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NE PRANGA BASHKEPUNETORI

Rrëmbeu 31-vjeçarin 
për borxhin 4000 

euro, arrestohet në 
flagrancë mirditori

Dokumentet duhet të dorëzohen brenda 6 shtatorit 

Ministria e Financave: Fëmijët dhe nipërit Ministria e Financave: Fëmijët dhe nipërit 
e ish-të dënuarve të plotësojnë dosjete ish-të dënuarve të plotësojnë dosjet

Ish-të përndjekurit, 
1000 trashëgimtarët 
që përfitojnë këstin e 

dytë të dëmshpërblimit

Ministria e Financave ka publikuar listën e kat-
egorisë joparësore në radhët e ish-të përndjekurve 

politikë që mund të trajtohen me dëmshpërblim, por 
që sipas këtij dikasteri duhet të sjellin dokumentet e 
nevojshme. Bëhet fjalë për listën e kategorisë...
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OPOZITA
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KRYETARJA E LSI-së

Kryemadhi: 
Shqipëria 

është sot në 
udhëkryq

ONM: Drejtësia 
duhet të 

pastrohet nga 
të korruptuarit

Reforma, 
propozimi i 

PD: Votimi, si 
detyrim me ligj

Nga ORNELA MANJANI

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktor: Rezarta DELISULA    
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DEKLARIMI I TE ARDHURAVE, JA KUSH DO TE RIMBURSOHEN PER INTERESAT E KREDISE
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Shtetit, zëvendësministra 
e ministra të Brendshëm. 
Kështu, mund të përmenden 
Veli Myftarin, Bilbil Memën, 
Bujar Nishanin etj. Në librin 
“Skënderbegas ndër vite” të 
dy autorëve Maksim Fejzulla 
e Kujtim Boriçi janë eviden-
tuar të gjithë njerëzit...

Dokumentet arkivore, shkëputur nga libri “Skënderbegasit ndër vite”

Skënderbegasit që bënë karrierë të suksesshme në FA
Alketa Vejsiu: 
Ja e vërteta 

e largimit tim 
nga Shqipëria

Suplement

“SUMMER PAGES”

Janë me qindra skënderbe-
gas, që pas kualifi kimeve 

të shumta brenda e jashtë 
vendit, në shkollat ushtarake 
e akademitë e vendeve aleate, 
që kanë arritur një karrierë 
të suksesshme në strukturat 
e Ministrisë së Brendshme. 
Ata kanë arritur të bëhen 
deri drejtorë të Policisë së 

Ushtarakët e karrierës Zenel Frangu, Aleko Koka, Novruz Dervishaj...

Kërkesa e tatimpaguesit për kthim të shumës së paguar tepër dorëzohet brenda 
30 ditëve nga data e dorëzimit të deklaratës individuale vjetore të të ardhurave

Nga KASTRIOT DERVISHI

Për Demaliajn dhe 
“furnitorët” e tij

Opinioni
 Ditësi

Me të vërtetë për Macronin fes-
tuan kudo në Evropë gati si një 

Mesia. Ai arriti ta çlirojë Francën 
dhe kontinentin nga ëndrra e keqe e 
një presidenteje...

Lexova sot në median online një 
tekst kundër meje me nënshk-

rues Ilir Demaliajn. Pasi debatin për 
çështjen e letrës së Ismail Kadaresë 
nuk ka se ku ta çojë...

“Mesia” Macron 
bëhet president

Nga CHRISTOPH HASSELBACH
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REFORMA KUSHTETUESE
OPOZITA

Demokratët hedhin
idenë e votimit me
detyrim, duke para-

lajmëruar se me ndryshimet
kushtetuese, pjesë e mar-
rëveshjes së 18 majit mes Edi
Ramës dhe Lulzim Bashës, të
bëhet edhe ky propozim. Sin-
jalin e parë e ka dhënë njëri
nga nënkryetarët e PD-së,
z.Edmond Spaho, i cili duket
se ka parasysh bojkotin që
demokratët i bënë 25 qer-
shorit 2017. Zyrtari i lartë i
PD-së përmes një statusi në
"Facebook" bën thirrje që në
korpusin e reformave që do
të duhen për një proces të lirë
e të ndershëm, të përfshihet
edhe pjesëmarrja e zgje-
dhësve në votim jo vetëm si e
drejtë, por edhe si detyrim me
ligj. "Nëse PD-ja dëshiron të
rikthehet në pushtet, duhet
të fokusohet në reformën
zgjedhore, evitimin e shit-
blerjes së votës, votimin dhe
numërimin elektronik,
votimin e emigrantëve, bër-
jen të detyrueshëm të votim-
it në Shqipëri, reformën
Kushtetuese, reformën terri-
toriale, çështje të tjera, të
cilat do të kenë të bëjnë me
keqqeverisjen e PS dhe Edi
Ramës dhe që në tërësi do
garantonin zgjedhje të lira e
të ndershme", shkruan
nënkryetari i PD-së në "Fa-
cebook". Mbetet për t'u parë
nëse PD-ja do ta bëjë zyrtare
këtë propozim në një kohë
kur në shtator ka kërkuar
të fillojë puna për reformën
e re zgjedhore, pjesë e mar-
rëveshjes së 18 majit mes
kryeministrit Edi Rama dhe
kreut të opozitës, Lulzim
Basha. Kushtetuta e Sh-
qipërisë njeh si të drejtë, jo si
detyrë, votimin e shtetasve
shqiptarë. Mësohet se 22
vende rezultojnë ta kenë këtë
parashikim ligjor në raporte
të ndryshme, por debati në
botë është hapur ndjeshëm
pas Brexit dhe presidencial-
eve amerikane. Zgjedhësit që
për një arsye apo një tjetër
nuk paraqiten në ditën e
votimit rezultojnë të jenë
shumica dhe në një farë
mënyrë të jenë ata, që faktik-
isht përcaktojnë edhe për ata
që kanë votuar. Në Shqipëri
kjo merr kuptim edhe më
specifik, ndërsa vazhdon dhe
është i fortë debati mbi shit-
blerjen e votës, apo presion-
in mbi administratën, i nën-
vizuar edhe nga qëndrimi
paraprak i OSBE-ODHIR
për zgjedhjet. Duke parë
rritjen gjithnjë e më shumë
të pavendosurve, sindromë
që në proceset e fundit
zgjedhore e ka kapur edhe
Shqipërinë, merr vlerësim
për proceset demokratike
votën si detyrim, qoftë edhe

për të shprehur refuzimin
tënd për subjektet zgjed-
hore, por gjithnjë në fletën e
votimit e jo duke bojkotuar
ditën e zgjedhjeve. Ndaj kra-
has projektit për votimin bi-
ometrik, pjesë e marrëve-
shjes Rama-Basha, që përf-
shin identifikimin biome-
trik, votimin dhe numërimin
elektronik është projekti i
parë që opozita që do të nisë
në muajin shtator, pritet

dhe diskutimi për idenë e
hedhur nga z.Spaho që voti-
mi të bëhet i detyruar me
ligj. Demokratët i kanë dorë-
zuar mazhorancës ofertën e
tyre në funksion të zhvillim-
it të zgjedhjeve të lira dhe të
ndershme, ndaj kërkojnë të
nisin nga puna për zbatimin
e saj. PD-ja ka propozuar 12
ndryshime për reformimin e
Kodit Zgjedhor. Demokratët
propozuan që të futet për-

dorimi i teknologjive në
votim që në zgjedhjet e 25
qershorit 2017, me qëllim
identifikimin e sigurt të vo-
tuesve në qendrën e votimit,
verifikimin dhe parandal-
imin e votimit të shumëfish-
të në të njëjtën qendër voti-
mi, ose në qendra të ndry-
shme, shma-ngien e kontrol-
lit të votës në mënyrë poli-
tike, korruptive apo krimi-
nale, modernizimin dhe për-

Nis puna në shtator, projekti opozitar për reformën kushtetuese e zgjedhore

Reforma, propozimi i PD-së:
Votimi, si detyrim me ligj

Kushtetuta e njeh votimin si të drejtë dhe jo detyrë

Valentina Madani

RASTET
Ndër 22 vendet që e kanë
votimin të detyrueshëm me
ligj, kryesisht nuk janë në
hartën e vendeve
demokratike, me përjashtim
të Belgjikës, që e ka si
detyrim pa ekuivok, apo të
Greqisë që nuk e ka në këtë
nivel. Në çdo rast, nëse
abstenimi konsiderohet si
një e drejtë për të treguar
zgjedhje politike,
automatikisht detyrimi
bie ndesh.

shpejtimin e procesit të
votimit, numërimit dhe
nxjerrjes së rezultatit,
ndërkohë që sigurohet për-
dorimi i thjeshtë i teknolo-
gjive. Sa i përket votimit me
detyrim ligjor, është disku-
tuar edhe vite më parë, por
nuk ka gjetur mbështetje.
Mbetet për t'u parë nëse kësaj
herë PD-ja do të mund të
bindë mazhorancës që këtë ta
kthejë në ligj.

Komisioni nuk e njeh votimin si detyrim

"Venecia": Abstenimi
është zgjedhje politike

PDIU, Doda: Votimi
i detyruar kufizon

liritë e individit
Ish-deputetja e PDIU-së,

Mesila Doda e quan dety-
rim votimin, por ta bësh atë
të detyrueshëm, sipas saj
është kufizim i të drejtave të
njeriut. "Të votosh është
detyrë qytetare, por votimi
me detyrim është vetëm akti
i fundit i shtrëngimit të vull-
netit të qytetarëve... Ajo që
të trondit më fort është që
iniciativa të tilla që kufi-
zojnë lirinë e individit pro-
pozohen jo nga pushteti, por
nga opozita, që ende është në
qeveri. Partia që solli lirinë
në Shqipëri, po mendohet
gjatë se si duhet të kufizojë
lirinë, me shpresën e kthim-
it me strategji të bletëve të
arratisura nga kosherja.
Asgjë që të ketë lidhje me li-
rinë, shpresën, drejtësinë,
frymëzimin, progresin nuk
paska shans të vijë nga mes-
kiniteti e marrëveshjet e er-
rësirës. Kohë të vështira e
më shumë se kaq, shoh të
vijnë në vend", shkruan
z.Doda në "Facebook". Ai
akuzon PD-së dhe PS-në se
bashkë po e rrisin zullumin.
"E vështirë të pranohet në
një vend me histori gjysmë
shekulli diktaturë, që me
forcë njeriun edhe mund ta
shtrëngosh, por kurrë nuk
do ta bësh të kuptojë e të pra-
nojë dhunën tënde".

Komisioni i Venecias
nuk e njeh koncep-

timin e votimit si detyrim
për zgjedhësin. Gjithçka re-
komandon është fshehtë-
sia e votës dhe e listës së
votuesve, në përputhje me
parimet bazë të trashëgi-
misë zgjedhore europiane.
Dhe ky konsiderohet një
element i kapërcyer në dis-
kutimet ndër vite për re-
formën zgjedhore sh-
qiptare, siç pohojnë ek-
spertët dhe politikanët që
kanë qenë të pranishëm.
Sipas "ABC", abstenimi
konfirmohet si zgjedhje
politike në Kodin e Prak-
tikës së Mirë në Çështjet
Zgjedhore të Komisionit të
Venecias, siç njihet Komi-
sioni për Demokraci
Përmes Ligjit. Dhe absten-
imi në një proces zgjedhor
është që të mos paraqitesh
në qendrën e votimit, tek-
sa kur zgjedh të shkosh, je
para shënimit të prefer-
encës, duke skualifikuar
automatikisht të tjerët në
garë. Duke mos e njohur

votimin si detyrim, Komisio-
ni i Venecias gjithçka reko-
mandon është fshehtësia e
votës dhe mospublikimi i
listës së votuesve, në për-
puthje me 5 parimet bazë të
trashëgimisë zgjedhore euro-
piane: zgjedhjet universale, të
barabarta, të lira, të fshehta

dhe të drejtpërdrejta. Konkre-
tisht, tek udhëzuesi për fshe-
htësinë e votës në pikën 54
specifikohet e drejta për të
mos zgjedhur, nëse askush
nuk ta mbush mendjen. Në
thuhet se, "meqë abstenimi
mund të pasqyrojë një prefer-
encë të caktuar politike, lista

e personave që ka votuar
nuk duhet të botohet". Kjo,
pasi të dhënat e listës së
zgjedhësve të komisionit me
firma janë të dhëna sensi-
tive. Dhe ky është një argu-
ment i përdorur fort në 2009-
ën nga vetë Partia e
Demokratike e nënkryetar-
it aktual, Edmond Spaho, i
cili beson se një ndër rrugët
e ardhjes së PD-së në pushtet
është që indiferentët të dety-
rohen me ligj të votojnë. Në
2009-ën kërkesa Edi Ramës
për hapjen e kutive të mate-
rialeve zgjedhore u refuzua
pikërisht me arsyetimin se
ato konsiderohen të dhëna
sensitive dhe se abuzimi me
emrat e zgjedhësve që nuk
votojnë nuk është përgjegjë-
si e zgjedhësve, por e admin-
istratës.

Rekomandimi
Komisioni i
Venecias
rekomandon se
është fshehtësia e
votës dhe e listës
së votuesve, në
përputhje me
parimet bazë të
trashëgimisë
zgjedhore europiane.

Gjatë një mbledhjeje të
Grupit Parlamentar të PD-së

Gjatë një seance
parlamentare
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Operacioni ndërkombëtar: Detyrë e organeve përkatëse të sigurojnë që hetimet të kryhen në të gjitha nivelet

ONM: Drejtësia do të pastrohet nga të korruptuarit
"Reforma ka rreziqe, por bllokimet do të tejkalohen"

Vlonjatët, 66 ankesa për qeverinë
"Rama": Të përfundojnë legalizimet

Departamenti Ameri
kan i Shtetit nxori

dje, raportin e tij vjetor
mbi gjendjen e lirisë së be-
simit në botë. Raporti
përfshin të dhëna për
gjendjen e lirisë së besim-
it në 200 shtete e territore
dhe dokumenton shkel-
jet e kryera nga qeveritë,
grupet terroriste dhe in-
dividët. Në këtë raport
analizohet në kapituj të
veçantë edhe liria e be-
simit në Shqipëri. Rapor-
ti vë në pah se Kushtetu-
ta e Shqipërisë garanton
lirinë e besimit, citon
"Zëri i Amerikës".
Megjithëse raporti flet
me nota pozitive për har-
moninë fetare në Sh-
qipëri dhe qëndrimin e
qeverisë ndaj besimeve të
ndryshme, ai vë në dukje
se është shënuar pak për-
parim lidhur me kthimin
e pronave të institucion-
eve fetare. Qeveria ka
trajtuar kërkesat e gru-
peve tradicionale fetare
lidhur me kthimin e
pronave të konfiskuara
gjatë regjimit komunist,

megjithatë shumë raste
mbeten ende të pazgjidhura.
"Qeveria, - thuhet në raport,
- ka legalizuar 137 xhami,
krahasuar me 6 syresh një
vit më parë. Shumica e tyre
ishin ndërtuar pa leje gjatë
viteve '90. Kryeministri ka
shpallur një projekt-sprovë
që përfshin 10 shkolla, me
synimin për nxitjen e toler-

ancës fetare në shkollat e
mesme si mjet për luftën
kundër ekstremizmit të
dhunshëm. Por, ai ka thek-
suar se nisma e tij nuk do
të ndikojë mbi sistemin ar-
simor sekular të vendit".
Raporti thekson se zyr-
tarët e ambasadës ameri-
kane kanë vazhduar të nx-
isin zgjidhjen e çështjes së

pronave, kanë zgjeruar
projektet për kultivimin
e diversitetit fetar dhe
kanë punuar me komu-
nitetet fetare dhe organi-
zatat joqeveritare, për të
shkurajuar ekstrem-
izmin e dhunshëm të
lidhur me besimin si dhe
për të nxitur tolerancën
fetare. Raporti vë në pah
se disa politikanë kanë
vazhduar të kritikojnë
Arqipeshkopin e Kishës
Autoqefale Ortodokse të
Shqipërisë për lidhjet me
qeverinë greke. Më 12 nën-
tor, Myftiu i madh Skend-
er Bruçaj, udhëheqës i
Bashkësisë Islame, mirë-
priti ekipin izraelit të fut-
bollit që po luante me Sh-
qipërinë, duke vënë thek-
sin te toleranca dhe har-
monia fetare në vend.

Departamenti i Shtetit publikon raportin për liritë fetare

DASH: Shqipëria, pak përparim në
kthimin e pronave të institucioneve fetare

Operacioni Ndërko
mbëtar i Monitorim
it nuk ka asnjë dy-

shim se vetingu do ta pastrojë
sistemin e drejtësisë sh-
qiptare nga gjyqtarë dhe
prokurorë të korruptuar. E
kontaktuar nga "Vizion
Plus", zyra e ONM-së u pyet
nëse do të jenë pjesë e kon-
trollit nga ekipi i vetingut
gjyqtarët dhe prokurorët që
kanë dhënë dorëheqjen para
se procesi të nisë të zbatohet.
"Ne besojmë se puna në
kuadër të procesit të vetingut
do të jetë tërësore dhe më në
fund do të mundësojë
pastrimin e sistemit të drejtë-
sisë, nga ata të cilët nuk do të
shërbejnë në interes të
qytetarëve shqiptarë, por që
kanë ndjekur praktika kor-
ruptive dhe/ose kanë pasur
lidhje me rrjetet e krimit të
organizuar. Përtej punës së
vetingut, zbatimi i reformës
gjithëpërfshirëse të drejtë-
sisë, ka vendosur themelet
për të konsoliduar një sistem
gjyqësor më efikas. Prandaj
është në detyrë të organeve
përkatëse të sigurojnë, sa
herë që është e nevojshme, që
hetimet efektive kundër
krimit dhe lufta kundër kor-
rupsionit, të kryhet në të
gjitha nivelet". Ligji i
vetingut, ka hasur sipas fak-
torëve ndërkombëtarë të përf-
shirë në procesin e hartimit
të tij, në oponencën e seg-
menteve të ndryshme, me
qëllim për ta penguar atë.

Këtë alarm e ka dhënë edhe
vetë drejtuesja e ONM-së Gen-
oveva Ruiz-Calavera. Zyra e
Operacionit, rithekson se
edhe nëse do të ketë përpjekje
për bllokim, situatat do të te-
jkalohen. "Zonja Calavera
është shprehur se është nor-
male, se në reforma të ndër-
likuara ekzistojnë disa
rreziqe; disa mund të parash-
ikohen dhe të parandalohen,
ndërkohë që disa të tjera
mund të zbuten. Kjo ishte një
konsideratë e përgjithshme.
Zonja Calavera pati mundës-
inë të përcillte një inkurajim
të përgjithshëm të të gjithë ak-
torëve të përfshirë në Sh-
qipëri, duke theksuar se, në
qoftë se gjatë rrugës do të ndo-
dhin bllokime të paparash-
ikuara të zbatimit, ato mund
të tejkalohen përmes kurajës
dhe përkushtimit". Në muajin
korrik, Gjykata Kushtetuese
vendosi të shtyjë në 28 shta-
tor shqyrtimin e padisë së
gjyqtarëve kundër vetingut, të
cilët ankimuan nenet që kanë
lidhje të drejtpërdrejtë me ta.
ONM-ja thotë se nuk ka asnjë
koment për këtë çështje, pasi
procesi është ende në zhvillim.
Megjithatë, një pjesë e vëzh-
guesve ndërkombëtarë kanë
mbërritur në Tiranë dhe kanë
nisur punën me dosjet e
magjistratëve shqiptarë. Ditët
e fundit edhe kryeministri Edi
Rama lajmëroi se muajt sh-
tator-tetor do të jenë ata që
do të vendosin fillimin e re-
formës në drejtësi.

Vlonjatët kanë shprehur më shumë shqetësime për
qeverinë gjatë dëgjesave të organizuara nga de-

putetët e zonës dhe kryeministri Edi Rama. Plot 66 prob-
leme janë renditur në tabelën përmbledhëse të këtij
qarku, pas 60 takimesh me të majtë dhe të djathtë. Për-
fundimi i certifikimit të tokës bujqësore dhe pajisja e
fermerëve me certifikatë pronësie; problemet me pronës-
inë e tokës dhe mbivendosjen e pronës, apo edhe përfun-
dimi i procesit të legalizimit për objektet informale janë
dy nga çështjet e renditura si të parat në listën e gjatë të
ankesave. Në radhë vijnë më pas, mungesa e ujit të
pijshëm dhe rikonceptimi i menaxhimit të vendburimeve
të ujit, bujqësia dhe blegtoria (rikonstruksion i infras-
trukturës bujqësore dhe rritje e subvencioneve në bujqë-
si dhe blegtori). Nevoja për investime në sistemin e va-
ditjes apo edhe mungesa e qendrave shëndetësore dhe
farmacive në zonat informale, mosfunksionimi i qen-
drave ekzistuese, shërbim shëndetësor më korrekt. Pap-
unësia si dhe krijimi i politikave mbështetëse për bizne-
sin, me qëllim mundësinë e punësimit për persona me
arsim të mesëm është një tjetër çështje. Banorë të Hima-
rës kanë kërkuar në takimet me socialistët që të rikon-
struktohen objektet muzeale e historike, objektet e kultit
dhe ato kulturore. Po kështu, në Himarë, qeverisë i ësh-
të kërkuar edhe asfaltimi i akseve që çojnë në plazhe,
zbatim të Rilindjes Urbane në qendër-fshat dhe projek-

KANDIDATËT PËR KLP

Në përfundim të procesit të vlerësimit, Sekretari i
Përgjithshëm i Kuvendit, bazuar në pikën 7, të nenit

35, si dhe në nenin 286, të
ligjit nr.115/2016, "Për or-
ganet e qeverisjes së siste-
mit të drejtësisë", përfun-
doi hartimin e raportit të
vlerësimit, listës së kan-
didatëve që plotësojnë
kushtet kushtetuese dhe
ligjore, dhe listës së kan-
didatëve të përjashtuar,
për kandidatët që kanë
aplikuar nga avokatia
për Këshillin e Lartë të
Prokurorisë.

