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Rritja graduale, me 500 lekë çdo vit
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gjitha gjykatat
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TE VRARE, DY TE PLAGOSUR
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Kush janë të rinjtë e përfshirë. Dinamika e ngjarjes pranë komisariatit
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në Itali, Gentiloni:
Është koha për hapjen
e negociatave me BE
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Jurgen Hoxha
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VIZITA
PRESIDENTI
Presidenti nderohet në Kosovë me dekoratën "Urdhri i Pavarësisë"

Thaçi kërkon nënshtetësi, Meta për
BE: Demarkacioni, jo kusht për vizat
Kreu i shtetit: Zgjidhje është tejkalimi i problemit
Darina Tanushi

P

residenti Meta nisi dje
një vizitë zyrtare në
Kosovë, ku u prit së
pari nga Presidenti Hashim
Thaçi. Pas nderimeve ushtarake të rastit dhe interpretimit të himneve të të dy
shteteve në sheshin "Ibrahim Rugova", të dy presidentët zhvilluan një takim
kokë më kokë mes tyre dhe
më pas një takim të zgjeruar mes dy delegacioneve. Të
dy presidentët firmosën një
deklaratë të përbashkët, në
të cilën thuhet: "Rikonfirmojnë vullnetin e ndërsjellë
për rritjen dhe thellimin e
bashkëpunimit vëllazëror e
strategjik dhe me partnerët
ndërkombëtarë". Të dy presidentët ranë dakord të refuzojnë "me vendosmëri çdo
alter nativë tjetër, që bie
ndesh me projektet strategjike të integrimeve evropiane dhe euroatlantike dhe
nxisin veprim të koordinuar, duke u përqendruar në:
përshpejtimin simetrik të
proceseve të integrimit të të
gjitha vendeve të rajonit që
dëshirojnë të anëtarësohen
në BE dhe NATO; integrimi
në BE dhe NATO mbeten
procese thellësisht politike,
me ndikim të jashtëzakonshëm në përfundimin e proceseve të paqes në rajon". Të
dyja vendet do të hartojnë
një dokument strategjik për
anëtarësimin e plotë të Kosovës në BE dhe NATO. Gjithashtu, kërkohet liberalizim
sa më i shpejtë i vizave
ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës dhe vijim i
dialogut Kosovë-Serbi.

DEKLARA
TAT
DEKLARAT

Gjatë takimit, Presidenti Meta rikonfirmoi mbështetjen e fortë e të gjithanshme të Shqipërisë për Kosovën, si për sa i përket pavarësisë, sovranitetit dhe
integritetit të saj, ashtu
edhe për anëtarësimin e
plotë në të gjitha organizatat rajonale dhe ato ndërkombëtare. Duke u ndalur

në proceset integruese,
Presidenti Meta theksoi se
të dyja shtetet janë të
përkushtuara ndaj vlerave
dhe standardeve evropiane
dhe euroatlantike dhe këto

procese mbeten projektet
strate-gjike më madhore
për të dyja shtetet. Më pas
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi i akordoi Presidentit Ilir Meta titullin e lartë

Tahiri dorëzon në Kuvend
ndryshime në Kodin Penal
për trafikantët e drogës
I

sh-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri ka paraqitur
në Parlament një projektligj për dhunën ndaj kafshëve. Por, në deklaratën e tij, pas depozitimit të projektit, Tahiri theksoi: "E pashë me vend që të propozoj disa
ndryshime në Kodin Penal për të ndaluar njëherë e mirë
fenomenet e dhunës, që nuk kanë të bëjnë vetëm me kafshët, e theksoj këtë. Kanë të bëjnë me dhunën në tërësi.
Ai që dhunon një kafshë sot, nesër dhunon patjetër një
familjar, pastaj do të bëhet patjetër rrezik për shoqërinë,
kjo nga njëra anë. Nga ana tjetër, kam rikujtuar për
Parlamentin propozimet që janë bërë një vit më parë
për disa ndryshime lidhur me kultivimin dhe
trafikimin e drogës. Është vetëm Shqipëria vendi ku
lejohet që të dënohet njëlloj si ai që kapet me një gram
hashash, edhe ai që kapet duke trafikuar tonelata. Si
ai që kultivon dhjetë rrënjë hashash si ai qytetari i
republikës në një zonë të thellë, si ai tjetri që kultivon
hektarë të tëra dhe këta dënohen njëlloj", tha Tahiri.
Sipas tij, "kjo deri më sot ka shërbyer për gjykatën si
një mënyrë për të pasur më shumë padrejtësi dhe për të
pasur më shumë korrupsion, duke dënuar ata që nuk
kanë mundësi dhe duke lëshuar nga duart e drejtësisë
ata që kanë mundësi të korruptojnë gjykatat".

të Kosovës "Urdhri i Pavarësisë". Ndërkohë, në konferencën e përbashkët për
shtyp, Presidenti i Kosovës,
Thaçi i kërkoi Presidentit
Meta që si pasojë e
bllokadës që BE po u bën
kosovarëve për të lëvizur
lirshëm, Shqipëria t'u japë
nënshtetësinë.
"Kam
kërkuar nga presidenti
Meta që kosovarëve, sidomos studentëve dhe biznesmenëve, t'u mundësohet që
të kenë nënshtetësi të Shqipërisë, në mënyrë që të
lëvizin lirshëm. Këtë e
mundëson edhe Kushtetuta e Kosovës, edhe ajo e Shqipërisë", tha Thaçi. Nga
ana e tij, Presidenti Meta u
shpreh se "zgjidhja nuk
është që të merret nënshtetësia shqiptare për të
gjithë qytetarët e Kosovës,
pavarësisht nga dëshira
për të kaluar këtë problem,
jo për shkak të një mungese dëshire nga ana ime apo
nga institucionet e Shqipërisë, por zgjidhja është
tejkalimi i këtij problemi".
Presidenti Meta tha: "Sa i
përket çështjes së liberalizimit të vizave, nuk mund të
ketë për momentin njeri në
pozitë më të vështirë se Presidenti i Republikës së Shqipërisë për të folur për këtë
çështje, për arsye se ka
kërkesa pa fund nga personalitete dhe nga qytetarë të
Kosovës për të marrë edhe
nënshtetësinë e Republikës
së Shqipërisë, me qëllimin
kryesor për t'i shpëtuar
kësaj bllokade, ku padrejtësisht qytetarët e Kosovës
ndodhen prej disa vitesh.
Theksojmë domosdoshmërinë e dhënies fund këtij
izolimi për të mos thënë këtij
diskriminimi që po përjetojnë qytetarët e Kosovës
dhe që ka sjellë një frustrim
për shkak të faktit se janë
të vetmit qytetarë në Ballkanin Perëndimor që nuk e
gëzojnë këtë mundësi". "Unë
besoj që vendimi është i padrejtë për të kushtëzuar liberalizimin e vizave me çështjen e Demarkacionit", tha
Meta.

Presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi dhe
homologu Ilir Meta


DEKORATA
Presidentit Ilir Meta iu dha dje në Kosovë dekorata e lartë
"Urdhri i Pavarësisë" me motivacionin: "Për kontribut të
lartë për pavarësinë e Kosovës". Presidenti Thaçi vlerësoi
kontributin personal të Presidentit Meta, angazhimin prej
afro tri dekadash për Kosovën në mbështetje të UÇK e të
popullit të Kosovës dhe të përmbushjes së aspiratës për
pavarësi, gjithashtu, edhe për njohjet e mëtejshme
ndërkombëtare të Republikës së Kosovës dhe
anëtarësimin e saj në organizatat ndërkombëtare.

LSI mbështet propozimin e PD, Vasili:
Rishikimi i ndarjes territoriale, jo tabu

L

ëvizja Socialiste për Integrim deklaroi dje përmes
kreut të grupit parlamentar, Petrit Vasli se është e
hapur për të ridiskutuar ndarjen territoriale. "Rishikimi nuk është tabu, nuk kemi pasur tabu të ndryshojmë
Kushtetutën me 64 nene, nuk kemi pasur tabu të ndryshojmë rregulloren e Kuvendit sa herë na ka dashur
qejfi, nuk kemi pasur tabu për ligjet dhe kodet zgjedhore, nuk kemi pse të kemi tabu për ndarjen territoriale. Aq më tepër kur
kryeministri pati ndër momentet e pakta të sinqeritetit që ky pushtet i ri lokal
ka funksionuar shumë
dobët, shpërdorimet janë
më të mëdha sesa kur ishte me komuna, modeli nuk
tregoi soliditet, çfarë arsye
ka të trembemi nga rishikimi", u shpreh Vasili për
"Balkan Web". Vasili
sqaroi se mes PD dhe LSI
nuk ka negociatë zyrtare
për krijimin e një fronti të përbashkët opozitar. "Jo, nuk
ka një negociatë në kuptimin siç do e imagjinonit ju, zyrtare apo formale, por ka një përpjekje të qartë të mendimit se një koordinim më i mirë në raport me një qeverisje që ka shkarë rrezikshëm në një mosqeverisje të vendit, për t'iu shmangur problemeve të mëdha si krimi i
organizuar, droga dhe ekonomia. Kjo qasje e re, kjo
ndjeshmëri e madhe e imponuar nga një elektoral i gjerë
që është refuzues, indiferent dhe përbuzës ndaj qeverisë
kërkon një sinkronizim tjetër politik. Ky moment sinkronizimi ekziston. Sa u takon mekanizmave të burokracisë politike, nuk kemi hapa të tillë, por kjo ndjeshmëri e
re është shumë e rëndësishme sesa këto hapa, që natyrshëm mund të kryhen pa asnjë vështirësi", tha ai.
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V

endet anëtare të BE-së
në Evropën Qendrore
dhe Lindore mbështesin
hapjen e negociatave për
anëtarësimin e Shqipërisë
në BE. Këtë mbështetje e
mori ministri për Evropën
dhe Punët e Jashtme, Ditmir Bushati, gjatë takimeve ndërsa mori pjesë në
Konferencën vjetore të
Ministrave të Punëve të
Jashtme të vendeve të
Vishegradit dhe atyre të
Ballkanit Perëndimor. Ky
takim u zhvillua në Budapest, në kuadrin e Presidencës hungareze të Grupit të Vishe g radit. Në
takim morën pjesë edhe
ministrat e Punëve të Jashtme të Rumanisë, Bullgarisë si dhe përfaqësues
të Estonisë, Kroacisë e Sllovenisë. Diskutimet u
përqendruan në identifikimin e hapave për përshpejtimin e procesit të
zgjerimit të BE-së në rajon, jo vetëm si një ushtrim teknik, por edhe si një

Ministri i Jashtëm merr mbështetje nga vendet e Vishegradit

Bushati: Zbatimi i vetingut, hap
kyç për hapjen e bisedimeve me BE

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ditmir
Bushati në Konferencën vjetore të Ministrave të
Punëve të Jashtme të vendeve të Vishegradit
instrument në përballjen me
sfidat e sigurisë në Evropë.
Në mënyrë specifike për Shqipërinë, vendet e grupit të
Vishegradit shprehën mbështetjen për caktimin sa më
shpejt të një date për fillimin

zyrtar të negociatave për
aderimin në BE. Ata vlerësuan progresin e Shqipërisë,
sidomos për refor mën e
sistemit të drejtësisë, dhe
kërkuan që ky progres të reflektohet qartë në vendim-

marrjen e BE-së. Ministri
Bushati, në fjalën e tij
vlerësoi si tepër të rëndësishëm rolin e vendeve të
Vishegradit dhe mbështetjen e tyre në mënyrë që
angazhimi i shprehur së
fundmi nga BE-ja ndaj
procesit të zgjerimit të
përkthehet në hapa konkretë. Duke informuar mbi
progresin e vazhdueshëm
në zbatimin e reformave të
ndërmarra nga qeveria shqiptare, ministri Bushati
theksoi se, "zbatimi i ligjit
të rivlerësimit të gjyqtarëve
dhe prokurorëve, është
hapi kyç për të vijuar me
vendosmëri në procesin e
hapjes së bisedimeve për
anëtarësim me Bashkimin
Evropian".

Kryeministri shqiptar viziton Italinë, Gentiloni: Është koha për hapjen e negociatave me BE

Rama: Rezultat spektakolar në luftën antikanabis
"Bizneset italiane të investojnë, kemi sistem fiskal më të mirë"
Darina Tanushi

K

ryeministri Edi Rama mori dje, sigurinë nga homologu i
tij italian Paolo Gentiloni se
anëtarësimi i Shqipërisë në
Bashkimin Evropian është
një diskutim themelor.
Gjatë konferencës së përbashkët për mediat, kryeministrat e Shqipërisë dhe të
Italisë folën për marrëdhëniet shumë të mira mes dy
vendeve. Rama u prit nga
Gentiloni në ditën e parë të
vizitës së tij në Itali, si e para
vizitë pas rikonfirmimit në
krye të qeverisë shqiptare.
"Besoj se koha për çeljen e
negociatave mes Bashkimit
Europian dhe Shqipërisë ka
ardhur dhe ndaj, duke filluar nga diskutimi i parë që do
të zhvillojmë në Këshillin
Europian në dhjetor dhe
pastaj sidomos në 2018-ën,
ka disa afate vendimtare për
të cilat duhet të punojmë në
mënyrë që të kemi rezultat.
Shqipëria ka bërë hapa të
jashtëzakonshëm përpara,
dhe i ka bërë edhe në sektorë
ku ka pasur një vëmendje të
madhe nga ana e Bashkimit
Europian", - u shpreh kryeministri italian Gentiloni. Sipas tij, "Bashkimi Europian
ka interes jo vetëm ndaj Shqipërisë, por edhe ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor, që ta mbajë të hapur
perspektivën e pranimit. Pas
një faze vështirësish në

Kryeministri Edi Rama gjatë
takimit të djeshëm, me
homologun italian Paolo Gentiloni
Bashkimin Europian, ku u
zhvillua për herë të parë
edhe një referendum me anë
të të cilit njëri nga vendet
anëtare vendosi të dalë, vitin
e fundit, periudhën e fundit
u regjistrua një bindje e re
për të shtyrë përpara Bashkimin Europian". "Kjo bindje mund të ndiqet seriozisht,
vetëm për mes rrugës së
hapur të pranimit në BE të
disa vendeve, midis të cilëve
sigurisht, të paktën për sa i
përket Italisë, Shqipëria është patjetër themelore", - u
shpreh kryeministri italian.
"Më duhet të them se jam
besimplotë për faktin se kjo
nuk do të mbetet vetëm një
pikëpamje e vendit tim, por
do të transformohet në një
perspektivë për të cilën
mund të punojmë edhe me

liderë të tjerë europianë, në
mënyrë që t'i vëmë realisht
qëllimin vetes që të mbërrijmë në një rezultat duke filluar nga viti tjetër", - vijoi
më tej Gentiloni. Nga ana e
tij, kryeministri Rama u bëri
thirrje bizneseve italiane të
investojnë në Shqipëri. "Shqipëria është një vend ku
kostoja e krahut të punës
është ende shumë e ulët, në
krahasim me Italinë, ku
sistemi fiskal - e them në
praninë e Kryeministrit është shumë më i favorshëm
se në Itali dhe ku, sigurisht,
kemi edhe avantazhin se
populli ynë e flet italishten
si gjuhë të dytë, kemi një rini
që përshtatet shumë shpejt
me nevojat dhe rregullat e
ndërmarrjeve dhe ku, duhet
thënë, përsëri në praninë e

MARRËDHËNIET
Duke vlerësuar
marrëdhëniet e mira me
Shqipërinë, kryeministri
italian tha: "Kemi një
shkëmbim prej 2.3-2.4
miliardë eurosh mes dy
vendeve tona. Kemi më
shumë se 600
ndërmarrje italiane që
punojnë në Shqipëri".
"Italia importon mallra
të shumta nga
Shqipëria. Mund të
bëjmë më shumë, edhe
për sa i përket pranisë
së ndërmarrjeve
italiane, të mesme e të
mëdha, në vend", - tha
Gentiloni.

DEKLARATA
"Ne besojmë fort se
kemi bërë gjithçka për
të hapur negociatat,
gjithçka që ka të bëjë
me atë që na u vu
përpara si detyrë
shtëpie, dhe jam i
sigurt se me ndihmën
e Italisë në radhë të
parë, por edhe të
vendeve të tjera, gjërat
që janë bërë, mund të
marrin rëndësinë e
duhur, që ta çojmë
akoma më tej këtë
proces dhe të hapim
negociatat për pranim
vitin tjetër", - tha
Rama.

Kryeministrit, nuk ka ende
sindikata që mund të krijojnë probleme", - tha Rama.

shumë pranë në të gjitha
pikëpamjet dhe që i ka dhënë
dhe vazhdon t'i japë shumë
Shqipërisë në rrugën e saj të
vështirë të ndryshimeve dhe
të kalimit nga një diktaturë
e çmendur, në një shtet të së
drejtës europiane". Rama
falënderoi homologun "për
ndihmën në fushën e sigurisë, veçanërisht në luftën
kundër fenomenit të kultivimit të kanabisit dhe fi-

KANABISI

Gjatë fjalës së tij, kreu i
qeverisë tha se shteti fqinj
ka ndihmuar në luftën
kundër kultivimit të kanabisit. Rama vlerësoi se "Italia nuk është thjesht dhe
vetëm një partnere strategjike për Shqipërinë, por
edhe një vend që e ndjejmë

SHPALLJE E ANKANDIT TË PARË
Permbaruesi Gjyqesor Rrok Deda me adrese Rruga Sulejman Delvina Ndertesa
51, Hyrja 9, App. Nr. 1,prane Hotel "Diplomat" Tirane, njofton shpalljen e
ankandit të trete per aksionet e shoqërisë “ENARVI” shpk vetëm 12.85% e
aksioneve të vilat janë në pronësi të z. Enea Troka me çmim të shitjes në
anaknd në vlerën 10.691.856 (dhjetë milion e gjashtëqindenëntëdhjetenjë
mijë e tetëqindepesëdhjetegjashtë) lekë Personat e interesuar per te marre
pjese ne ankand , duhet te paguajne 10% te vleres ne llogarinë me nr. 0000 360
171 ne emer te Rrok G. Deda PF ne banken Raiffeisen. Ankandi mbyllet me
dt. 16.10.2017 ne ora 16:00

toren mbi këtë fenomen, por
edhe në fushën e drejtësisë,
veçanërisht për të çuar përpara një reformë të drejtësisë që është një nga shtyllat për Shqipërinë e së nesërmes, por edhe për pranimin
në Bashkimin Europian".
"Nuk ka dyshim që rezultati
spektakolar, që do të bëhet i
ditur në ditët e ardhshme,
edhe falë vizitës së ministrit
italian të Punëve të Brendshme, kundër kultivimit të
kanabisit, është një ndër rezultatet e shumta të këtyre
viteve, që mund të konsiderohen si fryt i bashkëpunimit dhe ndihmës së
Italisë", - bëri të ditur kryeministri Rama. Nga ana e tij,
kryeministri italian u
shpreh për këtë çështje: "Do
të jenë këta dy kapituj të
luftës kundër kriminalitetit
dhe të cilësisë së sistemit të
drejtësisë, disa nga kapitujt
më të rëndësishëm në diskutimin me Bashkimin Europian, për të filluar
rrugëtimin e anëtarësimit të
Shqipërisë". Sa u përket negociatave, Rama shtoi: "Ne
besojmë fort se kemi bërë
gjithçka për të hapur negociatat, gjithçka që ka të bëjë
me atë që na u vu përpara si
detyrë shtëpie, dhe jam i sigurt se me ndihmën e Italisë
në radhë të parë, por edhe të
vendeve të tjera, gjërat që
janë bërë, mund të marrin
rëndësinë e duhur, që ta
çojmë akoma më tej këtë
proces dhe të hapim negociatat për pranim vitin tjetër".
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QEVERISJA
OPOZITA
Kreu i PD: Vend i pajetueshëm, nga janari do jetë më e vështirë mbijetesa
Valentina Madani

K

reu i PD-së, Lulzim
Basha shprehu dje
shqetësimin e opozitës se gjysma e shqiptarëve
duan të ikin nga vendi, pasi
është bërë i pajetueshëm.
Sipas tij, arsyeja kryesore
është gjendja ekonomike.
Basha paralajmëroi se nga
janari, për shqiptarët do të
jetë më e vështirë mbijetesa.
Duke iu referuar barometrit
për Ballkanin, ku të dhënat
flisnin për dëshpërim dhe pamundësi të përballimit të
jetesës nga shqiptarët, kryetari i PD, Lulzim Basha hodhi akuza të ashpra ndaj
qeverisë dhe kryeministrit.
"Z.Rama nuk ka raport llogaridhënie me qytetarët,
sepse ka ardhur në pushtet
me votë të blerë e të dhunuar", deklaroi Basha ndërsa
e quajti "çmenduri" përfshirjen e biznesit të vogël në
skemën e TVSH-së. "Jetesa
do të jetë edhe më e vështirë,
apo të themi më saktë mbijetesa, për shkak të rritjes
së pritshme të çmimeve të
konsumit, sepse Edi Rama

Basha: Krimi në qeveri, vota
e lirë zhbllokon integrimin
"Biznesi i vogël me TVSH, çmenduri e mazhorancës"
Të dhënat e
barometrit
ballkanik
do të fusë biznesin e vogël në
skemën e pagesës së TVSHsë", deklaroi z.Basha. Kreu i
opozitës renditi rrugëdaljet
që sipas tij garantojnë stabilitet e vendit. Zgjidhja që
z.Basha propozon për frenimin e emigracionit janë

zgjedhjet e lira. "Partia
Demokratike do të luftojë
fort kundër marrëzisë, çmendurisë së rritjes së TVSH-së.
Ne do të paraqesim propozimet tona për të frenuar këtë
çmenduri, që do të çojë në
rritjen e çmimeve të kon-

sumit dhe rënien e të
ardhurave buxhetore", theksoi z.Basha. "Por këto masa
janë të pamjaftueshme - tha
Basha - në qoftë se në këtë
sistem nuk ndërhyhet me
themel". Gjithçka sipas tij
nis nga vota e lirë. "Sot Edi
Rama u jep llogari vetëm
bandave dhe krimit të organizuar, sepse me ata e ruajti pushtetin dhe siguroi
votën. Të dyshuarit kryesorë që ka qenë në makinën
e blinduar që përplasi policinë në Elbasan, me ndihmën e policisë së korruptuar të Edi Ramës janë larguar dhe sot gjenden në një

vend anëtar të Bashkimit
Europian. Vota e lirë është
e vetmja që do ta shpëtojë
vendin, sepse i kthen pushtetin qytetarit, vendos rendin dhe ligjin. E çon buxhetin e shtetit për hapje të
vendeve të punës dhe për
kërkesat reale të njerëzve.
Dhe është e vetmja mënyrë
për të zhbllokuar integrimin europian", deklaroi
kreu i PD-së, Lulzim Basha.
Sipas tij, për shkak të qeverisjes së mbrapshtë të
kryeministrit Rama, qytetarët shqiptarë ndihen të pashpresë, ndaj duan të largohen nga vendi.

