Deri më
tash nuk ka ende asgjë zyrtare sa i përket largimit
përfundimtar të tyre. Kryeministri Haradinaj u ka
bërë thirrje që ata të kthehen në detyrat që i kanë

si ministra dhe në postet tjera qeverisëse. Në
ndërkohë, puna në këto ministri po vazhdon me

bartësit e tjerë. Do të thotë, nuk ka asgjë definitive
dhe finale për sa i përket largimit të Listës Serbe

dhe në anën tjetër, kryeministri dhe qeveria po
vazhdojnë të kenë konsulta dhe komunikime me

ta, për rikthim në detyra”, tha Gashi.

isht, kjo nuk paraqet ndonjë ga-
ranci. Deputetët e Listës Serbe as-
njëherë nuk kanë qenë garanci se
do të përkrahin çështjet e ngritu-
ra prej koalicionit qeverisës,
sepse, ata, fundja, pavarësisht se
a janë në pushtet apo opozitë, të
gjitha çështjet, të cilat do të binin

ndesh me politikat e Serbisë, do
t’i kundërshtonin”,-tha Murati.

Ai ka shtuar se Lista Serbe
edhe më herët ka bojkotuar punën
në ekzekutiv dhe Kuvend në
mënyrë që ta shfrytëzojë politik-
isht situatën. Një gjë e tillë, sipas
Muratit, po ndodhë sërish.

“Zakonisht, këto veprime po i
ndërmerr, ndoshta edhe për ta rri-
tur pazarin politik për kërkesat e
tyre, të cilat shumë shpesh bien
ndesh edhe me interesat sh-
tetërore të Republikës së Kosovës,
pasi që e dimë që Lista Serbe, në
masë të madhe, e ndjekë politikën
drejtpërdrejt prej Beogradit ose
politikën, e cila vjen drejtpërdrejt
apo orkestrohet nga presidenti i
Serbisë (Aleksandar Vuçiç)”,-
theksoi Murati.

Sidoqoftë, Lista Serbe ka tre
ministra, njëri prej tyre edhe në
postin e zëvendëskryeministrit, si
dhe disa poste të zëvendësminis-
trave. Në Kuvendin e Kosovës ajo
ka 10 deputetë.

Vendimi i Listës Serbe për ta
braktisur qeverinë e Kosovës, siç
kanë thënë përfaqësuesit e këtij
subjekti politik, ka qenë rezultat
i ngjarjeve të 26 marsit në Mitrov-
icë të veriut, me ç’rast, njësitë e
policisë së Kosovës kanë arrestu-
ar shefin e Zyrës për Kosovën në
qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq.
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL

1. Fillojnën panikun.
3. Gibson aktor.
5. Në mes të cogito dhe sum e thën nga Descartes.
9. Mund të jetë trofe.
11. Janë vendet si Katari
14. Maureen që qe aktore.
16. Janë kundërmuese.
17. Mund të fitojnë etapa.
20. Ushtojnë nga "ola".
22. Një thirrje
26. Janë ministritë.
27. Një rrugë në Paris.
28. Markë cigareje.
29. Eshtë nginjja.
32. Ricciarelli soprano.
33. Fillojnë sefte.
34. Ente Ekonomike Sarandë.

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

Faik Konica:
- Fisnikëria dhe thjeshtësia mund të jenë cilësi kudo gjetkë,

kurse në poezi janë antipasta të dëmshme. Çka i kërkohet
poetit, poetit të vërtetë, është të shkaktojë një dridhmë të
re, të flasë një gjuhë që të tjerë nuk e kanë folur, të
ngacmojë ndijime që të tjerë nuk i kanë. (Albania 2, 1897).

Jorge Luis Borges:
- Ne e pranojmë me kaq shumë gatishmëri

realitetin. Ndoshta sepse ndjejmë që asgjë
nuk është reale.

- Të biesh në dashuri do të thotë të krijosh
një fe me një Zot të gabueshëm.

- Në botë ka njerëz që kanë para...
dhe njerëz që janë të pasur...

- Gabimi i atij që punon me dëshirë
dhe ëndje është më i mirë se të
qëlluarit e atij që punon pa
dashje.

- Grada e qytetërimit dhe moralit të
një populli kuptohet nga këngët
dhe lojërat e tij.

- Mendojnë për të ardhmen me
shqetësim, dhe harrojnë të
tashmen, nuk e jetojnë të
tashmen e as të ardhmen, (i
humbin të dyja).