LISTA E KANDIDATËVE
PËR ANËTARË TË KLP

FLORETA GJINI
GËZIM ALLARAJ
KOZMA JANO
NURIHAN SEITI META
PETRIT GAÇI
TARTAR BAZAJ
VERONIKA VANGJELI
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IVICA DAÇIÇ
Ministri serb i Punëve të Jashtme, Ivica Daçiç u është
rikthyer deklaratave për ndryshim kufijsh në Ballkan.
"Ekziston mundësia që të bëhet një marrëveshje
afatgjatë, e në pjesët ku jetojnë serbët kurrë nuk do
të ketë Kosovë të pavarur, ose kjo është e mundur,
por vetëm me tanke. Ne s'i kemi përcaktuar kufijtë me
Bosnjë e Hercegovinën, e lëre më me krijesën që
veten e quan Kosovë e pavarur", - tha dje, Daçiç.



Kampingu i LRI-së në Jalë, kryetarja e LSI-së: Studentët e vitit 1992 rrëzuan një regjim, sot duhet të organizohen

Kryemadhi: Shqipëria është sot në udhëkryq
"Kemi një qeveri me ministra të LSI-së, PD-së e PS-së"

REAGIMI

Petrit Vasili: Është koha për
pakt kombëtar për ekonominë

OPOZITA

"Luftë frontale kundër çdo padrejtësie dhe
për të ngritur zërin ndaj çdo padrejtësie që i

bëhet çdo të riu, çdo të reje, burri apo gruaje,
fëmije dhe kujtdo tjetër. Por kjo nuk bëhet e

vetme, këtë nuk e bën dot as Monika
Kryemadhi apo në grup parlamentar prej 19

deputetësh", - tha Kryemadhi.

“

Kryeministri Edi Rama
është tërësisht dakord

me deklaratat e presidentit
serb Aleksandar Vuçiç, për
nevojën e një dialogu të
brendshëm në Serbi për
çështjen e Kosovës. Në një
intervistë për të përditsh-
men serbe "Blic", shefi i
qeverisë shqiptare thotë se
respekton iniciativën e
presidentit serb, duke e
vlerësuar si një vizion
kurajoz. "Iniciativa e presi-
dentit Aleksandar Vuçiç
për të nisur dialogun e
brendshëm serb për Kos-
ovën, është një akt i lider-
shipit, me të cilin ai shpalo-
si një vizion kurajoz për të
ardhmen e Kosovës dhe të
Serbisë. Kam respekt për ini-
ciativën e tij, që të ballafaqo-
het me të kaluarën në
mënyrë frontale dhe jokon-

Kryeministri mbështet presidentin serb Vuçiç: Të punojmë bashkë

Rama: Ndiej dhimbjen e vendosmërinë
për të zgjidhur problemin e Kosovës

vencionale". Në intervistën e
titulluar: "Ndjej dhimbjen dhe
vendosmërinë e Vuçiç për ta
zgjidhur problemin e Kos-

ovës", kryeministri Rama tek-
sa u pyet se cila do të ishte
zgjidhja përfundimtare e prob-
lemeve, prerazi u përgjigj se

njohja e Republikës së Kos-
ovës nga ana e Serbisë, është
zgjidhja e gjithçkaje. "Njohja
e plotë e Republikës së Kos-
ovës nga Serbia! Por, e di se
kjo është më lehtë të thuhet
sesa të bëhet kur e vendos
veten në vend të Aleksandrit.
Prandaj, aktualisht zgjidhja
është që të punojmë fuqishëm
së bashku. Për momentin
është e rëndësishme që secili
të punojë fort për zgjidhjen,
në mënyrë direkte, me durim
dhe në mënyrë jokonvencio-
nale", - u shpreh Rama. Mar-

rëdhëniet mes Shqipërisë dhe
Serbisë, në këndvështrimin e
kryeministrit Rama, janë më
pozitive se kurrë më parë, por
që duhet bërë shumë më tepër.
Por, ai vuri theksin te çuarja
përpara e bashkëpunimit

ekonomik e tregtar mes dy
vendeve. Në intervistën për
gazetën beogradase, Rama
tha se gjërat duhet të
përmirësohen çdo ditë dhe se
të dyja vendet janë në rrugë
të mbarë.

Lëvizja Rinore për Inte
grim nisi këto ditë aktiv-

itetin e saj me të rinjtë në ka-
mpingun e Jalës. Nga ky ak-
tivitet kryetarja e LRI-së,
Floida Kërpaçi, tha se vetëm
të rinjtë dhe të rejat e LRI-së,
të gjithë së bashku, do ta re-
alizojnë ndryshimin për ven-
din. Kryetari i Grupit Par-
lamentar të LSI-së, Petrit
Vasili, u shpreh se rinia sh-
qiptare meriton më shumë
dhe se me ambiciet dhe atd-
hedashurinë e tyre do të ndër-
tojnë Shqipërinë e ëndrrave
të tyre. Ndërsa kryetarja e
LSI-së, Monika Kryemadhi
theksoi se rinia shqiptare ka
një mision, që të bashkohet
për të mbrojtur të ardhmen
e vendit. "Sot Shqipëria ësh-
të në mes të një udhëkryqi,
pa një orientim të caktuar.
Kemi një qeveri që nuk e dimë
se çfarë është, ka edhe minis-
tra të LSI-së, ka edhe minis-
tra të Partisë Demokratike,
ka edhe ministra të Partisë
Socialiste. Kemi një Parla-
ment që do të mblidhet pas
disa javësh dhe një situatë
ekonomike dhe politike tejet
të rëndë. 'Gallup' e nxjerr që
56 për qind e shqiptarëve
duan të ikin nga Shqipëria.
Ndërsa, Eurobarometri
nxjerr që 56 për qind e sh-
qiptarëve janë shumë të lum-
tur nga ekonomia që po lulë-
zon në Shqipëri. Çfarë ka
ndodhur? Ka ndodhur që ne
nuk kemi një objektiv, një
qëllim", - u shpreh Kryema-
dhi. "Prandaj, LRI-ja dhe të
gjithë të rinjtë dhe të rejat e
Shqipërisë kanë sot një ob-
jektiv shumë të qartë, Sh-
qipëria ka nevojë për një forcë
të majtë politike. Ka nevojë
për një filozofi të thjeshtë që
ka të bëjë me njerëzit, me të

rinjtë dhe të rejat, me shën-
detësinë, arsimin, ekonom-
inë, zhvillimin, infrastruk-
turën dhe me bukën e përdit-
shme që çdo shqiptar çon në
shtëpi. Dilema e madhe që
krijohet është: ku do të sh-
kojë Shqipëria? Nuk është
Europa që do ta bëjë Sh-
qipërinë, por do të jemi vetë
ne shqiptarët që do ta ndër-
tojmë Shqipërinë", - theksoi
kryetarja e LSI-së. Sipas saj,
"e majta në Shqipëri gjith-
monë e më shumë po zbehet,
po zbehet dhe po mbulohet
nga pluhuri i oligarkëve, nga
pluhuri i një politike e cila

gjithmonë e më shumë
kërkon pushtet pa limit dhe
çdo ditë e më shumë po e ven-
it të majtën në Shqipëri, duke
e kthyer vendin në një
demokraci hibride. Dhe
ndërkohë po shkojmë drejt
diktaturës dhe çdo ditë e më

shumë po shohim se si për
fatet e secilit prej nesh po
vendos një individ i vetëm".
"Studentët e vitit 1992 rrë-
zuan një regjim i cili u ndër-
tua mbi mashtrimin që sh-
qiptarët ishin më të lumtu-
rit në të gjithë botën, më të
pasurit në të gjithë botën,
ndërkohë që jetonim në ska-
mje. Sot po kjo varfëri ka plla-
kosur në familjet shqiptare.
Kjo vjen edhe prej indifer-
encës së klasës politike, por
mbi të gjitha vjen si rezultat
i indiferencës së të rinjve. Të
rinjtë dhe të rejat duhet të
zgjohen dhe të organizohen.
Është e rëndësishme të
luftojnë për të drejtat e tyre",
- tha Kryemadhi. Ajo përsëri-
ti se LSI-ja nuk ka frikë të
kërkojë falje për gabimet që
ka bërë. "Ne me pozicionimin
tonë sot si opozitë të gjitha
gabimet nuk do t'i përsërisim
më, por do të qëndrojmë fort,
do të marrim përgjegjësitë,
do të marrim përsipër çdo an-
gazhim dhe do të bëjmë atë
që është e mundur. Luftë fron-
tale kundër çdo padrejtësie
dhe për të ngritur zërin ndaj
çdo padrejtësie që i bëhet çdo
të riu, çdo të reje, burri apo
gruaje, fëmije dhe kujtdo
tjetër. Por kjo nuk bëhet e
vetme, këtë nuk e bën dot as
Monika Kryemadhi apo në
grup parlamentar prej 19 de-
putetësh. Këtë e bën vetëm
një grup i jashtëzakonshëm
me qindra dhe mijëra të rinj
e të reja në të gjithë Sh-
qipërinë", - tha Kryemadhi.

Darina Tanushi

LSI kërkon një pakt kombëtar për ekonominë. Kreu
i Grupit Parlamentar, Petrit Vasili, në një postim

në rrjetin social "Facebook" shkroi dje, se ekonomia
shqiptare është në kon-
fuzion. Sipas tij, inves-
timet e huaja janë në
nivelin më të ulët se as-
njëherë dhe thithja e
projekteve të mëdha më
e ulëta. "Nuk ka prior-
itete madhore në
ekonomi, por thjesht
improvizime të ditës, që
thjesht riciklojnë ar-
kaizmin ekonomik, pro-
fanizmin dhe të kënaqu-
rit me fiktivitet të qever-
isë si dhe thellojnë frik-
shëm pabarazinë. Është koha për një pakt kombëtar
për ekonominë", shkruan Vasili. Sipas Vasilit, fjalët
boshe dhe demagogjitë artificiale me shifrat për eko-
nominë do ta bëjnë varfërinë dhe papunësinë sëmund-
je pa shërim, dekurajimin tragjik për të rinjtë të pa-
shmangshëm dhe vrasjen e shpresës mënyrë jetese.

Kryetarja e LSI-së, Monika
Kryemadhi, dje në Jalë

SHPALLJE ANKANDI
Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e I-rë, për shitjen
e pasurisë së paluajtshme,

 Pasuria Njësi me Nr. 3/417- N8, Zona Kadastrale 2364, me
       sipërfaqe 97.2 m², ndodhur në Laç;

Cmimi i ankandit të parë është EUR 64,000 (gjashtëdhjetë e katër mijë euro)
Ankandi zhvillohet dt. 18/08/2017, ora 16.00 në adresën, Rruga “Kavajes”,
Ndertesa 27, Hyrja 1, Kati i  III –te, Tiranë.
Kontakt: cel. 0684000061, ose në adresën e email: armels.lole@nchb.al.

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 për pasuritë e paluajtshme:

1. Truall me sip. 4000 m2 +ndertese me sip. 2782 m2,  e
regjistruar ne ZVRPP Tirane ne ZK. 2679, me nr. pasurie 50/
19, vol.22, faqe 238, e ndodhur ne Mezez, Tirane, ne pronesi
te “DISTRIBRANDS” shpk.
Cmimi me te cilin do te filloje ankandi eshte
ne vleren 1,026,648 Euro

2. Are me sip. 1,400 m2,  e regjistruar ne ZVRPP Tirane ne
ZK. 2679, me nr. pasurie 47/16, vol.4, faqe 80, ne pronesi te
“DISTRIBRANDS” shpk
Cmimi me te cilin do te filloje ankandi eshte
ne vleren 56,448 Euro

Ankandi do të zhvillohet në datë  15.09.2017 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
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Shqipëria tashmë është
futur në agjendën e

sipërmarrësve të huaj si një
mundësi për të investuar.
Dhoma e Tregtisë dhe In-
dustrisë Tiranë, në bash-
këpunim me MÜSIAD Ball-
kan, Turqi, organizuan fo-
rumin e biznesit "Mundë-
sitë e Biznesit në Shqipëri".
Nënkryetari i Dhomës së
Tregtisë së Tiranës, Arben
Shkodra u shpreh se tash-
më klima e biznesit është
përmirësuar dhe se vendi
ynë po shihet si një treg më
i madh, ose siç njihet "tregu
shqipfolës", që përfshin edhe
vendet e rajonit. "Ka inter-
es të zgjeruar. Turqia prej
disa kohësh është partneri
kryesor strategjik i shkëm-
bimit tregtar me Sh-
qipërinë, ka interes në fush-
ën e energjisë, ka interes dhe
në atë të bujqësisë, ka inter-
es edhe në fushën e shërbi-
meve. Kompanitë turke po e
shohin me shumë interes

Ballkanin në përgjithësi,
tashmë po shohin me shumë
interes edhe pjesën e Sh-
qipërisë". Në këtë aktivitet
morën pjesë rreth 40 sipër-
marrës nga të dyja vendet.
Interesi kryesor është në
fushën e industrisë, energje-

tikës dhe bujqësisë. Tashmë
në tregun shqiptar operojnë
shumë kompani të njohura
turke, të cilat japin një kon-
tribut të madh në sektorë të
ndryshëm të ekonomisë sh-
qiptare. Shkëmbimet treg-
tare të Shqipërisë me Tur-
qinë, gjatë periudhës janar-
qershor të vitit 2017, llog-
ariten 25,451 milionë lekë. Si-
pas raportit të tregtisë së jas-
htme të publikuar nga Insti-
tuti i Statistikave, shkëm-
bimet tregtare me Turqinë
rezultojnë me një rritje prej
3,092 milionë lekësh kraha-
suar me të njëjtën periudhë
të një viti më parë.

Individët që kanë të
ardhura bruto 2 milionë
lekë në vit janë subjekt i

deklarimit tatimor, dhe
kanë të drejtën të rimburso-
hen pasi zbriten disa shpen-
zime. Sipas burimeve zyr-
tare në Tatime, afati për rim-
bursimin e vitit 2016 është
deri më 30 shtator të këtij
viti. Sipas procedurave të
Tatimeve, kërkesa e ta-
timpaguesit për kthim të
shumës së paguar tepër, du-
het të dorëzohet pranë or-
ganit tatimor, brenda 30
ditëve nga data e dorëzimit
të Deklaratës individuale
Vjetore të të Ardhurave, dhe
duhet të shoqërohet me ko-
pje të të gjithë dokumenta-
cionit justifikues të të
ardhurave dhe shpenzimeve
të zbritshme. Individi ta-
timpagues, kërkesën për
kthim të shumës, së bashku
me dokumentacionin justi-
fikues, e paraqit dorazi
pranë organit tatimor, duke
u pajisur me një numër pro-
tokolli të dorëzimit të tyre.
Tatimet sqarojnë se, indivi-
di duhet të japë me saktësi
numrin e llogarisë së tij ban-
kare në të cilën do të bëhet
rimbursimi i tatimit të
paguar tepër. Përgjegjësia
për saktësinë e numrit të
llogarisë bankare është e
individit deklarues.
PËRFITUESITPËRFITUESITPËRFITUESITPËRFITUESITPËRFITUESIT

Rreth 7600 persona kanë
deklaruar të ardhurat per-
sonale pranë Drejtorisë së
Përgjithshme të Tatimeve
për vitin e kaluar. Nëpërm-
jet një njoftimi zyrtar, ky
institucion iu bën me dije të
gjithë personave, të cilët
kanë dorëzuar Deklaratën
individuale Vjetore të të
Ardhurave të vitit kalendar-
ik 2016, se deri në fund të
muajit shtator mund të për-
fitojnë rimbursimin nga
skema e shpenzimeve të
zbritshme. "Nëse nga plotë-
simi i deklaratës ka rezultu-
ar që individi tatimpagues

Deklarimi i të ardhurave, ja kush përfiton rimbursim për interesat e kredisë

Tatimet, 7600 personat
që përfitojnë rimbursim

Kërkesa për kthimin e shumave, brenda datës 30 shtator

Ornela Manjani

SHPENZIMET E ZBRITSHME

1. Shuma e interesit bankar të kredisë së marrë për shkollim
dhe shpenzimet për mjekim për pjesën e pambuluar nga
sigurimi i detyrueshëm shëndetësor, sipas përcaktimeve të
rregulluara me vendim të Këshillit të Ministrave.
2. Shuma e shpenzimeve të zbritshme, nuk duhet të jetë më
e madhe se shuma e të ardhurave bruto të tatueshme
vjetore.
3. Në rast të plotësimit të deklaratës nga individi
(jokryefamiljar), shpenzimet vjetore për mjekim, për pjesën e
pambuluar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor janë
8,532 lekë, vetëm për individin deklarues.
4. Në rast të plotësimit të deklaratës nga kryefamiljari,
shpenzimet vjetore për mjekim, për vete apo për fëmijët dhe
personat në kujdestari, për pjesën e pambuluar nga sigurimi i
detyrueshëm shëndetësor janë 8,532 lekë për secilin anëtar
të familjes, por jo më shumë se 32,000 lekë, shuma këto të
përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave.

ka një tepricë kreditore si re-
zultat i llogaritjes së shpen-
zimeve të zbritshme, si dhe
kanë paraqitur pranë drej-
torisë rajonale tatimore të
juridiksionit, jo më vonë se
30 ditë nga data e deklarim-
it, kërkesën për kthimin e
shumave paguar tepër, bren-
da datës 30 shtator të vitit
2017, mundësohet kreditimi
i shumave të përfituara nga
skema e shpenzimeve të
zbritshme", thuhet në
njoftimin e Tatimeve.

Sipas Tatimeve, individi
tatimpagues, duhet të ketë
dorëzuar njëkohësisht edhe
gjithë dokumentacionin jus-
tifikues të të ardhurave të
përfituara dhe të shpenzi-
meve të kryera, si dhe num-
rin e llogarisë bankare per-
sonale në të cilën do të bëhet
rimbursimi i tatimit të
paguar tepër. Ndërkohë
sqarohet, se përgjegjësia për
saktësinë e numrit të llog-
arisë bankare është e indi-
vidit deklarues. Rimbursimi
bëhet vetëm pasi drejtoria
rajonale tatimore të ketë
vërtetuar saktësinë e të
dhënave dhe nga verifikimi
i tyre del se informacioni i
dhënë në deklaratë është i
saktë; atëherë procedon me
urdhër rimbursimi të
shumës së tatimeve të
paguara tepër, në llogarinë
bankare të tatimpaguesit.
Kështu, mund të themi se
jemi ende larg kulturës eu-
ropiane dhe botërore për de-
klarimin e çdo të ardhure
personale, nga e cila dhe
mund të përfitojmë më pas.

INDIVIDËT JANË TË DETYRUAR TË
DEKLAROJNË

DEKLARIMI
Rreth 7600
persona kanë
deklaruar të
ardhurat
personale pranë
Drejtorisë së
Përgjithshme të
Tatimeve për vitin
e kaluar.
Nëpërmjet një
njoftimi zyrtar, ky
institucion iu bën
me dije të gjithë
personave, të
cilët kanë
dorëzuar
Deklaratën
individuale Vjetore.

Interesi i sipërmarrjeve të huaja

Bizneset turke, "sytë" nga
Shqipëria për të investuar

Të ardhurat bruto nga paga, apo shpërblimet nga
marrëdhëniet e punësimit të individit.
Të ardhurat bruto nga dividenti, për pjesëmarrje në
shoqëri tregtare apo nga veprimtaritë e biznesit.
Të ardhurat bruto nga qiraja dhe fitimet kapitale, nga
shitja e pasurisë së paluajtshme, në pronësi të deklaruesit.
Të ardhurat bruto, nga interesa bankarë.
Fitimi kapital neto, i krijuar nga investimet në tituj, apo në
pasuri të paluajtshme;
Shuma bruto të fituara, nga lotari apo lojëra të tjera të
fatit;
Të ardhurat bruto nga pasuria intelektuale, licencat, të
drejtat ekskluzive dhe pasuri të tjera, që përbëhen vetëm
nga të drejta dhe që nuk kanë formë fizike.
 Fitimi kapital nga dhurimi.
 Të ardhurat bruto të realizuara jashtë territorit të
Republikës së Shqipërisë;
Të ardhura bruto të tjera, të cilat nuk janë listuar më lart.
Deklarata për të ardhurat e përftuara në vitin 2016,
dorëzohet vetëm në rrugë elektronike, nëpërmjet sistemit e-
filing.

Kategoritë e të ardhurave që duhet të deklarohen
Kategoritë e të ardhurave të tatueshme janë:
pagat, shtesat mbi to e shpërblimet lidhur me
marrëdhëniet e punësimit,
 të ardhurat nga dividenti për pjesëmarrje në shoqëri
tregtare apo nga veprimtaritë e biznesit,
 të ardhurat nga qiraja;
 të ardhurat nga interesat bankare;
 fitimet nga lotaritë apo lojërave të fatit ;
 të ardhurat bruto nga pasuria intelektuale, licencat, të
drejtat ekskluzive ;
 të ardhura që lindin nga përdorimi apo e drejta për të
përdorur të drejtat e autorit në letërsi, art, muzikë apo
shkencë
fitimi kapital nga dhurimi
 të ardhura të realizuara jashtë territorit shqiptar.

United Nations Development Programme

VACANCY ANNOUNCEMENT

The UNDP office in Albania is looking for a qualified candidate who could fill the following vacancy.

Job ID: 11484
Post Title: Disability Programme Analyst - Re advertisement
Duty station: Tirana, Albania
Duration of Assignment: 1 year with possibility of extension
Type of Contract: Service Contract (SC)
Educational Background: Bachelor Degree in social sciences, law, economics or other closely related fields is

required with 7  years of work experience. Master Degree in social sciences, law,
economics or other closely related field with 5 years of work experience.

Work Experience: 5 years of professional management and coordination experience in complex,
multi-stakeholder environment is required ( in combinaion with Master Degree) or 7
years of proffesional management and coordiation experience in complex,
multi-stakeholder environment is required (in combination with Bachelor Degree); Prior
experience in disability related programmes is desirable; Previous experience/familiarity
with UNDP or other UN agencies is desirable.