Kreu i PD-së,
Lulzim Basha,
dje në
konferencë
për shtyp

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Institucioni i Presidencës
Kolegji i Posacëm i Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të
Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, dhe vendimit të Kuvendit nr. 92/2017, shpall vendet vakante për

7 (SHTATE) KËSHILLTARË LIGJORË DHE 3 (TRE) KESHILLTARE EKONOMIKË.
Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen nga data 6 Nëntor deri më 10 Nëntor 2017 në një nga format e dhëna më poshtë:





Paraqitjes së kërkeses nga aplikanti, së bashku me dokumentet përkatëse, pranë institucionit të KPA-së, në adresën:
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Pallati i Kongreseve, Tiranë, nga e Hëna në të Premte, ora: 09:00-16:00.
Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës zyrtare pranë institucionit të KPA-së në
adresën: “Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Pallati i Kongreseve, Tiranë”, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të
kryhet brenda datës 10 Nëntor 2017, i cili duhet të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga institucioni përkatës
postar. KPA-ja do të konfirmojë nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.
Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentacionin përkatës me anë të postës elektronike nga data 6 Nëntor
deri më 10 Nëntor 2017 në adresën info@kpa.al. KPA konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit
përkatës.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për të cilin është i interesuar të aplikojë. Bashkëlidhur me kërkesën,
kandidati dorëzon 1 kopje të dokumenteve të mëposhtme:
1. Jetëshkrim profesional, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike dhe adresën postare;
2. Kopje të dokumenteve të noterizuara ose të njësuara nga organi përkatës, që vërtetojnë kushtet e parashikuara në
nenin 22, pika 3 (për këshilltarët ligjorë) dhe pika 4 (për këshilltarët ekonomikë) të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar
të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.
Kandidatët të cilët aplikojnë nëpërmjet postës elektronike, nëse do të vlerësohen që plotësojnë kriteret ligjore, duhet të
paraqesin ditën e intervistës dokumentet origjinale ose të njësuara me origjinalin, që vërtetojnë kushtet e parashikuara në
nenin 22, pika 3 (për këshilltarët ligjorë) dhe pika 4 (për këshilltarët ekonomikë) të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të
gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.
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Deputetët e pushkatuar, ish-kryeministri: Rama vrau për së dyti martirët e lirisë

Ndjesa e Bashës, Berisha: Topalli,
përfaqësuese e ish-të përndjekurve
"Rama, lidhje të forta me xhelatët e deputetëve"
TAKIMI
Ish-kryeministri
Berisha priti dje,
Presidentin e
Fondit ShqiptaroAmerikan të
Ndërmarrjeve,
Majkëll Granof.
Mësohet se z.
Berisha foli me
shqetësim për
lidhjet e
kryeministrit me
krimin, çka sipas tij
kanë çuar në
largimin e
investimeve të huaja
nga Shqipëria.

Valentina Madani

I


DEKLARATA
"Qëllimi ynë kryesor dhe i përbashkët është që t'i
shkurtojmë sa më shumë ditët kësaj qeverie dhe
këtij kryeministri të lidhur kokë e këmbë me
krimin dhe trafikun e drogës. Rinia shqiptare nuk
e meriton Edi Ramën në krye", - u shpreh kreu i
FRPD-së, Belind Këlliçi.

FRPD pajtohet me
Bashën, Këlliçi:
Bashkë kundër Ramës

P

artia Demokratike ka nisur analizën brenda vetes,
për rezultatin e dobët të marrë në zgjedhjet e 25
qershorit. Takimin e parë për këtë çështje, kryedemokrati Lulzim Basha e ka zhvilluar me të rinjtë e partisë.
Në takimin me FRPD-në është diskutuar se ku u gabua
në fushatën zgjedhore të 25 qershorit dhe se si mund të
rregullohet kjo gjë. Orë të tëra diskutimesh me kreun e
PD-së duket se kanë vënë forumin rinor demokrat dhe
liderin e opozitës në shinat e një besimi të ri. Siç deklaron Belind Këlliçi, kundërshtari i vetëm është kryeministri Edi Rama, ndërsa forumi kërkon garanci statutore dhe përfaqësim në strukturat e partisë dhe
zgjedhjet vendore të 2019-ës. Këlliçi shpërndau në "Facebook" një foto të takimit që kanë pasur me kreun e
PD-së. "Pas një diskutimi të hapur e konstruktiv me
kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, mbi
atë se ku u gabua për zgjedhjet e 25 qershorit, çfarë
nuk duhej të ishte bërë dhe çfarë mund të bëhej më
mirë, ne nisim të vendosur dhe të bashkuar rrugëtimin
jo të lehtë për kthimin e shpresës dhe besimit. Qëllimi
ynë kryesor dhe i përbashkët është që t'i shkurtojmë
sa më shumë ditët kësaj qeverie dhe këtij kryeministri
të lidhur kokë e këmbë me krimin dhe trafikun e
drogës. Rinia shqiptare nuk e meriton Edi Ramën në
krye", - shprehet kreu i FRPD-së, Belind Këlliçi.

sh-kryeministri Sali Ber
isha e akuzoi dje pasardhësin e tij Edi Rama
për vrasjen, sipas tij, për së
dyti të 16 deputetëve të
ekzekutuar nga komunistët
në tetor të 1947-ës, në nder
të të cilëve u mbajt një seancë përkujtimore dy ditë
më parë në Kuvend. "Edi
Rama, ndonëse nuk ka
përgjegjësi personale, duhej
të kërkonte ndjesë publike
edhe për shkak të lidhjeve të
tij të forta familjare me
xhelatët që urdhëruan dhe
fir mosën varjet, pushkatimet, burgosjet, internimet
politike gjatë diktaturës
hoxhiste. Ai, duhet ta dijë se,
përgjegjësia - në rastin e tij
morale - për krimet e papërshkrueshme, gjenocidin dhe
krimet kundër njerëzimit, të
etërve të tij shpirtërorë dhe
biologjikë, do ta ndjekë
gjithë jetën si një detyrim
moral për të kërkuar ndjesë,
pavarësisht nga ndërrimi i
emrave të forcës politike që
ai drejton apo funksionet që
ai do të kryejë", - u shpreh z.
Berisha. Në statusin e tij në
"Facebook", Berisha rendit
edhe katër arsye se përse sipas tij, Rama i vrau ata për
së dyti. "Një prej tyre, - shprehet Berisha - është fakti që
Rama nuk e përmendi asnjëherë në fjalimin e tij Enver Hoxhën dhe as Sigurimin e Shtetit. Për më
tepër, ai deklaron se Rama i
vrau për së dyti. pasi pati në
krah Gramoz Ruçin dhe Fatmir Xhafajn, ndërsa e quan
mashtrues. pasi tha se është hera e parë që kujtohen,
ndërkohë që sipas Berishës
janë zhvilluar edhe më herët
seanca të tilla në nderim të
tyre nën drejtimin e një përfaqësueseje të denjë të asaj
shtrese. Jozefina Topallin,
duke rikthyer në vëmendje
ish-kryetaren e parlamentit
që u la jashtë listave nga
kreu i PD-së, Lulzim Basha.
Me vlerësimin që i bën figurës së Topallit, Berisha
duket se indirekt thumbon
edhe Bashën, i cili tha se
ndihet i turpëruar që sot
është deputet në një Kuvend
ku Gramoz Ruçi është drejtues i tij, qëndrim që u komentua edhe si "ndjesa" e tij
ndaj ish-të për ndjekurve
politikë. "Edi Rama me
fjalën e tij mashtroi shqiptarët dhe manipuloi të
vërtetën kur, në mënyrë të

Ish-kryeministri
Sali Berisha

PD, projektligj kundër simboleve para 29 nëntorit

Bylykbashi: Para drejtësisë ata që
bënë krime kundër njerëzimit
D

emokratët po përgati
sin një projektligj të
posaçëm për ndalimin e
simboleve të komunizmit.
Grupi i punës i ngritur në
PD për këtë çështje pritet
ta përfundojë atë para
datës 29 nëntor. Por, veç
dënimit të përdorimit të
simboleve të komunizmit
me një ligj të posaçëm,
demokratët kërkojnë dhe
dërgimin para drejtësisë të
gjithë atyre që bënë krime
kundër njerëzimit në komunizëm. Deputeti i PD-së,
Oerd Bylykbashi, tha për
"Abc News" se çështja nuk
duhet trajtuar si fenomen,
por duke evidentuar
përgjegjësinë kriminale të
gjithsecilit, sipas dispozitave në fuqi të Kodit Penal.
"Kodi Penal ka një dispozitë specifike jo vetëm
për gjenocidin, por edhe
për krimet kundër njerëzimit, dhe ajo dispozitë
vetëm pret që të furnizohet me rastin konkret përpara gjykatës. Pret që

dikush, jo vetëm individ, por
edhe institucion, por edhe
parti apo qoftë dhe organizatë, ta bëjë gati dosjen për x
apo y kriminel të kohës së
komunizmit dhe ta çojë atje",
- tha z. Bylykbashi. Por, nga
çfarë duhet pasur kujdes, që
nisma të mos mbetet rrugës?
Sipas Bylykbashit, nuk duhet trajtuar situata si
fenomen, por duhet vepruar
me individualizimin e
përgjegjësisë kriminale, dhe

për këtë nuk ka nevojë për
shumë legjislacion. "Fenomenin të gjithë e dimë dhe
e kemi dënuar. Qasja, besoj fituese, është individualizimi i përgjegjësisë
kriminale të atyre që kanë
vrarë ata gati 7 mijë vetë
në Shqipëri. Kemi 7 mijë
emra që po t'i rendisim
anash tyre, në shumicën e
rasteve nuk kemi emrin e
kriminelit të dënuar", - tha
deputeti i PD-së.

përsëritur, deklaroi se ishim
mbledhur aty për shkak të
miratimit nga mazhoranca
e tij të ligjit të dosjeve, ligj
që mbronte xhelatët e Sigurimit të Shtetit, ndërkohë
që memoria e parlamentit
dhe dokumentet e këtij shteti faktojnë se, parlamenti ka mbajtur më parë sesione komemorative në
nderim të martirëve të 10

tetorit 1947; natyrisht, jo i
kryesuar nga ministri i
policisë terroriste sekrete
të Enver Hoxhës, Gramoz
Ruçi, por nga një përfaqësuese e denjë e shtresës së
tyre, znj. Jozefina Topalli, si
dhe vite më parë ata janë
shpallur "Martirë të Lirisë".
Si përfundim, dua t'i them
Edi Ramës se, as me një apo
tridhjetë
majorë
apo

kapitenë kriminelë e terroristë, nuk mund të mbulosh
fytyrën prej xhelati të Enver Hoxhës, Hitlerit shqiptar të pas Luftës së Dytë
dhe të gjithë atyre që urdhëruan, firmosën, edhe si
puna e babait tënd biologjik,
varjen, ekzekutimin, torturimin apo burgosjen e
viktimave të gjenocidit komunist", - tha z. Berisha.

Deputeti i PD-së,
Oerd Bylykbashi
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PADITE NE GJYKATA
ÇMIMET E REJA
Nga paditë për pension ushqimor, te divorcet e çështjet tregtare
Ornela Manjani

N

dryshojnë tarifat për
të gjitha llojet e
padive në gjykata.
Ndryshimi vjen në kuadër të
refor mës në drejtësi dhe
parashikon, ndër të tjera, që
për gjykimin e kërkesave
civile, administrative dhe
penale të vendosen dy tarifa
fikse prej 2.500 lekësh dhe
prej 5.000 lekësh për çështje
të caktuara. Por, edhe pse
vendosen tarifa fikse, projektligji i depozituar në Kuvend
parashikon që, duke nisur
nga 1 janari i vitit të ardhshëm, ato do të pësojnë rritje
progresive me 500 lekë çdo vit.
Nga shuma e përgjithshme e
arkëtuar për tarifat gjyqësore, 10% do t'i kalojnë buxhetit gjyqësor, ndërsa pjesa
tjetër shkon në arkën e shtetit. Në relacionin që shoqëron projektligjin që do të
shqyrtohet në komisionet
parlamentare thuhet se, aktualisht ekziston një situatë
e paqartë ligjore në përcaktimin e tarifave gjyqësore.
Nuk ka hierarki të
tarifave të pagesave
të lidhura me shkallët gjyqësore dhe
nuk ka diferencim
tarifash midis llojeve
të mosmarrëveshjeve (të tilla si mosmarrëveshje mbi pronësinë, mosmarrëveshje për
markën etj.). Tarifa për t'iu
drejtuar Gjykatës së Apelit
dhe Gjykatës së Lartë, që aktualisht është mjaft e ulët
(200 lekë), mund të përshtatet
dhe të ndryshohet, duke përfshirë një përqindje tjetër për
çdo shkallë për çështjet tregtare. Është vënë re një mungesë totale e aplikimit të
tarifave në Gjykatën Kushtetuese. "Vitet e fundit vihet
re se janë shtuar mjaft kërkesat që depozitohen
para kësaj gjykate,
duke shtuar volumin
e punës së saj sidomos në fazën e seleksionimit të kërkesave. Kjo gjë ka rritur
edhe shpenzimet administrative të saj.
Përveç kësaj, në mjaft
raste vihen re edhe abuzime
me mjetin e ankimit, duke
paraqitur kërkesa të cilat
nuk plotësojnë kriteret në
mënyrë të përsëritur", thuhet në relacion. Ky ligj ka si
qëllim përcaktimin e tarifave
për çështjet gjyqësore dhe
shërbimet që ofrohen nga
sistemi gjyqësor. "Duke qenë
se sistemi i tarifave gjyqësore
aktuale nuk reflekton shpenzimet për funksionimin e
sistemit të gjykatave dhe taksapaguesit ngarkohen me
barrën e mbajtjes së këtij
shërbimi, ky ligj ka për synim
kalimin, për sa të jetë e mun-

Tarifa të reja për 56 lloje
padish në të gjitha gjykatat
Projektligji/ Rritja, çdo vit 500 lekë

TARIFAT SHTESË
Tarifat gjyqësore shtesë
kanë për qëllim
parandalimin e shtyrjeve
të paarsyeshme të
seancave apo bllokimin
e qëllimshëm të
procesit. Këto tarifa
vendosen sipas
diskrecionit të gjykatës, e
cila duhet të vendosë
mbi shkallën e
neglizhencës së palës.
Kjo dispozitë ka më
tepër një karakter
parandalues për të
siguruar një proces më
të shpejtë, sesa për të
vendosur tarifa
gjyqësore shtesë.

NDRYSHIMET

“

GJYKA
TAT
GJYKAT
Sipas projektligjit, tarifat e
reja janë për të gjitha çështjet
gjyqësore civile,
administrative dhe penale të
paraqitura për shqyrtim në
gjykatat e Shkallës së Parë,
gjykatat e Apelit, Gjykatën e
Lartë, Gjykatën Kushtetuese,
si dhe shërbimet e ofruara
nga këto gjykata. Tarifat janë
përcaktuar me qëllim ruajtjen
e ekuilibrit mes të ardhurave
mesatare minimale.

“

TARIF
AT E REJ
A
TARIFA
REJA
Vlera minimale e tarifës për
çështjet administrative është
700 lekë, me tavan vlere padie
deri në 700.000 lekë. Ndërsa,
rigjykimi nuk presupozon
ripagesën e tarifës së
përgjithshme, duke respektuar
parimin e mospagimit të
procedurave administrative,
parashikuar në nenin 19 të
ligjit 44/2015, "Kodi i
Procedurave Administrative i
Republikës së Shqipërisë".

dur, të kësaj barre, fillimisht,
te palët ndërgjyqëse të cilat
iniciojnë procesin gjyqësor.
Në të njëjtën kohë, me
qëllimin që t'u jepet vëmendje individëve të cilët
kërkojnë drejtësi, por që
nuk mund të përballojnë
tarifa gjyqësore të larta,
kategori të caktuara gjykimi ose shërbimi janë të përjashtuara nga tarifat gjyqësore ose kanë vlerë të pranueshme", thuhet në relacion. "Gazeta Shqiptare"
publikon sot, tarifat e reja
që pritet të hyjnë në fuqi në
fillim të vitit të ardhshëm.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
Ne date 16.10.2017 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor privat
Irisa Tereziu PF me adrese ne “Rruga Fadil Rada, Pallati Danjela, Kati Perdhe,
Njesia Tregtare nr.10, Tirane”, zhvillohet ankandi per shitjen e pasurise se
paluajtshme te llojit Are+Truall+Shtepi Banimi” me siperfaqe totale 2000 m2 nga
e cila truall 500 m2 nga kjo ndertese 3 kateshe me siperfaqe totale 544 m2 , e
regjistruar ne regjistrin hipotekor me volum 4, faqe 3, numer pasurie 34/44, ne
zonen kadastrale 1934, me adrese Hasan (Kruje).Cmimi ne ankand te trete
eshte ne vleren 6,552,000 (gjashte milion e peseqind e pesedhjete e dy mije)
lekë.

PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ERMIR GODAJ
Permbaruesi gjyqesor privat Ermir Godaj zhvillon ankandin per shitjen e pasurise se paluajtshme "Apartament",
me Nr.Pasurie 5/330+1-8, Zona Kadastrale 8513, Vol.14, Fq.69, me siperfaqe 52.02 m², te ndodhur ne P.Sorra/
17, Pall.978/1, Shk.1, Ap.8, Durres, per shlyerjen e detyrimit ne favor te kreditorit ProCredit Bank Sh.a., per
shumen 1'947'880.58 (nje milion e nenteqind e dyzete e shtate mije e teteqind e tetedhjete pike pesedhjete e
tete) Leke dhe 33.6 (tridhjete e tre pike gjashte)Euro.
Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi është ne shumen 22’400 (njezete e dy mije e katerqind) Euro.
Ankandi zhvillohet ne date 25.10.2017, ora 16.00 ne zyren e përmbaruesit gjyqesor privat Ermir Godaj,
Rruga Abdi Toptani, Qendra Torre Drin, Kt.2, Nr.33, Tirane, dhe per informacion mund te kontaktoni ne
Nr.0682099471, 0684054605, email ermirgodaj@zyrapermbarimit.com.
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Gjendet e djegur makina e autorëve me 3 automatikë brenda. Policia: Dyshohet për trafik droge ose hakmarrje

Atentat në Lushnjë, ekzekutohen me kallash 2 të rinj
Zamir Latifi e Jurgen Hoxha, miq të nipit të Aldo Bares. Plagosen edhe 2 të tjerë
LUSHNJË

T

ronditet Lushnja. Dy
të rinj janë vrarë dhe
dy të tjerë janë plagosur në një atentat me armë
zjarri në qendër të këtij qyteti, vetëm pak metra larg
komisariatit të policisë.
Burime zyrtare nga policia
bënë me dije se ngjarja e
rëndë ndodhi rreth orës
18:00 të ditës së djeshme, në
afërsi të një lokali bar-kafe
në lagjen "Loni Dhamo", në
vendin e quajtur "Ura e Përroit". Mësohet se persona
ende të paidentifikuar kanë
qëlluar me breshëri automatiku nga një makinë në
lëvizje, dhe për pasojë kanë
mbetur të vdekur në vend,
22-vjeçari Jurgen Hoxha
(nipi i njërit prej anëtarëve
të Bandës së Lushnjës) dhe
23-vjeçari Zamir Latifi.
Ndërkohë, ka mbetur i plagosur rëndë 26-vjeçari Marjus Xhebexhiu, djali i pronarit të lokalit ku ndodhi
atentati. Gjithashtu, është
plagosur aksidentalisht nga
një plumb edhe një kalimtar
i rastit. Bëhet fjalë për 66vjeçarin Bujar Turku, i cili
në atë moment po kalonte
me biçikletë. Ngjarja e rëndë
ka shkaktuar panik dhe ka
terrorizuar banorët e zonës,
ndërsa forca të shumta policie si dhe FNSH-ja kanë shkuar në vendngjarje. Menjëherë blutë e forcat speciale
kanë ngritur postblloqe në
të gjitha rrugët e qytetit si
dhe kanë bërë krehjen e
gjithë zonës, me qëllim identifikimin dhe vënien në
pranga të autorëve të krimit. Vetëm pak minuta pas atentatit, është gjetur një
makinë e djegur në aksin
rrugor Lushnjë-Berat, në

Viktima Jurgen Hoxha

ATENTATI NË LUSHNJË
TË VRARË

1. Jurgen Hoxha

22 vjeç

2. Zamir Latifi

23 vjeç

TË PLAGOSUR

1. Marjus M. Xhebexhiu

26 vjeç

2. Bujar Turku

66 vjeç (kalimtar)

vendin e quajtur "Çukas i
Vjetër". Dyshohet se automjeti brenda të cilit u gjetën 3
kallashnikovë është i atentatorëve, të cilët i kanë vënë
zjarrin për të humbur gjurmët. Pas kryerjes së hetimeve paraprake, hetuesit e
çështjes pohuan se po hetohet në disa pista. Konkretisht, dyshohet se ngjarja
mund të ketë ndodhur për
larje hesapesh për trafik

Vendi ku ndodhi atentati

Viktima Zamir Latifi

droge, por nuk përjashtohet
mundësia e hakmarrjes ndaj
Aldo Bares. Kjo për faktin se
viktimat Jurgen Hoxha dhe
Zamir Latifi njihen si miqtë
e ngushtë të Xhulio Shkurtit, djali i vëllait të Aldo
Bares (Alfred Shkurtit).

ATENT
ATI
TENTA

Pasditen e djeshme, tre të
rinjtë Jurgen Hoxha, Zamir
Latifi dhe Marjus Xhebexhiu po qëndronin në rrugë në

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

TENDER I HAPUR KOMBËTAR
Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Upgrade i sistemit të Regjistrit të
Kredive të Bankës së Shqipërisë”.
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur ndërkombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 30,000,000
L e k ë ”.
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: “Upgrade i sistemit të Regjistrit të
Kredive 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 12 Dhjetor 2017, ora 9:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

Atentat ndaj dy të rinjve në
Memaliaj, plagoset 25-vjeçari
N

jë 25-vjeçar ka mbetur i plagosur gjatë një prite
me armë në Memaliaj. Ngjarja ka ndodhur pasditen e djeshme, rreth orës 17:00, në aksin rrugor
rural Buz-Memaliaj, në fshatin Xhafaj. Mësohet se
dy të rinjtë me iniciale D.H. dhe D.M., të dy banues
në Memaliaj, ishin duke udhëtuar me mjetin tip
"Ford" me targa AA275EH kur u qëlluan me armë
nga një person ende i paidentifikuar. Për pasojë
ka mbetur i plagosur 25-vjeçari me iniciale D.M., i
cili është dërguar në spitalin e Fierit, ku dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë në vendngjarje ka shkuar policia, e cila po heton për identifikimin dhe vënien në pranga të autorit si dhe për
zbardhjen e motivit të krimit.

afërsi të lokalit të babait të
këtij të fundit, kur u qëlluan me breshëri kallashnikovi. Mësohet se një person i
maskuar ka qëlluar me
breshëri kallashnikovi nga
një makinë, e cila më pas
është larguar me shpejtësi
nga vendi i ngjarjes. Për pasojë, kanë mbetur të vrarë
Hoxha dhe Latifi, ndërsa
është plagosur me dy plumba në trup 26-vjeçari Xhebexhiu. Plumbave nuk u ka shpëtuar dhe kalimtari i rastit
Bujar Turku, i cili është plagosur lehtë. Dy personat e
plagosur janë dërguar në
spitalin e Lushnjës, ku iu
është dhënë ndihma e parë
mjekësore. Sipas mjekëve të
këtij spitali, i riu Xhebexhiu është dërguar për mjekim
më të specializuar në Tiranë,
por ndodhet jashtë rrezikut
për jetën. Ngjarja e rëndë ka
ngritur në këmbë policinë, e

cila po heton për zbardhjen
e plotë të ngjarjes. Pas atentatit me dy të vrarë në
qendër të Lushnjës, drejtori
i Policisë së Shtetit, Haki
Çako ka mbledhur urgjentisht drejtuesit e policisë
dhe ka kërkuar zbardhjen e
shpejtë të ngjarjes.