HORIZONTAL
1. Mund të jetë kursimi.
5. Ylli i Nostradamus.
8. Tamam pa kufij.
11. Ross këngëtare.
13. I lashtë.
15. Eshtë Aleanca ku sapoi kemi aderuar.
19. Kufijtë e lëvizjes
20. I ka tek plepi.
21. Paguhen për shërbim.
23. Fillojnë  lejen.
24. Kufizojnë trotuaret.
25. Bëjnë karrierë në parti.
27. Thahet me bonifikim.
28. Mund të  jetë unik një i tillë .
29. Preka komik shkordran.
31. Fund dhjetori.
32. Fillojnë aksionin.
33. Ente Operative Tiranë
34. Agjenci Ajrore Durrës.
36. Një pjesë e dimensioneve.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

35. Mbyllin një ditar.
36. Satelit i Jupiterit
37. I ka tek Luani.
38. Boldi komik italian.
42. Eshtë kolana në filma
43. Kush e thotë lutet.
44. Oxa këngëtare.
46. Inicialet e Nolte aktor.
47. Eshtë tokë që... fitohet.
48. Një... gjermane.

VERTIKAL

1. Një votë në favor.
2. Filozofi me eksperimentin e gomarit.
3. Në hyrje makinës.
4. Fillojnë lehtë.
5. Irlanda në Dublin.
6. Eshtë edhe ajo e historisë.

7. Një pjesë e gamiljeve
8. Notat pa kufij.
9. Ishin komitë.
10. Ka kryeqytet Islamabad.
12. Don... i Interpretuar nga Terence
13. Mbyllin aktet.
15. Janë përmasa.
18. Gjysma e lutjes.
19. Castellitto aktor.
20. Inicilat e Dalí, piktor.
21. Tanita këngëtare.
23. Eshtë trysni
24. Në hyrje të Europës.
25. Janë rrobat për t'u larë.
30. Bën mëza.
31. Moreau aktore.
32. Janë thika.
39. Një pjesë e satelitit.
40. Janë teke në sende.
41. Pak marramendëse.
42. I ka tek zdapi.
45. Inicialet e Nolte-s.

39. Eshtë përfaqsuesja e Adriam Mutu.
41. Kalimi në ekstreme.
42. Eshtë e re pas Krishtit.
43. Shkruhet për të mos vazhduar më.
44. Si i gjithë .
47. Kush e thotë lutet.
48. Kufij elementi.
49. Ishte nyja që preu Alekdansdri i Madh.
50. Një pjesë e titanëve.
51. Mund të jetë kundërmuese.
52. Pak titanike.

VERTIKAL
1. Si i përshtatëshëm.
2. Mund të  jenë fetare.
3. Ai i kuq e ka një huq.
4. Pak analogji.
6. Eshtë metri i rrobaqepësit.
7. Në hyrje të oazit.
8. Arte pa re.

9. Arthur që qe dramaturg.
10. Janë boshte.
12. Michelangelo regjisor.
14. Mund të  bëjë stil të lirë .
16. Ishin monedhe te Tobias.
17. Eshtë bas me katër tela.
18. Pak efikasitet.
22. Eshtë marrëveshje me nota.
25. Ishte babai i Akilit.
26. Fillojnë  nazet.
27. Në krye të kuadrove.
29. Eshtë faqe muri.
30. Një apendisit i menjëhershëm.
35. Kurosawa që qe regjisor.
36. Vriten nga espada.
37. Eshtë shtet aziatik.
38. Edouard piktor.
40. Një transporti është kamioni.
45. Uni i Freud.
46. Një cigan.
47. Fundi i një samurai.
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1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22 23 43 25

26 27

28 29 30 31

32 33 34

35 36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46

47 48

3 1 7 2 7 3 13 2

2 7 5 8 4 3 5 7 2 6

7 3 1 9 1 6 5 10 6 2 6

3 5 8 2 3 5 6 1 7 5

12 5 13 5 10 1 7 6 13

2 7 18 5 11 2 6 5 8 2 6

8 2 6 2 2 1 8 5 11 1

1 6 8 17 9 5 7 2 9

3 1 5 8 2 16 2 7 1

2 3 2 6 5 9 2 1 13

6 2 7 2 3 7K 18U 3M 6 T
3 4 8 5 19 1 5 3 5 2

S A R A B A D P L A
A D D E S I D E R I U S
T E B U R I D A N I I K
R R A H A R A K I R I E
A B A T E S S J V T
P I T O N I H D A N A E

H A S I M U R I A L T
S U S P A R I D I L

A I F A R I S E J T E
G J A K U Y R E
K I N I N A P R O T E U

T D E D I T H S A

C L A U D E K N G O L
S A G A N G A N I M E D I

O K A M I K A Z E
L A R P A G A N I N I A
O K A K L A S I O M A R
K E F A K U V L I K A
A R O S A K T E E T M
L O B T N R T E A

N I C O T A H E R O I
S T A U I P O N K
P I S T A M O S T I E
Y A R D E M E T R A

K A F E T A L E N T

A D A M P A F T E R

T E T H E P A T I T I

E T H E R E T I K E

G K O M I T E T E T

O E K I P E T T F

R I K N E T T A P A

I O G C S T I L

K P S W I N G S L

E O P A T E N T A T

N A Y E U R A T

T Y M I P I R A T I
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