Language Requirements: Full working knowledge of English and Albanian is essential.
Deadline for Application: 23/08/2017
Job Description: Available at UNDP site:

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/

Interested and qualified candidates are requested to submit their application online only (available at
http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/jobs/). Incomplete applications will not
be considered. Only short-listed candidates will be notified.
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Motivet e zjarrvënies: Grantet, kullotat dhe taksat

34 zjarre të qëllimshme në një muaj e gjysmë,
arrestohen 12 persona dhe 4 të tjerë në kërkim

3545 PUNONJËS
Policia bëri me dije se në operacionet për shuarjen e
vatrave të zjarrit kanë marrë pjesë 3545 punonjës
policie në mbështetje e në bashkëpunim me
punonjësit e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri, të
Emergjencave Civile, pushtetit vendor dhe ushtrisë.
Ndërsa, janë angazhuar edhe 80 efektivë të FNSH-së.



Policia liron pengun pas 12 orësh, përfundon në pranga edhe bashkëpunëtori

Mori peng 31-vjeçarin për borxhin
4000 euro, arrestohet mirditori

E futi në makinën "Smart" nën kërcënimin e armës

Furnizonin turistët me kokainë në
ishullin Mikonos, kapen 4 shqiptarë

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Që nga 1 kor-
riku dhe deri më 14 gusht të
këtij viti janë zbuluar 34 ras-
te zjarrvëniesh të qëllim-
shme me 35 autorë, 12 nga të
cilët janë arrestuar e ndalu-
ar, 19 ndiqen në gjendje të
lirë si dhe 4 janë shpallur në
kërkim. Informacioni mbi
numrin e rasteve të referu-
ara në prokurori gjatë kësaj
periudhe është dhënë dje
nga Policia e Shtetit. Gjith-
ashtu, policia bëri me dije se
në operacionet për shuarjen
e vatrave të zjarrit kanë mar-
rë pjesë 3545 punonjës pol-

icie, në mbështetje e në bash-
këpunim me punonjësit e
Shërbimit të Mbrojtjes nga
Zjarri, të Emergjencave Civile,
pushtetit vendor dhe ushtrisë.
Ndërsa, janë angazhuar sipas
kërkesës së prefektëve të qar-

qeve edhe 80 efektivë të FNSH-
së. Nga hetimet e kryera ka re-
zultuar se zjarret janë vendo-
sur për këto motive: Ripërtërit-
ja e kullotave; personat, të cilët
kanë marrë në përdorim pyjet,
me qëllim shmangien e tak-

save; hapje tokash të reja dhe
përdorim i granteve për shën-
detësim pyjor etj. Ndërkaq,
policia deklaroi se ka marrë
masa për objektet me risk, për
të cilat premisat për rënie zjar-
ri, krahas pyjeve dhe kullo-
tave, janë të larta. Ato janë 4
subjekte që kanë depo për mag-
azinim të lëndëve piroteknike
fishekzjarrë, në Tiranë dhe në
Elbasan. "Këto depo kanë mar-
rë edhe vetë masat e sigurisë,
pasi janë të certifikuara nga
strukturat e Mbrojtjes ndaj

Zjarrit, janë të miratuara
nga Komisariatet e Policisë
dhe sigurohen me Shër-
bime Private të Sigurisë të
armatosura", thuhet në
njoftimin zyrtar të Policisë
së Shtetit. Mësohet se struk-
turat e Policisë së Shtetit
kanë angazhuar shërbime
shtesë me qëllim parandal-
imin, zbulimin, identifikimin
dhe goditjen e autorëve të
zjarrëvënies së qëllimshme
dhe vënien e tyre para
përgjegjësisë ligjore.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje dhe instalim i sistemeve të
alarmit për nevojat e degëve të Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender
i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 12.110.532
Lekë”.

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

Përfituesi: Banka e Shqipërisë

BIC: STANALTR

IBAN: AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje dhe instalim i sistemeve
të alarmit për nevojat e degëve të Bankës së Shqipërisë’’

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit,
në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 7 Shtator 2017, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

Senad Nikshiqi
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Një 38-vjeçar me
origjinë nga Mirdi
ta, por banues në

Velipojë ka përfunduar në
pranga, pasi ka marrë peng
shokun e tij. Shkak është
bërë një borxh i pashlyer
prej 4 mijë eurosh. Burime
zyrtare nga Drejtoria e Poli-
cisë së qarkut të Shkodrës
dje bënë me dije se ngjarja
ka ndodhur mbrëmjen e së
hënës në Velipojë. Pas sinjal-
izimit të për pengmarrjen,
blutë kanë shkuar shpejt në
vendngjarje dhe kanë nisur
hetimin. Vetëm pas disa
orësh ndjekjeje është bërë i
mundur arrestimi i autorit
të krimit, Dodë Gjikolaj si
dhe lirimi i pengut, Pjetër
Narka. Burime nga policia e
qytetit verior pohuan se 38-
vjeçari akuzohet për veprën
penale: "Heqje e lirisë së
tjetrit".

NGJARJA
Burime pranë grupit he-

timor pohuan se Dodë
Gjikolaj është konfliktuar
me 31-vjeçarin Pjetër Nar-
ka nga fshati Kastrat i Malë-
sisë së Madhe për një
borxh të pashlyer. Hetues-
it e çështjes sqaruan se mes
këtyre dy personave ka pa-
sur një marrëveshje për
kthimin e borxhit prej 4000
euro mbrëmjen e së hënës.
Ata janë takuar, por situa-
ta shumë shpejt është për-
shkallëzuar, pasi Narka nuk
i ka kthyer borxhin. Në këtë

moment, Gjikolaj ka nxjer-
rë armën dhe nën kërcën-
imin e saj e ka detyruar 31-

vjeçarin të futet në autom-
jetin tip "Smart" me targa
AA 681 BF. Agresori është
larguar më pas me shpejtë-
si, duke thyer edhe post-
bllokun e policisë, por arra-
tia nuk ka zgjatur më
shumë se 12 orë, pasi ai ka
përfunduar në pranga.
Gjithashtu, është arrestuar
edhe bashkëpunëtori Gë-
zim Kuçaj nga fshati Rrash-
kullaj i Malësisë së Madhe.

POLICIA
Në vijim të informacionit

të dhënë për heqjen e
paligjshme të lirisë shtetasit
P.N., 31 vjeç, banues në fsha-
tin Kastrat, Malësi e Madhe,
për shkak të një borxhi, ju in-
formojmë se: Nga strukturat
e Drejtorisë Vendore të Poli-
cisë Shkodër, në vijim të vep-
rimeve për zbardhjen dhe do-
kumentimin e kësaj ngjarje-
je, në përfundim të veprimeve
të para hetimore, u bë arresti-
mi në flagrancë i shtetasve:
Dodë Gjikolaj, 38 vjeç, lindur
në Kurbnesh, Mirditë dhe
banues në Velipojë, Shkodër
dhe Gëzim Kuçaj, 46 vjeç, ban-
ues në fshatin Rrashkullaj,
Malësi e Madhe. Materialet u
referuan në Prokurorinë e
Rrethit Gjyqësor Shkodër, për
veprën penale "Heqja e
paligjshme e lirisë e kryer në
bashkëpunim", thuhej në
njoftimin zyrtar të policisë.

SHKURT

Urdhër i ri për zonat
Shengen, 55 shqiptarë

kthehen mbrapsht
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - 55 udhëtarë

shqiptarë që kanë dashur
të kalojnë kufirin për të
udhëtuar jashtë vendit,
janë kthyer nga autorite-
tet kufitare. 39 ndër ta janë
kthyer në Rinas, ndërsa të
tjerët në pikat tokësore
kufitare. Sipas burimeve
nga policia, të kthyerit nuk
përmbushnin kriteret e
përcaktuara në urdhrin e
drejtorit të Përgjithshëm
të Policisë së Shtetit dhe
me dyshimin se mund të
kërkojnë azil në vendet e
BE-së. "Shtetasit janë refu-
zuar bazuar në masat sh-
tesë të përcaktuara në ur-
dhrin e drejtorit të
Përgjithshëm të Policisë
së Shtetit, urdhër i dalë në
fillim të muajit gusht", -
tha Policia e Shtetit. Bu-
rimet thanë se do t'iu re-
fuzohet kalimi i kufirit të
gjithë shtetasve shqiptarë
që nuk plotësojnë kriter-
et e përcaktuara në ur-
dhrin e Haki Çakos, për të
udhëtuar drejt vendeve të
BE-së, pra nëse nuk kanë
adresë të saktë akomodimi
apo destinacioni, nuk
kanë ftesë pritëse, si dhe
mjete të mjaftueshme fi-
nanciare.

Shkoi për t'u larë,
14-vjeçari mbytet

në lumin Shkumbin
LIBRAZHD LIBRAZHD LIBRAZHD LIBRAZHD LIBRAZHD - Një 14-

vjeçar është mbytur duke
u larë në lumin Sh-
kumbin. Policia e Elbasan-
it, dje bëri me dije se 14-
vjeçari K. Alliu, banues në
fshatin Hotolisht të Li-
brazhdit, ka qenë duke u
larë në lumin Shkumbin
së bashku me vëllain dhe
kushëririn e tij, kur ka
humbur jetën. Mësohet se
këta dy të fundit kanë ten-
tuar ta shpëtonin, por nuk
ia kanë dalë, pasi 14-
vjeçari kishte pirë shumë.
Bilanci i të mbyturve sa
vjen e rëndohet. Dy ditë
më parë u mbyt në
plazhin e Divjakës një 12-
vjeçare. Ajo kishte shkuar
me familjen për pushime,
ndërsa humbi jetën në
mënyrë tragjike. Ndërko-
hë që në Velipojë u mbyt
një pushues 76-vjeçar nga
Kosova.

Foto ilustruese

Policia e Shkodrës

GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Ishulli Mikonos në Greqi nji-
het për jetën e shfrenuar që bëjnë turistët
e huaj. Jo vetëm kaq, por për të bërë më
shumë qejf, ata konsumojnë edhe drogëra.
Në Mikonos qarkullon së tepërmi kokai-
na, e quajtur ndryshe si droga e luksit.
Gjatë kësaj fundjave, policia greke zhvil-
loi një aksion nëpër disa prej lokaleve me
emër në ishull, duke kapur në flagrancë
turistë që po konsumonin kokainë. Por
në pranga ranë edhe shpërndarësit.
Katër shqiptarë dhe një serb u arrestuan

duke shpërndarë doza kokaine. Në total,
policia greke sekuestroi 26 doza kokainë,
80 doza hashash, 17.500 euro dhe 1300 dol-
larë. Identiteti i katër shqiptarëve të ar-
restuar nuk është bërë i ditur, por dys-
hohet se ata janë pjesë e ndonjë rrjeti
droge me qendër në Athinë, që drejtohet
nga shqiptarë dhe shpërndajnë drogë në
ishuj, për shkak të fitimeve të mëdha që
përfitojnë. Të arrestuarit akuzohen për
shitje të lëndëve narkotike.

(marrë nga tvklan.al)
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I ndalohet largimi nga Shqipëria, Koval: Kamera më kapi një moment, s'jam autori

U akuzua për vjedhjen e biznesmenit,
gjykata liron turistin nga Ukraina

Vendimi, kundrejt garancisë pasurore prej 8000 eurosh

SHKURT

Dhunoi psikologjikisht
gruan dhe vajzën,

arrestohet 39-vjeçari
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Policia e Ti-

ranës ka vënë në pranga një
39-vjeçar, pasi akuzohet se
ka dhunuar psikologjikisht
bashkëshorten dhe vajzën
e tij të mitur. Bëhet fjalë
për shtetasin Alban Balla,
banues në kryeqytet, i cili
u kap nga efektivët e Ko-
misariatit Nr.3. Sipas buri-
meve nga policia, Balla u
kap, pasi më datë
14.08.2017, rreth orës 22:00,
duke qenë në gjendje të
dehur në banesë, ka ush-
truar dhunë psikologjike
ndaj bashkëshortes, shteta-
ses D.B., 31 vjeçe dhe vajzës
së mitur I.B., 13 vjeçe.
Gjatë kontrollit të ushtru-
ar në banesën u gjetën dhe
sekuestruan në cilësinë e
provës materiale: një çifte
e llojit "Kralmagnum" dhe
38 fishekë, 12 prej të cilëve
të vendosur gjerdan. Ma-
terialet në ngarkim të Al-
ban Ballës iu referuan
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Tiranë, për ve-
prat penale: "Dhunë në
familje" dhe "Prodhim dhe
mbajtje pa leje e armëve të
gjuetisë dhe sportive".

Prangoset i riu i
shpallur në kërkim

për vrasje në tentativë
FIER FIER FIER FIER FIER - Një 31-vjeçar

nga Fieri është arrestuar,
pasi ishte shpallur në
kërkim për "Vrasje me
dashje, e mbetur në ten-
tativë". Burime nga poli-
cia lokale pohuan se
Jorges Kollçaku akuzo-
het se në datën 26 prill
të këtij viti, për motive
të dobëta, ka goditur me
një mjet prerës shtetasin
M.Z., banues në lagjen
"Kongres i Përmetit" në
Fier. Gjatë tetë muajve
të këtij viti, blutë e Fi-
erit kanë vënë në pran-
ga  një  numër të  kon-
sideruar personash të
shpallur në kërkim për
kryerjen e veprave të
ndryshme penale.

Arbër Sulo

Nuk është e vërtetë se
unë i kam vjedhur
paratë një pushuesi

në Sarandë. Unë kam
ardhur me pushime në Sh-
qipëri së bashku me djalin
tim 11-vjeçar, pas një fat-
keqësie në familje. Kamerat
e hotelit më kanë kapur në
një moment kur unë jam
përkulur, por kjo nuk do të
thotë që kam vjedhur".
Kështu ka deklaruar dje në
gjykatën e Sarandës, 47-
vjeçari ukrainas Oleg Kov-
al, i cili u arrestua pak ditë
më parë në aeroportin e Ri-
nasit teksa po tentonte të
kthehej në vendin e tij.
Ndërkaq, togat e zeza të qy-
tetit bregdetar vendosën li-
rimin e Koval, kundrejt një
garancie pasurore prej 8000
eurosh. Ngjarja për të cilën
akuzohet turisti nga Ukrai-
na ka ndodhur më 10 gusht
të këtij viti, në një hotel në
rrugën Turizëm-Kanali i
Çukës. Sipas hetuesve të
çështjes, Oleg Koval (me pro-
fesion inxhinier) i ka
vjedhur një biznesmeni nga
Tirana me inicialet I.P. një
shumë prej 8300 eurosh në
plazhin e Sarandës.
VENDIMI

Në seancën e djeshme
gjyqësore mori pjesë për-
faqësuesi i konsullatës
ukrainase në Tiranë si dhe
avokati mbrojtës i ardhur
nga Ukraina, Aleksandër
Eusutin. Në gjyq, ndihmës
mes palëve ka qenë edhe
përkthyesja në gjuhën ruse,
Eli Nini. Prokurori i çësh-
tjes, Ilir Hoxha ka vlerësuar
të ligjshëm arrestimin e tur-
istit ukrainas Oleg Koval,
ndërsa e ka cilësuar atë faj-
tor për veprën penale të
"Vjedhjes". Përfaqësuesi i
akuzës i kërkoi gjykatës së
Sarandës të vendosë masën
e sigurisë "Arrest me burg"

ndaj 47-vjeçarit. I ndaluari
Oleg Koval ka bërë para
trupit gjykues një përshkrim
të jetës së tij, duke thënë se,
ndodhej në Sarandë për
pushime me djalin e vet pas
fatkeqësisë familjare të
ndodhur pak kohë më parë,
ku kishte humbur bash-
këshorten. Deri në fund të
seancës, ai nuk ka pranuar
se është autor i vjedhjes së
kryer. Në fund, gjyqtarja
Enkeleda Doda vendosi për
shtetasin ukrainas si masë
sigurie lënien e tij të lirë
kundrejt një garancie pa-
surore në shumën 8000 euro;
moslargimin e tij nga Sh-
qipëria deri në fund të pro-

cesit të hetimit si dhe para-
qitjen e tij dy herë në muaj
në policinë gjyqësore (në jav-
ën e parë dhe të tretë të mua-
jit). Në gjyq, ukrainasi është
mbrojtur nga dy avokatë,
njëri prej tyre shqiptar.
MBROJTJA

Pas gjyqit, avokati sh-
qiptar mbrojtës, Gjergji Im-
eraj u shpreh se "Gjykata
vendosi lirimin e klientit
tim kundrejt një garancie
pasurore prej 8000 eurosh, sa
është edhe shuma e dyshuar
e vjedhur. Gjithashtu, gjyka-
ta i hoqi të drejtën klienti
tim për t'u larguar nga Sh-
qipëria deri në përfundim të
hetimeve". I pyetur në

lidhje se si është përfshirë
klienti i tij në ngjarjen e
ndodhur disa ditë më parë
në Sarandë, Imeraj tha: "Nga
pamjet e siguruara nga kam-
erat e sigurisë së një hoteli
dyshohet se ka qenë klienti
im. Por, duke dyshuar se pro-
vat nuk janë të sigurta,
gjykata rrëzoi kërkesën e or-
ganit të hetimit, prokurorit
Ilir Hoxha, atë të 'Arrestit në

burg', dhe vendosi ta lërë atë
të lirë kundrejt garancisë
pasurore. Në asnjë rast klien-
ti im, Oleg Koval nuk e ka
pranuar akuzën. Ai është
shtetas i rregullt nga Ukrai-
na. Është me arsim të lartë
dhe kishte ardhur në Sh-
qipëri për pushime me pa-
ketë turistike".

Ndërsa, avokati ukrainas,
Aleksandër Eusutin pohoi se
"erdha në Shqipëri nga Kievi
dhe jam këtu sot (dje) që të
lirohet shtetasi ynë. Është
një problem i madh për
Ukrainën dhe për turistët që
vijnë në Shqipëri. Çdokush
mund të ishte në këtë situ-
atë, ndërsa klientit tonë nuk
iu gjet asnjë lek, asnjë provë.
Kjo seancë nuk qe kaq e
mirë, sepse tani ai duhet të
paguajë shumë euro. Po pse
një turist nga Ukraina, kur
s'ka bërë asgjë kriminale,
duhet të paguajë kaq shumë
në Shqipëri?!".

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Një 42-vjeçar ka
rënë në prangat e policisë
italiane, teksa u kap në
tentativë për t'u arratisur,
pasi kishte vjedhur një
banesë. Ngjarja në fjalë
ndodhi dje, në Prato.
"Ansa" shkruan se shqip-
tari, identiteti i të cilit
nuk dihet, në bash-
këpunim me dy persona të
tjerë kanë përfituar nga
fakti se në banesën 'objek-
tiv' nuk ndodhej njeri,
ndërsa kanë marrë prej
aty një kuti me bizhuteri.
Kanë qenë fqinjët ata që
kanë dëgjuar zhurmë të

çuditshme në banesën ngji-
tur, e më pas kanë sinjalizuar
policinë. Kjo e fundit ka
mbërritur menjëherë në

SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË SARANDË - Ksamili ka
qenë, pa dyshim, kryefjala
e këtij sezoni veror, jo
vetëm për plazhin, por edhe
për ngjarjet e njëpasn-
jëshme, duke filluar që nga
plasja e tubacioneve të
ujërave të zeza dhe deri te
sherret e çuditshme. Poli-
cia e Sarandës dje ka rapor-
tuar një tjetër konflikt, që
ka ndodhur për motive të
dobëta. Mësohet se babë e
bir, pronarë të një hoteli,
kanë rrahur klientët e tyre
(pushues), emigrantë në
Milano të Italisë. Burime
nga policia lokale pohuan se
ka nisur procedimi penal në
gjendje të lirë për shtetasit
me inicialet S.Sh., 55 vjeç
dhe A.Sh., 19 vjeç, të dy ban-
ues në Ksamil. Kjo pasi
ditën e hënë, në njërën nga
dhomat e tyre, të cilët e jep-
nin me qira, janë konfliktu-
ar dhe kanë ushtruar edhe

dhunë fizike ndaj shtetasve
A.T. dhe F.Xh.. Shkak i konf-
liktit, mësohet se janë bërë
mosmarrëveshjet për çmimin
dhe kushtet e dhomës. Mate-
rialet në ngarkim të babë e bir
janë referuar në Prokurori
për veprën penale "Dëmtime

të tjera me dashje". Ndërkaq,
dy ditë më parë, po në
Ksamil dy vëllezër plagosën
punonjësin e shezlongjeve të
një hoteli, pasi ky i fundit
ishte konfliktuar me motrën
e tyre, e cila ishte dhe pr-
onare e hotelit.                                                  ararararar.su..su..su..su..su.

AVOKATI
UKRAINAS
Kjo seancë nuk qe
kaq e mirë, sepse
tani ai duhet të
paguajë shumë
euro. Po pse një
turist nga Ukraina,
kur s'ka bërë asgjë
kriminale, duhet të
paguajë kaq shumë
në Shqipëri?!", tha
avokati Aleksandër
Eusutin.

Turisti ukrainas, Oleg Koval
në Gjykatën e Tiranës

Shpallen në kërkim edhe dy të tjerë

Vodhi bizhuteritë në një apartament,
shqiptari kapet në majë të çatisë

Procedohen penalisht babë dhe bir

Sherri për qiranë e dhomave,
pronarët e hotelit rrahin pushuesit

vendngjarje, ndërsa shqip-
tari për t'u shpëtuar pran-
gave ka tentuar të ikë nga

çatia, por e
gjithë për-
pjekja e tij ka
rezultuar pa
sukses. Në
bashkëpunim
me forcat
zjarrfikëse,
karabinierët
bënë të mun-
dur zbritjen e
4 2 - v j e ç a r i t
nga çatia e
ndërtesës, e
më pas ar-

restimin e tij. Ndërkohë, poli-
cia ka shpallur në kërkim
edhe dy bashkëpunëtorët, të
cilët u arratisën.

Ksamili
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"Rrezikojmë nga epidemitë, shteti të marrë masa sa nuk është vonë"

Protestojnë 300 familje: Kemi një
muaj e gjysmë pa ujë të pijshëm
Banorët: Edhe kur vjen, mban erë fekalesh

Në 25 gusht fillon
shpërndarja e

teksteve shkollore

1. Autoriteti shites: Albpetrol sha Patos,
Rruga Fier – Patos km 7

2. Data e zhvillimit te ankandit: 22/08/2017

3. Lloji i Procedurës standarde te
ankandit: Procedure e hapur

4. Objekti i Shitjes: Shitje nafte brut, sasia
200 000 ton

5. Afati i evadimit:  365 dite nga data e
nenshkrimit te kontrates

6. Përshkrim i shkurtër i objektit te
shitjes: Shitje e naftes brut, sasia 200 000
ton, ne pikat e levrimit CTF Marinez (Bankers/
HUB Fier), Stacioni Usoje, 16/1 (ARMO)
Ballsh, Stacioni Zharrez, Stacioni Sheqishte,
Stacioni Gorisht, Stacioni Visoke, Stacioni
Kuçove.