HETIMET

Sipas burimeve nga policia, po hetohet në disa pista
në lidhje me atentatin. Dyshohet se ngjarja mund të
ketë ndodhur për larje hesapesh për llogari të trafikut
të drogës. Burimet e mësipërme pohuan, se Zamir
Latifi jetonte në Itali, ndërsa Jurgen Hoxha në Belgjikë. Por, nuk përjashtohet
mundësia që ngjarja të ketë
ndodhur për hakmarrje,
pasi viktimat Jurgen Hoxha
dhe Zamir Latifi njihen si
miq të Xhulio Shkurtit, djali i vëllait të Aldo Bares (Al-

SHPALLJE ANKANDI
Shoqëria përmbarimore “Corrector” shpk, zhvillon ankandin e III-të, 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 tretë është EUR 40,320 (dyzetë mijë e treqind e njëzetë euro).
Ankandi zhvillohet dt. 27/10/2017, 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

fred Shkurtit). Ky i fundit
mbeti i plagosur më 25 shtator të vitit 2016 së bashku me
shokun e tij Saimo Xheliu,
25 vjeç, në të njëjtën zonë ku
ndodhi atentati i djeshëm.
Për ngjarjen e vitit që shkoi ku mbetën të plagosur
Shkurti dhe Xheliu nuk u
arrestua asnjë person, ndërsa i dyshuari kryesor nga
policia ishte Laert Haxhiu,
25 vjeç. Ky i fundit ka vrarë
shokun e Aldo Bares, Gerti
Lala, i njohur me nofkën "Iriqi", në vitin 2009. Haxhiu doli
nga burgu për vrasjen në
fund të 2014-ës, ndërsa u arrestua sërish në qershor të
vitit 2015 për trafik heroine
gjatë operacionit të koduar
"Smart". Në momentin e arrestimit, Laert Haxhiu tentoi të arratisej me këmbë
dhe u hodh nga një mur i
lartë 4 metra, ku theu këmbën. Në momentin e prangosjes, ai i tha policisë se u
largua pasi mendoi se ishin
njerëzit e Aldo Bares që e ndiqnin dhe u frikësua. Haxhiu
kishte një linjë autobusësh
me Greqinë dhe dyshohet se
bënte edhe trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike.
Tetë muaj para arrestimit,
Laert Haxhiu kishte dalë nga
burgu për vrasjen e shokut
të Aldo Bares, Gerti Lala, me
nofkën "Iriqi". Laert Haxhiu
është shoku i ngushtë i
Saimir Taullaut. Në vitin
2005, vëllai i Saimir Taullaut,
Baki Taullau është ekzekutuar me armë zjarri. Familja
Taullau njihet për konfliktin
e hapur me bandën e Aldo
Bares, ku këta të fundit, sipas dëshmive të dhëna në
Gjykatë, i kanë vënë gjoba.
Familja Taullau ka akuzuar
bandën e Lushnjës për
vrasjen e Baki Taullaut në
vitin 2005. Babai i Xhulios,
Ramadan Shkurti u ekzekutua në vitin 1997 nga Artur
Daja dhe bashkëpunëtorët e
tij. Me sa duket, historia e
hakmarrjes mes bandave të
Lushnjës po vijon ende sot,
pas afro 20 vitesh.
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Dosja për marrjen e tapisë dorëzohet nga Agjencia e Legalizimeve në Hipotekë
Ornela Manjani

A

LUIZNI publikon
listën me 1000 per
sona që kanë ndërtuar pa leje dhe kanë gati lejen e legalizimit. Përfituesit
janë në qarkun Tiranë në
zonën e Kamzës dhe Vorës.
Drejtoria e ALUIZNI-t të
Kamzës njofton qytetarët se
duhet të paraqiten pranë
zyrave të ALUIZNI-t në Kamëz dhe Vorë për të
tërhequr lejen ndërmore.
Ndërkohë që procedurat për
marrjen e tapisë do të
ndiqen nga AULIZNI, i cili
dorëzon dosjen e plotë në
Hipotekë. Kjo drejtori në një
kohë rekord ka mbyllur të
gjithë procesin për 1435 dosjet, të cilat tani kanë gati
lejen dhe për pak ditë marrin certifikatën e pronësisë.

•

QERIME MAHMUD TEFERICI KAMEZPASKUQAN K 14 B

•

PERPARIM RRAIF ZERKO KAMEZPASKUQAN K 14 B

•

SAFET XHAZAHIR AXHAMI KAMEZPASKUQAN K 14 B

•
•
•

ARJAN ALI JATA KAMEZ-PASKUQAN K 14 B
QEFLIADEM CARA KAMEZ-PASKUQAN K 14 B
RIZVANXHEMAL FERHATI KAMEZPASKUQAN K 14 B

•
•
•
•
•
•
•

VELI BAJRAM ISUFI KAMEZ-PASKUQAN K 14 B
MANE JASHAR JELLA KAMEZ-PASKUQAN K 14 B
FIQIRET JONUZ SULA KAMEZ-PASKUQAN K 14 B
BAHRI LATIF HASAKAMEZ-PASKUQAN K 14 B
AVDI XHEMAL QENANAJ KAMEZ-PASKUQAN K 14 B
KADRI QERIM SEJDIA KAMEZ-PASKUQAN K 14 B
MUHARREM NEZIR SHPATA KAMEZ-

Legalizimet, 1000 personat
që kanë gati lejet
ALUIZNI: Ja kush përfiton në Kamëz dhe Vorë
Menjëherë pas regjistrimit
të certifikatës së pronësisë,
përfituesit do të njoftohen
për tërheqjen e saj. Pas ndryshimeve të fundit ligjore,
qytetari do të marrë një kopje për të vërtetuar mbarimin e procesin të legalizimit, por e gjithë procedura

vijuese për regjistrimin në
Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme do të
bëhet nga Agjencia. Ndërkohë që sipërfaqja e parcelës
për të cilën miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë
nuk mund të jetë më e madhe se trefishi i sipërfaqes së

bazës së ndërtimit dhe për
ndërtimet pa leje me funksion banimi jo më shumë se
500 m². Sipërfaqet mbi masat
e përcaktuara në këtë pikë,
të cilat për shkak të përmasave ose konfiguracionit
nuk mund të shfrytëzohen
më vete për ndërtim, i shit-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PASKUQAN K 14 B

•
•

VAID VELISHIMA KAMEZ-PASKUQAN K 14 B
IBRAHIM SELMANBURGU KAMEZPASKUQAN K 14 B

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FIQIRITASIM QINAMI KAMEZ-PASKUQAN K 14 B
FAIK HANKRRASHI PASK K 2R
PETRITGANI SALLAKU PASK K 1R
KUJTIMHYSEN SULA PASK K 1R
DESTAN HALIM KORDHAKU PASK K 2R
XHELAL ABEDIN SOGANI VORE K2
FATMIRMEHMET COLLAKU VORE K2
LUAN SELIMPEPOSHI VORE K2
FATMIRHAZIZ BIBA PASK K 1R
RAMIZ GANI PEPMARKU PASK K 1R
XHELAL MERSIN MANARKOLLI VORE K 3
LULZIM XHEMALZELA VORE K2
SABRIZYBER LLESHI VORE K2
GEZIM SADIN HAFUZI VORE K2
SALI AHMET VANI PASK K 2R
BLEDAR HASAN HASULA PASK K 1R
PETRO PJETER SYZIU PASK K 1R
SAMI RRUSTEM BAJRAKTARI KAMEZ, K 1 P
LAVDERIM MEHDI BEQIRI KAMEZ, K 1 P
LIMAN ISUFNIKOLLI KAMEZ, K 1 P

ASLLAN NEZIR HIDAJ KAMEZ K5 R
YLLI GJON KOLAKAMEZ K 4 R
NERTILA KUDRET HALDEDA KAMEZ K5 R
BAJRAM SADIK MURATAJKAMEZ K5 R
ASLLAN ZYBER LUSHA KAMEZ K5 R
AHMET NEZIR LICA KAMEZ K1R
SHKELQIMDYLEMAN XHURA VORE K2
ASIM SHABAN STANAKAMEZ K1R
GANI HAMIT ARAPI KAMEZ K1R
FATMIRA HAXHI MANIKAMEZ K 4 R
GJYLJANASAMIKOTORRI KAMEZ K 4 R
HUZRI HAJDAR HUSA PASK K 1R
XHEVDET JONUZHOXHA VORE K 2
MASLIME ISA UKAKAMEZ K 4 R

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ETHEM XHELADIN DAKU KAMEZ K 4 R
NASLIELIMAN TANUSHI KAMEZ K 4 R
SHEFKIUKE DUNGA KAMEZ K 4 R
HILMI QAMIL XHETANI KAMEZ K 4 R
SHPETIM HYSEN TOSKAJ KAMEZ, K 1 P
ISMETQAZIM KRYEMADHI KAMEZ, K 1 P

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NAMIK QANI HYSOLLARIVORE K2
AGIM QAZIM KEPI VORE K2
LULJETA LLESH SHKURTIVORE K2
LIMAN LATIF ELBELIAVORE K2
PERPARIM RAMADAN ZGURI VORE K1
FEIM FETA SHALIU K.1 TE TJERA KASHAR
IDAJET BYZ TATANIK.1 TE TJERA KAVAJE
BESIMILJAZ TAFA K.1 TE TJERA KAVAJE
BILALISMAIL BRAHELIKA KAMEZ, K 1 P
BESNIKHASAN DOCI KAMEZ, K 1 P
LIRIJE BAFTJAR CERPJA KAMEZ, K 1 P
"FLOGERT"MIRJAN"RAMAZAN"
IDAJET HAQIF MARKUKAMEZ, K 1 P
RAMAZAN SHAQIR BALLA KAMEZ, K 1 P
NEVRUZ ABDULLAH CALA KAMEZ, K 1 P
FATMIRAZEM KALOSHI KAMEZ, K 1 P
XHAFER QAMIL GOCAKAMEZ, K 1 P
AJAZ ABDULLAH PERZHILLA KAMEZ, K 1 P
RRUZHDI HASANCIKAJKAMEZ, K 1 P
HAVE RIZA BYTYCI KAMEZ, K 1 P
LULZIM ADEM JEMINAJKAMEZ, K 1 P
PASHKE MIRASH GJONI KAMEZ, K 1 P
RAMAZAN ZENEL ZITAKAMEZ, K 1 P
XHELILAVDI DOMI KAMEZ, K 1 P
ASLLAN MUS HALDEDAKAMEZ, K 1 P
NDRICIM MISIR GJIKA KAMEZ, K 1 P
QAZIM KAMER DAJCI KAMEZ, K 1 P
MIREL SKENDERKUCA KAMEZ, K 1 P
REXHEP FEJZULLA TERZIU KAMEZ, K 1 P
ISMAIL HAMDI DOKU KAMEZ, K 1 P
DASHAMIR XHEMAL DUNGU KAMEZ, K 1 P
FATOS AZEM KOLOSHIKAMEZ, K 1 P
URIM XHELADIN TOTA KAMEZ, K 1 P
BEXHET MYSLIM POKA KAMEZ, K 1 P
"ASTRIT"JUSUF" "JUSUF"SULEJMAN"
GEZIM MAHMUT KICI KAMEZ, K 1 P
ARTAN NJAZITASHAKAMEZ, K 1 P
TAHIRDIN MORINA KAMEZ, K 1 P
KADRI XHEMAL SPAHIUKAMEZ, K 1 P
HAMDI ISMAIL AHMETAJ KAMEZ, K 1 P
TAULANT JONUZPEKA KAMEZ, K 1 P
EMIN ARIF BALA KAMEZ, K 1 P
GEZIM RAMAZANSHIMA KAMEZ, K 1 P
ISMAIL RAMIS KRRUSA KAMEZ, K 1 P
DHIMITER SHYQYRI GJIKA K.1 TE TJERA DAJT
FIQIRIOSMANGOMA K.1 TE TJERA KAVAJE
RIFAT HAXHI BALLSHI K.1 TE TJERA KAVAJE
FERID QAZIM TROCIK.1 TE TJERA
ARDJAN RUSTEM RUSTA K.1 TE TJERA VAQARR
"YLLI"ELDA" "RRAHMAN"ISMAIL"HIMA K.1
SEFEDIN JAKUP MUKJA VORE K2
MIFTARMAKSUT GJOSHI K.1 TE TJERA NDROQ
MEDINE SELIM KUSHTA K.1 TE TJERA FARKE
BUJAR MUSA CUNI KAMEZ-PASKUQAN K 2P
LAZER GEGE RADACI KAMEZ-PASKUQAN K 2P
SALI QAZIM NEZIRI KAMEZ-PASKUQAN K 2P
"HALIL"JETMIR" "SELMAN"HALIL" SEFA KAMEZ-

•

"BLERIM"VERI"GENTI"PANAJOT" KUJTIM BURGU
KAMEZ-PASKUQAN K 2P

•

SELIMAVDISINANAJ KAMEZ-PASKUQAN K 2P

"NEZIR"ARTAN"LAVDRIM""HABIP"NEZIR"NEZIR"
KOJNOZI KAMEZ-PASKUQAN K 2P

•
•
•

FRAN MARK GJONI KAMEZ-PASKUQAN K 2P
FESTIM FUAT KUQO KAMEZ-PASKUQAN K 2P
ARDIANARAMAZAN HYSOLLARI KAMEZPASKUQAN K 2P

AVNI KASEM KARANXHA VORE K2

PASKUQAN K 2P

NASUF HAJRI XHEPAKAMEZ K5 R
ASTRITREXHEP SEFOLLI KAMEZ K5 R

BARDHUL MUSTAFA LEKA PASK K 1R

TE TJERA VAQARR

ARIAN ISMAIL HAXHIAJ KAMEZ 3R
XHEMIL SHERIF MATMUJA KAMEZ 3R

LUMNONXHEZAHIR SPAHIU KAMEZ 3R

TUFA KAMEZ, K 1 P

RUSHAN SEIT BREGASI PASK K 1R
ILMI SHAQIRBUKACI KAMEZ K 4 R

BESNIKSALI JAKU KAMEZ K5 R

"RAMAZAN"RAMAZAN"NUHI"TROCI KAMEZ, K 1 P

ELMI RAMADAN BARDHI PASK K 1R
DHURATA ASLLAN HOXHA KAMEZ K 4 R

ESAT ISUF BUCI KAMEZ K5 R

•

"RAMAZAN"XHETAN" "XHETAN"RAMAZAN"
ABAZI KAMEZ-PASKUQAN K 2P

•
•
•
•
•

BESNIK EMIN MUCA KAMEZ-PASKUQAN K 2P
NEIP FERIKHOXHA KAMEZ, K 1 P
MYRVET DAUT PALUSHI VORE K1
QANI ISMAIL DEDEJ K.1 TE TJERA KAVAJE
SHKELQIMABDULLAUSTAMETA K.1
TE TJERA KAVAJE

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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•
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZYHDI BAJRAM SOKOLI K.1 TE TJERA KAVAJE
SHABAN XHAFERR NECIKAMEZ K1R
REXHEP KADRI VATA PASK K 2R
ARIF MEXHIT KACA PASK K 2R
FATMIR AVNI SPAHIU KAMEZ K1R
XHEMAL HASAN RAPI PASK K 2R
ZYLFI MEHMET REXHMATI KAMEZ K1R
ARBEN ABAZ LALA KAMEZ K1R
REMZI SELMAN ISLAMAJ KAMEZ K1R
BILBIL AVDULLA BAJAKAMEZ K1R
IBRAHIM RAKIP SKENDERIPASK K 2R

LAVDRIM KAMBERMETA KAMEZ K1R
XHELADINHASANSHEHUVORE K2
SAMI HARIZ GERDECI VORE K2
BAFTJARHOZUR LAMA VORE K2
TAFIL KAMERMICIVORE K2
VIKTOR ALI RRAPI VORE K2
ALTIN GAFURRKOKA VORE K2
GAZMOR ISUF CERRA VORE K1
PELLUMB SINAN MARA VORE K2
ARTAN LUTFI KOTARJA VORE K2
NAMIK QANI HYSOLLARIVORE K2
ADNAND ENVER KULLI VORE K2
KASEM RAMADAN ZGURI VORE K2
SHPETIM HAMDI HALILI VORE K2
HAKI BAFTJAR PICARI VORE K2
SURE MAHMUTKASA VORE K2
EDUART ADIL MATAVORE K2
VLADIMIR SELMANNIKAVORE K2
LULE RAMADAN KARANXHA VORE K2
HYSNI LIMAN MUZHIKA VORE K2
RAZIJE XHELAL BILLAVORE K2
YLLI ABDI KOXHERRI VORE K1
"BEXHET"MEHDI" "MYFTAR""LAMA VORE K1
KASEM SEFER KONIVORE K2
MYFTAR MAHMUT LAMA VORE K1
DHURIM ABAZ MEZHIKA VORE K2
ARDIAN REXHEPALLMETAVORE K2
KUJTIME LIMAN SHEHUVORE K2
OSMAN RRAHMAN PALUSHI K.1 TE TJERA
"AGIM"FATOS" "RAMADAN"AGIM"KACAKAMEZ 3R
XHEVEZIJE MYFTAR SHAHINI KAMEZ 3R
NESIM SADIK CENAJ KAMEZ 3R
LEON HANE DEDA KAMEZ 3R
FATMIR HYSEN KINGJIPASK K 1R
HANKE HAXHI TOCIPASK K 1R

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VALENTIN ZEK MARPEPA PASK K 1R
BIBE ZEF SHYTI PASK K 1R
GEZIM HASHIM SARACI PASK K 1R
DRANDE GJON HASANI PASK K 1R
RESHAT SADIK RRAPI PASK K 1R

ZENEL BILALALLA PASK K 1R
NAFERIE QEMAL KACI PASK K 1R
MEHMET MYSLIM TERZIAPASK K 1R
GANI TAHIRZYBERAJ PASK K 1R
ARTAN ALUSH CALA PASK K 1R
BILBIL ALI SIMONI PASK K 1R
MAZLLUM HYSENSHEHUPASK K 2R
ISMAIL EMIN PERZHILLA PASK K 2R
KALEM NASIF KASMI PASK K 2R
RAZIM HEKURAN OSMANIPASK K 2R
SEJDIN KADRI NDREU PASK K 2R
NEKIJE ALUSH KORONI PASK K 2R
ALBAN FADIL MANDRI PASK K 2R
MURAT SHABAN MENKSHIPASK K 2R
XHAVIT AHMET KABASHI KAMEZ K1R
DASHAMIR OSMAN TROCIKAMEZ K1R
ISATZMAJL KASEMI KAMEZ K1R
KUJTIM HASAN SHEHI KAMEZ K1R
HAKI UKE RAMAJ KAMEZ K1R
KOLVATLULA KAMEZ K1R
VULLNET SHANI FERATAJ KAMEZ K1R
HAXHI MUHARREM RRUSHI KAMEZ K1R
"RIZA "DASHNOR" "HAZIS "RIZA"BARHDOCI
SHEFQET FADIL DURRSI KAMEZ 3R
TAF RRUSTEM AHMATIKAMEZ 3R
VLADIMIR GASPERALIAJ KAMEZ 3R
PERPARIM SELMANBRUKA VORE K1
MENSUR MUSTAFA LITA VORE K2
XHEVDET XHELAL MANARKOLLI VORE K2
KOMUNITETI MYSLIMAN PICAR VORE K2
GEZIM ADEM KUCI VORE K1
KOMUNITETI MYSLIMAN PREZE VORE K2
SEFIDE SABRI KARABOJA K.1 TE TJERA
BUJAR HAMDI BARDHI K.1 TE TJERA
BILAL BANUSH CECA K.1 TE TJERA
ASTRIT NAZMI XHAMETA K.1 TE TJERA
RRUZHDI ASLLAN NDREU VORE K 3
XHELIL SHEFQET HYSENAJ VORE K 3
XHAFERR SHEFQETHYSENAJ VORE K 3
DILAVER KASEM ISMAILI VORE K 3
KLODIANSHERIF MUKA VORE K 3
DALLENDYSHE RIZA GJOKA VORE K 3
XHUVAN SALI HASRAMAVORE K 3
GANI SEFER ALIU VORE K 3
ISMETAGIM ALIU VORE K 3
NAILEMUHARREM DEMIRXHIU VORE K 3
LAVDI JONUZ ALVORA VORE K 3
ILIR XHEMALI CEKAVORE K 3
RIZA ISLAMHASRAMA VORE K 3
SEFER GANI ALIU VORE K 3
MEHDI BEQIR KURTI VORE K 3
HAMIT MASLLAN XHURXHI PASKUQAN X
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•
•
•
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NAMIK QANI HYSOLLARIVORE X
SULEJMAN RIFAT ELEZI KAMEZ X
HAVZIBAJRAM DAFKU KAMEZ X
BUJAR SHEFKISHIRA PASKUQAN X
SELMAN MUSLI HALDEDA KAMEZ X
PRENG/AGOSTIN MARK/PRENG PRENGA/
NIKOLL GJOKE SUKA PASKUQAN X
DAVE FRROKLEKA KAMEZ X
HAFUZ QEMAL NDREU PASKUQAN X

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DRANDE GJON HASANI PASKUQAN X

PETRIT GANI SALLAKU KAMEZ X
ASLLAN ISLAM DOMI PASKUQAN X
LEZE MARK GECAJ KAMEZ X
YMER SHAME PILLATI KAMEZ X
HAMIT MAHMUT COLIPASKUQAN X
IBRAHIM XHEMALBALLIUKAMEZ X
FESTIM FUAT KUQO KAMEZ X
RAMIZ DEMIR TOSHI KAMEZ X
BILBIL SADIK BALLCAJ KAMEZ X
FADILRAKIPKURTI PASKUQAN X
AGRON ELES KOLDASHI KAMEZ X
GLEDIS DAVID FRROKU KAMEZ X
DENIS RAMIZ ALLMETA PASKUQAN X
XHEMAL MUHARREM SELA KAMEZ X
SKENDER LIMAN KATARJA KAMEZ X

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BEHAR ZYBER ZYBERAJ VORE X
ALI BAJRAM BAJRAMAJ KAMEZ X
BILAL IMER CERPIA KAMEZ X
BILAL IMER CERPIA KAMEZ X
ABAS SULEJMAN CANIKAMEZ X
PJETER HIL PALUSHAJ PASKUQAN X
HIDER SALI LAMAKAMEZ X
TAF MILAIM KULLA PASKUQAN X
REXHEP SADIK LIPO KAMEZ X
SULEJMAN HALIL LIMANI KAMEZ X

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GEZIM FRROKPRENGA KAMEZ X
YLBER DILAVER NDREU KAMEZ X
RENARDONIK BRAHILIKA KAMEZ X