7. Vlera fillestare:

Ne kushtet FOB:
Çmimi minimal fillestar per njesi eshte:

71 %  e Çmimit Brent + K

Ne pikat e levrimit:
Çmimi minimal fillestar per njesi eshte:

71 %  e Çmimit Brent - 4 USD/bbl  + K

- 71 % eshte koeficenti i cili perfaqeson
karakteristikat mesatare te naftes (pesha
specifike, aciditeti i naftes, % e squfurit).
- Brent eshte çmimi ne $/bbl i Brent i Platts, i
publikuar ne Buletinin e Prokurimit Publik.
- 4 USD/bbl kosto mesatare totale (magazinim,
stokim, analizim produkti).
- K- eshte vlera $/bbl e ofruar nga ofertuesi mbi
çmimin minimal te shitjes te perllogaritur nga
formula (Ke”0).

8. Vendndodhja e naftes brut:
Albpetrol sha Patos
Ne pikat e levrimit CTF Marinez (Bankers/HUB
Fier), Stacioni Usoje, 16/1 (ARMO) Ballsh,
Stacioni Zharrez, Stacioni Sheqishte, Stacioni
Gorisht, Stacioni Visoke, Stacioni Kuçove.

9. Vendi i zhvillimit te ankandit: Ministria e

Energjise dhe Industrise, Sheshi Skenderbej,
Tirane, salla e mbledhjeve kati I-re.

10.Afati i fundit kohor për dorëzimin e
kërkesave për pjesëmarrje: ne zyren e
protokollit te Ministrise se Energjise dhe
Industrise, datë  22/08/2017, ora 11:00

11. Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund te terhiqen
prane autoritetit shites me paraqitjen e nje
kerkese me shkrim ose ne faqen zyrtare te
“Albpetrol” sha www.albpetrol.al dhe ne
faqen e Ministrise se Energjise dhe Industrise
www.energjia.gov.al.

Dokumente me pagesë:

Po   Jo x

12.Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet
dhe informacionet e kërkuara dorëzohen
nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me
poste ose dorazi, perpara dates dhe ores se
zhvillimit te ankandit, ne vendin e
përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

NJOFTIMI I ANKANDIT

Albpetrol sh.a. NUIS J82916500U Selia Rruga Fier-Patos Km. 7 Patos / Zyra në Tiranë Bulevardi "Zhan D'Ark", Nr.3, Tiranë
T +3553813662 F +35534704415w  www.albpetrol.al

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE

Prej më shumë se një
muaji banorët e fshatit
Katund i Ri në Tiranë

po vuajnë mungesën e ujit të
pijshëm. Si të mos mjaftojnë
temperaturat e larta të sti-
nës, rreth 300 familjeve të këtij
fshati u duhet ta blejnë ujin,
ose të rrinë për orë të tëra në
radhë tek puset e disa fqin-
jëve të tyre për ta siguruar.
Por jo vetëm kaq, ata pohuan
se edhe kur uji mbërrin në çez-
mat e shtëpive, ai është tejet i
ndotur dhe i papërdorshëm.
"Uji vjen një herë në javë, por
edhe kur vjen, ai është shumë
i pistë. Ka ngjyrë të verdhë dhe
mban ere të keqe fekalesh.
Kemi frikë të lahemi dhe jo më
ta pimë. Ne rrezikohemi nga
ndonjë epidemi, prandaj in-
stancat përkatëse duhet të
marrin masa urgjente për
zgjidhjen e këtij problemi,
para se të jetë vonë", - u shpre-
hën banorët e revoltuar.
Ndërkaq, disa prej tyre dek-
laruan se shumë herë janë
ankuar te drejtuesit vendorë
dhe UKT-ja, por zëri i tyre ka
rënë në vesh të shurdhët. Ar-
beni, banor i zonës, me disa
shishe uji në duar  tregon për
"Gazetën Shqiptare": "Po sh-
koj të siguroj ujë te pusi i ko-
mshiut, është e vetmja zgji-
dhje që kam në mes të kësaj
thatësire. Pas 6 ditësh mung-
esë, uji erdhi dje në mbrëmje
për më pak se një orë, por kemi
frikë ta përdorim nga pa-

pastërtitë që mbart, na morën
në qafë. Ndoshta është më
mirë që të largohem nga Sh-
qipëria, vend që s'po na sigu-
ron as ujin e pijshëm". Para
disa kohësh, zjarrfikëset janë
vënë në dispozicion të këtij ko-
muniteti, ku kanë arritur të
mbushin depozitat e banorëve

për t'iu siguruar në këtë
mënyrë ujin për vetëm dy ditë.
"Banorët kanë frikë të anko-
hen, por duhet të mblidhemi
të gjithë bashkë, të ngremë
zërin, të protestojmë e të
bllokojmë autostradën, ndo-
shta kjo është e vetmja më-
nyrë që përgjegjësit të in-

teresohen e t'i japin zgjidhje
këtij problemi", - shprehet i
indinjuar Bashkimi, banues
në këtë zonë. Një pjesë e ban-
orëve të Katundit të Ri kanë
puse në shtëpitë e tyre dhe
mungesa e ujit për ta e për të
afërmit e tyre nuk përbën
ndonjë shqetësim të madh.

Ndërkaq, pjesa tjetër duhet të
gjejë mënyra të tjera për ta sig-
uruar ujin. Në mes të temper-
aturave të larta, banorët e
Katundit të Ri po përpiqen të
sigurojnë ujin në çfarëdolloj
mënyre, duke pritur një zgji-
dhje përfundimtare nga insti-
tucionet përkatëse.     vo. du. vo. du. vo. du. vo. du. vo. du.

Sipas urdhrit të Minis
trisë së Arsimit, në

datën 25 gusht fillon shpë-
rndarja dhe shitja e tek-
steve shkollorë për ar-
simin parauniversitar.
Brenda intervalit kohor 25
gusht - 10 shtator, nxënësit
e klasave të 9-ta dhe të sh-
kollave të mesme duhet të
nisin blerjen e teksteve për
vitin e ri shkollor 2017-2018.
Të gjitha drejtoritë arsi-
more angazhohen të bëjnë
publike tekstet që do të
blejnë nxënësit dhe pikat
e licencuara nga MAS për
tregtimin e tyre, përmes
urdhrit që mban firmën e
Ministrisë së Arsimit. Pra,
shpërndarja e teksteve do
të bëhet në ambientet e
shkollave, si dhe në njësitë
tregtare që ndodhen pra-
në mjediseve të institu-
cioneve arsimore. Subjek-
tet e licencuara duhet të
lejojnë që të blihen nga
nxënësit vetëm tekstet me
hologramën e MAS, të
miratuar zyrtarisht. Të
vetmit që bëjnë përz-
gjedhjen e teksteve mësi-
more janë Komisioni i Ad-
ministrimit dhe mësuesit,
të cilët kur nuk arrijnë një
konsensus, duhet ta bëjnë
këtë përzgjedhje me votim.
Data 11 shtator shënon
fillimin e arsimit parauni-
versitar për vitin shkollor
2017-2018.

Problemet me ujin në
fshatin Katund i Ri
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Ministria e Financave
ka publikuar listën
e kategorisë joparë-

sore në radhët e ish-të
përndjekurve politikë që
mund të trajtohen me dëm-
shpërblim, por që sipas këtij
dikasteri duhet të sjellin do-
kumentet e nevojshme.
Bëhet fjalë për listën e kate-
gorisë joparësore, për
trashëgimtarët, rreth 1000
përfitues, të cilët do të mar-
rin dëmshpërblim, por më
parë duhet të plotësojnë
dosjen me dokumente.
"Gazeta Shqiptare" publikon
listën e plotë së bashku me
analizën e dokumentacionit
për çdo dosje. Dokumentet
për trajtimin me dëmshpër-
blim pas shqyrtimit të juris-
tit, duhet të dorëzohen bren-
da 6 shtatorit.

Drejtoria e Pagesave, dokumentet duhet të dorëzohen brenda 6 shtatorit

Ish-të përndjekurit, 1000 trashëgimtarët
që përfitojnë këstin e dytë të dëmshpërblimit
Ministria e Financave: Fëmijët dhe nipërit e ish-të dënuarve të plotësojnë dosjet

Ornela Manjani

DOKUMENTET
Të gjithë trashëgimtarët

e ish-të dënuarve duhet të
sigurohen pranë bankës në
të cilën kanë hapur llogarinë
që llogaria e tyre është ak-
tive. Në rast se llogaria nuk
është aktive, shuma e dëm-
shpërblimit kthehet mbrap-
sht në buxhet, duke sjellë
vonesa dhe ndërlikime të
panevojshme. Kur kemi

ndryshim të identitetit,
emër/mbiemër, apo në ras-
tet kur në certifikatë ndrys-
hon 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 certi-
fikatën e lëshuar nga gjend-
ja civile. Në rast se ka tran-
skriptime të gabuara gjatë
kohës nga një certifikatë e
një periudhe të caktuar,
atëherë këto ndryshime du-
het të pasqyrohen brenda for-
matit 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 ekzekuti-
meve kapitale pa gjyq, është
i domosdoshëm një vendim
fakti gjykate që vërteton vde-
kjen, plus një certifikatë neg-
ative të lëshuar nga zyra e
Gjendjes Civile. Në rastet kur,
për arsye të njohura, në
gjendjen civile nuk ekzis-
tojnë dokumente të peri-
udhës përkatëse dhe ky fakt

vërtetohet nga Gjendja
Civile, i interesuari është i
detyruar të bëjë një gjyq fak-
ti, të cilin, edhe në këtë rast
si në pikën më lart, duhet ta
shoqërojë me një certifikatë
negative", thuhet në
njoftimin që Ministria e Fi-
nancave bën për të sqaruar
trashëgimtarët e ish-të dënu-
arve që nuk kanë marrë
ende dëmshpërblimin.

Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me  X,   kur kanë autorizuar me  prokurë shënohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER
MBIEME

R
VKM 
NR.

EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLI

NDJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELI
NDJA

VENDLINDJ
A

4113 FLAMUR REXHAJ HALIL

DOSJA KA MUNGESE DOKUMENTACIONI CERTIFIKATE VDEKJE , CERTIFIKATE TRUNGU, DHE DESHMI TRASHEGIMIE PER ISH TE DENUARIN 

DHE TRASHEGIMTARET QE DO PERCAKTOJE DESHMIA E TRASHEGIMISE CERTIFIKATE PERSONALE, KOPJE ID DHE NR E LLOGARISE BANKARE 

ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE
KOPJE 

TE 
LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGA

RI  
BANKA

RE

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 
TRUNG

UT 
FAMILJ

AR

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

X X X

DOKUMENTAT

Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me  X,   kur kanë autorizuar me  prokurë shënohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER
MBIEME

R
VKM 
NR.

EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLI

NDJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELI
NDJA

VENDLINDJ
A

12530 LUSH DAUTI RRUSTEM 17-08-1887
SPAHE ISLAM DAUTI
DEM LUSH DAUTI
KADRI LUSH DAUTI
RRUSTEM LUSH DAUTI

LUSH E TRASHEGOJNE BASHKESHORTJA SPAHE DHE FEMIJET DEM,KADRI,RRUSTEM

PERFITUESI DEM REZULTON I PAGUAR TE DY KESTET

PERFITUESI SPAHE,KADRI,DHE RRUSTEM ,MUNGESE DOKUMENTACIONI.

KETA TRE PERFITUES REZULTOJNE TE PA PAGUAR ASNJE KEST 

ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE
KOPJE 

TE 
LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGA

RI  
BANKA

RE

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 
TRUNG

UT 
FAMILJ

AR

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

V V V
X X
V V
X X
X X

DOKUMENTAT

Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me  X,   kur kanë autorizuar me  prokurë shënohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER
MBIEME

R
VKM 
NR.

EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLI

NDJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELI
NDJA

VENDLINDJ
A

20251 MARTIN RROKU  RROK 14-02-1910 BERDICE 
GJYSTE HARAP SIMONI
NDREKE MARTIN SIMONI
DRANDE MARTIN SIMONI (GJETA04-12-1944

KAROLINGJON LASDUSHAJ(GJETA)
GJYZEPINGJON GJETA
MARIJE GJON GJETA
ANTON GJON GJETA
ZANA GJON GJETA
ÇESK GJON GJETA

LAZER MARTIN SIMONI
RITA LAZER SIMONI(VINJARI)
DOMENIKLAZER SIMONI(VELAJ)
LINDITA LAZER SIMONI
GJERGJ LAZER SIMONI
ARTAN LAZER SIMONI 10-02-1979

MARTIN E TRASHEGOJNE BASHKESHORTJA GjYSTE DHE FEMIJET NDREKE, DRANDE, MARTIN  

GJYSTE E TRASHEGOJNE FEMIJET NDREKE,DRANDE,LAZER

DRANDE E TRASHEGOJNE FEMIJET KAROLINA,GJYZEPINA,MARIJE,ANTON,ZANA,ÇESK

LAZER E TRASHEGOJNE FEMIJET RITA,DOMENIKA,LINDITA,GJERGJ,ARTAN 

REZULTOJNE PA U PAGUAR TRUNGU I DRANDE MUNGESE ,CERTIFIKATE TRUNGU DHE VDEKJE PER DRANDE DHE PERFITUESIT KOPJE ID DHE DOKUMENTIN E NR TE LLOGARISE BANKARE 

ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE
KOPJE 

TE 
LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGA

RI  
BANKA

RE

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 
TRUNG

UT 
FAMILJ

AR

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

V V V
V V V

V P1

X X           V ME ZVENDE
X X
X X
X X
X X
X X
X X

V X     V ME ZVENDESIM
V P

V P

V P

V V V V1

V P

DOKUMENTAT
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Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me  X,   kur kanë autorizuar me  prokurë shënohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER
MBIEME

R
VKM 
NR.

EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLI

NDJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELI
NDJA

VENDLINDJ
A

13941 MITRO KSERA SPIRO 05-10-1911 DERVICAN
EVANTHI STEFAN KSERA
ERMIONI MITRO MILLO(KSERA)
ERIFILI MITRO BARUTA(KSER20-02-1936

THODHORI BARUTA
EMORFULLA SELO(BARUTA)
VASILIQI BOBOLI(BARUTA)
SOKRAT BARUTA

JANI MITRO KSERA
SEVASTI MITRO MANO(KSERA)08-10-1939
ARETI MITRO DAKO(KSERA)
KATINA MITRO DAKO(KSERA)

MITRO E TRASHEGON BASHKESHORTJA EVANTHI DHE FEMIJET ERMIONI,ERIFILI,JANI,SEVASTI,ARETI,KATINA

ERIFILI E TRASHEGOJJNE FEMIJET THODHORI,EMORFULLA,VASILIQI,SOKRAT

MUNGON CERTIFIKATE VDEKJE PER EVANTHI
MUNGON CERTIFIKATA E TRUNGUT PER ERIFILI 

TE GJITHE TRASHEGIMTARET JANE PAGUAR PER KESTIN E DYTE PERVEC ERMIONI .MUNGESE KOPJE ID DHE DOKUMENTINE NR TE LLOGARISE BANKARE 

ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE
KOPJE 

TE 
LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGA

RI  
BANKA

RE

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 
TRUNG

UT 
FAMILJ

AR

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

V V V
X V V

X X
V X V

V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V

DOKUMENTAT

Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me  X,   kur kanë autorizuar me  prokurë shënohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER
MBIEME

R
VKM 
NR.

EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA
VENDLI

NDJA
EMER ATESIA

MBIEME
R

DATELI
NDJA

VENDLINDJ
A

14599 GULIEM LUKA NUSH 07-07-1897
FILOMENA NDOC LUKA
LUÇIA GULIEM MOZALI

ENOSI MOJZI MOZALI
DOROTEA GULIEM ZOTO
MARIE GULIEM LUKA(ZANGA)

GULIEM E TRASHEGOJNE BASHESHORTJA FILOMENA DHE FEMIJET LUCIA,DOROTEA,MARIE

LUCIA E TRASHEGON I BIRI ENOSI (VDEKUR)

TE PLOTEHET ME DOKUMENTACON, DESHMI TRASHEGIMIE PER FILOMENA DHE CERTIFIKATE VDEKJE DHE TRUNGU PER LUCIE, DHE GJITHASHTU NR E LLOGARISE BANKARE TE PERDITESUAR 

ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE
KOPJE 

TE 
LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGA

RI  
BANKA

RE

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 
TRUNG

UT 
FAMILJ

AR

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

V V V
V V X
X X V
V

V V
V V

DOKUMENTAT

Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me  X,   kur kanë autorizuar me  prokurë shënohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER
MBIEME

R
VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN
DJA

EMER ATESIA
MBIEME

R
DATELIN

DJA
VENDLINDJA

4416 DEMIR PESHKU 61
SALKE DALI PESHKU 7/6/1919 DEVOLL

NAFIS DEMIR PESHKU 15/09/1940 DEVOLL
FIQIRI DEMIR PESHKU 15/05/1942 DEVOLL

FATIME DEMIR META 6/3/1945 KORCE
MYREBE DEMIR PESHKU 22/03/1948 DEVOLL
FADIL DEMIR PESHKU 15/07/1951 DEVOLL

LULJETA FADIL MEROLLI

DEMIR E TRASHEGOJNE BASHKESHORTJA SALKE DHE FEMJET NAFIS,FIQIRI FATIME,MYREBE ,FADIL 

FADIL E TRASHEGON E BIJA LULJETA MEROLLI 

MUNGON DESHMIA E TRASHEGIMISE PER SALKE 

GJITHASHTU PER NAFIS DHE FIQIRI MUNGESE DESHMIA E TRASHEGIMISE DHE CERTIFIKATE VDEKJE DHE TRUNGU ,SIPAS SHENIMET NE EXEL ME X 

TRASHEGIMTARET DUHET TE DOREZOJNE DHE NR E LLOGARISE BANKARE TE PERDITESUAR 

KESTI I DYTE
ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

V V V
V V X

V X V

V X X

V V
V V

V V V
V V

DOKUMENTAT

Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me  X,   kur kanë autorizuar me  prokurë shënohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER
MBIEME

R
VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN
DJA

EMER ATESIA
MBIEME

R
DATELIN

DJA
VENDLINDJA

16149 FRROK MHILLI MHILL 05-05-1905 KRUJE
GJON FRROK MHILLI 15‐03‐1930

FRROK GJON MHILLI 01‐04‐1954

PRENE

GJON

MRRUKU

(MHILLI)
FRROK E TRASHEGON I BIRI GJON

GJON E TRASHEGOJNE FEMIJET FRROK DHE PRENE 

REZULTON I PAPAGUAR FRROK, MUNGESE DOKUMENTI I NR TE LLOGARISE BANKARE ME FIRME DHE VULE NGA BANKA 

KESTI I DYTE
ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

V V V
V V V

V X

V V

DOKUMENTAT

Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me  X,   kur kanë autorizuar me  prokurë shënohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER
MBIEME

R
VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN
DJA

EMER ATESIA
MBIEME

R
DATELIN

DJA
VENDLINDJA

17930 MARK  BEKA- 
DELIJA BEK

06-05-1930

KATRINE KACOL BEKA

LIRIE MARK BRAHIMI(BEKA)

MARIE MARK ULNDREAJ(BEKA)

SHPRESA MARK PREKNDREAJ(BEKA)

DRANDE MARK UKA(BEKA)

DED MARK BEKA

MARK E TRASHEGOJNE  BASHKESHORTJA KATRINE DHE FEMIJET LIRIE,MARIE,SHPRESA,DRANDE,DED

REZULTON I PAPAGUAR PERFITUESI DED .MUNGESE KOPJE ID DHE DOKUENTIN E NR TE LLOGARISE BANKARE 

KESTI I DYTE
ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

V V V
V V

V V

V V

V V
V V
X X

DOKUMENTAT
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Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me  X,   kur kanë autorizuar me  prokurë shënohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER
MBIEME

R
VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN
DJA

EMER ATESIA
MBIEME

R
DATELIN

DJA
VENDLINDJA

18007 MEHMET KLEFTI DERVISH 1924 CAMERI
SAIDE  LUTFI KLEFTI 4/11/1905

DERVISH MEHMET KLEFTI

MIMOZA MEHMET KLEFTI SHEHU

ZALO MEHMET KLEFTI

BASHKIM MEHMET KLEFTI

MEHMET E TRASHEGOJNE BASHKESHORTJA SAIDE DHE FEMIJET DERVISH, MIMOZA,ZALO, BASHKIM

DOSJA KA MUNGESE DOKUMENTACIONI,DESHMI TRASHEGIMIE PER SAIDE DHE PER PERFITUESIN DERVISH MUNGESE DESHMI TRASHEGIMIE DHE CERTIFIKATE TRUNGU 

PERFITUESI ZALO MUNGESE DOKUMENTACIONI KOPJE ID DHE DOKUMENTIN E NR TE LLOGARISE BANKARE 

KESTI I DYTE
ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

V V V
V V X

V X X

V V

X X
V V

DOKUMENTAT

Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me  X,   kur kanë autorizuar me  prokurë shënohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER
MBIEME

R
VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN
DJA

EMER ATESIA
MBIEME

R
DATELIN

DJA
VENDLINDJA

15916 GASPER TIRANA 61 24-02-1912
ROZA KOLE TIRANA

KRISTINA GASPER NIKAJ 10/8/1945 SHKODER

NDREKE GASPER TIRANA 16/08/1947 SHKODER

GJYLJANA GASPER TOPALLI 23/10/1949 SHKODER

SUZANA GASPER PALI 13/07/1961 SHKODER

GASPER  E TRASHEGOJNE GJYLJANA, KRISTINA, NDREKE, SUZANA DHE ROZA

MUNGON DESHMIA E TRASHEGIMISE PER ROZEN 

KESTI I DYTE
ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

V V V
V V X

V V

V V

V V
V V

DOKUMENTAT

Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me  X,   kur kanë autorizuar me  prokurë shënohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER
MBIEME

R
VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN
DJA

EMER ATESIA
MBIEME

R
DATELIN

DJA
VENDLINDJA

15820 ISUF KEÇI IBRAHIM 16-02-1918
SHYRETE ISUF JAKOVA(KEÇI)

SUZANA ISUF PUKA (KEÇI)

GJILIOLA ALBERT PUKA

RRENATA ALBERT PUKA

ALBERT KOL PUKA

BUJANA ISUF LIKA(KEÇI)

ISUF E TRASHEGOJNE FEMIJET SHYRETE ,SUZANA,BUJANA 

SUZANA E TRASHEGOJNE GJILIOLA DHE RRENATA 

BUJANA ESHTE NJOHUR ME VENDIM GJYKATE , TRASHEGIMTARE .