•
•
•
•

GEZIM ISLAM MYFTARI KAMEZ X
ARJAN KURT CANI KAMEZ X
HASAN RIZADISHMEMA KAMEZ X
ZENEL MUHARREM RAMA KAMEZ X
ZANA RAMAZAN BAJRAMAJKAMEZ X
KADRI VATH ELEZI KAMEZ X
ALUSH IBRAHIM NEZIRI KAMEZ K5 R
VELI ABAZ PICARI VORE K1
SHPETIM HAXHI GORDI VORE K1
ALUSH SULEJMAN CACA K.1 TE TJERA
ARJAN HAXHI GORDI VORE K1
QAZIM SHABAN MANDRI KAMEZ K5 R
AHMET HAMID DEMIRXHIU VORE K1
ASTRIT XHAFERRLIKA VORE K1
MUSTAFA MUHARREM MARA VORE K1
BAKI XHEMAL MICI VORE K 3
NDERIM SHEFQETBASHA KAMEZ K5 R
AGIM ARSHIN IBRANJ KAMEZ K5 R
BAKI XHEMAL MICI VORE K 3
BESMIR MEHMET BICAKU VORE K2
"SAJMIR "IMER"

"IMER"HALIL" HALMUSAJ K A -

ANDREA BEQIR CENKA PASK K 2R
MYSLYM BAJRAM SIDA PASK K 2R
VAHIT MEXHIT VISHA PASK K 2R
QAZIM MALIQ LEKA KAMEZ K5 R
SELIMFAAK CANI PASK K 2R
LIME HYSEN GEGA PASK K 2R
SHEFQET ASLLAN BIBA KAMEZ K5 R
ISA HAKI MOLLA KAMEZ K5 R
LUAN SELMAN CANIKAMEZ K5 R
BARDHOK "BIBE"STAKE" GJONPALAJ

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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SHAQIR BAFTJAR MENA KAMEZ K 4 R
SULEJMAN COL SMAJLAJ KAMEZ K 4 R
BAJRAM MEHMET FEJZA KAMEZ K 4 R
GURI QAZIM KUKELI KAMEZ K 4 R
FATMIRJAK ZYMERI KAMEZ K 4 R
GJON GJOVALIN MURATAJKAMEZ K 4 R
HISMET NUHI ZELAJ KAMEZ K 4 R
FATOS IDRIZ HIDAJ KAMEZ K 4 R
ALEKSANDER FRAN LALA KAMEZ K 4 R
XHAVIT NURI KABILI KAMEZ K 4 R
VALDET XHAVIT LIKA KAMEZ K 4 R
GENCBEQIR LIKA KAMEZ K 4 R
"RUSTEM "AVNI" "XHEMAL"RUSTEM"
CLIRIM MUHARREM QERKEZI KAMEZ K 4 R
TOMORRFEIM YMERI KAMEZ K 4 R
HEKURAN REXHEPSHOTI KAMEZ K1R
ISLAMSHABAN MENA KAMEZ K1R
"HASAN"AFRIM" "XHEMAL "" RRUCI KAMEZ K1R
ILJAZ BEJTULLA KRASNIQI KAMEZ K1R
FERITRAMAZAN VRAPI KAMEZ K1R
ISA ABDULLA DUMA KAMEZ K1R
NAZMI SELMAN TAFAKAMEZ K1R
"BAJRAM"ALBERT" "RAMADAN"BAJRAM"
XHEMAL IBRAHIMNDOJ KAMEZ K1R
"BEHAR"RUSTEM" HALITKOLAVERI KAMEZ K1R
NIKOLL MARK PECI KAMEZ K1R
"EQEREM "XHEVAT" "XHEVAT"MEHMET"
LIMAN BAFTJAR ISLAMAJ KAMEZ K1R
YLBER ASLLAN REXHA KAMEZ K1R
PERPARIM XHELAL HYSA KAMEZ K1R
SERVETE RAMAZAN KOLAVERI KAMEZ K1R
QAMIL ADEM KOPANI KAMEZ K1R
SHPETIM HYSEN QOSE KAMEZ K1R
LUAN TOFIKCANI KAMEZ K1R
RUSTEM MEDI ISLAMAJKAMEZ K1R
FATIME EQEREM UKAKAMEZ K1R
SHKELZEN MURAT BALA KAMEZ K1R
SABRIXHETAN LEKA KAMEZ K1R
TONIN FRAN GJONPJETRI KAMEZ K1R
PJETER MARK BUSHGJOKAJ KAMEZ K1R
ARDJAN GJIN TOPJANA KAMEZ K1R
HAVE HALITBEGU KAMEZ K1R
KUJTIMSINAN ALLKURTI KAMEZ K1R
"BESIM"PETRIT" "AVDYL"" GJONAJ KAMEZ K1R
ALEKSANDER FRANGKOLAKAMEZ K1R
GJELOSH NDUE BERISHA KAMEZ K1R
SHEFITHAZIS REXHMATAJKAMEZ K1R
"PERPARIM"ALKET" ALI BALA KAMEZ K1R
NEZIR ASLLAN LUSHI KAMEZ K1R
MUHARREM DILAVER ROCI KAMEZ K1R
SHYQYRITAHIR DERVISHI KAMEZ K1R
NDOCMARK IMERAJ KAMEZ K1R
URIM NURI MELANI KAMEZ K2R
RASIM EMIN BUCI KAMEZ K2R
ALBERT VELI KRRASHI KAMEZ K2R
BESLIMRAME PRENGZAJ KAMEZ K2R
DEDE NDUE KECANI KAMEZ K2R
FADILREXHEP DYBELIKAMEZ K2R
FATOS REXHEP KOLECI KAMEZ K2R
FATMIRE ZYLFISELIMIKAMEZ K2R
"GAZMIR"RAMADAN " "RAMADAN "ILJAZ" COKA
KAMEZ K2R

SADIKARIF SALIALLARI PASK K 2R
NEKI SEFER KALESHI KAMEZ K 4 R

FLAMUR ALI MORINA KAMEZ K 4 R

DOMI KAMEZ K1R

ALTIN IBRAHIM HIDAKAMEZ X
TIXHEDAUT HIDA KAMEZ X

HIKE ADEM SUCI KAMEZ K 4 R

ISUFI KAMEZ K1R

QAMIL NEZIR BAJRAMAJ KAMEZ X
BLERIM QAZIM TROCI KAMEZ X

RIZVALT HYQMET BASHA KAMEZ K 4 R

ALLUSHI KAMEZ K 4 R

MIRUSH MEHMET MAXHAKU PASKUQAN X

KAMEZ K5 R

BURHAN KADRI KADRIA KAMEZ X
PAJTIM FIQIRI KALOSHI KAMEZ X

GZIM LAVDRIMFERATI PASKUQAN X

MEZ K5 R

ZENEL KADRI CEJKU KAMEZ X

PRENGA KAMEZ X

ALI SHABAN BRUCIPASK K 1R
EDUART ZEK MARPEPA PASK K 1R

MERITAN FIQIRI PALIPASK K 1R

KAMEZ K1R

BESTAR FADIL MADRRI KAMEZ K1R
YLLI AHMETSUCI KAMEZ K1R

SADIKISLAMQOKU PASK K 1R

en poseduesit të ndërtimit
pa leje sipas vlerës së
pronës, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave, vetëm nëse ka shprehur më parë vullnetin,
nëpërmjet një kërkese me
shkrim. Sipas ligjit në fuqi,
kur ndërtimi pa leje dis-

ponohet nga një subjekt,
kontrata e kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore
dhe objektit që legalizohet
regjistrohen në emër të subjektit që disponon objektin.
Ndërsa në rastin kur ndërtimi pa leje disponohet nga më
shumë se një person fizik ose
juridik, regjistrimi i pjesëve
takuese mbi pasuritë (parcelë
dhe objekt) kryhet: në pjesë të
pandara, ideale, sipas numrit të
subjekteve; në pjesë takuese të
ndara, sipas marrëveshjes së
nënshkruar ndërmjet subjekteve lirisht dhe të depozituar brenda afatit të vetëdeklarimit. Subjektet mund të
përcaktojnë përveç pjesës
takuese, edhe pjesët fizike respektive nëse ndërmjet tyre
përputhet vullneti.
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MEHDI REXHEP DODAKAMEZ K2R
SKIFTER HAJRI ALLCIU KAMEZ K2R
LEONARD MARK MAKLEKAJKAMEZ K2R
"ARTAN "KIN" "KIN "NDUE" ZFIKAMEZ K2R
BARDHYL HAMIT LUSHA KAMEZ K2R
"HASAN"FIQIRI" "DYLEJMAN"HASAN"
SKANA KAMEZ K2R

•

•

"XHAVIT "MARTIN" "FALI "XHAVIT"

•
•
•
•
•
•
•

XHAFERRIKAMEZ K2R

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MIRUSH FAIK GEZICI KAMEZ K2R
NAZMI SHERIF

TUSKU PASK K 2R

KORB MYRTEZA KORBI PASK K 2R
MOJSIBEQIR LOSHA PASK K 2R
HASAN IBRAHIM AHMETI PASK K 2R
RIFAN ARIFMETA PASK K 2R
GEZIM ALI LALA PASK K 2R
VULLNET BEQIR VEIZI PASK K 2R
ASTRIT RAMADAN MIJA PASK K 2R
DIN SALI BRATIPASK K 2R
BEQIR FEHMI MURATAJ PASK K 2R
SHPETIM HYSEN DAUTI PASK K 2R
SYTKI ISUF LLAPUSHI KAMEZ K2R
DRITAN MARASH PRELA KAMEZ K2R
"ILIR"DAUT"URIM" "DAUT"MURAT"DAUT"
MOLLA KAMEZ K2R
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LEONIDHA DALI HIDAKAMEZ K2R
MUSTAFA HIDER TAFAKAMEZ K2R
SABA LIMAN AFMATAJ KAMEZ K2R
ARDIAN HYSEN ZENELIKAMEZ K2R

LAVDIE KADRI BUCIPASK K 2R
IZET SHABAN DARSI PASK K 2R
DASHAMIR SALI SKOLI PASK K 2R
FEJZULLAADEM MEREPEZA K.1 TE TJERA PEZE
"ADIL"JENUZ" "JENUZ"ADIL" MATA VORE K2
GJULISHANE RAMADAN DAKU VORE K2
HALIM MYRTEZA SHEHI VORE K2
HAKI SULEJMAN KAJMAKU VORE K2
ARMIDA SINAN DERVISHI VORE K2
FITOR MALIQ KASTRATI VORE K2
DILBER ZEJNEL SPAHIUVORE K2
KUJTIM LIMON SIMONI VORE K2
BUJAR RUFAT TUSHA VORE K2
DIN HYSEN REXHMATI VORE K2

HAXHI ISMAIL DODA VORE K 3
XHEVDET ABDULLABYLYKUVORE K 3
PELLUMB MUSTAFA ZELA VORE K 3
"ARDIAN "GEZIM" BEJRUSH MEMAVORE K 3
DERVISHHAMZA STAFA VORE K 3
VATH BAJRAM TOPI VORE K 3
ISMETAGIM ALIU VORE K 3
ILIR XHEMAL MERJA VORE K 3
GANI SEFER ALIU VORE K 3
DALLENDYSHE RIZA GJOKA VORE K 3
DILAVER KASEM ISMAILI VORE K 3
YMER ABDULLA ZELA VORE K 3
BAFTJARRAMAZAN ALIU VORE K 3
BAJRAM HAMDI` HAXHIU VORE K 3
BESNIK QAZIM TOPI VORE K 3
NDRICIM XHEMALMERJA VORE K 3
FORCIM GANI SPAHIUVORE K 3
FEJZULLAABDULLAPICARI VORE K 3
ENI ZENEL MURATI VORE K 3
EMIN XHELADIN LAMA VORE K 3
ASLLAN XHAFERR SIPRI VORE K 3
FERITHYSNI SPAHIU VORE K 3
KONIVORE K 3

NDOCBIBEMANDREJA VORE K 3
ARBEN GANI ISMAILI VORE K 3
SAMI SULEJMAN MICAJ VORE K2
KUJTIM BAJRAM ELEZAJ VORE K2
ERVIS/ALEKS ALEKS/HASAN DOBRA/DOBRA K A RONALD SHEMSEDIN ILNICA KAMEZ K 4 R
RIZA BRAHIM KECA KAMEZ K 4 R
ARTUR/LUMESHAHIN/SALI POKA/POKA
ERBLIN ZENEL MULGECI KAMEZ K 4 R
ENVER HAZIR LIKA KAMEZ K 4 R
CANE HAXHI MUJAKAMEZ K 4 R
BLERIM/HAXHI SELMAN/SELMAN MUCA/
MUCA KAMEZ K 4 R

•
•
•
•
•
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BESNIK ESAT HOXHA KAMEZ K 4 R
BEHAR SADRI RRAHMANI KAMEZ K 4 R
ARDIAN KASAM HASANAJ KAMEZ K 4 R
ERLET DILAVER BURRELIKAMEZ K 4 R
FATMIRRAM DUNISHA KAMEZ K 4 R
FATMIR/SHPETIM SELMAN/
SELMANCIKAMEZ K 4 R

•
•
•
•

FESTIM DEMIR REXHMATI KAMEZ K 4 R
HISMET RAMADAN BARHANI KAMEZ K 4 R
ILIR HAMIT PLLOCI KAMEZ K 4 R

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KUJTIME XHEMAIL KOLECI KAMEZ K 4 R
NEZIR SHEFKICEJKU KAMEZ K 4 R
ROLAND ESAT HOXHA KAMEZ K 4 R

YTBIJE IDRIS PYSQYLI KAMEZ K 4 R
ZEF/KOL NDUE/ZEF GJETA/GJETA KAMEZ K 4 R
ERMAL GJON DEDA KAMEZ K 4 R
DASHAMIR/YLLI MUHAREM/MUHAREM
GAZMEN ZEF NDOU KAMEZ K 4 R
SKENDER METAN HASRAMA VORE K1
FATMIRE ZYBER DEMIRXHIU VORE K1
ARBER QEMAL MEMA VORE K1
RAMAZAN MUHARREM MARKUVORE K1
KRASNIQSHAIP KRASNIQI VORE K1
TASIMSHAIPKRASNIQIVORE K1
ILIR BESIMPELLUMBI PASK K 2R
OSMANKASEM MISKU PASK K 2R
XHIL ZYBER PERGJEGJI PASK K 2R
PETRITRIZASUFAPASK K 2R
REXHEP VELI RUCI PASK K 2R
ISMAIL MEHMET KUPA PASK K 2R
RAMIS REXHEP SHEHI PASK K 2R
SHAQIR RIZA SUFA PASK K 2R
ADEM RASIM SELAMI PASK K 2R
MEDAT SULEJMAN RUBLA KAMEZ K2R
SABRISELMAN CUPANI KAMEZ K2R

•
•
•

HAXHI ZENUNGJIDIAPASK K 2R
GANI HALILKOLGJINI KAMEZ K5 R
LAVDIE/KUJTIMBAFTJAR/PETRIT HALILI/
HALILI KAMEZ K5 R

•
•

BESNIK HYSNI GJINOLLARI KAMEZ K5 R
FATMIR/VIGON GANI/FATMIRBILALAJ/
BILALAJ KAMEZ K5 R

•
•
•
•
•
•
•
•

SAMET ALI QOKU KAMEZ K5 R
AGRON KAPLLAN RRUCI KAMEZ K5 R
ISMAIL ASLLAN ELEZIKAMEZ K5 R
MARK PREL NIKA KAMEZ K5 R
SABRIALIMULKURTI KAMEZ K5 R
LULZIM XHAVIT SINANI KAMEZ K5 R
PAL GJIN GJINI KAMEZ K5 R
NAZMI/HAVE SADIK/DEMIR CERPIA/CERPIA
KAMEZ K5 R

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELES ISUF FISHTIKAMEZ K5 R
PAJTIM MEHDI KASEMI KAMEZ K5 R
GJEVALIN PJETER ZEFI KAMEZ K5 R
GEZIM NAZIF META KAMEZ K5 R
NASIBI DAUT DALTI KAMEZ K5 R
ISMAIL YMER TAFA KAMEZ K5 R
ADEM ISUF MEHMETAJ KAMEZ K5 R
ALI AHMET AHMETI KAMEZ K5 R
TONIN HAMEZ DEDAJ KAMEZ K5 R
LUFTAR/JETMIR/ALI/MENTOR/ARBEN ALI/
KAMEZ K5 R

RAMAZAN SINAN MUSTEQJA KAMEZ K2R
BAJRAM SHERIF BRUCI KAMEZ K2R
SADIKREXHEP GJOKA KAMEZ K2R
SKENDER AZEM GECA KAMEZ K2R
AGRON MUHARREM CANIKAMEZ K2R
TOFIKFALIRUSI KAMEZ K2R
ERVIN RAMAZANQOSE KAMEZ K2R
SADIN HALIL SAVA KAMEZ K2R
NJAZIRAMADAN MATAKAMEZ K2R
FLORANT RAMADAN AGOLLI KAMEZ K2R
TON MARTIN DODA KAMEZ K2R
EDI SKENDER KOTARJA KAMEZ K2R
ARJAN TAHIR VATA KAMEZ K2R
ARDIAN SHEFKI KORAQI KAMEZ K2R
NDOC/AGRON SALI/NDOC RRUCAJ/
SKENDER XHEMALI HITHI KAMEZ K2R
LUAN IDRIZ CELAJKAMEZ K2R
ASLLAN ISMAIL LUSHI KAMEZ K2R
ARIF BALICELAJ KAMEZ K2R
XHEVAHIR QAMIL KOCA KAMEZ K2R
BESIMISMAIL KAMERRIKAMEZ K2R
DEFRIM RASIM PERSEKU KAMEZ K2R
DRITASHAQIR BEQIRI KAMEZ K2R
HAXHI SHYQIRI BEGU KAMEZ K2R
CEN HALITSELIMAJ KAMEZ K2R
HAZISSULEJMAN VLASHI KAMEZ K2R
SADRI MALIQ VOJA KAMEZ K2R
POLIKRON SHABAN METALIA KAMEZ K2R
GENTI BEJTULLA BALLIU KAMEZ K2R
AGIM VAHIDPEPOSHI KAMEZ K2R
SAIMIR RRAHMAN DISHA KAMEZ K2R
KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPERISE KAMEZ K2R
KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPERISE KAMEZ K2R
KOMUNITETi MYSLIMAN I SHQIPERISE KAMEZ K2R
DEMIR/URIMKURTISH/DEMIR REXHMATAJ/
HAMZA NJAZISITAKAMEZ K2R
RUSTEM HAQIF LATA KAMEZ K2R
ZYBER/NAILERASIM/FARIZ ZYBERAJ/
ILIA RRUSTEM MAZRREKU VORE K 3
RASIM ZYBER DERVISHI VORE K 3
HAZIZMUHARREM PERZHILLA VORE K 3
SHABAN OSMAN MUCAVORE K 3
BLERIM/XHEMAL XHEMAL/SAIT HILAJ/
FERITMURAT ISTREFI VORE K 3
PERPARIM RUFAT CENA VORE K 3
XHABIR HAMIT SINA VORE K 3
BAJRAM HYSNI DRAGJOSHI VORE K 3
SALI SHABAN SALLAHI VORE K 3
BLEDAR XHEMALI CEKA VORE K 3
NEBI SABRILITA VORE K 3
HALILMUHARREM KARAKUSHI VORE K 3
KADRI VELI GJUNI VORE K 3
SKENDER HARUN BUDLLA VORE K 3
FERITHAMDI MEMA VORE K 3
KADRI IDRIZ GJORLLAKU VORE K 3
FATOS ISMAIL GJIKA VORE K 3
SALI HALILKURTI VORE K 3
PAJTIM FARISALIU VORE K 3
BESIMELEZ BEQIRI PASK K 2R
XHELAL HASAN LALA PASK K 2R
ADIF MAZLLAM ZERE PASK K 2R
SEAT IBRAHIM SKENDERI PASK K 2R
SKENDER SADIK HYSA PASK K 2R
SABA/FATIME HAMID/SABRI MURATI/MURATI
PASK K 2R

•
•
•
•

SKENDER RIZASELITA PASK K 2R

HYLMI/MEXHIDE HAXHI/HAZIZ ]

HILAJVORE K 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEHMET YMER TOBLI PASK K 2R

ALI/LUFTAR/ALI/ALI DEDA/DEDA/DEDA/DEDA

ZYBERAJVORE K 3

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PETRITISLAM ABAZAJ KAMEZ K2R

REXHMATI KAMEZ K2R

ISNI/DESTAN SHEFKI/SHEFKI
MUJA/MUJA KAMEZ K 4 R

XHEVRIJE XHAFERKAZIUKAMEZ K 4 R

RRUCAJ KAMEZ K2R

ZYBER SHAQIR SHIRA VORE K2

KAMEZ K 4 R

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"NAZMI"AGIM" SABRI SHEHU VORE K 3
SEFER RESHIT

SHEMSEDIN XHEMALI GJANA KAMEZ K 4 R

DISHA/DISHA KAMEZ K2R

SINAN RAMAZANKAJMAKU VORE K 3

MEZ K 4 R

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BASRIDESTAN LAMI VORE K2
KUJTIM ABAZ SHAMKU VORE K 3

SETKIJE SADIK DOMI KAMEZ K 4 R

MERKOHASANIKAMEZ K 4 R

BASHKIM RESHIT FEJZO KAMEZ K2R
XHEVAT SADIK SHEHI KAMEZ K2R

SEJDIN/SADIJESULEJMAN/ASLLAN KURTI/
KURTI KAMEZ K 4 R

SHAIPBAJRAM ISTREFI KAMEZ K2R

KASTRIOT HALIM KINGJI PASK K 2R
SHAIPILJAZ LALA PASK K 2R
YLBER MILAIM SINAJ PASK K 2R
BESNIKSHABAN TAFAPASK K 2R

•
•
•

SALI QAMIL XHECUKAKAMEZ K5 R
SAMI MUHARREM DACI KAMEZ K5 R
KUJTIM/VJOLLCA ADEM/QAZIMKOXHA/
KOXHA KAMEZ K5 R

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SABRIYMER TAFA KAMEZ K5 R
BUJAR REXHEP ADEMI KAMEZ K5 R
FEJZULLAASLLAN ISLAMAJ PASK K 2R
XHELAL HAVZISMACI PASK K 2R
KOLE PREK RUCI PASK K 2R
IMER ALIFEJZA PASK K 2R
ZAHIDE XHEMALLUSHA PASK K 2R
IDAIM MISLIM IVANI PASK K 2R
SADIN HALIL SAVA KAMEZ 3P
XHAVIT NURI KABILI KAMEZ 3P
CEN ELEZ MESHI KAMEZ 3P
SELMAN/KUJTIM/IMERMAHMUT/SELMAN/SELMAN
PIRA/PIRA/PIRA

•
•

KAMEZ 3P

SHABAN XHEMALLLANI KAMEZ 3P
GJOVALIN/ANTON/PAULIN MARK/MARK/MARK
NDOJ/NDOJ/NDOJ KAMEZ 3P

•
•
•
•
•
•

PETRIT ASLLAN CUPIKAMEZ 3P
MARK LUSH HYSAJKAMEZ 3P
ARBEN BAJRAM MADANA KAMEZ 3P
BESNIK SKENDERKODRAKAMEZ 3P
RAMIZ QAZIM HASA KAMEZ 3P
AZEM/ELTON ETHEM/ETHEM
BACI/BACI KAMEZ 3P