SHYRETE REZULTON E PAGUR PER TE DY KESTET 

DOSJA PER KEST TE DYTE 

TRASHEGIMTARET E SUZANA DUHET TE DOREZOJNE CERTIFIKATE TRUNGU FAMILJAR 

GJILIOLA MUNGESE KOPJE ID DHE DOKUMENTIN E NR TE LLOGARISE BANKARE 

RRENATA KA AUTORIZUAR ME PROKURE ALBERT PER TERHEQJEN E DEMSHPERBLIMIT.I AUTORIZUARI DUHET TE SJELLE KOPJE KARTE IDENTITETI ALBERT NUK ESHTE PJESE E RRETHIT TE TRASHEG

PERFITUESE BUJANA DUHET TE DOREZOJE CERTIFIKATE TRUNGU FAMILJAR , KU AJO TE JETE PJESE TRUNGU E FAMILJES SE ISH TE DENUARIT .

GJITHE TRASHEGIMTARET DUHET TE DOREZOJNE DOKUMENTIN E NR TE LLOGARISE BANKARE TE PERDITESUAR .

KESTI I DYTE
ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

V V? V
V V

V X V ME ZVENDES

X X

V P

X V V

V V

DOKUMENTAT

KOPJE 
TE 

LETER 
NJOFTI

M 

NUMER 
PERSON

AL 
LLOGAR

I  
BANKAR

E

CERTIFI-
KATE 

VDEKJE

CERTIFI-
KATE E 

TRUNGU
T 

FAMILJA
R

DESHMI 
TRASHGI-

MIE

PRO-
KURE

V V V
V V V

V V P2 E PAVLEFSH
V V V

X X

V P3

V P1

V V V1 V V3

P

V V V2 E PAVLEFSJM

V V V

MUSTAFARAJ 

DOKUMENTAT

FORMULARI MBI PERCAKTIMIN E TRASHEGIMTAREVE, RRETHI I FAMILJAREVE TE PERCAKTUAR NE LIGJ, PER PAGESEN E KESTIT TE DYTE

Shënim: Kur dokumentacioni ëshë I rregullt shënohet me V, kur mungon shënohet me  X,   kur kanë autorizuar me  prokurë shënohet me P.

NR. 
DOSJES

EMER
MBIEME

R
VKM NR. EMER ATESIA MBIEMER DATELINDJA

VENDLIN
DJA

EMER ATESIA
MBIEME

R
DATELIN

DJA
VENDLINDJA

11563 ALI MUSTAF
ARAJ 714

01-01-1909 ARANITA
S

REFIJE JEMIN MUSTAFARAJ 8/3/1967 FIER

DALLENDYSHE ALI MARGARITARI 1/6/1938 FIER

ENVER ALI MUSTAFARAJ 10/11/1927 FIER

SHKELQIM ENVER MUSTAFARAJ

ARTA ENVER MUSTAFARAJ(GOXHAJ)

FAIKE ENVER TOSUNI

BILBIL ENVER MUSTAFARAJ

ADIL ENVER MUSTAFARAJ

TEFTA ALI SHKUPI 7/4/1941 FIER

SKENDER ALI MUSTAFARAJ 20/01/1935 FIER

ALI E TRASHEGON BASHKESHORTJA REFIJE DHE FEMIJET DALLANDYSHE , ENVER, TEFTA, SKENDER

REFIJE E TRASHEGON ENVER,SKENDER,DALLANDYSHE,TEFTA

ENVER E TRASHEGON SHKELQIM,ARTA,FAIKE,BILBIL, ADIL

SKENDER E TRASHEGON  DALLANDYSHE  MARGARITARI,TEFTA SHKUPI , FEMIJET E ENVER (BILBIL,SHKELQIM,ADIL,FAIKE,ARTA) 

DOSJA PER KEST TE DYTE 

PROKURA E ENVER DHE DALLANDYSHE PER TEFTEN JANE PER HAPJE LLOGARIE DHE JO PER TERHEQJEN E LEKEVE  TE DEMSHPERBLIMIT 

KETA PERFITUES TE DOREZOJNE PROKURE TE RE KU TE CITOHET TERHEQJAE DEMSHPERBLIMIT OSE DOKUMENT E NR TE LLOGARISE BANKARE  ME KOPJE KARTE IDENTITETI

SHKELQIM , MUNGESE KOPJE ID DHE DOKUMENTIN E NR TE LLOGARISE BANKARE 

BILBIL KA PROKURE PER TERHEQJEN E DEMSHPERBLIMIT PER ADIL, ARTA ,FAIKE

GJITHASHTU DUHET TE DOREZOHET NGA TRASHEGIMTARET NJE VERTETIM NGA GJENDJA CIVILE PER NDRYSHIM MBIEMRI NE CERTIFIKATEN E TRUNGUT REZULTOJNE ME MUSTAFARANJ, NE DOK E TJERA M

KESTI I DYTE
ISH I DENUARI POLITIK TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE PARE TRASHEGIMTARET E NIVELIT TE DYTE

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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Novela botërore nga autorët
më të rëndësishëm botë-
rorë, të përkthyer nga Ari-

an dhe Silvana Leka, vijnë nën
logon e "Botimeve Poeteka".
Përmes një përzgjedhjeje të kr-
ijimtarisë së tyre në prozën e sh-
kurtër, sjell për lexuesit e rinj
disa prej shkrimtarëve më të
rëndësishëm botërorë. Disa prej
tyre janë fitues të Çmimit Nobel
për letërsinë.

Emrat më në zë, prezantohen
me të rinjtë në formate joshëse që
shërbejnë si grishje drejt letërsisë
së madhe që kanë lënë.

Twain, Tolstoi, London, Dau-
det, Flobert, Lagerlöf, Kipling,
Servantes, Çehov, Dickens dhe
Mistral.

Mark Twain na rrëmben në
botën imagjinare dhe plot humor,
përmes historisë së jashtëzakon-
shme të Kapiten Shtrëngatës (Cap-
tain Stormfield), i cili gjatë
udhëtimit të tij ndërplanetar
kozmik dhe komik njëherazi,
dëshiron të zbulojë nëse të famsh-
mit në Tokë janë po aq të famshëm
edhe në qiell, nëse ekziston drejtë-
sia edhe në qiell apo ky është një
koncept qesharak. Njerëz të pan-
johur dhe me shumë talent, si një
këpucar i cili "ka shpirtin e një
poeti, por që nuk t'i duhet të bëjë
më këpucë, siç bëri në Tokë, zë ven-
din e nderit në qiell dhe përfillet
më shumë se William Shakespeare,
Homeri, Buda, Danieli, Adami apo
Jeremia.

Leo Tolstoi, me dhimbje dhe
emocion, sjell pamje të Rusisë dhe
njerëzve të saj, përmes historisë së
Poliushkas, atij që premton se do
ta mbajë fjalën, se nuk do të dehet
më, nuk do të bëhet qesharak dhe
se do të përmbushë detyrimet e tij.
Por, pas shumë dështimesh atë nuk
e beson askush. Një ditë ai arrin ta
mbajë premtimin, nuk pi më dhe
bëhet i përkushtuar. Por është
tepër vonë, edhe për vetë Poliush-
kan edhe për gjithë të tjerët që e
përqeshën por nuk besuan tek ai.

Jack London, njohësi i detit dhe
i të fshehtave të lundrimeve në
ishuj të largët, na çon në një botë
tjetër, larg qytetërimit, aty ku
shpesh na çojnë ëndrrat dhe aven-
turat. Një atmosferë krejtësisht të
ndryshme nga e zakonshmja jonë
na ofron ai, kur rrëfen historinë e
Keikiuait, Djaloshit të Detit, birit
të një peshkatari që jetoi mes
dallgëve të mëdha e të ngrohta të
një ishulli të begatë, diku në Ha-
wai, që njihte gjuhën e gjallesave
të detit dhe që komunikonte me to,
duke nxitur kërshërinë tonë të
bëjmë të njëjtën gjë.

Alphonse Daudet me rrëfimin e
tij 'Mushka e Papës', sjell bukur-
inë e stilit dhe një histori aq
gazmore sa nuk mund ta harrosh
më, pasi ta kesh lexuar. Është his-
toria plot fantazi e një proverbi nga
Provansa franceze, që nis me fjalët:
"Kujdes nga ai njeri! Ai është njël-
loj si mushka e Papës, e cila e mban
inatin shtatë vjet". Aty do të gje-
jmë Papa Bonifacin, që përkushto-

BOTIMET

Përmes një përzgjedhjeje të krijimtarisë së tyre në prozën e shkurtër, sjell për
lexuesit e rinj disa prej shkrimtarëve më të rëndësishëm botërorë. Disa prej tyre
janë fitues të Çmimit Nobel për letërsinë.

Botimet grishëse si hap i
parë drejt letërsisë së madhe

Dy libra për
novelat botërore

het ndaj vreshtit dhe mushkës së
tij më shumë se sa për çështjet e
besimit dhe fatin e besimtarëve.
Përballë tij rri edhe mushka që na
çorodit me sjelljet e veta. Ajo sh-
kon përtej kufijve të imagjinatës,
kur hakmerret, siç di një mushkë
të hakmerret, ndaj një njeriu që i
ngre kurthe dhe e tall. Falë këtyre
gjendjeve gazmore mushka dhe jo
njeriu, fiton pëlqimin tonë.

Gustave Flaubert ka magjepsur
me mjeshtërinë e tij breza të tërë
lexuesish, duke na paraqitur edhe
këtë herë pëshpërimat dhe zërat e
një bote misterioze përmes alegor-
isë së jetës së Julianit, njeriut të
cilit fati i kishte parashikuar që në
lindje se do të bënte gjëra të
mëdha, por edhe të tmerrshme
njëkohësisht, si vrasja, incesti,
dashuria e zjarrtë. Jeta e tij kthe-
het në sfidën më dramatike të nje-
riut të pushtuar nga mizoria, nga
epshet e gjakut dhe dëfrimet pa
skaje, njeriut që provon realitetin
e tmerrshëm, derisa kupton dhe se
çfarë po i ndodh dhe i dorëzohet
fatit dhe pendesës.
NOVELA BOTËRORE 2

Anton Chekhov me historinë e
Volodjas dhe Çeçeviçit na fut në
botën e peripecive të dy adolesh-
entëve, që duan të arratisen. Po
ku? Prej kujt? Nga jeta e mërzit-
shme që ata bëjnë në qytezën e

tyre të vogël dhe të mbyllur? Nga
familjarët e tyre që u japin vetëm
këshilla? Nga shokët dhe shoqet
që nuk i kuptojnë? Ç'nuk punojnë
ata për ta thyer monotoninë dhe
për të jetuar ndryshe! Krijojnë
miq. Lidhje dhe jetë virtuale, që
ndodh vetëm brenda mendjeve të
tyre. Por ajo që ata djelmosha dinë
të bëjnë më mirë se çdo gjë tjetër
është të ëndërrojnë dhe të
ngrenë një realitet që ka më
shumë fantazi se realiteti në të
cilin jetojnë. Çfarë ndodh me ata
të dy? Bëhen qesharakë? I përm-
bushin dëshirat? Apo me fan-
tazitë e tyre bëhen aq të pëlqye-
shëm, sa edhe ne duam t'u ngja-
jmë dhe të kemi fatin e tyre?

Miguel De Cervantes, me gju-
hën e fabulës, sjell dialogun mes
dy qenve: Berganxas dhe Shipion-
it. Përmes rrëfimit të jetës së
tyre, jeta e njerëzve satirizohet aq
shumë, sa kuptojmë se sa e pan-
dryshueshme është natyra njerë-
zore dhe sa të pandreqshme
bëhen marrëdhëniet mes nesh
kur futen në mes egoizmi dhe pa-
sionet e verbra. Teksa Berganxa
rrëfen jetën e tij, gjithkush, sido-
mos ata që kanë pasur rastin të
njohin besnikërinë e një qeni, do
të donte t 'i  gjendej pranë, ta
përkëdhelte, të kujdesej për të. Sa
për Shipionin… Duhet të lexojmë
novelën sesi shkon jeta për të.

Charles Dickens, ky mjeshtër i
ndërtimit të karaktereve dhe situ-
atave, në prozën e tij të fortë dhe
të drejtpërdrejtë, me fjali që nuk
të shlyhen lehtë nga kujtesa dhe
që ke dëshirë t'i përdorësh edhe
gjatë bisedave në shoqëri, rrëfen
historinë e një djali të cilit i ati, një
njeri i njohur, i tha se nuk po i linte
pasuri tjetër veç emrit të mirë. Po
a është gjithmonë i mjaftueshëm
vetëm emri i mirë? A është e mjaf-
tueshme trashëgimia që na lënë të
tjerët, në një jetë me sfida gjith-
monë e më të forta? Shpejt djaloshi
kupton se emri i mirë që i ati i kish-
te lënë si pasuri nuk mjaftonte.
Emri ishte vetëm një fillesë e
mbarë, që i hapte udhën dhe e

lidhte me miqtë e të atit, që pris-
nin shumë prej tij. Vetëm kaq.
Pjesën tjetër duhej ta fitonte vetë.
I duhej ta krijonte vetë emrin e tij.
Madje ta tejkalonte atë çka i kish-
te lënë i ati. Po si? A ishte e mun-
dur kjo? Kur ke një baba aq të njo-
hur, e ke më të lehtë apo më të
vështirë?

Frédéric Mistral, sjell tregimin
e mrekullueshëm të një djali të ri,
të cilin fantazia e çon në vise të
panjohura. Aty ai ku kryen
trimëri të rralla e të pashoqe, si të
heronjve, me të cilat mund të
mburrej kushdo. Por bëmat e tij
zhduken sapo ai hap sytë dhe kup-
ton se trimëritë jo vetëm që nuk
kanë ndodhur, por ai nuk ka dalë
ende nga shtëpia. Ai nuk ka bërë
asnjë hap jashtë dere, nuk ka
takuar asnjë njeri tjetër veç vetes
së tij dhe se gjithçka që ai treguar
është pjellë e imagjinatës së tij. I
duhet të kthehet në realitet. Nuk
duhet të aktrojë më. I duhet të je-
tojë të vërtetën e realitetit, të pra-
nojë se është i vetmuar dhe se
duhet të bëjë diçka për ta ndry-
shuar jetën e vet.

Rudyard Kipling përzien fan-
tazinë e harlisur dhe humorin
shpërthyes, kur rrëfen versionin e
tij lidhur me teorinë e evolucionit
të Darvinit dhe Zanafillën e Botës.
E dimë sesi u krijuan bota, qielli
dhe toka, por a e dimë sesi janë kr-
ijuar edhe kafshët që duam aq
shumë, që i mbajmë në shtëpi dhe
që kënaqemi kur nga dokumen-
tarët në ekran mësojmë kureshti
nga jeta e tyre? Kipling rrëfen
shumë këndshëm historinë sesi
hunda e padobishme e një elefanti
të vogël plot kërshëri, arrin të
bëhet një feçkë e gjatë, aq e gjatë
sa me të mund të freskohet në lumë
dhe të lëshojë tinguj si trombat
luftarake. Por hunda, siç e lexojmë
në këtë rrëfim, i zgjatet edhe më
shumë, sidomos pasi pyet se çfarë
ha krokodili për mëngjes, çfarë
pëlqen më shumë ai, mish apo ësh-
të bërë vegjetarian?

Selma Lagerlöf  sjell rrëfimin e
një zogu që nuk kishte asgjë të
bukur. Përmes këtij tregimi që
gjendet në çdo antologji, Langerlöf
i dhuron lexuesit një thesar të
mbushur me emocione të forta.
Është rrëfimi mbi një zog të vogël
të cilit, Krijuesi, ditën kur u kri-
juan kafshët dhe shpezët, harroi t'i
jepte ngjyrë për puplat. Pse ndo-
dhi kjo? Mbaruan ngjyrat? Kësh-
tu kishte dashur Krijuesi? Tregi-
mi e ka shpjegimin e vet për këtë,
por zogu i vogël mbeti krejt i hirtë.
Dikush e tallte, dikujt i vinte keq,
por askush nuk rrinte pa e vënë re
se zogut i mungonte diçka. I mun-
gonte bukuria. Çfarë duhej të bënte
zogu i vogël? Ky rrëfim, i njohur
botërisht për vlerën shpirtërore
dhe cilësinë letrare të shkrimit,
shndërron një zog të thjeshtë,
ngjyrë gri, në një krijesë aq të
dashur si Gushëkuqi, duke na kuj-
tuar njëkohësisht mirënjohjen dhe
kërkimin e vlerave edhe aty ku ato
fshihen, më në thellësi.            fa.ni.fa.ni.fa.ni.fa.ni.fa.ni.

KULTURE

Në foto:
Kopertinat

e librave
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Ajo është pjesë e pandarë e
mund të themi pa frikë se
është imazhi i televizionit

të mirënjohur "Klan TV". Po flasim
për moderatoren bukuroshe Alke-
ta Vejsiu, e cila ka qenë që prej filli-
meve të këtij televizioni pjesë e
pandarë e formateve të ndryshme
argëtuese muzikore si "Dance
With Me", "X Factor", "Your Face
Sounds Familiar" etj. Por kohët e
fundit, si gjithë VIP-at e tjerë, edhe
Alketa ka nisur pushimet verore,
dhe nuk ka harruar të postojë foto
të ndryshme nga bregdeti i jugut
të vendit. Por ajo që ka spikatur
në fotot e saj është një postim i para
disa javësh, i cili bëri bujë në rrje-
tet sociale. Në foto ajo kishte dalë
në Itali, e pikërisht në ambientet e
televizionit të mirënjohur italian
"Mediaset". Kjo bëri që të shpërthe-
nin shumë portale, duke nxjerrë
aludime të ndryshme për ikjen e
saj nga televizioni "Klan". Gjith-
ashtu këtë aludim mediat e lidhën
edhe me konfirmimin e largimit të
moderatores së njohur Marina
Vjollca nga televizioni "Top Chan-
nel" duke i vendosur në një
konkurrencë mes të dyjave. Kjo
pasi bukuroshja Marina konfir-
moi largimin dhe faktin se do të
ishte tanimë pjesë e televizionit
"Klan" me një format muzikor
francez, gjë që konkurron disa nga
'show'-t që drejton Alketa Vejsiu.
Në një prononcim për "Summer
Pages" të "Gazeta Shqiptare", e
pyetur lidhur me këto zëra të dalë
për një mundësi për largim, ajo u
shpreh se do të vazhdojë të jetë
pjesë e këtij televizioni, duke nën-

Poston foto në Itali, a do të largohet prezantuesja e mirënjohur?

Alketa Vejsiu:

Projektet e moderatores së "Dance With Me" në shtator
Ja e vërteta e largimit tim nga Shqipëria

vizuar se presim të nisë nën
drejtimin e 'show'-t të njohur
"Dance With Me 4" për këtë vit, i
cili fillon në shtator. Gjithashtu
ajo ka shtuar, se çdo ndryshim apo
vendim të marrë nga vetë ajo do ta
publikojë online. Por Alketa ka
thënë se për momentin është mes
Italisë dhe Shqipërisë, gjë që ako-
ma nuk i hedh poshtë aludimet e
ngritura nga mediat e tjera. Gjith-
sesi, konfirmimin e të qenit pjesë e
televizionit "Klan" edhe për këtë
vit, ajo e ka dhënë. Ndërkohë janë
zbuluar dhe emrat e VIP-ave të njo-
hur që do të jenë pjesë e këtij for-
mati për këtë sezon. Burime të sig-
urta, në një shkrim të mëparshëm,
zbuluan për "Bluetooth" të "Gaze-
ta Shqiptare" tre nga emrat e
konkurrentëve. Pjesë e spektaklit
të kërcimit do të jetë Kelvi Kadilli,
i cili njihet për natyrën e tij ngac-
muese. Atij i qëndron shumë mirë
roli i moderatorit, që dëshiron të
mësojë gjithçka dhe fjalët thum-
buese të cilave nuk i shpëton asnjë
i ftuar. Ekspresive dhe mjaft seksi
do vijë edhe bukuroshja Aurela
Hoxha, e cila ka 'çmendur' rrjetet
sociale me pozat e saj në foto. Për

herë të parë në një spektakël do
bëhet pjesë edhe transgjinorja Lin-
da Rei. Aurela Hoxha dhe Kelvi
Kadilli do shfaqen bashkë si çift në
skenën e vallëzimit. Si do duken
ata së bashku? Nuk e dimë akoma
me kë do kërcejë Linda. Programi
do vazhdojë të prezantohet nga

moderatorja e njo-
hur Alketa Vejsiu, e pritet të ketë
sukses të madh si dhe vitet e kalu-
ara, me një audiencë shumë të
lartë. "Dance With Me 4" do të ketë
mjaft të papritura për publikun.
Gjithë surprizat e bukura nisin me
shtatorin, ndaj ne mezi po presim
t'i shohim!
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“PLAS” KËNGËTARI GREK
Thonë se jam shqiptar,
përdorues droge,
alkooli dhe gay

VAJZA SEKSI E SABIANIT FESTON DITËLINDJEN
Urimi i veçantë i këngëtarit
do t'ju emocionojë
Ai është një nga këngëtarët më të pëlqyer në

vendin tonë dhe dje vajza e tij festoi
ditëlindjen. Mjaft i prekur, Sabiani i ka dedi-
kuar një status së bijës, ku i uron ditëlindjen.
"Si sot 17 vite më parë erdhe në jetë ti, o
arsyeja e ekzistencës sime, lumturia që vjen
bashkë me urimin për ty ma shoqëron dhe
trishtimi, pasi do më mungojë 'my baby', bebi
im i vogël po bëhet një zonjushë. Zoti të ruajt e
të plotësoftë çdo ëndërr e bashkë me pasionin
që ke të përqafosh skenat e botës! Unë kam
qenë jam dhe do jem në përjetësi përkrah teje.
'Happy birthday' princesha babit!", - përfundon
Sabiani. Keisi Meidini është kthyer në një nga
vajzat seksi të "shoëbiz"- it shqiptar për shkak
të fotove të saj provokuese dhe hyrjes në

Provokon Kida, këngëtarja
nxjerr gjoksin në "Instagram"

Xhensila Myrtezaj do bëjë
dasmë princeshash

Martohet në pallatin mbretëror

Ata janë një nga çiftet më të
përfolur të momentit, pasi në

hyrje të muajit tjetër do kurorëzojnë
dashurinë e tyre. Xhensila Myrtezaj
dhe Besart Kallaku do të martohen
më datë 1 shtator në një ceremoni që
do të nisë në orën 19:30. Një faqe në
"Instagram",
"Artistët Sh-
qiptarë", zbuloi
ftesat e dasmës,
ku shënohet
data, ora dhe
vendi i saktë i
ceremonisë. Ata
do të martohen
në të njëjtin
vend, ku në tetor të 2016-ës, u
martuan Elia Zaharia dhe Princ Leka,
tek Pallati i Brigadave. Familja
mbretërore shqiptare e ka quajtur
ndryshe këtë vend si "Pallati
mbretëror". Është rezidenca mbretërore, ku mbreti Zogu dhe mbretëresha
Geraldinë nuk mundën të jetonin dot, për shkak të pushtimit italian.
Pikërisht atje do të martohen Xhensila dhe Besi. Dizenjatori Vldrin Sahiti
zbuloi fustanin madhështor të bardhë në formë sirene si dhe vellon e
nusërisë së këngëtares bukuroshe. Gjithçka duket se është ideuar për të
qenë një dasmë princeshash.

Këngëtarja e re, Orhidea Latifi, (Kida) ka qenë këtë verë mjaft e angazhuar me
koncerte. Të gjitha këngët e saj janë kthyer në hite dhe ajo është kthyer në

një nga këngëtaret më të dashura.
Muajin e kaluar, ajo solli edhe
projektin e ri, këngën "Pe du", e
cila u prit mirë nga fansat. Kida
shquhet për performancën e saj
skenike, ndërsa edhe në veshje
është mjaft e fokusuar. Së fundmi,
Kida ka publikuar një fotografi
mjaft provokuese në "InstaStory".
E veshur në një fustan të zi, të
hapur te pjesa e gjoksit, këngëtar-
ja dukej joshëse dhe atraktive. Me
këtë paraqitje, Latifi duket të ketë
bërë për vete një pjesë të mirë të
fansave të saj.

TRANSFORMIM DRASTIK
Këngëtaren e famshme shqiptare
nuk keni për ta njohur më!
Ajo ka vite në skenën muzikore shqiptare e sot është kthyer në një nga këngëtaret

më të dashura për publikun. Është fjala për Flaka Krelanin, e cila që në fillimet e
saj në spektaklin "Ethet e së premtes" e deri më tani ka pësuar një sërë ndryshimesh
sa i përket 'look'-ut. Jemi mësuar ta shohim me ngjyra të ndezura në flokë, veçanër-

isht të kuqe si flakë. Në fotot e fundit të
shkëputura nga seti i ri fotografik e të
postuara në "Instagram", ndjekësit do e kenë
pasur të vështirë ta njohin Flakën, pasi ka
ndryshuar tërësisht. Me flokët e prerë në
formë 'bob', ngjyrë platini, shumë e nxirë
dhe me një veshja tejet provokuese në
ngjyrë të zezë, këngëtarja duket tjetër
person. Gjithë ky ndryshim i detyrohet një
ndryshimi të ri në jetën apo në karrierën e
Flakës, e cila nuk ka mbajtur asnjë foto të
mëparshme, veç këtyre në fjalë. Në një nga
fotot, Krelani shkruan "Fillimi i ri". Mesa
duket, së shpejti do kemi surpriza nga
këngëtarja.
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Sipas disa pa-
cientëve, dhembja

në dorë, si edhe
dhembja në gjoks

dhe kollitja janë
gjithashtu goxha të
shpeshta. Për disa

lloje të karcinomeve
siç janë leukemia

dhe tumoret e mush-
kërive, simptomë

mund të jetë edhe
kollitja kronike.

Mos i injoro, këto shenja
mund të zbulojnë që në trupin

tuaj zhvillohet kanceri

Kanceri është sëmundje
shumë e rëndë. Madje,
edhe format e zbulimit,

të cilat konsiderohen ndër më
të mirat, si p.sh. testet dhe kon-
trollet rutinë nuk janë të sig-
urta.
Këto shenja nuk duket t'i in-
joroni kurrsesi:
PirPirPirPirPirja e duhanit dhe frja e duhanit dhe frja e duhanit dhe frja e duhanit dhe frja e duhanit dhe frymaymaymaymayma

e shkure shkure shkure shkure shkurtërtërtërtërtër
Këto shenja konsiderohen ndër
shenjat më të hershme të
shfaqjes së karcinomës së
mushkërive në trup.

Dhembja në gjoks dheDhembja në gjoks dheDhembja në gjoks dheDhembja në gjoks dheDhembja në gjoks dhe
kollitja kronikekollitja kronikekollitja kronikekollitja kronikekollitja kronike

Sipas disa pacientëve, dhembja
në dorë, si edhe dhembja në
gjoks dhe kollitja janë gjith-
ashtu goxha të shpeshta. Për
disa lloje të karcinomeve siç
janë leukemia dhe tumoret e
mushkërive, simptomë mund të
jetë edhe kollitja kronike.

Ethet e përsëritura dheEthet e përsëritura dheEthet e përsëritura dheEthet e përsëritura dheEthet e përsëritura dhe
infeksionetinfeksionetinfeksionetinfeksionetinfeksionet

Infeksionet, si edhe ethet e
shpeshta mund të jenë simpto-
ma të leukemisë, për të cilën të
gjithë e dimë që është një lloj
tumori në gjak, i cili zhvillohet
në palcën eshtërore. Kjo çon në
krijimin anormalitet të rru-
azave të bardha të gjakut, të
cilat më vonë sulmojnë sistem-
in imunitar.

Nyjat e dëmtuaraNyjat e dëmtuaraNyjat e dëmtuaraNyjat e dëmtuaraNyjat e dëmtuara
limfatike në nën sqetulla,limfatike në nën sqetulla,limfatike në nën sqetulla,limfatike në nën sqetulla,limfatike në nën sqetulla,

gilca dhe qafëgilca dhe qafëgilca dhe qafëgilca dhe qafëgilca dhe qafë
Këto janë ndryshime të shpesh-
ta negative në sistemin limfa-
tik dhe ato kryesisht janë sh-
kaktuar nga karcinoma.
GjakrGjakrGjakrGjakrGjakrrrrrrjedhja që vështirëjedhja që vështirëjedhja që vështirëjedhja që vështirëjedhja që vështirë

ndaletndaletndaletndaletndalet
Kjo është shenjë që tregon se
ekziston çrregullim i tromboc-
iteve dhe i rruazave të kuqe të
gjakut. Kjo mund të shkaktojë
leukeminë. Sasia e rruazave të
bardha të gjakut bëhet shumë
e madhe, gjë që nuk ndodh te
njerëzit e shëndetshëm.

LodhjaLodhjaLodhjaLodhjaLodhja
Fatkeqësisht, lodhja konsidero-
het ndër shenjat më të sigurta

të karcinomës. Megjithatë, kjo
nuk do të thotë që gjithmonë do
të duhej të brengoseni.
Dhembje e komblikut dheDhembje e komblikut dheDhembje e komblikut dheDhembje e komblikut dheDhembje e komblikut dhe

abdominaleabdominaleabdominaleabdominaleabdominale
Këto shenja bashkë me ngërçet
dhe me ënjtjen zakonisht

shënojnë kancerin e vezoreve.
GjakrGjakrGjakrGjakrGjakrrrrrrjedhje rjedhje rjedhje rjedhje rjedhje rektale dheektale dheektale dheektale dheektale dhe

gjak në jashtëqitjegjak në jashtëqitjegjak në jashtëqitjegjak në jashtëqitjegjak në jashtëqitje
Gjaku në jashtëqitje mund të jetë
shenjë e kancerit kolorektal, an-
daj nëse e vëreni, patjetër shko-
ni te mjeku.

Humbje e befasishme eHumbje e befasishme eHumbje e befasishme eHumbje e befasishme eHumbje e befasishme e
peshëspeshëspeshëspeshëspeshës

Humbja e peshës, e cila ndodh
befasisht mund të jetë shenjë e
kancerit të mëlçisë apo ndonjë
lloj kanceri, i cili është pëhapur
në mëlçi.
Periodat e vështira dhe tëPeriodat e vështira dhe tëPeriodat e vështira dhe tëPeriodat e vështira dhe tëPeriodat e vështira dhe të

shpeshtashpeshtashpeshtashpeshtashpeshta
Doktorët zakonisht i lidhin këto
shenja me kancerin e mitrës dhe

të endometriumit.
Dhembje në shpinë dheDhembje në shpinë dheDhembje në shpinë dheDhembje në shpinë dheDhembje në shpinë dhe
në pjesën e poshtme tënë pjesën e poshtme tënë pjesën e poshtme tënë pjesën e poshtme tënë pjesën e poshtme të

djathtëdjathtëdjathtëdjathtëdjathtë
Kjo mund të  jetë  shenjë  e
kancerit të mëlçisë, mirëpo
gjithashtu tregon edhe kan-
cerin e gjirit, sepse disa tu-
more të gjirit i bëjnë presion
pjesës së poshtme të kraha-
rorit.
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Niko Peleshi ia merr serenatës
me këngëtarin Devis Xherahu

Muhabete synetllëku
mes Ramës e Berishës

Nikolla Gruevski, me
pantallona zbërthyer
në parlament

Fjalimi më i qartë i Ndokës:
Mendo pozitivisht dhe 'sakrifiko'

Kryeministri Nikolla Gruevski ka bërë përshtypje për parregulls
inë në veshjen e tij, në një nga seancat e parlamentit maqedo-

nas. Ai ishte në sallën e parlamentit për t'u kthyer përgjigje de-
putetëve në lidhje me
tema të ndryshme që shqetësojnë Maqedoninë, por sapo hyri në sallë
kryeministri tregoi 'gatishmërinë' e tij për t'i kthyer xhevap çdo
deputeti,
një për një.
I kollarisur
deri në
grykë, por i
zbërthyer
poshtë,
Gruevski
parala-
jmëroi një
sezon
parlamen-
tar tejet të
'nxehtë'
edhe pse kemi javë që jemi në stinën e vjeshtës. Ndoshta e ka bërë
edhe pa qëllim të keq, njeri është i shkreti. Rëndësi ka që tjetër herë
të kontrollohet mirë para se të futet, se kemi edhe zonja deputete në
Kuvend si dhe miliona të tjerë që e shohin nga ekrani.

Parlamenti shqiptar është karakterizuar përherë nga shumë debate dhe polemi-
ka. Në një nga seancat e tij, ky parlament ka pasur një dialog të lezetshëm mes
Edi Ramës e Sali Berishës. Berisha e quajti Ramën një hajdut ordiner, pasi tha se
i ka vjedhur ikonat Gjergji Thimos. "Rama faktoi se e ka urgjent vizitën në një
klinikë psikiatrike", tha Berisha. Në
përgjigje ndaj tij, Rama deklaroi:
"Sali efendi! Zotrote, mua më heq
mallin e Albert Vërrisë në filmin
'Koncert në vitin '36'. E mban mend
atë plakun që nxirrte tym nga
mbrapa". Duke u rikthyer sërish në
foltore, Berisha e akuzoi Ramën se e
kanë bërë 'synet politik'. "Edhe Caci
besnik gajasej me ekspozenë tënde", -
tha Berisha. Por i menjëhershëm
ishte reagimi i Ramës, i cili u shpreh:
"Sali efendi, unë nuk e dija që je marrë me synete, kjo ishte një surprizë për mua.
Por ndoshta e mban mend kur të kanë bërë synet përpara se të të merrnin në
Bllok". Ndërkohë që Berisha më pas i përgjigjet me ironi, duke lënë të nënkupto-
het që Rama nuk është i bërë synet.

Sikur nuk mjaftojnë batutat e stisura në rrjetet sociale për të, edhe ai, Nard
Ndoka vazhdon të na japë ende edhe më shumë materiale. Kështu, 'reality-

show' i Nard Ndokës ka vazhduar edhe në tubimin e hapjes së fushatës zgjed-
hore të Partisë Demokristiane të Shqipërisë.
I emocionuar dhe duke iu dridhur zëri, Nard Ndoka mezi ka arritur të përfun-
dojë së lexuari fjalimin e shkurtër të shoqëruar me shumë gabime e ngatërresa
fjalësh, ndërsa është duartrokitur fuqishëm nga të pranishmit.

Ish-zëvendëskryeministri Niko Peleshi dihet se është me origjinë nga
Korça dhe gjithmonë e shpreh lidhjen e ngushtë që ka me vendlindjen

e tij. Duke qenë se momen-
talisht në Korçë po zhvillo-
hen ditët e Festës së Birrës,
Niko ka qenë prezent atje.
Por ka qenë këngëtari Devis
Xherahu ai që ka publikuar
një video, teksa shfaqet
bashkë me Nikon dhe të
tjerë duke kënduar një
serenatë korçare. Duket se
Peleshi ka zhveshur petkun
e zyrtarit dhe është bërë më
korçar se kurrë duke këndu-
ar këngët tipike të vendit të
tij. Zv.kryeministri është
duke i shijuar në maksimum
këto ditë pushimesh, duke qëndruar edhe pranë komunitetit të tij, në
pritje të shtatorit, për të marrë vesh se ku do të jetë detyra e tij e re.
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Janë me qindra skënderbe
gas, që pas kualifikimeve të
shumta brenda e jashtë ven-

dit, në shkollat ushtarake e aka-
demitë e vendeve aleate, që kanë
arritur një karrierë të suksesshme
në strukturat e Ministrisë së
Brendshme. Ata kanë arritur të
bëhen deri drejtorë të Policisë së
Shtetit, zëvendësministra e minis-
tra të Brendshëm. Kështu, mund
të përmenden Veli Myftarin, Bil-
bil Memën, Bujar Nishanin etj.. Në
librin "Skënderbegas ndër vite" të
dy autorëve Maksim Fejzulla e
Kujtim Boriçi janë evidentuar të
gjithë njerëzit që kanë bërë histori
në Forcat e Armatosura, por edhe
në fusha të ndryshme të jetës.

ZENEL FRANGU
Zenel Frangu lindi më 10 sh-

kurt të vitit 1933 në fshatin Lis të
rrethit të Matit, në një prej famil-
jeve më të vjetra të këtij fshati të
bukur e me tradita atdhetare e
kulturore të spikatura. Referuar
defterit turk të vitit 1467, kjo famil-
je del ndër më të vjetrat e rrethit
të Matit. Zeneli ishte djali më i
madh i familjes prej 23 anëtarësh.
Edhe pse një familje me 13 fëmijë,
të 3 vëllezërve, aty nuk mungonte
asgjë për mirërritjen e fëmijëve. Si
familje punëtore e me tradita ar-
simdashëse, ata kujdeseshin në
maksimum për edukimin dhe ar-
simimin e fëmijëve, duke kulti-
vuar dashurinë për dije e kulturë,
si dhe virtytet më të mira njerë-
zore.

Në moshën 13-vjeçare, në vitin
1946, Zenelit i vdesin të dy
prindërit, duke e lënë jetim. Por
xhaxhallarët e tij, Shabani dhe
Sulejmani (vëllezërit e të atit të
Zenelit, Saliut) u kujdesën që Ze-
nelit të vogël, me një zgjuarsi që
spikaste ndër fëmijët e tjerë, të mos
i mungonte gjë në edukimin dhe
shkollimin e tij. Kështu vijoi të
rritej Zeneli i vogël, mes dashurisë
së xhaxhallarëve e të kushërinjve,
që ishin motra e vëllezër për të. I
urtë e i mençur siç qe, i bënte men-
jëherë për vetë të gjithë dhe mer-
rej si një model për çdo gjë.

Lisdanët janë shquar gjithnjë
për arsim, kulturë e traditë atd-
hetare. Lisi ka qenë një qendër e
rëndësishme kulturore, adminis-
trative e atdhetare. Ndërkohë që
Zeneli rritej, idetë komuniste dhe
reflekset e luftës së organizuar për
çlirim kishin bërë vend e kishin
ndikim në Lis. Aty u krijuan gru-
pet e para partizane, aty mblid-
heshin njerëz të ditur e atdhetarë

kollën "Skënderbej" me rezultate
të shkëlqyera e më tej edhe në Sh-
kollën e Bashkuar, ku gjithashtu
vijojnë rezultatet e shkëlqyera dhe
titullohet oficer në vitin 1953,
duke u betuar para flamurit se do
të shërbente për mbrojtjen e atd-
heut me devocion e ndershmëri në
çdo situatë, duke qenë i gatshëm
për të dhënë edhe jetën. Kjo ishte
edhe moto e punës së tij gjatë
gjithë jetës në karrierë ushtarake.

Duke spikatur si veprimtar sho-
qëror që gjatë viteve të shkollës,
menjëherë si oficer i ri, ai emëro-
het në Korpusin e Burrelit me
detyrën e Sekretarit të Rinisë, të
cilën e kreu më së miri për gati 2
vite. Për nevoja të ushtrisë, ai
transferohet në qytetin e Vlorës
vetëm për gjysmë viti dhe rikthe-
het në detyrë në Korpusin e Bur-
relit. Ndërkohë, në fund të vitit
1953 ai martohet me bashkëfsha-
taren dhe shoqen e tij të shkollës,
Shahe Liman Miluka, nga një derë
e shquar e fshatit, me të cilën pati
tre fëmijë të mrekullueshëm Sali-
un, Bujarin dhe Kimeten. Më i
madhi i fëmijëve, Saliu, zgjodhi
pikërisht profesionin e babait dhe
u bë një oficer i Forcave të Arma-
tosura.

Në janar të 1955-s, Zeneli trans-
ferohet në Korpusin e Gjirokas-
trës, sërish me detyra politike, sek-
retar i Rinisë se Korpusit, shef i
Shtëpisë së Ushtarakëve dhe shef

i Aparatit Politik, duke vijuar të
kryejë me përkushtim e ndersh-
mëri të lartë të gjitha detyrat që iu
ngarkuan në shërbim të atdheut,
tashmë si një kuadër i formuar
ushtarakisht e politikisht, me viz-
ion e urtësi në zgjidhjen e proble-
meve të jetës së përditshme në rep-
artet e nënrepartet e Ushtrisë.

Në fund të viti 1962 ai transfer-
ohet në Brigadën e Këmbësorisë të
Maliqit në Korpusin e Korçës, me
detyrën e shefit të Aparatit Politik,
detyrë të cilën e ushtroi për gati 4
vite me devocion të lartë duke lënë
mbresa tek vartësit, por edhe tek
eprorët e tij, si një njeri i matur e
me aftësi të lartë komunikimi me
njerëzit. Kjo ishte një prej karak-
teristikave kryesore që formësuan
karakterin e Zenelit gjatë këtyre
viteve të ngjeshura në jetën e tij
ushtarake, por edhe atë familjare.

Në vitin 1965 Zeneli transfero-
het në Korpusin e Shkodrës, me
detyrën e sekretarit të Rinisë të
Korpusit, detyrë të cilën e ushtroi
për një vit, duke punuar më së
miri në edukimin e brezit të ri, si
një mjeshtër në marrëdhëniet me
njerëzit. Pas kësaj, në vitin 1966,
emërohet shef  i Kuadrit në
Brigadën e Këmbësorisë, Shkodër.
Edhe në këtë detyrë, ai qëndroi një
vit dhe u dallua për korrektësi e
devotshmëri në detyrë.

Tashmë Zeneli, në punën e tij
si oficer i Forcave të Armatosura
kishte spikatur si një kuadër poli-
tik, që kish për zemër e zotëronte
mjaft mirë artin e komunikimit me
njerëzit. Pikërisht për këto cilësi,
që për kohën ishin të tilla që krijo-
nin aureolën e kuadrit të lartë, në
vitin 1967 ai dërgohet në Shkollën
e Lartë të Partisë, për 2 vjet, ku
mbaron studimet me rezultate të
shkëlqyera. Menjëherë pas mba-
rimit të studimeve në Shkollën e
Lartë të Partisë, në vitin 1969
emërohet komisar i Shkollës
së Kuadrove Rezervë të Kor-

SPECIALE

LIBRI
SHKOLLA E BASHKUAR “SKËNDERBEJ”



Dokumentet arkivore shkëputur nga libri "Skënderbegasit ndër vite", i autorëve Maksim Fejzulla e Kujtim Boriçi

Skënderbegasit që bënë karrierë të
suksesshme në Forcat e Armatosura
Ushtarakët që bënë karrierë, Zenel Frangu, Aleko Koka, Novruz Dervishaj...



Kopertina e librit

studiuar e mësuar se të parët e tij
qenë ngulur në këtë trevë që prej
vitit të largët 1468 dhe kishin
trashëguar shumëçka brez pas
brezi, por mbi të gjitha dije, kul-
turë e atdhetarizëm. Këto janë ba-
zat që formësuan ëndrrën e Zenelit
për të ardhmen e tij si një kuadër i
lartë ushtarak me mjaft vlera.