•

LEONARD/RUSHDI HALIL/HALIL
SADIKAJ/SADIKAJ KAMEZ 3P

•
•

BESMIR NEZIR MULGECI KAMEZ 3P
MAJLINDA/AGIM VELI/HASAN IMERAJ/
IMERAJ KAMEZ 3P

•
•
•
•

ZYBER IBRAHIM MEMA KAMEZ 3P
ARBEN MEHMET PESHKU KAMEZ 3P
SATBEREQAZIM LEKA KAMEZ 3P
ELSON/TAULANT REFIK/FERIK DANI/
DANI KAMEZ 3P

•

LULZIM/SELIM SELIM/REXH QEMA/QEMA
KAMEZ 3P

•
•
•
•

SOKOL MYRTEZA LALO KAMEZ 3P
ISMAIL XHEMAL MESAJA KAMEZ 3P
ENVER HALIT KALAVERI KAMEZ 3P
AVNI/HAKI RRUSTEM/RRUSTEM MORINAJ/
MORINAJKAMEZ 3P

•
•

SHKURTE MAN DIBRA KAMEZ 3P
PETRIT/ILIR NEZIR/NEZIR CANI/CANI
KAMEZ 3P

•
•

BUJAR AHMET SUCIKAMEZ 3P
RRUSTEM/AVNI TAF/RRUSTEM AHMATI/
AHMATIKAMEZ 3P

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OSMAN ELES KAZIU KAMEZ 3P
ROLAND EMIN TERSHALLA KAMEZ 3P
MARJETASELMANBAJRAMI KAMEZ 3P
LAVDI BAJRAM DUSHKU KAMEZ 3P
RESMIE ZENEL DOCI KAMEZ 3P
ADEM MUSTAFA HIDRIKAMEZ 3P
MIRBAN XHAVIT LIKA KAMEZ 3P
SHKELZEN YLLI DANIKAMEZ 3P
ARTUR/DAVE BAFTJAR/LLESH SIRIXHI/
SIRIXHI KAMEZ 3P

•
•

XHEVAT ISMAIL RUSIKAMEZ 3P
RAMADAN/NILKE ISMAIL/ZENEL LEKA/
LEKA KAMEZ 3P

•
•
•
•
•
•
•

ADEM HAZIZMARGJONI KAMEZ 3P
HAJRIE ASLLAN MENA KAMEZ 3P
RAMAZAN ISUFRASHA KAMEZ 3P
FATBARDHAXHEMAL META KAMEZ 3P
AHMET MEHMET BEGU KAMEZ 3P
ELMIJE YMER DURAKU KAMEZ 3P
HYSEN/DAVE HAXHI/DIN XHOKOLA/
XHOKOLA KAMEZ 3P

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NAIM ASLLAN CUPIKAMEZ 3P
IBRAHIM ISAK KOKA KAMEZ 3P
FATION RAMAZANQOSE KAMEZ 3P

BANUSH EMIN CELA KAMEZ 3P
DESTAN HAXHI ZUNA KAMEZ 3P
FIQIRIMUSTAFA FEJZA KAMEZ 3P
SULEJMAN VATH LUZI KAMEZ 3P
KLEVIS NURI MELANI KAMEZ 3P
IDRIZ HAJRULLA MORINA KAMEZ K10B
ARDIAN ENUZ BILLA KAMEZ K10B
RREMZI ZYBER HOTIKAMEZ K10B
RAMIZ HYSEN KTHELLA KAMEZ K10B
MEDI MALIQ KASEMI KAMEZ K10B
SHABAN ASLLAN GJECI KAMEZ K10B
MARTIN MARK RAJTA KAMEZ K10B
MURAT HAN BULICA KAMEZ K10B
ARTAN MARTIN RAJTA KAMEZ K10B
HAXHI SEIT VATA KAMEZ K10B
SEFER SHAQIR TROCI KAMEZ K10B
FETAH HAJDAR PUCIKAMEZ K10B
BASTRIIBRAHIM ZYBERAJKAMEZ K10B
FATMIRSALI BASHA KAMEZ K10B
SHEFQET XHELAL KOTARJAKAMEZ K10B
SAFET HAZIZ NIKA KAMEZ K10B
XHELILISLAM HERENI KAMEZ K10B
ZENEL BINAK TOBLI KAMEZ K10B
SHERIF BAJRAM SEFA KAMEZ K10B
ADEM SEFER KURTI KAMEZ K10B
GEZIM XHEMALI ALIAJ KAMEZ K10B
FAIK HALILKACAKAMEZ K10B
AVNI QEMAL RATA KAMEZ K10B
ISUF AQIF VOGLI KAMEZ K10B
MENTOR XHELADIN BUCIKAMEZ K10B
BISLIM,LUTFI FET,BISLIM DACIKAMEZ K10B
LATIF BEQIR KAJO KAMEZ K10B
BILBIL BAJRAM TOSUNI KAMEZ K10B
MYRTEZA ALI HYSA KAMEZ K10B
ADRIATIKGEZIM XHEFERASI KAMEZ K10B
VEHBIJAKUP RECI KAMEZ K11 B
MYZAFER RUFAT CENA KAMEZ K11 B
ZIJAHALILKURTASHI KAMEZ K11 B
PAL PREND UKSHINI KAMEZ K11 B
HAVZIVESEL KRASNIQI KAMEZ K11 B
XHEMAL ISUF GJABRIKAMEZ K11 B
NDOCGJELOSH STAKA KAMEZ K11 B
MANE SADIKGOCA KAMEZ K11 B
UKETAHIRCEK KAMEZ K11 B
DIJE DALI DERVISHIKAMEZ K11 B
FRAN KOL PJETERGJOKAJ KAMEZ K11 B
KOLMARK HASAJ KAMEZ K11 B
BARDHOK REXHEPKRAJA KAMEZ K11 B
AZEM SHABAN HOXHAJKAMEZ K11 B
SELIMHAXHI VOKAKAMEZ K11 B
ARIF BAJRAM GJURRA KAMEZ K11 B
KUJTIMKAMBER LEKA KAMEZ K11 B
SHAQIR SADIK CANAMETIKAMEZ K11 B
ILIA NIJAS OSMANI KAMEZ K11 B
XHEMALI GANI ZYBERIKAMEZ K11 B
TONIN MARASH HYSA KAMEZ K11 B
ILIR IBRAHIM MENA KAMEZ K11 B
SADIKXHELILHODA KAMEZ K11 B
NAZIFRAMAZAN CELIKU KAMEZ K11 B
LODOVIKGJIN RAJTA KAMEZ K11 B
MALOSMAN ALLARAJ KAMEZ K11 B
RUFAT RIZACOLLAKU KAMEZ K11 B
JEMINXHELADIN LAMA KAMEZ K12 B
SHAHIN OSMAN RAMOLLARI KAMEZ K12 B
SHEMSI QEIM KARASANI KAMEZ K12 B
AFRIM AGRON

SHKURTIKAMEZ K12 B

FLAMUR RAMADAN KRASNIQI KAMEZ K12 B
IBRAHIM XHEMALELEZIKAMEZ K12 B
VATH SHEFQET GJONI KAMEZ K12 B
XHAVIT SEJDIN DHJARI KAMEZ K12 B
MUSTAFA SELMANREXHA KAMEZ K12 B
NASIPRIZA RECI KAMEZ K12 B
ASLLAN HASAN LUSHI KAMEZ K12 B
FADILSADIKISMALAJ KAMEZ K12 B
RAMAZAN SADIK LOSHA KAMEZ K12 B
ABAZ HALILSELITA KAMEZ K12 B
FLORIN ALI SIMONI KAMEZ K12 B
GAZMEND MURATHASA KAMEZ K12 B
SAMI HALILKASTRATIKAMEZ K12 B
HASAN SELIM PEPOSHI KAMEZ K12 B
MENTOR SHEFQETSINANI KAMEZ K12 B
PELLUMB ENVERMYSLIMAJ KAMEZ K12 B
ZAIM DALI HALILAJ KAMEZ K12 B
NESRET RRAHMAN TEFERICI KAMEZ K12 B
YLLI IBRAHIM CACA KAMEZ K12 B
QEMAL HYSEN KASTRATI KAMEZ K12 B
YLVIIBRAHIM DISHA KAMEZ K12 B
REMZI ESAT GURI KAMEZ K12 B
SADIKSHABAN KURTI KAMEZ K12 B
SHEHAP HAMDI KRASNIQI KAMEZ K12 B
ABDULLA ISLAM ELEZAJ KAMEZ K12 B
KUJTIMHAN XHOKOLA KAMEZ K13 B
LUTFIHAKIKCERPJA KAMEZ K13 B
RUSHIT,LULZIM DALIP,RUSHIT CERPJA
KAMEZ K13 B

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADIL SELIMCARA KAMEZ K13 B
SHPETIM HASAN HOXHA KAMEZ K13 B
NUREDIN ZENEL TOTA KAMEZ K13 B
IBRAHIM MAHMUT NIKAKAMEZ K13 B
BESNIKHASAN ELEZI KAMEZ K13 B
SHPEND ZENEL DOCI KAMEZ K13 B
DALI LIMAN DOCI KAMEZ K13 B
ARBEN HYSNI IMERI KAMEZ K13 B
SHERIF QAZIM LEKA KAMEZ K13 B

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ILIR HYSEN DAUTI KAMEZ K13 B
IBRAHIM RAMADAN BILJA KAMEZ K13 B
ADEM RIZA BARDHOCI KAMEZ K13 B
HYSNI XHELADIN CUBI KAMEZ K13 B
HARUN ORHAN SHKIRA KAMEZ K13 B
LAVDRIN RUSHIT ISLAMAJ KAMEZ K13 B
BESNIK ALI RUCI KAMEZ K13 B
ZADE MALIQ ZEZIRAJKAMEZ K13 B
REXHEP HAXHIU NELAJ KAMEZ K13 B
CEN HALITCOKA KAMEZ K13 B
SELIMZAIM MARKU KAMEZ K13 B
ISMAIL DAN KOLECI KAMEZ K13 B
SABRIMEHDI SHAHU KAMEZ K13 B
CEN XHEMAL LALA KAMEZ K13 B
SULEJMAN HASAN LEKA KAMEZ K13 B
HALIM DEMIR BISLIMI KAMEZ K13 B
MUSAR SELMAN MELI KAMEZ K13 B
LUAN OSMANTUSHA KAMEZ K13 B
AGIM HALILSELMANLLARI KAMEZ K13 B
APOSTOL FRAN GJONPJETRI KAMEZ K13 B
MISIM BAJRAM GJOKA KAMEZ K13 B
OSMAN MEVLUT PLAKU KAMEZ K13 B
BATO MUSA KACIQI KAMEZ K13 B
LULEZIM NZIR SHPATAKAMEZ K13 B
XHEP IBRAHIM ZYBERAJ KAMEZ K13 B
SHYQYRIRAMADAN PEKA KAMEZ K13 B
KADRI AHMET NEZIRI KAMEZ K13 B
DRITN HALIT SELMANLLARI KAMEZ K13 B
SELAMI XHEMA JATA KAMEZ K13 B
SKENDER ASLLAN KARAJ KAMEZ K16 B
GEZIM OSMANDUKA KAMEZ K16 B
ALI XHELAL GJORGJI KAMEZ K16 B
GANI MUSLI DRENIKAMEZ K16 B
OSMAN QAMIL LAME BERXULLE K16 B
SHAQIR KADRI BALA PASKUQAN K16 B
MERSIM FEHMI ISLAMAJ PASKUQAN K16 B
SAMI QAZIM LACI PASKUQAN K16 B
DIAMANTHEKURAN BURGU PASKUQAN K16 B
HAJREDINSHABANBRESA KAMEZ K16 B
SHAQIR VELI VANI KAMEZ K16 B
PETRIT IBRAHIM KOVACIKAMEZ K16 B
FRAN ZEF PJETERGJOKAKAMEZ K16 B
XHEVAHIR ASLLAN MORINA KAMEZ K16 B
MEHMET ALI KOLECI PASKUQAN K16 B
SAMI ASLLAN ALLUSHI KAMEZ K16 B
NDRICIM ISMAIL DISHA KAMEZ K16 B
GENTIANALI SPAHIU KAMEZ K16 B
LULZIM ISMAIL KURTI KAMEZ K16 B
HAMDI CAN MARKU KAMEZ K16 B
SHYQYRIEEQEREM DAIUKAMEZ K16 B
XHEVAHIR ALI SIMONI PASKUQAN K16 B
SELIMBESHIR TOSHI KAMEZ K16 B
SAMI BAJRAM TROCIKAMEZ K16 B
HAMDI SALI UKA PASKUQAN K16 B
GEZIM ALI KOLECI PASKUQAN K16 B
DED NDUEDEMA KAMEZ K16 B
HAXHI HAN KOLDASHIKAMEZ K16 B
CELSHABAN PROZLLOMI PASKUQAN K17 B
BESIMHIDER LETI PASKUQAN K17 B
SHEFKI DALIP MEMA KAMEZ K17 B
GURI SAHITLLESHI KAMEZ K17 B
HALILMEHMET MUCAJ KAMEZ K17 B
HAZRET RUSTEM NEZA KAMEZ K17 B
NIKOLL NDOC MALAJ KAMEZ K17 B
ALBERT MEHMET SULA PASKUQAN K17 B
LIRIM ARIF DISHA KAMEZ K17 B
RIZA BERAM ELEZI KAMEZ K17 B
DEMIR HAKILALA KAMEZ K17 B
ARTAN NUREDIN TAFAKAMEZ K17 B
TOM LLESH MARGJINI KAMEZ K18 B
MALIQ MISIM ZEKA KAMEZ K18 B
SHPETIM RAMADAN PALI KAMEZ K18 B
ZAIM RAMADAN GASHI KAMEZ K18 B
RAMAZAN HAKIK TROCI PASKUQAN K18 B
JASHAR DALI AJAZI KAMEZ K18 B
NERTILA SALI LACI PASKUQAN K18 B
AGIM REXHEP MEMA PASKUQAN K18 B
TOM GJON LLESHAJ PASKUQAN K18 B
MEVLAN VESEL SULA PASKUQAN K18 B
REXHEP SELIM LEKA KAMEZ K18 B
SOKOL MIRASH NIKA PASKUQAN K18 B
HABIBISLAMKICI KAMEZ K18 B
GJON GJON RAJTA KAMEZ K18 B
FIQIRIMEHMET LUSHA KAMEZ K18 B
BAJRAM HAJDARDEMAJ KAMEZ K18 B
MARK NDUEGJOKA PASKUQAN K18 B
PRENG GJINRAJTA KAMEZ K18 B
ALI NEVRUS PODA FARKE K18 B
AGRON SHAQIR CELA FARKE K18 B
HYSEN MUSTAFA NDREU KAMEZ K18 B
MENSUR ISMEN GJICI KAMEZ K18 B
SHPETIM FERIT KACA PASKUQAN K18 B
DUKAGJINABDURRAHIM ABAZI KAMEZ K18 B
FLAMUR ABDYL CELIKU PASKUQAN K18 B
AGIM OSMANKALESHI PASKUQAN K18 B
FLAMUR HAMDI HIDAJ KAMEZ K18 B
SIMON GJON SOKOLI PASKUQAN K18 B
SHABAN BAJRAM TAFHASAJ KAMEZ R
MARKO GEG LEGISIKAMEZ R
RASIM QERIM BRATI KAMEZ R
LAZAM SABRI HALILAJKAMEZ R
FRAN NDUEMHILLI KAMEZ R
BAJRAM HAMIT QENANAJ KAMEZ R
NDRICIM LATIF HOXHA KAMEZ R

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RUZHDI HALIT KAMBERI KAMEZ R
DILAVER DILAVER SHTREZI KAMEZ R
MUSA SALIISUFAJKAMEZ R
INDRIT AHMET GJIKOLA KAMEZ R
BUJAR RIZABAJRAMAJZALL-MNER R
SABRIYMER LAMI ZALL-MNER R
AVDI RAMAZAN CANIZALL-MNER R
SAMI GANI DYBELI BERXULLE R
PAJTIM NAIM LUSHI BERXULLE R
SADIKBAJRAM NDREU PASKUQAN R
FERITILJAZ LALA PASKUQAN R
LUTFISALILITA PASKUQAN R
RAMAZAN REXHEPMIFTARIPASKUQAN R
MALE IBRAHIM HIDRI PASKUQAN R
SOKOL SINAN KOLDASHI PASKUQAN R
SKENDER HALIT HOXHA PASKUQAN R
ILIR HAMDI ISLAMAJ PASKUQAN R
SELMAN SHABANBULICA PASKUQAN R
FATLI JEMINMECOLLARI PASKUQAN R
IMER ISLAMPEPOSHI PASKUQAN R
RUSTEM LIMAN KAZIU PASKUQAN R
HAQIF,LUTFI RUSHIT,HAQIFKADRIA PASKUQAN R
FATMIRLAZAM KACA PASKUQAN KP
ILJAZ TAF BILLA PASKUQAN KP
DRITAN HALIT SELMANLLARI PASKUQAN KP
VJOLLCA HALIT MOLLA PASKUQAN KP
IBRAHIM SELMANBURGU PASKUQAN KP
SHABAN HALIT CENAJ PASKUQAN KP
PERPARIM RRAIF ZERKA PASKUQAN KP
SULEJMAN MEHMET CANIPASKUQAN KP
FITIM RAMLALA PASKUQAN KP
PASHUK MARK PRENGA PASKUQAN KP
DRITAN OSMAN NDREU PASKUQAN KP
GENCI DEFRIM TASHO PASKUQAN KP
ALBANA SHABANSINANI PASKUQAN KP
JANI JORGOAGORA PASKUQAN KP
RUSTAN BAJRAM SHEHU PASKUQAN KP
NAIM GAFURRBICI PASKUQAN KP
QEMAL HIM PUCI PASKUQAN KP
AHMEDIESALI DACIPASKUQAN KP
EDUART RUSTEM DULELLARI PASKUQAN KP
HYSNI HATEM DOMI PASKUQAN KP
BASHIM MUHARREM TROCI PASKUQAN KP
JASHAR ADEM HYSENAJ PASKUQAN KP
BESNIKALI RUCI KAMEZ KP
OSMANNEBIMICI KAMEZ KP
SELIMZAIM MARKU KAMEZ KP
RAMADAN XHEM DOGJANIKAMEZ KP
SHYQYRIRAM PEKA KAMEZ KP
SHEFQET HALIL SPAHIUKAMEZ KP
GAZMEN RRAHMAN VATA KAMEZ KP
KADRI HASAN MUCA KAMEZ KP
REFIKRIZA HODA KAMEZ KP
NAIM HAMIT LALA KAMEZ KP
SEJFULLASUL HAJDINI KAMEZ KP
SKENDER ZOG BARDHI KAMEZ KP
LIHE RAMADAN SHEHU KAMEZ KP
ISMAIL ZENEL DERVISHI KAMEZ KP
XHEM IBISH MORINA KAMEZ KP
HALIM HAZIS DERVISHI KAMEZ KP
FATJON ELEZ CANIKAMEZ KP
BUJAR TASIMVEHAPAJ KAMEZ KP
KAMBER QEMAL SINA KAMEZ KP
RAMAZAN REXHEPLEKA KAMEZ KP
PERPARIM MARK PJETRI KAMEZ KP
QATIPMEHDI NDREU KAMEZ KP
FATMIRISMAIL KOLECI KAMEZ KP
SAJMIRDED BUSHGJOKAJ KAMEZ KP
LULZIM NEZIR SHPATAKAMEZ KP
SHAQIR HAQIF KACA KAMEZ KP
TAFIL MIFTARTROCIKAMEZ KP
LUTFIAHMET AHMETI KAMEZ KP
VELI BAJRAM ISUFI KAMEZ KP
ARJAN ALI JATA KAMEZ KP
TEFIKHALITLUSHA KAMEZ KP
AZEM MALIQ SEFA KAMEZ KP
BESIMBESIMKOLDASHIKAMEZ KP
MUS SADIKISLAMAJ KAMEZ KP
ISMETAQIF ISUFIKAMEZ KP
RAMAZAN ZENEL ZITAKAMEZ KP
KUJTIMHYSNI CARA KAMEZ KP
LUTFIHAXHI MUJAKAMEZ KP
PETRITMYFTAR TROCI KAMEZ KP
LUIGJDEDPRENDI KAMEZ KP
FIQIRITASIM QINAMI KAMEZ KP
PERPARIM XHEMIL TAFHASI KAMEZ KP
QAMIL ELMAZ QERPJA KAMEZ KP
GANI HASAN BRAHAJ KAMEZ KP
FATBARDH REXHEP METALAJ KAMEZ KP
ZYBER ISLAM DEMLEKA KAMEZ KP
HEKURAN ESAT HOXHA KAMEZ KP
HALILZENUNSOKOLI KAMEZ KP
HAZISSYL SELIMAJKAMEZ KP
ALBERT ALI FETIU KAMEZ KP
GJELOSH KOLE PJETERGJOKAJ KAMEZ KP
MELAIM BASHKIM HARACIU KAMEZ KP
ISMAIL BAJRAM KURTI KAMEZ KP
AVDI RAMADAN RAMA KAMEZ KP
VASIL XHAVIT TAFA KAMEZ KP
IDRIZ MAKSUT STANAKAMEZ KP
ALI HAKIKVLADI KAMEZ KP
FATIME RAMADAN DANI KAMEZ KP
QAMIL CUP DODA KAMEZ KP
BERNARDA DILAVER HYSA KAMEZ KP
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Policia: Dera u hap me çelës kopil, autorët banorë të zonës ose të njohur të familjes

Vidhen 3 mln lekë në shtëpinë e
nënës së ministrit të Energjetikës
Liri Gjiknuri: I kisha kursyer nga pensioni
Xhensila Kodra

P

ersona ende të paiden
tifikuar nga policia
kanë vjedhur një
shumë parash si dhe disa bizhuteri në banesën e nënës
dhe vëllait të ministrit të Energjetikës dhe Infrastrukturës, Damian Gjiknuri.
Burime pranë Policisë së Tiranës bënë dje me dije se
ngjarja ka ndodhur mesditën e së martës, në rrugën
"Maliq Muça", ndërsa në shtëpinë e Liri Gjiknurit janë
marrë 300.000 lekë të reja. Në
momentin e ngjarjes, nuk ka
pasur njeri në banesë. Sipas
burimeve, 67-vjeçarja ka deklaruar se kishte dalë nga
shtëpia rreth orës 9 e gjysmë
për të bërë pazarin dhe në
drekë, kur kishte shkuar në
banesë kishte konstatuar se
ishte vjedhur. "Nga shtëpia
kam dalë rreth orës 09:30
dhe jam kthyer në rreth
orës 12:30. Dola të bëja pazarin dhe kur jam kthyer,
pasi bëra gati drekën, hyra
në dhomë dhe pashë që diçka nuk shkonte. Disa gjëra
nuk ishin në vendin që i
kisha lënë unë, dhe menjëherë hapa sirtarin ku lija
gjithmonë paratë që kurseja nga pensioni, dhe aty nuk
kishte asgjë", - ka deklaruar në polici 67-vjeçarja. Burimet e lartpërmendura pohuan më tej, se kjo është
hera e dytë që bastiset banesa e familjarëve të ministrit
Gjiknuri. Ngjarja e parë ka
ndodhur në tetor të vitit të

Pallati ku jeton
Liri Gjiknuri


DEKLARATA
"Nga shtëpia kam dalë rreth orës 09:30 dhe jam
kthyer në rreth orës 12:30. Dola të bëja pazarin
dhe kur jam kthyer, pasi bëra gati drekën, hyra në
dhomë dhe pashë që diçka nuk shkonte. Disa
gjëra nuk ishin në vendin që i kisha lënë unë, dhe
menjëherë hapa sirtarin ku lija gjithmonë paratë që
kurseja nga pensioni, dhe aty nuk kishte asgjë"
shkuar, ku autorët kishin
marrë rreth 20 milionë lekë
të vjetra. Menjëherë pas ngjarjes, policia nisi hetimet
për të identifikuar dhe zbuluar autorët e vjedhjes të së
martës. Në polici janë shoqëruar mbi 20 persona, 2 prej
të cilëve janë të ndaluar.
Burimet thanë se këta dy
persona nuk kanë lidhje me
vjedhjen e banesës, por se
dyshohet të jenë autorë të
ndonjë vjedhjeje tjetër të
ndodhur në kryeqytet, pasi
në makinë në momentin e
ndalimit iu gjetën me vete

maska dhe pranga.

NGJARJA

Banesa e Liri Gjiknurit
dyshohet të jetë vjedhur
rreth orës 11:00 në kohën
kur në shtëpi nuk ka pasur
familjarë. 67-vjeçarja, sapo
ka shkuar në banesë dhe ka
konstatuar se në dhomën e
saj të gjumit ishin lëvizur
disa sende shtëpiake, ka
menduar se diçka nuk shkonte. Kur ka hapur sirtarin
për të parë paratë që kishte
kursyer nga pensioni, ka
konstatuar se aty nuk kishte asgjë. E moshuara ka

United Nations Development Programme

parë se në shtëpi i mungonin edhe disa bizhuteri, dhe
menjëherë ka lajmëruar policisë. Këta të fundit, mbërritën menjëherë në vendin e
ngjarjes dhe nisën punën
për zbardhjen e plotë të rrethanave. Burime pranë
grupit hetimor pohuan dje
për "GSH", se për të hyrë
brenda në banesë, autorët
mund të kenë përdorur çelës
kopil, pasi as dera kryesore
nuk ishte e dëmtuar si dhe
asnjëra nga dritaret e shtëpisë. Hetuesit kanë ngritur dyshime se autorët
mund të jenë banorë të
zonës, ose persona që kanë
njohje me familjen Gjiknuri, dhe se kanë pasur dijeni për lëvizjet e 67-vjeçares.
Nga ana tjetër, një burim i
sigurt pranë policisë pohoi
dje për "GSH" se në lidhje me
këtë ngjarje dyshohet të ketë
gisht një djalë rreth 17 vjeç,
nga Tirana, për të cilin policia ka gati një vit që është
vënë në ndjekje të tij. Për
hetuesit, ky person dyshohet
të jetë autor edhe i disa ngjarjeve të tjera në kryeqytet.
"Jemi duke hetuar në disa pista për kapjen e autorëve të
krimit. Nisur nga fakti se në
banesë nuk gjetëm shenja
gishtash, dyshojmë se autorët mund të kenë përdorur
çelës kopil. Kemi informacion se kohët e fundit në vendin tonë kanë hyrë nga Anglia disa pajisje që kapin
vlerën e 1 mijë eurove dhe që
përdoren për hapjen e dyerve", thanë dje, burimet për
"Gazeta Shqiptare".





60-vjeçarja
Frida Kopliku

Frida Kopliku: S'kam konflikte me askënd

Shpërthen me tritol makina
e inspektores së DAR
SHK
ODËR - Një shpërthim i fuqishëm me tritol ka trondiSHKODËR
tur dje banorët e qytetit të Shkodrës. Ngjarja ndodhi rreth
orës 00:50, në lagjen "Vojo Kushi" të qytetit verior, në zonën
e këmbimit valutor. Mësohet se persona ende të paidentifikuar kanë vënë një sasi të konsiderueshme lënde plasëse
poshtë automjetit tip "Volkswagen" me ngjyrë të bardhë e
me targë AA 700 IY, e cila është në pronësi 60-vjeçares
Frida Kopliku, me detyrë inspektore pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale të Shkodrës. Burime zyrtare nga Drejtoria e Policisë së këtij qarku bënë me dije se si pasojë e
shpërthimit të eksplozivit, makina e inspektores së arsimit është dëmtuar në pjesën e poshtme dhe pjesën mbrapa dhe më pas është përfshirë nga flakët. Mbërritja në
kohë e zjarrfikëses ka bërë që të parandalohet djegia e
plotë e mjetit. Sipas bluve, fatmirësisht nga shpërthimi
nuk ka pasur dëme në njerëz, por vetëm dëme materiale te
mjeti tip "Volkswagen". Menjëherë në vendngjarje kanë
mbërritur blutë si dhe njësia antieksploziv. Pas kryerjes
së veprimeve hetimore paraprake, policia deklaroi se lënda plasëse ishte përgatitur në mënyrë artizanale dhe amatore, ndaj dhe dëmet kanë qenë të pakta. "Në rast se sasia
e eksplozivit do të ishte vendosur në një mënyrë më profesionale, atëherë makina që ishte
objektiv i keqbërësve (e KOPLIKU
parkuar në anë të rrugës "Vaso
"Nuk e kam idenë se
Kadia") do të ishte hedhur në kush e ka vendosur
erë", - thanë hetuesit e çështjes.
tritolin. Unë nuk kam
Fillimisht është dyshuar për
një shkëndijë elektrike, por probleme apo konflikte
pasi është këqyrur vendi i ng- me askënd. Shpërthimin
jarjes, policia ka gjetur një me tritol e mora vesh
gropë të shkaktuar nga shpër- nga mediat dhe kam
thimi në anë të autoveturës, ardhur menjëherë në
pranë sediljes së pasagjerit. Pa- vendin e ngjarjes”.
varësisht hetimeve intensive
(janë sekuestruar pamjet filmike të kamerave të sigurisë
pranë vendit të ngjarjes), policia ende nuk ka identifikuar
autorët e krimit. Ndërsa, nuk dihet dhe motivi i shpërthimit me tritol të automjetit të inspektores së DAR Shkodër, Frida Kopliku. Ndërkohë, policia ka marrë në pyetje 60-vjeçaren, e cila ka deklaruar se nuk e ka idenë se
kush janë autorët dhe se nuk ka ndonjë konflikt me askënd.
"Nuk e kam idenë se kush e ka vendosur tritolin. Unë nuk
kam probleme apo konflikte me askënd. Shpërthimin me
tritol e mora vesh nga mediat dhe kam ardhur menjëherë
në vendin e ngjarjes. Jam e habitur për çfarë ka ndodhur,
sepse nuk ka asnjë arsye që të ndodhë një gjë e tillë. Ajo që
kërkoj është kjo ngjarje të zbardhet sa më parë", - është
se.ni.
shprehur Kopliku.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
BANKA E SHQIPERISE
DEPARTAMENTI I ADMINISTRIMIT

VACANCY ANNOUNCEMENT
T he UNDP office in Albania is looking for a qualified candidate who could fill the following vacancy.
Job ID:
Post Title:
Duty station:
Duration of Assignment:
Type of Contract:
Educational Background:

12394

Programme Associate
Tirana, Albania
1 year with possibility of extension
Service Contract (SC)
University degree (Bachelor’s level) in social sciences, law, economics,
public policy or development related discipline
Work Experience:
2 years of relevant administrative or programme experience is required;
Demonstrated experience and ability in building and maintaining
partnerships and working relationships with civil society and other
stakeholders, including government and local government officials, civic
leaders, media, business people and international donors is required;
Demonstrated capacity to undertake assigned responsibilities and work
under pressure; Experience with advocacy on rights, especially on R/E
and disability rights issues at the national level, including high-level events,
an asset; Familiarity with donor priorities on social inclusion, including
disability issues and experience with developing partnership offers, an
asset; Experience in working with persons with disability, familiarity with
the key issues confronting persons with disabilities, an asset;
Communication and report-writing skills in English;
Language Requirements:
Full working knowledge of English and Albanian is essential
Deadline for Application:
17/10/2017
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.

SEKTORI I PROKURIMIT

TENDER I HAPUR KOMBËTAR
Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje dhe implementim pajisje
sigurie “Advanced Network Security Threat Prevention”, për nevojat e Bankës së Shqipërisë”.
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 5,000,000 Lekë”.
Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext.4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një
kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht
pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë
sipas detajeve të mëposhtme:
Përfituesi: Banka e Shqipërisë
BIC:
STANALTR
IBAN:
AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC
Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje dhe implementim pajisje sigurie
“Advanced Network Security Threat Prevention”, për nevojat e Bankës së Shqipërisë’’
Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 7 Nëntor 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.
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Prokuroria kërkon tre burgime të përjetshme

Hetimi u krye nga SHÇBA në bashkëpunim me prokurorinë

Vrasja e oficerit të RENEA-s në Lazarat,
dëshmon ish-kolegu: Si u vra Ibrahim Basha

Pezullohen nga detyra dy punonjës policie, pajisën
me pasaportë një person të shpallur në kërkim

TIRANË - Në Gjykatën
e Krimeve të Rënda ka
dëshmuar ndaj të ashtuquajturit "grupi i zjarrit"
Jetmir Isai, kolegu i efektivit të vrarë në Lazarat në
qershor të vitit 2015. Ishoficeri i RENEA-s, Isai, i
cili mbeti i plagosur nga
sulmi, tha se grupi u nis në
Lazarat pas sinjalizimit se
kishte tension dhe të shtëna me armë zjarri. Nga sulmi mbeti i vrarë efektivi
Ibrahim Basha, i cili u qëllua me snajper. Seanca ku
dëshmoi Jetmir Isai u zhvillua me dyer të mbyllu-

ra. Ndërkaq, Prokuroria e
Krimeve të Rënda ka paraqitur konkluzionet për 11 të
pandehurit, lidhur me ngjarjet e qershorit 2015 ku u
goditën forcat policore.
Prokuroria kërkon tre burgime të përjetshme, përkatësisht për shtetasit Arbion
Aliko, Bajram Bocia dhe
Elvis Bocia. Në qershor të
2016-ës, prokurori çoi për
gjykim dosjen "Lazarati II",
lidhur me sulmin e ndodhur
në vitin 2015. Nga 11 të pandehurit, pesë prej tyre akuzohen për vrasjen e punonjësit të policisë, ndërsa gjas-

Viktima, Ibrahim Basha
htë të tjerë akuzohen për
"Armëmbajtje pa leje" dhe
"Kundërshtim i forcave të
policisë". Nga hetimi i
Prokurorisë për Krime të
Rënda, atë kohë rezultoi se
një grup të rinjsh, nën
drejtimin e vëllezërve Arbjon dhe Alban Aliko, kanë
planifikuar, organizuar dhe
goditur forcat e policisë, të
cilat gjendeshin në patrullim në zonën e Lazaratit.

ELBASAN - Dy punonjës policie në Drejtorinë
Vendore në Elbasan, janë
pezulluar, pasi kanë pajisur me pasaportë biometrike një person i cili
ishte i dënuar nga gjykata
dhe i shpallur në kërkim.
Hetimi disamujor u krye
nga Strukturat e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesave (SHÇBA) Elbasan në bashkëpunim me Prokurorinë.
Mësohet se bëhet fjalë për
punonjësit e policisë; inspektor F.B., me detyrë SPZ
pranë Komisariatit El-

basan dhe inspektor K.J., me
detyrë SPZ pranë Stacionit
të Policisë Belsh. Nga he-

timet rezultoi se nëpërmjet
kryerjes së veprimeve në
kundërshtim të hapur me
ligjin, lejuan pajisjen me
pasaportë biometrike të shtetasit A.D., i dënuar me
vendim gjykate dhe i shpallur në kërkim. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan caktoi
ndaj dy efektivëve të policisë masën e sigurimit personal "Pezullim i ushtrimit
të një detyre a shërbimi
publik". Sakaq, vijojnë hetimet për të zbuluar nëse ka
punonjës apo struktura të
tjera të përfshira në aktivitet të kundërligjshëm.

PRETENCA/ Rindërtohet dinamika e ngjarjes. Ndërhyrja erdhi pas njoftimit të një banori në Torovicë

Vrau policin e FNSH, burg përjetë David Qosjes
Prokuroria: Qëlloi nga kati i dytë, ekzekutoi Ardian Kodrën
Ina Allkanjari

P

rokuroria për Krimet
e Rënda ka kërkuar
burg përjetë për David Qosjen, i cili një vit më
parë vrau policin e Forcave
të Ndërhyrjes së Shpejtë,
Ardian Kodra. Më herët në
gjyq, i pandehuri Qosja ka
pretenduar se ka probleme
mendore, por në seancën e
27 shtatorit, ekspertiza e
nxori atë të përgjegjshëm
dhe të aftë mendërisht.
Prokuroria për Krime të
Rënda ka paraqitur para
gjykatës dinamikën e ngjarjes së ndodhur më datë
02.09.2016, në fshatin Torovicë, Lezhë. Pritet që në datën
23 tetor, Gjykata e Krimeve
të Rënda të japë vendimin
përfundimtar për Qosjen.
Ngjarja e rëndë me pasojë
vdekjen e efektivit Kodra,
ndodhi një vit më parë, ku
FNSH e Shkodrës kishte shkuar në ndihmë të policisë
vendore të Lezhës. Kjo pas
njoftimit të marrë nga një
banor i fshatit Torovicë, se
fqinji i tij David Qosja ka
dalë nga banesa dhe ka qëlluar me automatik.

DOSJA
E PROKURORISË

Në dosjen e prokurorisë
sqarohet operacioni i policisë ku mbeti i vrarë Ardian
Kodra. "Mesditën e datës
02.09.2016, pranë shërbimit
të Sallës Operative të Drejtorisë Vendore të Policisë
Lezhë ka mbërritur një telefonatë nga një banor i fshatit
Torovicë, i cili ka njoftuar se
një fqinji i tij, i quajtur David Qosja, ka dalë nga banesa
dhe ka qëlluar me automatik. Duke vlerësuar informacionin, shërbimet e policisë,
të ndihmuar dhe nga kolegë

PROKURORIA

Shkarkohet nga
posti drejtoresha
e burgut të grave
Zoje Jakaj, reagimi

VRASJA E
ARDIAN KODRËS
Prokuroria sqaron, se
Ardian Kodra me armë
në dorë ka thërritur
disa herë emrin e të
pandehurit, i cili
tashmë ka ndjerë më
afër rrezikun. Qosja ka
qëlluar nga dritarja e
katit të dytë të pjesës
jugore të banesës, me
fushëpamje të plotë
drejt blindit. Sakaq,
njëri prej plumbave ka
goditur Ardianin, duke
e lënë të vdekur në
vend.

të FNSH Shkodër, janë pajisur me armatimin përkatës
dhe me dy blinda janë nisur
drejt Torovicës", deklaron
prokuroria. Më tej, sqarohet
se për shkak të terrenit,
pranisë së shkurreve të larta në pjesën pranë banesës
nuk sigurohej fushëpamje
dhe shërbimet policore
mund të ishin lehtësisht në
objektivin e të pandehurit.
Për këtë arsye, drejtuesit e
operacionit vendosën që
blindi të zhvendosej disa
metra më në jug në një distancë më optimale, ku dhe
fushëpamja ishte më e plotë.
Gjithashtu, në dosjen e
prokurorisë shpjegohet pozicionimi i viktimës Ardian

Z

David Qosja në gjykatë
Kodra pak para se të ekzekutohej. "Gjatë kryerjes së veprimeve të pozicionimit të
trupave, nga banesa vazhdohej të qëllohej. Viktima
Ardian Kodra u pozicionua
thuajse përballë banesës,
prapa një peme. Lëvizja e trupave të policisë dhe pozicionimi i tyre në pika nga ku objekti ishte tërësisht në kontrollin e tyre ka vënë në
lëvizje të pandehurin, i cili
tashmë ka shtuar intensitetin e gjuajtjeve. Duke parë

“

situatën, V.T. dhe kolegë të
tjerë i kanë thënë viktimës
që të largohej nga pema, por
ai me armë në dorë ka thërritur disa herë emrin e të
pandehurit, i cili tashmë ka
ndjerë më afër rrezikun dhe
ka qëlluar nga dritarja e
katit të dytë të pjesës jugore
të banesës, me pushëpamje
të plotë drejt blindit. Sakaq,
njëri prej plumbave ka goditur dhe Ardianin, duke e
lënë të vdekur në vend", shkruan prokuroria. Ndërko-

ARRESTIMI

"Shërbimet policore kanë ngushtuar
rrethimin, duke i bërë thirrje të
herëpashershme të pandehurit për t'u
dorëzuar. Pas disa orësh është bërë e
mundur jo vetëm kapja e David Qosjes te
një parcelë me misër, por edhe sekuestrimi
i armës automatik, me të cilën ai kishte
qëlluar", thuhet në dosjen e prokurorisë.

hë, në dosje shpjegohet se,
pas vrasjes së efektivit, i pandehuri ka parë intensifikimin e veprimeve nga ana
e shërbimeve policore, gjithashtu nga qitjet ka marrë
flakë kati i dytë i banesës së
tij. Për këtë arsye, Qosja është hedhur nga banja, për të
kaluar më pas te një parcelë
me misër, ku dhe ka tentuar
të fshihet. "Shërbimet policore kanë ngushtuar rrethimin duke i bërë thirrje të
herëpashershme të pandehurit për t'u dorëzuar. Pas
disa orësh është bërë e mundur jo vetëm kapja e tij te një
parcelë me misër, por edhe
sekuestrimi i armës automatik, me të cilën ai kishte qëlluar drejt shërbimeve policore", deklaron prokuroria. I
pandehuri David Qosja akuzohet për veprat penale
"Vrasje e punonjësve të policisë", me viktimë shtetasin
Ardian Kodra; "Vrasje e
punonjësve të policisë", mbetur në tentativë, ndaj të dëmtuarve V.T. e E.B., si dhe për
"Armëmbajtje pa leje".

oje Jakaj, drejtore në
Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale "Ali Demi", Tiranë,
nëpërmjet një postimi në
llogarinë e saj në "Facebook",
ka lajmëruar shkarkimin e
saj nga ky post. Ajo thotë se
ka dorëzuar detyrën në
datën 10 tetor, në mënyrë të
civilizuar. Sipas Jakajt,
qeveria aktuale nuk e ka
parë të arsyeshme vazhdimësinë e saj në këtë
detyrë. "Të dashur miq, si
për ironi të fatit, më datë 10
është emërimi dhe shkarkimi im si drejtore e Burgut të
Grave. Sot dorëzova detyrën
në formën më qytetare e të
civilizuar. Qeveria aktuale
nuk e pa të arsyeshme vazhdimësinë time në këtë
detyrë. Gjatë 22 muajve në
drejtimin e atij institucioni,
zbatova me përpikëri ligjin,
por nuk kam reshtur as nuk
do resht së foluri, dje, sot,
nesër e përgjithnjë, në
mbështetje të njerëzve në
nevojë edhe nëse ajo ka kosto. Në punën e jetën time
kanë vend ndershmëria, virtyti dhe e vërteta. Për mua,
nuk ka punonjës dembelë, të
paaftë, as sistem të korruptuar; të tillë i bëjnë drejtuesit kur ata nuk drejtojnë me
parime dhe shembuj
konkretë. Unë ia dola dhe po
iki me kokën lart dhe e respektuar nga shumica prej
tyre. Mirënjohje për gjithë
ata që më besuan e mbështetën", shkruan në faqen e
"Facebook"-ut Zoje Jakaj.
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Projekti i Unazës së Madhe, IKMT vetëm 5 ditë afat që të lirojnë shtëpitë

Voltiza Duro

R

reth 20 familje në
Farkë, janë njoftuar
që banesat apo dyqanet e tyre do të shemben, në
kuadër të projektit të Unazës së Madhe. Disa ditë më
parë, përfaqësues nga IKMTja kanë trokitur në dyert e
banorëve për t'i lajmëruar se
kanë vetëm 5 ditë afat për të
boshatisur shtëpitë. Kjo situatë ka shkaktuar revoltën
e familjeve në këtë zonë, të
cilët kërkojnë të dëmshpërblehen dhe t'iu jepet më
shumë afat nga ana e shtetit
për të lënë shtëpitë. Në një
prononcim për "Gazeta Shqiptare", një prej banorëve
tregon se ka rreth 30 vjet që
ka investuar për shtëpinë e
tij në Farkë. "Prej 30 vitesh
unë jam banor i kësaj zone,
kam një shtëpi 280 m2 dhe
një biznes të vogël me të cilin mbaj familjen. Dy ditë më
parë, përfaqësues nga INUKu më erdhën te dyqani dhe
më thanë që duhej të boshatisja shtëpinë ku jetoj dhe
dyqanin brenda 5 ditësh,
sepse do të fillojë shembja.
Lajmërimi më tronditi dhe
arrita të konfliktohesha me
fjalë me punonjësin. Nuk e
kuptoj këtë situatë, të pak-

Vendimi, do të shemben
rreth 20 banesa në Farkë
Banorët: Të dëmshpërblehemi në vlerë reale
IKMT
Përfaqësues nga
IKMT-ja kanë
trokitur në dyert e
banorëve për t'i
lajmëruar se kanë
vetëm 5 ditë afat për
të boshatisur
shtëpitë. Kjo situatë
ka shkaktuar
revoltën e familjeve
në këtë zonë, të
cilët kërkojnë të
dëmshpërblehen.

tën të na lënë më shumë afat.
Një shtet i mirëfilltë nuk
vepron kështu me qytetarët
e tij, duhet të na japë të
drejtat tona që na takojnë
me ligj", - shprehet banori.
Ai gjithashtu thotë se, shtëpia është e legalizuar, ndër-

sa dyqani prej 11 vitesh ka
qenë në proces legalizimi,
deri në momentin që para 1
muaji ka marrë njoftimin në
të cilin citohej se skualifikohej nga ky proces. Sipas banorëve të Farkës, vetëm 6
banesa janë të legalizuara,

ndërkohë që të tjerat po prisnin legalizimin që prej 2006ës. Por, ashtu si në rastin e
Shkozës, qytetarët janë njoftuar vetëm pak kohë para
për skualifikimin nga procesi i legalizimit. "Shtëpia ime
është ndërtuar që në vitin

1989, dhe ekspertët pasi
kanë bërë vlerësimin e
pronës, caktuan një shifër
qesharake për banesën.
Kërkoj nga instancat përkatëse që të paktën të na
dëmshpërblejnë me vlerën
reale të tregut", - thotë një

tjetër banor i Farkës për
"GSH". Familjet kërkojnë
njëzëri që t'u jepet më
shumë kohë, të paktën 2-3
muaj, për të boshatisur shtëpitë, si dhe të marrin dëmshpërblimin që iu takon. Sipas banorëve, muaj më parë,
në zonën e Farkës, përfaqësues nga kompani ndërtimi
private, kanë bërë matjet në
zonë, ndërkohë që nuk po e
kuptonin se çfarë po
ndodhte, pasi askush nuk i
kishte lajmëruar në rrugë
zyrtare që shtëpitë e tyre do
të shembeshin pasi i prekte
projekti i Unazës së Madhe.
Ky projekt është planifikuar
të kalojë nëpër 22 kilometra
të jashtme të kryeqytetit,
duke nisur nga Dogana, më
tej në Shkollën Teknologjike,
Komunën e Parisit, Liqenin
Artificial, Liqenin e Farkës,
për të vijuar në Shkozë,
Babrru, Bregu i Lumit, deri
në Kthesën e Kamzës. Banorët e Farkës u bëjnë thirrje
shtetit, kryeministrit, Bashkisë së Tiranës e gjithë instancave të tjera përkatëse
që t'iu lënë më tepër afat e
të marrin dëmshpërblim
real për shtëpitë që do të
shemben.