Vitet kalonin e jeta nisi të zh-
villohej vrullshëm asokohe. Vendi
kishte nevoja të mëdha për njerëz
të ditur, të mençur e të shkolluar,
që të merrnin në dorë fatet e atd-
heut, duke shërbyer në të gjitha
fushat ku kishte nevojë. Një prej
tyre, i përzgjedhur prej fshatit dhe
vetë shtetit, ishte edhe nxënësi
shembullor në të gjitha drejtime,t
Zenel Sali Frangu. Në shtator të
vitit 1948 ai dërgohet për studime
në Shkollën e Mesme Ushtarake
"Skënderbej". Kështu nis karriera
ushtarake e djaloshit, ende pa i
mbushur të 16-tat. Mbaron sh-

për të diskutuar për të ardhmen e
vendit. Ky mjedis ndikoi shumë në
edukimin atdhetar të Zenelit. Mad-
je, ai filloi të angazhohej edhe si ko-
rrier i KANÇ-it në fshat, për shkak
se babai i tij, Sali Frangu, një ak-
tivist i shquar, që ndihmoi pa rezer-
va Lëvizjen Nacionalçlirimtare,
ishte kryetar i këtij këshilli dhe
anëtar i Këshillit të Qarkut. Në sh-
kollën unike 7- vjeçare, Zeneli
shquhej si nxënësi më i mirë jo
vetëm në klasën e tij, por në të
gjithë shkollën, që mblidhte
nxënës nga e gjithë krahina për-
reth, nga fshatrat Vinjoll, Burgajet,
Kurdari, Shëlli, Macukull, Derjan,
por edhe nga Burreli, Qafë Murra
e Laç-Bruçi. Ai spikati në të gjitha
disiplinat shkollore, që qenë hap-
at e parë të një njeriu model e plot
virtyte njerëzore, duke ua shpër-
blyer më së miri xhaxhallarëve
kujdesin për edukimin e tij. Me
zellin e tij prej studiuesi, ai kishte

ZENEL FRANGU,
NDERIMI
Zenel Frangu kudo ku
punoi, në çdo detyrë
që iu ngarkua, u
karakterizua nga
korrektësia, disiplina,
përkushtimi dhe
mençuria, duke
reflektuar dashuri,
respekt, aftësi të
shkëlqyera
profesionale dhe
marrëdhënie
mbresëlënëse me
kolegët, vartësit dhe
eprorët e tij. Për
shërbime të shquara
në radhët e Ushtrisë,
Zeneli është nderuar
me disa urdhra e
medalje, që lartësojnë
figurën e tij si një prej
figurave të shquara të
Ushtrisë, si një
skënderbegas
shembullor e i
paharruar.
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pusit të Shkodrës, detyrë të
cilën e ushtroi për tri vite,

duke lenë gjurmë në përgatitjen e
kuadrit rezervist të Ushtrisë.

Në shtator të vitit 1972 dërgohet
në Akademinë Ushtarake, ku kreu
me sukses studimet 1-vjeçare në
Kursin e Lartë të Filozofisë. Men-
jëherë pas këtij kursi, Zeneli
emërohet në Drejtorinë Politike të
Ministrisë së Mbrojtjes, ku shpejt
spikati si kuadër i devotshëm,
kurajoz e i aftë në zgjidhjen e situ-
atave e problemeve që paraqiste
veprimtaria në Ushtri. Pikërisht
për këtë, ai në vitin 1974 emërohet
në Sektorin e Përgjithshëm, me
detyrën e shefit të Zyrës së Letër-
Ankesave. Më pas, duke punuar pa
u lodhur në zgjidhjen e problemeve
që ofronte dinamika e jetës në Ush-
trinë shqiptare, ai emërohet
Zv.shef  i Sektorit të Përgjithshëm
të Ministrisë së Mbrojtjes, detyrë
të cilën e ushtroi deri më 17 prill
të vitit 1985, ditë kur ai ndërroi jetë
nga një sëmundje e pashërueshme,
në moshën 52-vjeçare.

Zenel Frangu kudo ku punoi,
në çdo detyrë që iu ngarkua, u kar-
akterizua nga korrektësia, disipli-
na, përkushtimi dhe mençuria,

duke reflektuar dashuri, respekt,
aftësi të shkëlqyera profesionale
dhe marrëdhënie mbresëlënëse
me kolegët, vartësit dhe eprorët e
tij. Për shërbime të shquara në
radhët e Ushtrisë, Zeneli është
nderuar me disa urdhra e medal-
je, që lartësojnë figurën e tij si një

SPECIALE

ALEKO KOKA
Gjatë karrierës
ushtarake ka kryer
detyra të ndryshme si
komandant toge,
komandant batalioni si
dhe komandant i
Brigadës së Tankeve në
Krastë të Elbasanit. Në
vitin 1969 emërohet shef
i Shtabit të Komandës
së Mjeteve të Blinduara
dhe më vonë, drejtor i
Drejtorisë së Tankeve në
Ministrinë e Mbrojtjes.
Nga viti 1980 deri në
vitin 1990, plot një
dekadë, Aleks Koka ka
qenë shef i Katedrës së
Tankeve në Shkollën e
Bashkuar të Oficerëve
në Tiranë.

prej figurave të shquara të Ush-
trisë, si një skënderbegas shem-
bullor e i paharruar.
SKËNDERBEGASI
ALEKO KOKA, DREJTOR
I DREJTORISË SË
TANKEVE NË MINISTRINË
E MBROJTJES

Aleko Koka është një nga

NOVRUZ
DERVISHAJ
Shërbeu në shumë
detyra drejtuese
ushtarake në disa
rrethe të vendit, si
komandant brigade
dhe komandant
korpusi në Gjirokastër
dhe Fier. Ka shkruar,
veç shkrimeve të
natyrës profesionale,
edhe shumë cikle
poetike në organet e
shtypit të kohës.

tabit të Komandës së Mjeteve të
Blinduara dhe më vonë, drejtor i
Drejtorisë së Tankeve në Minis-
trinë e Mbrojtjes. Nga viti 1980
deri në vitin 1990, plot një dekadë,
Aleks Koka ka qenë shef i Katedrës
së Tankeve në Shkollën e Bash-
kuar të Oficerëve në Tiranë.

Njëkohësisht, Aleko Koka ka
marr pjesë në hartimin e tekstit të
Artit Ushtarak të Luftës Popullore
për drejtimin e tankeve në të dyja
shkallët e saj, si dhe në sesionet sh-
kencore të organizuara nga Minis-
tria e Mbrojtjes dhe shumë pun-
ime të tjera teorike dhe praktike.

Ai është vlerësuar me shumë
tituj nga institucionet e larta sh-
tetërore.

SKËNDERBEGASI
NOVRUZ DERVISHAJ,
KOMANDANT KORPUSI

Novruz Dervishaj, skënderbe-
gasi nga Vlora, gjatë karrierës në
Forcat e Armatosura ka kryer
detyra të rëndësishme, deri në atë
të komandantit të Divizionit.
Novruz Dervishaj u lind në fsha-
tin Ramicë të Vlorës më 15 mars
të vitit 1936. Shkollën 7-vjeçare e
ndoqi në Ramicë dhe në Peshko-
pi. Pastaj kreu Shkollën e Mesme
të Përgjithshme Ushtarake
"Skënderbej", në Tiranë, Shkollën
e Bashkuar të Oficerëve në speci-
alitetin e topografit, Akademinë
Ushtarake në profilin gjitharmësh
dhe kursin e lartë të Shtabit të
Përgjithshëm. Shërbeu në shumë
detyra drejtuese ushtarake në disa
rrethe të vendit, si komandant bri-
gade dhe komandant korpusi në
Gjirokastër dhe Fier. Ka shkruar,
veç shkrimeve të natyrës profesio-
nale, edhe shumë cikle poetike në
organet e shtypit të kohës. Poezitë
më të mira të tij i ka botuar në lib-
rin "Melodi të vendlindjes" (1982).
Është autor i Mozaikut të ri të
Mesaplikut dhe i disa botimeve me
studime ushtarake. Është piktor
dhe skulptor. Jeton në Tiranë.

nxënësit e Shkollës Ushtarake
"Skënderbej", që pati një karrierë
të suksesshme në Forcat e Arma-
tosura, të cilit iu besuan detyra të
rëndësishme në Ministrinë e
Mbrojtjes, deri në titullar i Drej-
torisë së Tankeve pranë këtij insti-
tucioni.

Aleko Koka lindi në vitin 1936
në Vuno të Himarës nga një famil-
je e njohur atdhetare dhe e lidhur
ngushtësisht me Luftën Naciona-
lçlirimtare. Pas përfundimit të ar-
simit fillor në vendlindje, ai nis
studimet e mesme ushtarake në sh-
kollën "Skënderbej" në Tiranë. Në
vitet 1952-1953 ndjek dhe përfun-
don kursin për oficer tankist, në
fund të të cilit titullohet oficer ak-
tiv me gradën nëntoger.

Në vitin 1960, Aleko Koka për-
fundoi me sukses Akademinë e
Mjeteve të Blinduara në Moskë të
Bashkimit Sovjetik. Në vitin 1974
ai ka kryer dhe kursin njëvjeçar
të shtabeve në Akademinë Usht-
arake në Tiranë, ndërsa në vitin
1978 përfundon dhe kursin
njëvjeçar të Filozofisë në Shkollën
e Partisë në Tiranë.

Gjatë karrierës ushtarake ka
kryer detyra të ndryshme si ko-
mandant toge, komandant batalio-
ni si dhe komandant i Brigadës së
Tankeve në Krastë të Elbasanit.
Në vitin 1969 emërohet shef i Sh-



Aleko Koka me kolegët
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"Mesia" Macron
bëhet president

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

... Marine Le Pen. Por jo vetëm
kjo, ai u duk se zgjoi një entu-
ziazëm të ri për Evropën dhe se
po i bashkonte francezët. Me 39-
vjeçarin inteligjent, në Francë
fryu një fllad i freskët. Macroni
kishte çfarë t 'u ofronte të
gjithëve, atyre me probleme so-
ciale një arsim më të mirë, sipër-
marrjeve më pak taksa, të pasig-
urtëve një shtet më të fortë dhe
për konservatorët, ai udhëtoi në
ceremoninë e marrjes së postit
në një automjet të hapur usht-
arak nëpër Paris, në vend që të
udhëtonte me një limuzinë
civile,  si  paraardhësi i  tij ,
François Hollande. Nuk është
për t'u çuditur që entuziazmi
nuk do të ishte i përhershëm.
Por që vlerat e mbështetjes për
të do të binin kaq me vrull, kjo

ishte surprizë për shumë vetë.
Në kryengritje janë para së
gjithash punonjësit e Shërbimit
Publik, të ardhurat e të cilëve
Macroni dëshiron t'i kufizojë.
Dhe Shefi i Shtabit të Përgjiths-
hëm, Pier re de Villiers dha
dorëheqjen pas grindjes publike
për masat e kursimit tek Forcat
e Armatosura.
PAS PUSHIMEVE, VJEN
PROVA E FORCËS

Kjo në një kohë kur Macroni
nuk i ka 'therur ende lopët më
të shenjta',  ai ende nuk e ka
vënë në jetë reformën e shpallur
të tregut të punës. Javën me 35
orë punë, e cila i kushton shumë
aftësi konkurrence Francës, Ma-
croni gjithsesi nuk guxon ta

prekë -  ose ende nuk guxon.
Edhe një reformë e pensioneve
ende nuk është kryer. Prova e
parë vendimtare e forcës pritet
pas pushimeve të verës.
Sindikatat kanë bërë që tani thir-
rje për greva. Ngjitja e Macronit
ka të bëjë shumë me alternativat
zgjedhore të pranverës, para së
gjithash me Marine Le Penin.
Shumë e zgjodhën, jo sepse do-
nin patjetër Macronin, por sepse
donin të pengonin Le Penin. Dhe
gati gjysma e francezëve - ky ësh-

të rezultati i raundit të parë të
zgjedhjeve - votuan për kandi-
datë, të cilët duan ta izolojnë
Francën nga globalizimi. Ai që
në raundin e dytë votoi, pastaj
për shkaqe taktike për Macronin,
ai zor se e ka ndryshuar qën-
drimin e tij.
KALIM RRUFE
NË BURRË SHTETI

Por problemet për të nuk janë
të pakapërcyeshme. Macroni
mbërthen në krye refor mat
jopopullore. Po të ecë mirë eko-
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Christoph Hasselbach
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Ngjarje të rëndësishme të l idhura me
punën, që janë bërë më urgjente me lëviz-
jet e Jupiterit jo shumë miqësor, duhet të
jenë në përputhje me kërkesat e jetës në
çift. Nuk do të jetë e lehtë të gjeni një
ekuilibër midis jetës private dhe profesio-
nale, por do t'ia dilni.

Jeni të shpërqendruar disi, por fatmirësisht
do të arrini t'i fshihni mirë dobësitë tuaja.
Nuk do të keni probleme. Nëse nuk e dini
diçka, mos bëni sikur e dini. Më mirë të
thoni menjëherë të vërtetën, për të shman-
gur gjëra të pakëndshme.

Nëse i keni lënë për në fund detyrat më të
mërzitshme, tani duhet të bëni
përmirësime. Kjo është e vetmja rrugë për
t'i rimarrë gjërat në dorë. Lërini mënjanë
projektet fantastike, që nuk kanë lidhje me
realitetin: kthehuni me këmbë në tokë.

Një shëtitje jashtë shtëpisë është ajo që
ju duhet për t'u shkëputur nga rutina e
përditshme e ndoshta edhe për të vizituar
vende të reja dhe interesante. Keni nevojë
të ushqeni fantazinë, dhe leximi i një libri të
mirë mund të jetë ajo për të cilën keni
nevojë.

Për të hequr ndonjë mendim jo shumë
pozitiv, mendoni për çdo gjë të bukur në
jetën tuaj. Menjëherë do ta kuptoni se jeni
shumë me fat! Të ndryshoni nuk është e
gabuar, por para se të veproni duhet të keni
në mendje një projekt shumë të qartë.

Favor iz imi  i  p lanetëve nuk mund të
ndodhte në një moment më të mirë për
ju. Do të tejkaloni çdo lloj pengese. Nëse
një çështje po ndërlikon ekzistencën prej
disa kohësh, tani më në fund gjithçka zh-
bllokohet. Përfitoni nga mundësia për të
menduar për të ardhmen.

Paqëndrueshmërisë suaj i bashkohet edhe
nervozizmi, duke krijuar një miks jo të kënd-
shëm. Më mirë të gjeni zgjidhje dhe të mos
kërkoni më shumë probleme. Nëse sot nuk
do të punoni, do keni kohë për të bërë paz-
ar e për të blerë gjërat që ju pëlqejnë.

Puna e mërzitshme mund të presë, sot për
ju do ketë vetëm argëtim dhe hobi të shën-
detshme dhe të këndshme. Kështu mund
ta kaloni kohën duke pikturuar, apo edhe
duke përgatitur ushqime të shijshme.

Keni përjashtuar një person pa u menduar
shumë, por tani duhet të ndreqni situatën,
duke qenë se e keni kuptuar si është puna.
Ju takon të bëni një hap mbrapa. T'u rik-
theheni gjërave është një lëvizje e zgjuar,
kur e keni kuptuar se keni gabuar. Më mirë
vonë se kurrë!

Projektet më të rëndësishme fi l lojnë
mbarë, edhe falë pozicionit të Jupiterit në
shenjën tuaj si dhe mundësisë që keni për
t'i shtuar talentet që keni. Nuk keni prob-
leme t'u tregoni të tjerëve se keni të drejtë,
ja pse do t'ju ndjekin pa u sforcuar.

Të humbni një mundësi të mirë nuk është e
këndshme, por tani mos e dramatizoni. Kërko-
ni të tjera, ndoshta edhe më të mira, kështu
do të keni diçka për t'u ngushëlluar. Mos u
dekurajoni përballë dyshimeve të ndokujt.
Nevojitet kohë për t'ia dalë që ta bindni.

Bashkëveprimi i planetëve mund të krijojë
mundësinë e duhur për të menduar rreth
asaj gjëje që doni me të vërtetë, duke brak-
tisur drejtimet që nuk sjellin gjë. Një për-
pjekje fizike e tepërt mund t' ju kri jojë
shqetësime. Prandaj merruni me sport, por
me masë.

nomia dhe po të japë mbështetje
koniunktura, ai mund të korrë
disa fryte që në kuadër të man-
datit të tij. Edhe në parketin
ndërkombëtar Macroni bën një
figurë të mirë. Gati pa periudhë
tranzitore, ai po kalon nga një
avancues i shpejtë në politikë, në
një burrë të vjetër shteti. Dhe ai
përfiton nga një gjendje e re
shpirtërore në Evropë, larg pop-
ulizmit dhe drejt politikës seri-
oze. Të gjitha këto nuk janë ga-
ranci për sukses,  Por me sa
duket, në Francë është përhapur
konkluzioni se opozita fonda-
mentale kundër çdo ndryshimi
në vend ka qenë ajo që e çoi ven-
din në krizë. Macroni nuk është
shpëtimtar, megjithëse ndërkohë
aktualisht e thërrasin me ironi
"Jupiter". Por Presidenti i ri ka
shanse të mira, që duke mbetur
qenie tokësore, si reformator ta
çojë përpara Francën.

ZGJEDHJA

Ngjitja e Macronit ka të bëjë shumë me alternativat
zgjedhore të pranverës, para së gjithash me Marine Le

Penin. Shumë e zgjodhën, jo sepse donin patjetër
Macronin, por sepse donin të pengonin Le Penin. Dhe

gati gjysma e francezëve - ky është rezultati i raundit të
parë të zgjedhjeve - votuan për kandidatë, të cilët duan
ta izolojnë Francën nga globalizimi. Ai që në raundin e

dytë votoi, pastaj për shkaqe taktike për Macronin, ai
zor se e ka ndryshuar qëndrimin e tij.

“

100 ditë pas fitores në zgjedhje
të Emmanuel Macronit,

me të është i kënaqur vetëm një ndër
tre francezë. Por kjo nuk do të thotë

shumë, beson redaktori i 'DW',
Christoph Hasselbach



E mërkurë 16 Gusht 2017  - 21OPINION

Për Demaliajn dhe
"furnitorët" e tij

Opinioni i   Ditës

Nga Kastriot Dervishi

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

... më, Demaliaj e ka devijuar përm-
bajtjen e këtij teksti në çështje per-
sonale, duke dalë shumë herë jas-
htë thelbit të asaj që ka shkaktuar
diskutime. Unë nuk jam marrë me
Demaliajn, pavarësisht se e kisha
fare kollaj këtë gjë, por me thelbin
e problemit, me letrën që po-
rositësit ia dhanë për të bërë
shpërndarësin, duke i shpjeguar
publikut se nuk është asgjë e
veçantë, por vijim i një praktike të
viteve 1978-1980 me të cilën janë
goditur një grup intelektualësh në
Tiranë, ndër të cilët edhe motra e
Ismail Kadaresë. Letra e reklamuar
nuk është e veçuar nga këto ngjar-
je. Nëse shihet si e shkëputur nga
mosdija, përligjet, por kur këmbën-
gulet edhe pas marrjes së dijes, ve-
primi nuk është veçse tjetërsim i
së vërtetës. Synimi i Demaliajt ish-
te manipulimi i opinionit publik në
mënyrë që ky ta shihte Ismail Ka-
darenë si keqbërës të motrës së vet,
për të ndërtuar perceptimin se kur
është kaq i keq me të motrën,
imagjino si duhet të ketë qenë me
të tjerët.

Publikut (si në qershor 2011) i
bëra të ditur praktikën e çështjes,
që besoj se as Demaliaj nuk kish-
te si ta njihte. Konkretisht, i kam
rrëzuar Demaliajt dy tezat krye-
sore që i paraqiste publikut:

1- Letra e Ismail Kadaresë nuk
është denoncim, por kërkesë për

mosdënim.
2- Dosja në ngarkim të motrës

nuk është mbyllur në vitin 1978,
por në kohën kur u shkrua letra,
në vitin 1980.

Demaliaj që as më njohka si stu-
diues e historian (e si përfundim
nuk ka lexuar asnjë libër timin apo
të vlerësojë çfarë është studimi
historik dhe çfarë është përm-
bledhja e dokumenteve), më "njo-
hka" në largësi dhe nga mërgimi,
si "shpërndarës të materialeve
seleksionuese" që i paskam dhënë
"atje ku duhej" si shpërblim "për
postin partiak të drejtorit" (!). Të
gjitha fjalitë dhe përcaktimet, në
të gjitha formulimet janë shpifje
të Demaliajt e asgjë tjetër. Asgjë e
thënë prej tij nuk përputhet me
karakterin dhe as me krenarinë
time. Krijimtaria ime është pub-
like. Mjafton një çukitje (elektron-
ike) në adresën www.bksh.al ku do
të gjesh artikujt nga viti 1999 e
deri sot si dhe librat nga viti 2003
e deri sot. Studiues bëhesh, nuk
emërohesh. E si të tillë nuk më
zhbën as Demaliaj e kushedi kush
tjetër pas tij. Çdo përballje e kanë
betejë të humbur.

Artikulimi i Demaliajt është i
barabartë me qindra letra kundër
meje të shkruara nga ish-oficerë
të Sigurimit (e përsëris, më kanë
nderuar, se nuk pres lëvdata nga
kjo kategori persekutorësh), që ia
drejtonin ministrit Saimir Tahiri
gjatë vitit 2014, gjë që tregon se

është e njëjta prerje dhe
teknologji. Për oficerët e Sigurim-
it, krimet e komunizmit (gjenoci-
di kundër njerëzimit) që unë kam
denoncuar dhe që do t'i denoncoj
pa kurrfarë stepjeje e droje, për-
bënin "sekret shtetëror".

Funksioni i drejtorit (meqë u
përmend) është fituar me konkurs
e jo me emërim si të kohës së
Kadri Hazbiut. Unë nuk kam lin-
dur drejtor. Kam vite që studioj në
arkiva në mënyrë të pandërprerë.
Arkivat janë jeta ime. P.sh. në
sallën e AQSH-së do jem nesër (e
mërkurë). Sigurisht, dihet nuk do
ta shoh Demaliajn aty.

E dyta, legjislacioni i arkivave
(që Demaliaj thotë se nuk e njeh) e
ndalon anëtarësinë partiake të
punonjësve të rrjetit arkivor. Në ras-
tet kur vërehet se një punonjës i
rrjetit arkivor është anëtar partie
apo përzihet në aktivitete partiake,
kjo është shkelje ligji. Unë nuk do
t'i jap leksion falas Demaliajt për
legjislacionin për arkivat, por mund
t'i them se në këtë fushë, jam ndër
njohësit më të mirë në vend.
Shfrytëzimi i dokumentacionit nuk
lidhet me funksionin, por me
qëllimin e studimit. Shumica e do-
kumentacionit është lirisht e
shfrytëzueshme.