UNICEF e UNFPA: Prioritet, arsimi dhe shëndeti
ANNOUNCEMENT
Private Vocational Training Provider – Call for Proposal and Expression of Interest
The GIZ Program for “Sustainable Economic and Regional Development, Employment Promotion
and Vocational Education and Training” in Albania (GIZ ProSEED) under the component of Technical
Vocational Education & Training, will cooperate with Private Vocational Training providers in the
country, with the aim to scale-up VET programs, complementary to the courses offered by Public
VET providers.
In this respect the programme is conducting a Call for Proposals and Expression of Interest from 26
September – 15 October 2017.
The Call for Proposals and Expression of Interest shall help to identify private entities that can offer
Vocational Training (VT) in line with the requirements below:
-

-

training/courses with 3 - 6 months training duration for about 50 - 150 participants, targeting
young people at the age of 19-34 years. 40% of the participants are female and 30% of
the trainees are young returning migrants from EU countries.
demand-driven and work-based VT short-term courses relevant to the local labour market
that lead to employment of the stated target group. The proposals should explain how
employment of min. 50% of the participants after completing the training measure can be
achieved.
There is no limitation in terms of geographical location, though high preference will be
given to the locations where available vocational training offer by either public or private
VET providers is non-existent or very limited.
The courses should be in line with the following prioritized sectors – ICT, tourism, agroprocessing, textile & footwear, innovative/creative crafts.

The 5-7 proposals that are to be selected through this call shall receive financial support in the
amount between 30,000 – 50,000 EUR (equivalent in ALL). The number of contracts is flexible until
the programme budget of 250,000 EUR assigned for this activity is allocated. The project
implementation timeframe is up to 1 year (12 months).
Selection Procedure:
First step: All Call for Proposals and Expression of Interest received by applicants will be evaluated
based on the eligibility and technical criteria described in the evaluation grid.
Second Step: The potential qualified candidates will be invited for an interview and required to
submit a budget proposal.
Third Step: Contracts will be awarded to the 5-7 companies with best technical and financial offer.
Please, send an email to giz-albanien@giz.de, to receive Expression of Interest format and
Evaluation Grid.
For further questions, please, contact us via email to giz-albanien@giz.de during the period
26 September-14 October 2017.

Dita Ndërkombëtare e Vajzës, ‘Jo’
martesave në moshë të hershme
S

ipas studimeve më të fundit, martesat dos mbi masat thelbësore që duhet të ndërme fëmijëve nuk i ndihmojnë vajzat të shkë- erren për uljen e numrit të martesave të fëmputen nga cikli i varfërisë, por i bëjnë ato dhe ijëve si dhe mbrojtjen e të drejtave të barabarfëmijët e tyre edhe më të varfër. Në kuadër të ta për djemtë dhe vajzat. E kjo, sipas organizatmuajit të ndërgjegjësimit rreth shëndetit të ave, duhet të fillojë me nxitjen e shkollimit të
grave, ditën e djeshme në Librazhd u është vajzave, ofrimin e kujdesit shëndetësor, përfshirthënë "Jo" martesave të fëmijëve nga dy agjen- jen dhe edukimin e prindërve dhe familjeve
citë e Kombeve të Bashkuara, UNICEF dhe për rreziqet e martesave të hershme, mbëshUNFPA. Ky ishte mesazhi kryesor mbi të cilin tetjen ekonomike, dhe investimin te vajzat adkëto organizata, në bashkëpunim me Bashkinë oleshente. Në nivel botëror, vajzat e martuara
e Librazhdit, zhvilluan veprimtarinë e tyre në nën moshën 18-vjeçare kanë më shumë gjasa
Ditën Ndërkombëtare të Vajzës. Aktorët ven- që të përballen me probleme sociale dhe shëndorë vunë në dukje faktin se gjatë viteve të fun- detësore. Ato kanë gjasa të jenë më pak të ardit janë shtuar martesat në moshë të hershme simuara, të papuna, të përjetojnë dhunë, abunë Librazhd, pavarësisht se vendi ynë ka marrë zim dhe marrëdhënie seksuale pa dëshirën e
angazhimin për t'i dhënë fund
tyre, të kenë më pak mbëshkëtij fenomeni deri në vitin
tetje ligjore dhe të vuajnë nga
2030. Gjatë këtij organizimi
izolimi dhe problemet psikosensibilizues, u tha se sot për
sociale. Observatori për të
sot politikat publike në Shdrejtat e Fëmijëve në Korçë e
qipëri nuk përmbajnë vepVlorë, pas studimeve më të
rime specifike, për t'iu përgjigfundit ka arritur në konkluzijur kësaj shkeljeje të të
onin se mbi 70% e vajzave të
drejtave të fëmijëve, ashtu si
martuara kanë përfunduar
përcaktohet në synimin e Obvetëm arsimin 9-vjeçar, dhe
Foto ilustruese
jektivave të Zhvillimit të Qënpothuaj po aq prej tyre e
drueshëm. "Veprimtaria e sotkanë të pamundur të gjejnë
me në Librazhd synon të rrisë ndërgjegjësimin, një vend pune. Gjithashtu është konstatuar
të bashkërendojë përpjekjet e aktorëve vendorë se mbi 10% e tyre divorcohen pasi janë mardhe të vërë theksin te nevoja e ngutshme që ka tuar e 64% e vajzave bëhen me fëmijë para se
Shqipëria për të forcuar kuadrin ligjor kundër të arrijnë për vete moshën madhore. Kombet
martesave të fëmijëve. Koha për të vepruar ësh- e Bashkuara në Shqipëri, aktualisht po bashtë tani", - u tha gjatë aktivitetit. Sipas përfaqë- këpunojnë me qendrën "Vepro për Shosuesve të dy agjencive të Kombeve të Bash- qërinë" dhe "Observatorin për të Drejtat e
kuara, Shqipëria dhe instancat përkatëse duhet Fëmijëve", të cilët janë anëtarë të Platformës
të hartojnë politikat e duhura në nivelin e qever- së Shoqërisë Civile "Zëri i të Rinjve". Ky bashisjes qendrore dhe asaj vendore për ta trajtuar këpunim ka si synim kryesor promovimin e
këtë çështje. Në këtë veprimtari, theksi u ven- të drejtave të vajzave në vendin tonë.
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S

ë shpejti, një treg frutaperimesh me kushte
moderne do të garantojë
higjienë për produktet ushqimore për të gjithë banorët e Njësisë Nr.5, pranë
lulishtes "1 Maji" në
kryeqytet. Kryebashkiaku
Erion Veliaj inspektoi
punimet që po kryhen për
tregun e ri të fruta-perimeve që ndodhet në rrugën
"Komuna e Parisit", ku e
vuri theksin tek investimi i
tregut të ri. Ai deklaroi se
përmes këtij projekti, do të
katërfishohet edhe numri i

Veliaj: Katërfishojmë tregun, siguri dhe standarde moderne

Nis rehabilitimi i tregut të fruta-perimeve në Njësinë Nr.5

Kryebashkiaku Erion Veliaj
në tregun e fruta-perimeve

atyre që tregtojnë. "Jam
shumë i kënaqur që ka filluar puna në një kantier tjetër
në Njësinë 5. Praktikisht po
katërfishojmë tregun, nga 12
vende, në mbi 50. Është një
zonë, e cila ka familje të vjetra tiranase, ndërkohë është
shtuar me popullsi nga pallatet e reja që janë ndërtuar

në vitet '90. Ky ka qenë një
muaj ku jemi fokusuar jashtë
mase te siguria ushqimore", tha kryebashkiaku. Ndërkaq,
ai u bëri thirrje tregtarëve
ambulantë që të zhvendosen
në ambientet e reja, të cilat
ofrojnë të gjitha kushtet e
nevojshme. Gjithashtu,
kryebashkiaku kërkoi bash-

këpunimin e të gjithë
qytetarëve që të konsumojnë produkte të cilat
shiten brenda kushteve dhe
të shmangin ato të cilat nuk
respektojnë asnjë kriter,
duke u kthyer në rrezik për
jetën e komunitetit, si dhe
të mos bien pre e tregtarëve, të cilët abuzojnë me

çmimet në prag të afrimit të
festave. Veliaj paralajmëroi
se në përfundim të ndërtimit të tregut të ri, do të nisë
aksioni për rehabilitimin e
të gjitha hyrje-daljeve në
këtë zonë, për të rritur sigurinë e këmbësorëve dhe të
drejtuesve të automjeteve.
Ministri i Shtetit për Diasporën dhe njëherësh deputeti i PS-së, Pandeli Majko, vlerësoi ndërhyrjen e
realizuar nga Bashkia, e
cila do të garantojë standarde të tregtimit të
produkteve ushqimore.

Pikturat e Drinit vlerësohen nga ekspertët ndërkombëtarë, në konkursin në Shqipëri, jofitues

Autiku që 'lufton' me penel nuk pranohet në Lice
Edlira Sallaku: Djali im dëshiron të jetojë, mos e diskriminoni
Voltiza Duro

P

ër 19-vjeçarin, piktura
është e vetmja urë që
e lidh me realitetin, e
që e lejon të shprehë botën
dhe ndjenjat e tij. Ai quhet
Drini Sallaku, i diagnostikuar që në moshën
dyvjeçare si një fëmijë me
aftësi të veçanta i spektrit autizëm. Ai më së shumti qëndron në studion e tij të pikturës, në praninë e nënës
dhe psikologes. Me penelin
në dorë fillon të pikturojë, si
një mënyrë komunikimi me
këtë botë. E në fund, duke
buzëqeshur, me rrokje arrin
të shqiptojë "Faleminderit".
Ai dëshiron të jetojë e piktura është vetë jeta për të.
Nëna e tij, Edlira Sallaku,
në një intervistë për "Gazeta Shqiptare" tregon se për
të dytin vit radhazi po
lufton për ta regjistruar të
birin në Liceun Artistik të
Tiranës, por nuk po mundet, sepse barrierat janë
shumë të forta.

Drini Sallaku me
nënën në studio
Kur është zb
uluar talenzbuluar
ti i Drinit në pikturë?
Drini nisi të pikturonte në
klasën e gjashtë. Aftësinë e tij
e spikati mësuesja e Vizatimit në shkollën "Mihal Grameno" ku djali mësonte. Ajo
më njoftoi se im bir ka talent
e fantazi, veçanërisht në
koordinimin e ngjyrave dhe
në format gjeometrike, mad-

je më këshilloi të konsultohesha me një specialist arti.
A u konsultuat me një
ekspert arti pas kësaj?
Kontaktova me një mësuese në Liceun Artistik, e
cila e vlerësoi talentin e Drinit, por ajo nuk ishte e specializuar për të punuar me fëmijë autikë. Edhe disa mësues
të tjerë privatë nuk pranuan

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

TENDER I HAPUR KOMBËTAR
Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe
riparimit të pajisjeve UPS të dhomave të serverave të Bankës së Shqipërisë”.

të punonin me djalin tim
sepse ai është me nevoja të
veçanta.
Në një kohë që asnjë mësues nuk e pranoi, si vepruat ju?
Unë vetë mora një orientim të përgjithshëm sesi të
punoja vetë me tim bir mbi
pikturën, pasi kjo fushë ka
ndihmuar shumë në rehabilitimin e tij. Duke qenë se nuk
ka një mësues të specializuar
pikture, ai gjithçka e bën në
bazë të fantazisë, ku pasqyron botën dhe ndjenjat e tij.
Shumica e pikturave janë abstrakte sureale, e Drini bën
një ndërthurje, pasi realitetin e sheh në këndvështrimin
e tij. Në klasën e tetë filloi të
punonte me telajo, e pas një
viti i numëroheshin 25 piktura.
A mundët t'i paraqisnit
diku pikturat e djalit tuaj?
Deri më tani Drini ka realizuar plot 6 ekspozita, ku
kanë qenë të pranishëm
edhe profesionistë arti, që e
kanë vlerësuar maksimalisht
talentin e tij. Kritikët u
shprehën se ngjyrat e përdorura përcillnin shpresë.
Pikturat e tij kanë arritur
deri në galeritë e Nju-Jorkut.
Tashmë Drini është 19
vjeç. A po ndjek studimet
mbi pikturën?
Në vitin 2016, kërkova ta
regjistroja Drinin në Liceun
Artistik të Tiranës, por nuk
e pranuan për faktin se është autik. Sipas kushteve të

Përfituesi:
BIC:
IBAN:

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

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 2 Nëntor 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.

pyetur nga "Gazeta Shqiptare" në lidhje me këtë
çështje, drejtoresha e Liceut Artistik në Tiranë,
Valbona Gavelli thotë se nuk ka asnjë prononcim nga
ana e saj. "Unë nuk kam asnjë prononcim, pasi rastin e 19-vjeçarit Drini Sallaku po e ndjekin Ministria e Arsimit dhe Drejtoria Arsimore Rajonale në
Tiranë. Vitin e kaluar Drini hyri në konkurs por nuk
arriti të kalonte", - u shpreh drejtoresha.

përcaktuara për këtë kategori të veçantë, ai duhej të
futej në konkurs me një grup
multidisiplinor, por nuk ndodhi diçka e tillë. Në juri mungonin specialistët dhe im
bir nuk e fitoi konkursin.
Grupi i Antidiskriminimit,
për 4 muaj me radhë bëri një
verifikim të hollësishëm të
situatës dhe arriti në konkluzionin që Drini ishte i diskriminuar dhe i vendosën
gjobë drejtorisë së Liceut.
Si vijoi çështja më tej?
Unë çështjen e dërgova
në Gjykatën Administrative, të cilët i dhanë Drinit
pjesërisht të drejtë dhe i ofruan mundësinë që të futej
këtë vit në konkurs, por Liceu nuk e pranoi. Pra, kjo
shkollë dhe DAR në Tiranë, po shkelin vendimin
e Gjykatës dhe Komisionerit të Antidiskriminimit.
Nuk e kuptoj arsyen se
përse duhet të veprojnë

Dt 13.10.2017 ora 16:00 ‘
Përfundon Ankandi i Parë për pasuritë:
-

-

-

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit
të pajisjeve UPS të dhomave të serverave të Bankës së Shqipërisë’’

E

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

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 2,700,000 Lekë”.
Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext.4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një
kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën
e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve
të mëposhtme:

Drejtoresha e Liceut: Nuk kam asnjë
prononcim, çështja po ndiqet nga MAS

Pasuria “Apratament” me sip. 27 m2, Nr. pasurie 7/83+1-3,
Z. K 8552, Vol. 3, Fq. 166 me adresë L. Nr. 5 Kavajë
Me çmim 7 840 EURO
Pasuria “Apratament” me sip. 40 m2, Nr. pasurie 7/83+1-3/
1, Z. K 8552, Vol. 3, Fq. 167 me adresë L. Nr. 5 Kavajë
Me çmim 11 600 EURO
Pasuria “Apratament” me sip. 66 m2, Nr. pasurie 7/83+1-4,
Z. K 8552, Vol. 3, Fq. 168 me adresë L. Nr. 5 Kavajë
Me çmim 18 960 EURO

Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE
“KREON”, me adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës,
Kontakt Cel 0682096575

kështu ndaj fëmijës tim.
Cili ishte reagimi nga
Drejtoria e Liceut Artistik?
Drejtoresha e Liceut tha:
"Në asnjë mënyrë unë nuk
mund ta regjistroj autikun",
ndërkohë që një fëmijë autik
është i regjistruar në këtë
Lice për kitarë. Por drejtoresha Valbona Gavelli, në seancën gjyqësore e mohoi që
në këtë shkollë mësojnë edhe
fëmijë autikë. Për shkak se
unë kisha trumbetuar edhe
në media edhe në rrugë ligjore, nuk e pranuan Drinin.
I kërkova që psikologen ta
paguaja unë privatisht, por
sërish ajo nuk pranoi.
A e keni ngritur shqetësimin tuaj në Ministrinë e
Arsimit?
Sigurisht që po! Kërkesat
e mia ia kam drejtuar edhe
vetë ministres Nikolla, por
deri më tani nuk po marr asnjë përgjigje, ndërkohë që viti
shkollor ka filluar. Në MAS,
më thanë që do e zgjidhin,
por asgjë konkrete, dhe tashmë nuk di më ku të drejtohem në këtë vend.
Si ka reaguar Drini ndaj
gjithë kësaj situate?
Im bir e shpreh botën e vet
nëpërmjet pikturës dhe ai
kërkon të jetojë dhe të pranohet nga shoqëria e vendit ku
ka lindur. Pas gjithë kësaj situate, Drini ka filluar të qajë
e psikologia thotë që po kalon
një fazë depresioni për shkak
se nuk ka mundësi të socializohet e të shkojë në shkollë.
I bëj thirrje shtetit që të mos
e diskriminojë më fëmijën
tim, në të kundërt do u drejtohem ndërkombëtarëve.
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INVITATION TO TENDER

INVITATION TO TENDER

REHABILITATION of Health Center in Fier

REHABILITATION OF Health Center in Roskovec

The Health for All Project in Albania (HAP) is funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) of the
Swiss Government and is being implemented by HAP Centre. Its overall goal is that the Albanian population, including
the most vulnerable, benefit from better health due to improved primary health care services and health promotion
activities.

The Health for All Project in Albania (HAP) is funded by Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) of the
Swiss Government and is being implemented by HAP Centre. Its overall goal is that the Albanian population, including
the most vulnerable, benefit from better health due to improved primary health care services and health promotion
activities.

HAP will rehabilitate the Health Center in Patos, in the Municipality of Fier, In the context of this initiative, HAP Centre
is requesting offers from companies interested in carry out those rehabilitation works.
The required documents, forms, technical specifications and annexes for the bidding can be found in the HAP web site
link

HAP will rehabilitate 3 Health Centers in Kurjan, Strum and Roskovec in the Municipality of Roskovec, in Fier
Region, In the context of this initiative HAP Centre is requesting offers from companies interested in carry out those
rehabilitation works.

https://drive.google.com/drive/folders/0B4R3Io0APolbSVNURjF5aGZtdUU
The interested Companies should express their interest in participating in this tender by sending an email to
info@hap.org.al until 16th October 2017.
The interested Companies must participate in the site visit to take place within October 2017. The details of place and
time of the visit will be given to the interested Companies on the 17th October 2017.
The bidding Companies should submit their offers to HAP Centre no later than end of business day on the 10th
November 2017.
The offer should include:
1.
Letter of interest;
2.
The BoQ Excel sheet provided with the tender documents, filled with the respective prices and totals (BoQ
template provided in Annex 2);
3.
The financial offer in correspondence with the subtotals and total amounts in the BoQ (Format provided in
Annex 2);
4.
CV of the company (with proves of the experience of the company in carrying out similar works);
5.
CVs of directors of the Company;
6.
CV of technical team directly responsible for the coordination of the works and to will be deployed to do the
work sites (see Annex 4.2 and Annex 4.3);
7.
The time table of the works with a brief narrative of the timing and sequence of the jobs to be carried out
(see Annex 4, Annex 4.1.1 and Annex 4.1.2);
8.
Copy of the registration and license of the company;
9.
Copy of its status with the tax authorities and confirmation of Tax Authorities for having No obligations;
10. Document from the bank as a proof of its commercial links and sound finance (within the required limit for
such works);
11. For the preparation of the offers, the companies will be obliged to visit the site, verify and make its own
measurements; a short report of the visit should be added to the offer.

The required documents, forms, technical specifications and annexes for the bidding can be found in the HAP web site
link
https://drive.google.com/open?id=0B4R3Io0APolbcEc2T0tuS1RqVm8
The interested Companies should express their interest in participating in this tender by sending an email to
info@hap.org.al until 16th October 2017.
The interested Companies must participate in the site visit to take place within October 2017. The details of place and
time of the visit will be given to the interested Companies on the 17th October 2017.
The bidding Companies should submit their offers to HAP Centre no later than end of business day on the 10th
November 2017.
The offer should include:
1.
Letter of interest;
2.
The BoQ Excel sheet provided with the tender documents, filled with the respective prices and totals (BoQ
template provided in Annex 2);
3.
The financial offer in correspondence with the subtotals and total amounts in the BoQ (Format provided in
Annex 2);
4.
CV of the company (with proves of the experience of the company in carrying out similar works);
5.
CVs of directors of the Company;
6.
CV of technical team directly responsible for the coordination of the works and to will be deployed to do
the work sites (see Annex 4.2 and Annex 4.3);
7.
The time table of the works with a brief narrative of the timing and sequence of the jobs to be carried out
(see Annex 4, Annex 4.1.1 and Annex 4.1.2);
8.
Copy of the registration and license of the company;
9.
Copy of its status with the tax authorities and confirmation of Tax Authorities for having No obligations;
10. Document from the bank as a proof of its commercial links and sound finance (within the required limit for
such works);
11. For the preparation of the offers, the companies will be obliged to visit the site, verify and make its own
measurements; a short report of the visit should be added to the offer.

The application should be sent in sealed envelope no later than end of business day on the 10th November 2017
to the address:

The application should be sent in sealed envelope no later than end of business day on the 10th November 2017
to the address:

Subject: REHABILITATION OF HEALTH CENTRE OF PATOS IN FIER REGION

Subject: REHABILITATION OF HEALTH CENTRE OF KURJAN, STRUME, ROSKOVEC IN FIER REGION

Procurement Team
HAP Centre
Rruga “Themistokli Germenji”, Pallati Helios, Kati II, Ap.1, Tirana, Albania
E-mail: info@hap.org.al; Website: www.hap.org.al

Procurement Team
HAP Centre
Rruga “Themistokli Germenji”, Pallati Helios, Kati II, Ap.1, Tirana, Albania
E-mail: info@hap.org.al, Website:www. hap.org.al

Call for: Engineering Company to provide supervisory works
for the rehabilitation of four Health Centres in Fier region
Health for All Project in Albania (HAP) is funded by Swiss Agency for Development and Cooperation
(SDC) of the Swiss Government and is being implemented by Health for All Centre in Fier and Diber
Regions. Its overall goal is that the Albanian population, including the most vulnerable, benefit from
better health due to improved primary health care services and health promotion activities.
To improve conditions for health workers and users in four Health Centres in Fier, HAP Centre will
contract an engineering company, here in called The Contractor, to do the rehabilitation in those
Centres. To supervise the Contractor’s works, HAP Centre will contract an engineer Company,
herein called The Provider, to supervise the rehabilitation works as described in the TOR in the
below link:
https://drive.google.com/file/d/0B4R3Io0APolbNGtQRmVfN0t6Tms/view
The offer should include:
1.
2.
3.
4.