Meqë më ka bërë "partiak", do
ishte mirë të më gjente edhe
partinë. Ndoshta këtë punën e par-
tisë e ka traditë familjare nga Par-
tia e Punës dhe i sheh gjithmonë

gjërat te ajo parti. E unë nuk jam
as bir oficeri Sigurimi apo anëtari
të Partisë së Punës, siç më rezul-
ton Demaliaj. Nuk kam as të afërm
që të kenë punuar në Sigurim e
as në burgjet e diktaturës. Për "fat
të keq" më ka munguar tradita
familjare e anëtarësimit në
Partinë e Punës e në Sigurim, e si
pasojë, nuk jam anëtarësuar kur-
rë në ndonjë parti.

Këshilltarët e Demaliajt, ose
thënë ndryshe "porositësit", po e
keqdrejtojnë edhe në tekstet e
fundit. Unë nuk i kam thënë në
asnjë rast që është "paguar" apo jo
(sepse nuk kam si ta di këtë). Por i
kam thënë qartë se në këtë rast
është vetëm një shpërndarës do-
kumenti. Në të gjitha postimet e
tij, Demaliaj, ndërsa nuk i dinte
as referencën arkivore doku-
mentit, nuk shpjegon asnjëherë
mënyrën sesi u njoh me letrën,
sepse nga pozita e shpërndarësit,
e njeriut që mori përsipër vep-
rimin, nuk ka çfarë të thotë. Ne
studiuesit i njohim të gjithë per-
sonat që konsultojnë arkivat. I
kuptojmë fare lehtë shpërndarësit
apo plagjiatorët, sepse nuk dinë as
ta referojnë atë që u jepet e gat-
shme. Dallimi midis shpërndarësit
dhe studiuesit është shumë i
madh. Studiuesi është njeri që
konsulton dokumentet me dh-
jetëra vite, ndërsa shpërndarësi
është kalimtar, kureshtar, person
i rastësishëm, që vihet në dispozi-

cion të të tjerëve kur ata kanë
frikë të përballen drejtpërdrejt me
një dukuri apo person të caktuar.

Teknika e shkrimit të librave
është e drejtë e kujtdo autori. Ajo
i përmbahet karakterit që ka lib-
ri. Sigurisht, nuk mund të bëj anal-
izën e librave të autorëve të tjerë.
Por i sugjeroj Demaliajt, meqë tani
ka një letër dhe disa të tjera që ia
kanë dhënë, të përgatisë një libër
me ndonjë titull të egër.

Demaliaj shprehet se është për
një ballafaqim të vërtetë me të
kaluarën komuniste. Shumë mirë.
Edhe unë jam i këtij mendimi dhe
bie plotësisht dakord me të. Një gjë
e tillë do të thotë një përballje e
plotë (jo vetëm shkresërisht) dhe
e gjithanshme me makinën sh-
tetërore e partiake diktatoriale,
duke filluar me punëtorët opera-
tivë të Sigurimit, hetuesit,
prokurorët, sekretarët e parë, ko-
mandantët e komisarët e kampe-
ve dhe burgjeve, e çfarë të duash
tjetër. Nuk është ballafaqim me të
kaluarën paraqitja si "prova" e
kërkesave njerëzore për të mos u
dënuar motra, apo të vesh në
radhën e parë të krimit sh-
krimtarët e në bisht të lësh opera-
tivët e Sigurimit.

Së fundi, po e mbyll këtë
postim, me një fakt tjetër në lidhje
me problemin e centralizuar "Sh-
trigat". Demaliaj ka thënë disa
herë se dosja e Kadrie Kadaresë
është mbyllur pasi ajo është
këshilluar. Mirëpo, pas këshillim-
it, ndjekja ka vazhduar. Ja cili ësh-
të vlerësimi i organeve të Punëve
të Brendshme për të: "Është për
t'u theksuar se Kadria ia ka
treguar (Asamble Hatibit-shënim)
me imtësi faktin që është këshil-
luar nga ana jonë. Për Kadrien ka
materiale edhe nga burime të
tjera".

Kjo do të thotë se pas këshillim-
it e deri në vitin 1980, Kadrie Ka-
dare ka vijuar në mënyrën e saj
agjitacionin e propagandën
kundër regjimit, e si e tillë ka qenë
sërish në përpunim. Logjikisht,
letra e Ismail Kadaresë është shk-
ruar në kohën e duhur, teksa ar-
restimi i saj ka qenë i sigurt.
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PAGESAT E PËRSHPEJTUARARreth 24 mijë dosje ish-pronarësh ndodhen në shqyrtim
në Agjencinë e Trajtimit të Pronave. Për rreth 9 mijë
dosje ka përfunduar shqyrtimi dhe një pjesë prej tyre

kanë marrë kompensimin, ndërsa pjesa tjetër është në pritje
të shqyrtimit ose pagesave. "Gazeta Shqiptare" do të botojë
të plotë listën e dosjeve që ndodhen në ATP që nga viti 1993-
2016, për të cilat çdo i interesuar mund të marrë informa-
cion mbi fazën ku ndodhet dosja sipas një grafiku të vendo-
sur në fillim të këtij muaji nga Agjencia. Sipas ligjit në fuqi,
për të gjitha dosjet që kanë një vendim për njohje, i intere-
suari mund të aplikojë për pagesë të përshpejtuar, çka do të
thotë se nuk është i detyruar të presë rendin kronologjik
të pagesës, por mund t'i marrë paratë 'jashtë radhe'.
GRAFIKUGRAFIKUGRAFIKUGRAFIKUGRAFIKU
"Duke filluar nga data 03.04.2017, takimi me trashëgimtarët
e subjektit të shpronësuar apo personat me prokurë në
lidhje me sqarimet, depozitimet e dokumentacionit apo
çdo procedure tjetër në funksion të zgjidhjes sa më të
drejtë të objektit të kërkesës, do të bëhet në pesë ditë dhe
e grupuar në qark", thuhet në urdhrin që mban firmën e

Drejtoreshës së ATP-së, Sonila Qato. Agjencia do të presë
dokumente çdo ditë të javës, nga ora 9:00 e mëngjesit deri
në 15:00 pasdite, por qarqet do të kenë ditë të dedikuara.
"Grupet e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat e Komu-
niteteve Fetare do t'i kryejnë takimet me subjektet e
autorizuara çdo ditë të hënë, nga ora 09.00-15.00. Grupet
e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat për qarqet Tiranë,
Elbasan, Dibër do t'i kryejnë takimet me subjektet
kërkuese çdo ditë të martë, nga ora 09.00-15.00. Ndërsa
grupet e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat për qarqet
Vlorë, Fier, Gjirokastër, do t'i kryejnë takimet me sub-
jektet kërkuese çdo ditë të mërkurë, nga ora 09.00-15.00",
thuhet në urdhër. Ndërsa për qarqet e tjera janë përcak-
tuar e enjtja dhe e premtja. "Grupet e punës të cilat
shqyrtojnë kërkesat për qarqet Durrës, Korçë, Berat do
t'i kryejnë takimet me subjektet kërkuese çdo ditë të
enjte, nga ora 09.00-15.00. Grupet e punës të cilat shqyr-
tojnë kërkesat për qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë, do t'i
kryejnë takimet me subjektet kërkuese çdo ditë të
premte, nga ora 08.00-14.00", thuhet në urdhër.

DOSJET NË ATP

Agjencia e Trajtimit të Pronave/ Publikohet lista me dosjet nga viti 1993-2016 që presin kompensimin

Ish-pronarët, 24 mijë dosjet në shqyrtim
Pronarët, grafiku me datat kur mund të merrni informacion për dosjen

1. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 1
viti, atëherë ai përfiton 20% të vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
2. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 3
vitesh, atëherë ai përfiton 30% të vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
3. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 5
vitesh, atëherë ai përfiton 40% të vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
4. Prioritet do të kenë aplikimet që kërkojnë të kompensohen
financiarisht brenda 1 viti, nga kërkesat për kompensim
brenda 3 apo 5 vitesh.

12561 16.8.1995 Durres Osman Dino 1996 8515 3200

12562 10.9.1994 Durres Stavro Vosho 1996 8515 1006.76

12563 13.3.1996 ELBASAN ALI
KARAMUC A

REXHEP
KARAMUC A

1996 1063 7000

12564 13.12.1995 ELBASAN SPIRO VESHO STEFAN VESHO 1996 1443 146450

12565 5.2.1996 ELBASAN SHYQYRIJE MYZYRI FERIT QYTYKU 1996 1910 200

12566 9.5.1995 Korce Jashar Kollovozi 1996 3768 550

12567 1994 KO RÇË Riza Hoxhollari 1996 3716 22000

12568 1994 KO RÇË Mazllëm 1996 1310 87000

12569
nuk eshte shenuar

KO RÇË Kozma Papaligori 1996 2984 42000

12570 1994 KO RÇË Teki Gura 1996 2998 17500

12571 1994 KO RÇË Irakli Qirjako 1996 3016 70005.8

12572 1994 KO RÇË Fazll i Çarçani 1996 3014 90000

12573 1994 KO RÇË Qani Vinçani 1996 2631 36500

12574 1994 KO RÇË Dervish 1996 2202,  3553 2818

12575 1996

12576 TIRANE
ALI, ZYDI, 

XHAVIT
DEMNERI HAMID DEMNERI 1996 8150 340

12577 10.3.1993 TIRANE MYSLYM KOKONOZI 1996 8120 18325

12578 30.8.1994 TIRANE HAJDAR BASHA SKENDER BASHA 1996 3426 12740

12579 1995 Vlore Feto Xhemali Feto Xhemali 1996 1265 600.00

12580 1995 Vlore Mustafa Vranaj Petref Vranaj 1996 3729 1,000.00

12581 1994 Vlore Kaso,Namik Hodaj Numan Hodaj 1996 1881 10,800.00

12582 1996 Vlore Hasan Tava Sherif Tava 1996 1568 420.00

12583 1996 Vlore Dajlan Myrtaj Q emal Myrtaj 1996 3645 800.00

12584 1996 Vlore Isa Braka Isa Braka 1996 1379 2,174.00

12585 15.7.1996 DIBER GJIN PALI GJIN PALI 1996 1325 42619

12586 23.7.1996 DIBER ISHE RECI SHKURTE LACI 1996 1644 63143

12587 11.4.2006 ELBASAN BAJRAM BRAHO ALI BRAHO 1996 1732 47544

12588 25.3.1996 ELBASAN TAJAR CEKREZI TAJAR CEKREZI 1996 . 181822.8

12589 26.2.1996 ELBASAN BAJRAM BRAHO ALI BRAHO 1996 . 41393

12590 22.6.1996 ELBASAN
KRYEGJYSHA

T A 

GJYSHATA 

BEKTASHIA 
SADIK IBRA 1996 2413, 3461 150000

12591 31.8.1994 ELBASAN MYSLIM LLAHA QAZIM LLAHA 1996 3658 1443

12592 31.8.1994 ELBASAN YMER BALLA HANKO BALLO 1996 1556 1678

12593 19.11.1993 ELBASAN IKBALLE BALLAMA ISUF ELEZI 1996 1842 1100

12594 12.8.1993 ELBASAN KAFAZE KOCI NEVRUS KOCI 1996 1842 18654

12595 21.10.1993 ELBASAN SHAQR HIMA SHAQR HIMA 1996 1842 13065

12596 31.8.1994 ELBASAN ANIFE KULA SHABAN KULA 1996 1556 3880

12597 31.8.1994 ELBASAN NAILE KOTORRI SKENDER KOTORRI 1996 2249 8778

12598 Gjirokaster Thoma Lico Janul Lico 1996 2419 2258

12599 1995 Gjirokaster Dhimiter Kacimbro Yllka Godeshi 1996 2444 174

12600 1994 Gjirokaster Apostol Vaso Eduard Vaso 1996 2917 1022

12601 1994 Gjirokaster Malko Meron Lefter Nazo 1996 1231 8424

12602 Gjirokaster Lice Ballabani Kalica Ballabani 1996 2235 360

12603 Gjirokaster Neim Xhani Rubija Xhani 1996 1088 1886

12604 2004 Gjiroakster Xhafer Adushi 1996 3535 300

12605 1994 KO RÇË Myslym Seleni 1996 47178

12606 1994 KO RÇË Feim Tollaku 1996 3059 2912

12607 1996 KO RÇË Zylfi Alinji 1996 2420 1100

12608 1994 KO RÇË Q ami Molla 1996 3745 690

12609 1996 KO RÇË Hydri Muçllari 1996 3745 1944

12610 1996 KO RÇË Q ani Pengu 1996 2420 236

12611 1996 KO RÇË Shefir Koçil lari 1996 2420 358

12612 1996 KO RÇË Halim Turka 1996 2457 58

12613 15.3.1996 Korce Bedri Feka 1996 2815 5041

12614 31.8.1994 Korce
Rahman 
O rhani 
G hi

Baçellari 1996 2815 785

12615 3.7.1996 Korce Kamber Dilo 1996 3284 437

12616 5.7.1996 Korce Mamudi Shkurti 1996 3510 924

12617 28.12.1995 Korce Muharrem Sula 1996 2815 1289

12618 28.3.1996 Korce Rafai l Gjosha 1996 3162 498

12619 25.8.1994 Korce Abaz Bregu 1996 1136 2935

12620 26.12.1995 Korce Myslim Kaçorri 1996 3066 323

12621 22.4.1996 Korce Sefer Karafi li 1996 3284 465

12622 06.12..1993 Korce Leko Martiro 1996 2387 527

12623 1994 KO RCE IBRAHIM MANAFI 1996 3768 1048

12624 KO RCE 1996 1119 27491

12625 KO RCE HAJDAR BUFI 1996 2648 6973

12626 1994 Korçe 1996 3024 509

12627 29.8.1994 Korçe Jorgji Stefo 1996 3423 42700

12628 ska Korçë Maksut Selmani 1996 1298 10800

12629 ska Korçë Asl lan Zeqollari 1996 2648 3176

12630 ska Korçë Sabri Berberi 1996 1298 7022

12631 ska Korçë Pertef Kadil li 1996 1298 12000

12632 30.6.1999 Kukes Bajram Neza Hasan Neza 1996 3720 22200

12633 1.7.1996 Kukes Ramadan Tobli Ramadan Tobli 1996 3720 6000

12634 28.6.1996 Kukes Jahir Thaqi Jahir Thaqi 1996 1510 16231

12635 23.7.1996 Kukes Rrustem Meshi Rrustem Meshi 1996 2244 7744

12636 26.7.1996 Kukes Beqir Thaqi Beqir Thaqi 1996 1510 7074

12637 25.7.1996 Kukes Azem Lala Azem Lala 1996 2797 16409

12638 25.7.1996 Kukes Q azim Lisha Qazim Lisha 1996 1950 1290

12639 30.6.1996 Kukes Ismail Thaqi Ismail Thaqi 1996 1510 11109

12640 30.6.1996 Kukes Dan Thaqi Dan Thaqi 1996 1510 6016

12641 Viti 1996 Lezhë Preng Kola Preng Kola 1996 2768 8588

12642 1.8.1996 Shkoder Ded Berisha Age Berisha 96 1869 5000

12643 26.8.1994 Shkoder Brahim Micojani Zenel Micojani 96 1329 550

12644 24.6.1996 Shkoder Lush Ejl l i Nush Gocaj 96 1448 1000

12645 30.7.1994 TIRANE KOST SEMINI VOLF SEMINI 1996 3204 12000

12646 31.8.1994 TIRANE MAHMUD DEDA
KUSHI, 

XHAVAIRE
DEDA 1996 3234 7205

12647 2.8.1998 TIRANE XHEMAL KUCUKU HATIXHE BUSHATI 1996 3427 2462
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një doktor... i Fritz Lang
6. U paraprinë hoteleve.
11. Kush nuk ka... nuk ha
13. Eshtë djall
14. Një mund të ketë i rrallë.
15. Ishin  perëndi të Samotrakias.
17. Institucione Botuese Autonome.
18. Eshtë infeksion në bark
20. Fundi i një samurai.
21. Një markë kafeje.
22. Mbyllin një  hark.
23. Mund të jetë emërore.
25. Ishte muzikanti që nuk përsriste.
28. Në krye të avokatëve.
29. Qerre pa qe.
30. Një pjesë e adoleshentëve.
32.  Një banor imagjinar i planetit të kuq.
35. Nuk shuhej dot nga Tantali.

HORIZONTAL
1. Riza aktor.
7. Një fjalë si hiç.
11. Një mund të jetë diplomatik.
12. Premton të bëhet as.
14. Janë felinë... të zinj.
16. Ami i Maupassant.
18. Heroi i Emilio Salgarit.
19. Qe anarkist i famshëm rus
21. Një mungesë gjaku.
22. Susanna shkrimtare
23. Të parat në cilësi.
25. Mbyllin një shtëpi.
26. Mbeten në fund.
27. Qendër në kaos.
28. Ka brirë piktoreskë një i tillë
30. Inicialet e Camus.
31. Motra...e Kolë Idromenos
33. Një konfuzion total.
34. Rastet pa set.
36. Rastisin në krye.

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

37. Fillojnë detyrën.
38. Bektashi këngëtare.
39. Andrea aktore.
41. Sampras i tenisit.
43. Shkroi Korbi (indic).
44. Triolet e Trëndafilë me kredi.
46. Kilmer aktor.
47. Në krye të robotëve.
49. Unë dhe ti.
50. Një mund të jetë fetar.
51. Stephane  poet francez

VERTIKAL
1. Fillojnë praktikën.
2. Britma e Arkimedit.
3. Ekstreme në trap.
4. Në fund të fundit.
5. Janë fjetoret e ushtarëve
6. Parker regjisor.
7. Vivaldi kompozitor.
8. Një shkop për karambol.
9. Janë firmat rentiere.

10. Një i fundit mbi të gjithë
11. Kufizojnë tatimet
13. Janë nomadë.
15. Panik pa kufij.
16. Fryn detin
17. Sidney regjisori i Serpico.
18. Jep alarmin.
20. Fillojnë nazet.
24. Janë llogari.
25. Alan regjisor.
29. Roman regjisor.
32. Eshtë X ajo e sulmit.
33. Kapen të parat.
35. Një provë... inteligjence.
37. Një markë lap top.
40. Fillojnë matjet.
41. Rruga e Ferenc Molnar.
42. Qerre pa qe.
45. Fillojnë lirinë.
46. Fillojnë vallen.
48. Në mes të dhomës.

36. Desnuda e Goya-s.
37. Ruhet ajo sportive.
39. Vetëvrasja e samurait.
41. Drita pa kufizj.
43. Eshtë yll i skuadrës.
44. I dashuri i Aidas.
46. Eshtë zhurmë
47. Ishte lulja e harresës.

VERTIKAL
1. James, armiku i Sherlock Holmes.
2. Eshtë edhe ajo saudite.
3. Imami aktore
4. I kanë çift turket.
5. Inicialet e Seagal aktor.
6. Eshtë dëshmore... çudibërëse.
7. Në fund të lutjes.
8. Eshtë sporti me stil të lirë.
9. Mbeten në fund.

10. Eshtë rasti i veçantë, karakteristik.
12. Conan ai i Schwarzenegger.
13. Gjysmë ditari.
15. Mario, që qe bomber argjentinas.
16. Mund të prishej nga një... kleçkë.
18. Në hyrje të pistës.
19. Një numër... femrash.
21. Eshtë qyteti i Besës
24. Qyteti që quhej edhe Sebaste.
26. Njëlloj për latinët.
27. Mund të bëjnë stil të lirë.
31. Damon aktor.
33. Eshtë pije e jona.
34. Në krye të noterëve.
36. Film i Robert Altman.
38. Skuadra merengue.
39. Një pjesë e hasmërisë.
40. Rrallë është përgjysmë.
42. Nisur pa kufij.
45. Fillojnë mobilizimin.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

Buda
- Fjalët kanë fuqinë e të shkatrruarit dhe të krijimit; kur fjalët janë

të sinqerta dhe të këndëshme mund të ndryshojnë botën.
- Asgjë e gjallë s’duhet vrarë, as insekti apo kafsha më e vogël,

sepse çdo jetë është e shenjtë.
- Jemi ajo që mendojmë.

- Fëmijet gjejnë gjithçkanë në asgjë, kurse të
rriturit asgjenë në gjithçka!

(Giacomo Leopardi)
- Nga mënyra e të qeshurit unë kuptoj se çfarë

edukate ka një njeri, ndërsa nga arsyeja e të
qeshurit kuptoj inteligjencën e tij. Rumiu

- Asnjë nuk është e vogël për një
mendje të madhe. (Sherlok Holms)

- Për të njohur vetveten, duhet ditur
gjithçka për të tjerët. (Oskar Uajlld)

- ''Njeri lakmitar, që dëshiron që e
gjithë bota të jetë e jotja. Kur gjaku
yt do të bëhet ujë dhe do të
rikthehet tek lumenjtë, kur kockat e
tua do të bëhen dhe, dhe do t'i
rikthehen tokës, atëherë do të jetë
shumë vonë për të kuptuar se nuk
është toka që të përket ty, por je ti
që i përket tokës''. Shprehje
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K O D I A D N P A L

A R E S T I S M L A

N A D H E R E T I K E T

I R M O N I T O R I

B K A P I T A L I S T E

A L A P S A T A A T

L E A E T L M T I

I S R E I N E T I M

P I S S S O D A M O

S E K R E T L G O L

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

T E T A B D E R A T E G

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35

36 37 38

39 40 41 42

43 44 45

46 47

6 2 9 13 15 11 7 2 5 P 1 11 2 7

4 9 12 4 11 2 14 13 15 8 2

1 12 4 2 12 4 11 6 1 8

4 11 2 1 5 10 3 1 15 12 2

7 4 12 5 10 3 4 6 1 7 2 12

3 5 10 3 1 14 4 6 1

4 12 2 5 1 7 2 12 2 11 4 3

7 10 6 10 1 14 4 8 12 10 7 4

12 11 1 9 4 12 6 8 15 8

1 12 12 15 12 15 1 1 12 1 14

7 2 14 4 12 7 K 10O 9 S 13H 3 4

4 12 1 7 9 4 7 9 4 11 4 12
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