A financial offer specifying only the supervisor-day fee and transportation cost;
CV of the bidder, CV of the Directors of the Company and its technical team, with details of
their field of engineering, and detailed description of previous works similar to the ones
expected under this TOR;
Names of three references of similar works, from which HAP can get information on the
qualification of the bidder;
Licenses and registrations proving that the bidder is duly accredited and certified for
carrying out the works described in the TOR

Those submitting an application should be aware that, if selected and contracted, they will be
required to issue invoices (VAT or A4).
Deadline for application
The offers must be delivered by 25 October 2017 in sealed envelopes and with clearly marked
“Public Invitation to Tender for Engineering Company” to;
Procurement Team
HAP Centre
Rruga “Themistokli Germenji”, Pallati Helios, Kati II, Ap.1, Tirana, Albania
E-mail: info@hap.org.al; www. hap.org.al
*Please note that the shortlisted applications will be contacted within 08 November 2017.
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Serbi-Turqi, firmosen 12 marrëveshje për bashkëpunim midis tyre

Egla Xhemali

G

jatë një vizite në Beo
grad, presidenti i
Turqisë Erdogan dhe
homologu i tij i Serbisë Aleksandër Vuçiç, nënshkruan
12 marrëveshje mes dy
vendeve. Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan
është zotuar për rritje të investimeve dhe tregtisë me
Serbinë. Duke folur në një
konferencë të përbashkët
për shtyp, pas bisedës me
homologun e tij, Aleksandër Vuçiç, Erdogan ka
thënë se marrëdhëniet e tanishme tregtare prej 850 milionë dollarësh "nuk mjaftojnë", sipas tij të dyja vendet duhet të synojnë
pesëfishin e kësaj shume.
Turqia tashmë ka ndikim të
madh te myslimanët e Bosnjës, Shqipërisë dhe Kosovës,
dhe Erdogan shpreson se në
vizitën e tij dyditore në Serbi, një vend i krishterë
ortodoks, do ta zgjerojë rolin e tij në Ballkan. "Bashkë
me Serbinë dhe gjithë Ballkanin, ne duam të bëjmë
hapa në drejtim të zgjidhjes
së problemeve", - u ka thënë
Erdogan gazetarëve. Pritej
që ditën e djeshme Erdogan
të vizitonte Sanxhakun, rajon i ndarë në mes të Serbisë
dhe Malit të Zi, me shumicë
myslimane. Presidentët nënshkruan deklaratën e përbashkët politike për themelimin e "Këshillit të Lartë"
për bashkëpunim mes Turqisë dhe Serbisë. Ministrat
e Ekonomisë të të dyja
vendeve nënshkruan rishikimin e marrëveshjes për
tregti të lirë. Ndërkohë, min-

Erdogan në Serbi, premtimet
që i bëri presidentit Vuçiç
1 miliard euro për zonën Novi Pazar

ITALI

E futën mik në
shtëpi, shqiptari
pedofil abuzon
seksualisht
me vajzat

D

Presidenti i Turqisë
Erdogan dhe homologu i tij i
Serbisë Aleksandër Vuçiç

istrja serbe e Infrastrukturës dhe homologu i saj
turk nënshkruan në Beograd marrëveshjen për bashkëpunim në sferën e telekomunikacionit dhe infrastrukturës mes dy vendeve.
Një tjetër memorandum i
nënshkruar është ai për
mirëkuptim në fushën e urbanizimit. Pasi 12 prej dokumenteve u nënshkruan në
Beograd, presidenti serb
Vuçiç ka njoftuar se do të
nënshkruhen edhe katër

marrëveshje të tjera në
Novi Pazar. Në kuadër të vizitës së tij në Serbi, presidenti turk Erdogan së bashku
me homologun serb, do prezantojnë në zonën boshnjake të Novi Pazarit një
projekt gjigant investimesh
nga pala turke. Në një konferencë për shtyp, Erdogan
tha se Novi Pazar është një
urë miqësie mes vendeve
dhe jo shkak për konflikte.
Ai shtoi se nuk mbështet asnjë projekt nacionalist, por

do të investohet deri në 1
miliard euro për integrimin
e zonës. Presidenti turk ka
marrë me vete një grup të
madh biznesmenësh, që
pritet të zgjerojnë investimet. Beogradi ka shfaqur
entuziazëm të madh, dhe
madje vetë Vuçiç ka premtuar që do të ulë taksat dhe
barrën fiskale, në lehtësim të
investimeve të Ankarasë, të
cilat do të ndihmonin banorët e Sanxhakut dhe Novi
Pazarit në rritje të punësim-

it. Gjithashtu, udhëheqësi
turk parashtroi mundësinë
për të fur nizuar me gaz
Serbinë, përmes gazsjellësit
"Turkish Stream", një projekt i përbashkët mes Ankarasë
dhe
Moskës.
Ndërkaq, mediat serbe pasqyruan edhe një bisedë joformale mes dy presidentëve
dhe kryediplomatit Ivica
Daçiç, para pallatit presidencial, kur Vuçiç i tha me
humor homologut turk se i
fliste perfekt serbishten e

Hajdutët sulmuan me pushkë transportuesin e blinduar

Gjermani, policia parandalon
"grabitjen e shekullit"
G

Kapen trafikantët në Itali, ja
kush është shqiptari
që furnizonte me kokainë
IT
ALI - Guardia di Finanza ka vënë sot në pranga 7
ITALI
persona, mes tyre edhe një shqiptar, pasi u kapën më
një sasi kokaine dhe heroine. "Ansa" shkruan se
mes të arrestuarve janë katër tunizianë, dy italianë
dhe një shqiptar, të cilëve iu gjetën 20 mijë euro
cash, 800 gramë heroinë dhe 600 gramë kokainë.
Operacioni, i cili filloi në maj, kohë në të cilën u
arrestuan dy korrierë droge dhe u sekuestruan
1,078 gr kokainë të pastër me vlerë 200.000 euro,
çoi në zbulimin e një rrjeti kompleks të trafikimit të drogës. Ndërkohë, mediat raportojnë se shqiptari, Altin Koçi, akuzohet si furnizues me shumicë dhe gjatë arrestimit u kap me 540 gramë kokainë. Sakaq, policia vijon punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes.

jermani - Policia gjer
mane ka parandaluar
një grabitje të madhe, e cila
mund të konsiderohej si
"grabitja e shekullit", nëse
do të ndodhte. Grabitja ishte planifikuar të bëhej me
ar më automatike (kallashnikovë), ndërsa caku
i saj ishte një transport
parash në landin Rheinland-Pfalz të Gjermanisë.
Protagonist i aktit të dyshuar është një shtetas
shqiptar nga Italia, transmeton "albinfo.ch". Ai është arrestuar të hënën, me
rastin e një bastisjeje të
kryer në regjionin Neuwied. Bastisja ishte bërë
me një fletë-arrest të Europolit. I dyshuari aktualisht
po mbahet në arrest në një
nga burgjet e landit dhe
pas kësaj e pret ekstradimi në Itali, ka njoftuar
Prokuroria e Përgjithshme
e Koblenzit agjencinë gjermane të lajmeve "DPA". Veç

shqiptarit, i dyshuari tjetër
është një shtetas italian me
qëndrim në Gjermani, i cili,
pas marrjes në pyetje është
lënë i lirë. Sipas mediave italiane, grabitësit donin të sulmonin me pushkë automatike transportuesin e blinduar, i cili transporton disa
milionë euro. Në bastisjet e
tjera që ka ndërmarrë poli-

cia në Gjermani dhe në Itali,
janë arrestuar 15 persona.
Banda, pjesë e të cilëve besohet të jenë dy të dyshuarit,
ka plaçkitur disa herë makinat që transportojnë paratë
në Itali. Katër shqiptarë të
tjerë janë arrestuar të
mërkurën në Gjer mani si
pasojë e vjedhjeve që kishin
kryer muajt e fundit.

y pedofilë janë arres
tuar nga policia italiane e shtetit. Dy të ndaluarit, 37-vjeçari shqiptar
Z.L. dhe italiani A.D., respektivisht miku i familjes
dhe xhaxhai i tre vajzave,
abuzonin seksualisht me
këto të fundit në mënyrë
të vazhdueshme, duke
ushtuar mbi vogëlushet
dhunë psikologjike. Dy
pedofilët kanë mundur të
veprojnë të pashqetësuar
për një kohë të gjatë, pasi
kishin besimin e plotë të
të gjithë familjes. Ata përfitonin nga vajzat e vogla
që shpesh ndiheshin konfuze, duke menduar që
aktet e tyre seksuale nuk
ishin gjë tjetër vetëm
shprehje të pafajshme
afeksioni e dashurie, shkruan "La Stampa". Pas
hetimeve, që u bazuan totalisht në dëshmitë e vajzave të vogla, gjithçka u
bë e qartë. Polica arrestoi
dy pedofilët që abuzonin
me vajzat dhe pritet që
ata të dalin në gjyq.

SHBA demonstron
forcën, dërgon
dy avionë në
gadishullin korean
SEUL - SHBA dislokoi
dy avionë "B-1B Lancers", bombardues të
rëndë supersonik në gadishullin korean për një
demonstrim force përballë Phenianit, gjatë
fazës së parë stërvitore në
bashkëpunim me aviacionin e Japonisë dhe Koresë së Jugut. "Fluturimet dhe manovrat me
aleatët tanë, të sigurt dhe
efektivë, janë pjesë e kapaciteteve të përbashkëta nga ana e SHBA-ve,
Japonisë dhe Republikës
së Koresë dhe përsosin aftësitë taktike të pilotëve
të çdo shteti", - u shpreh
majori Patrick Applegate. Seuli sqaroi sot, se
avionët bombardues po
kryejnë një stërvitje simulimi me lëshimin e raketave tokë-ajër me dy avionët gjuajtës koreanojugorë mbi hapësirën e
detit të Japonisë, e njohur në Kore me emrin
Deti Lindor.
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PIKTORI

PERSON NË SHTEGTIM
Zef Paci

L

ekë Tasi, një piktor tashmë
i njohur për publikun e in
teresuar të artit, ekspozon
në "Art House". Është ftuar me
idenë se kjo hapësirë ka një tipar
që i përshtatet jetës dhe krijimtarisë së tij në dozën e intimitetit
dhe të shfaqjes. Duke pritur krijimtarinë e një personi që ka pasur një jetë me ndeshtrasha të
shumta, është e mira të thuhen dy
fjalë për to.
Fëmijërinë e përjetoi nëpërmjet vuajtjeve persekutuese që kalonte familja e tij, të cilën ardhja e
komunizmit e gjeti të kapërthyer
në krye të jetës politike të vendit.
Ajo periudhë, e mbushur plot me
zhvendosje, trysni e dhunë, kaloi
bashkë me dyshimet mbi cilësitë
e qëndrimet e veta, por pa ia fikë
frymëzimin e buzagazin djaloshar.
Orvatjet e tij të para artistike, të
shfaqura në disa drejtime, zunë fill
e vijuan për njëfarë kohe në një
gjendje shtër ngese të madhe e
megjithatë, u zhvilluan me një lirshmëri të madhe.
Që adoleshent kishte hyrë në
fushën e muzikës, e ndër vite kishte fituar përvojë e filloi të luante
si violinçelist në orkestra të rëndësishme. Kjo gjë ia përforconte iluzionet pozitive të të riut përkundrejt premisave ogurzeza të prejardhjes familjare. Më pas fillon e
merr disa mësime mbi pikturën e
teknikat piktorike si një fillestar,
por i gjendur në një situatë persekutimi e përjashtimi, ndjek doradorës një rrugëtim për hesap të
vet, duke shtjelluar një vizion e stil
personal që i largohet realitetit.
formimi dhe përkatësia e tij në
kohën e regjimit komunist janë
ato të një outsider-i vetmitar. Outsider jo për shkak të qenit një amator, por prej të nxjerrurit jashtë
prej sferës normale të jetës dhe të
artit, si pjesëtar i një shtrese të
deklasuar. E megjithatë, piktura,

L

etërsia bashkëkohore e
Uellsit i pati fillesat e veta
nga fundi i shekullit të 19-të,
kohë që përkon me themelimin
e Universitetit të Uellsit. Ka
nxjerrë nga gjiri i saj shkrimtarë mjaft të talentuar, të
vlerësuar me çmime të rëndësishme, një ndër të cilat është
edhe Stivie Davis, autorja e librit 'Me dy fytyra'. Ajo ka lindur
në Uells, por pjesën më të madhe të jetës së saj si e rritur e ka
kaluar në Mançester. Ndërsa
fëmijërinë e ka kaluar nëpër
vende të ndryshme, duke nisur
nga Egjipti, Skocia e Gjermania, duke ndërruar të paktën
gjashtëmbëdhjetë shkolla të
ndryshme, pasi i ati ishte
anëtar i REF (Forcave Ajrore
Mbretërore). Pavarësisht nga
kjo, ndjesia e përkatësisë ka
qenë përherë e lidhur me rrënjët e saj nga Uellsi. Kjo vihet re
edhe nga periudhat e shkurtra
të pushimeve që kalonte në
Swansea, Uells të cilën e konsideronte si shtëpinë apo bazën e
saj të sigurt, ku ndihej e lumtur
kur kthehej nga jeta nomade.
Pasi kreu studimet në Univer-

Kolazhet e Lekë Tasit më 1974
Ekspozita me vepra nga "fundi i
një klime iluzore liberale në arte,
që në fakt rezultoi një kurth"

muzika, letërsia e teatri, bashkë me
besimin, do të përbëjnë substancën
e ushqimit shpirtëror, intim të tij.
Shtysat shpirtërore e intelektuale

që ofronin ato qenë vendimtare për
shtjellimin e artit të tij.
Në hapësirën e "Art House" ekspozohen përzgjedhje nga dy cikle,

një me piktura dhe një me kolazhe.
Kolazhet janë realizuar rreth
vitit 1974 ndërsa shumica e pikturave të përzgjedhura, mbas vitit

2000 (përveç tablosë me një manifestim dramatik me diktatorin të
realizuar në 1974). Koha e realizimit të kolazheve përkon me fundin e një klime iluzore liberale në
arte që në fakt rezultoi një kurth.
Ka një qëndrim më hedonistik tek
kolazhet, e pikërisht atëherë kur
shtypja social-politike ishte më e
fortë, si për të përdorë estetikën si
qëndresë kundrejt trysnisë
ideologjike.
Lekë Tasi punon me linjën dhe
ngjyrën duke evokuar një fashë të
madhe ndjesish lirike që shkojnë
prej haresë, dashurisë e dehjes me
natyrën, në një melankoli të butë
e deri te dëshpërimi i pashpresë.
Në veprën e tij piktorike, edhe
pse e krijuar në një kontekst të
përveçëm, ndjehet një preokupim
i brendshëm, universal. Drama e
personazheve në pikturë ndoshta
shoqërohet edhe me atë çka i ka
munguar në jetë e prandaj ai duke
pikturuar e refuzon atë jetë. Fundja në një pikturë, ndryshe prej shkrimeve të tij, shumë gjëra mbesin të pambyllura: Ne nuk mund ta
dimë p.sh. nëse çifti në mes të
rrugës janë takuar e lidhur bashkë apo ka qenë veç ai afrim a shkëmbim vështrimesh, aty përjetojmë momentin kur ato janë
afruar me njeri tjetrin pa zhvillimin e mëtejmë, si diçka ende e
mundshme. Këtë mund ta bëjë
një person që më të shumtën, e
ka shijuar të bukurën e jetës
nëpërmjet artit.
Me një spontanitet personal
larg rregullave, pikturat e Lekës
mbartin një ekspresivitet pulsues
e ndonjëherë mbërrijnë kufijtë e
fantazmagorisë e duke u vendosë
në një kohë të ndër mjetme agu
mes realitetit dhe ëndrrës.

"ME DY FYTYRA", NJË ROMAN PËR MISTERIN DHE IDENTITETIN
sitetin e Mançesterit, ajo vazhdoi të
mbante leksione atje, duke u kthyer përfundimisht në Swansea në
vitin 2001. Aktualisht, ajo është profesore e Shkrimit Krijues në Universitetin e Swansea-it. Stevie është gjithashtu anëtare e Shoqërisë
Mbretërore të Letërsisë (Royal Society of Literature) si dhe anëtare
e Akademisë së Uellsit. Ajo është
romanciere, kritike letrare, biografe
historiane, madje konsiderohet si
një nga shkrimtaret më të mira
bashkëkohore. Stivie ka shkruar
dymbëdhjetë romane dhe një sërë
artikujsh e tregimesh si dhe është
vlerësuar me çmime të ndryshme,
si Çmimi i Librit nga Shoqëria
Fawcett për librin 'Djaloshi blu'
(1987), çmimin Libri i Vitit për 'Elementi i ujit' (2001) nga Këshilli i
Arteve të Uellsit etj. Po ashtu ajo
ka qenë kandidate për një sërë
çmimesh të tjera të rëndësishme,
si Booker apo Orange. Në të vërtetë,
'Me dy fytyra' është novela e parë e
autores Stevie Davies. Ajo
ndërthur stilin poetik të romaneve
me mprehtësinë satirike, tipike për

tregimet e saj. 'Me dy fytyra' trajton temën e dashurisë, miqësisë,
tradhtisë, pra natyrën e qenies
njerëzore në tërësi, thelbin e identitetit tonë. Autorja shpesh priret të

Në foto:
Kopertina e librit

shkrijë vepra letrare të së shkuarës
me krijimet e saj. Vetë titulli i novelës është një referencë për Makbethin dhe çdo kapitull hapet me
një citim nga një mit i hershëm, por
përkundër kësaj, fryma bashkëkohore përshkon gjithë veprën. 'Me dy
fytyra' ngërthen në vetvete elementë të ndryshëm mitologjikë dhe
nxjerr në pah mënyrat se si personazhet trillojnë apo paraqesin të
vërteta që nuk janë gjë tjetër veçse
gjysmë të vërteta. Sebastian Mesenxheri është personazhi kryesor
rreth të cilit vërtitet gjithçka. Ai
është një i ri rreth të tridhjetave, i
specializuar në fushën e egjiptologjisë e me prirje homoseksuale,
i cili po merr pjesë në një konferencë akademike në Gowr të Uellsit.
Ai dhe partneri i tij Xhesi po
kalojnë një periudhë të vështirë në
marrëdhënien e tyre, kryesisht si
rezultat i pamundësisë së Sebastianit për t'iu dedikuar seriozisht
kësaj lidhjeje. Flitet gjithashtu edhe
për Xhek Mesenxherin, babain e Sebastianit, jeta dhe veprimtaria e të
cilit është një enigmë më vete. Ai u

zhduk në kufirin iranian në periudhën e revolucionit Islamik, kur
Sebastiani ishte rreth trembëdhjetë vjeç, por mbetjet e tij u
gjetën shumë vite më vonë. Pjesa më e madhe e ngjarjeve janë
vendosur në Uells, në konferencë, por shpeshherë Sebastiani
hedh vështrimin pas, në të shkuarën e tij, dhe u kthehet kujtimeve me të atin, të cilat ndonjëherë i shkaktojnë dhembje. Në
konferencë takohet me një akademik të famshëm, Ris Salvatoren, i cili i duket shumë i njohur
dhe që e bën atë të mendojë për
të atin. Kështu, pra, fillon kërkimi për Xhek Mesenxherin ose
bashkimi i pjesëve të enigmës që
përfaqësonte ai. Ka mistere brenda mistereve të cilat Stivie
Davies arrin t'i përçojë te lexuesi me shumë mjeshtëri. Kush
është në të vërtetë Ris Salvatore?
Çfarë lidhje ka ai me Xhek Mesenxherin dhe familjen e tij? Si
kanë ndikuar kujtimet nga e
kaluara në marrëdhënien e trazuar me Xhesin? Anisa Trifoni
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ri personazhe njihen prej
vitesh me njëri-tjetrin dhe
njëkohësisht, nuk njihen fare,
presin pa fund dhe asgjë nuk
vjen. Tri personazhe janë njësoj
në fatin dhe në hallet që kanë,
duke qenë, po aq të ndryshëm
nga njëri-tjetri në mënyrën se si
përjetojnë. Pasi ta keni parë
shfaqjen, do të donit ta shihnit
për së dyti. E kthjellët në turbullinë e vet. Tragjike deri në
dhimbje dhe argëtuese me paradokset e saj. Do të mendoni duke
qeshur dhe do të qeshni duke u
menduar.
Gjithsecili do të kujtojë jetën
e kaluar, por edhe të tashmen.
Me vlerat dhe antivlerat. Me
"Misto"-t dhe "Mistuq"-ët. Me
dashuritë dhe urrejtjet. Me të
qarat dhe të qeshurat. Me ëndrrat e bukura dhe pritjet pa
fund. Me çdo shpirt që kërkon të
jetë i lirë, pasi në të janë tri personazhe që përjetojnë si vetvet-

Fatmira Nikolli

M

e debate të mëdha është
zhvilluar dje seanca e
Komisionit parlamentar
të Medias në Kuvend, ku ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro
raportoi për të ashtuquajturin
skandal të ndërtimit në parkun e
Butrintit. Drejtuesja e komisionit,
deputetja e PD, Albana Vokshi i
kërkoi Kumbaros të ndërpresë
menjëherë punimet dhe të kërkojë
ndjesë pse nuk ka lejuar hyrjen
për xhirim të një gazetari, ndërsa
ministrja shpjegoi se ligji përcakton se për xhirime duhet marrë
leje. Vokshi mandej tha se disa dokumentacione, ministria nuk ia ka
vënë në dispozicion Komisionit të
Medias. Kumbaro ka deklaruar se
nuk është ndërtim i ri, por rehabilitim i një godine ekzistuese, konform ligjit të trashëgimisë, dhe se
nuk do të preket nëntoka. Ajo ka
bërë me dije se e ka vënë në dijeni
UNESCO-n, por se ajo nuk ka tagër
vendimmarrës.

DEBATI

Në një seancë dëgjimore që zgjati më shumë se katër orë, Kumbaro tha se është përdorur një shtresë betoni të varfëruar në një
skenë hekuri të lëvizshme ku do
vendosen dërrasat e xhamat. Sipas
Kumbaros, investimi për rehabilitimin kushton 3.6 milionë lekë.
Ndërsa, e pyetur për qiranë që do
paguajë investitori, tha se nuk e ka
shifrën e saktë, pasi ajo vendoset
me VKM. Kumbaro tha më tej, se
rikonstruksioni i godinës kërkon
përdorimin e tullave, ndërsa, sa i
takon akuzës se ka konflikt interesi me investitorin, ministrja tha:
ma vërtetoni. Nga ana tjetër, e pyetur nëse investitori ka qenë financues i Partisë Socialiste, Kumbaro
tha se nuk e ka këtë informacion.
Mandej, drejtoresha e IMK-së,
Arta Dollani tha se "beton ka pasur gjithmonë, dhe është përdorur
nga të gjithë ekspertët në të gjitha
sitet arkeologjike, madje ka edhe
në Apoloni".
Musa Ulqini ka ndërhyrë duke
thënë se është turp zgjatja e kësaj
seance dhe se nuk po respektohet
procedura. Dollani tha se ka disa
parametra e norma dhe se objekti
i ri nuk është ndërrim i destina-

"Misto" i Naun Shundit
në Teatrin Kombëtar

ja dhe si të tre bashkë, duan të
shpëtojnë, por nuk shpëtojnë dot
nga i vetmi makth, dhimbje, torturë që e ka emrin "Misto". Kështu e prezanton Teatri Kombëtar

premierën "Misto", me
autor dhe regjisor Naun
Shundin. Shfaqja vjen në
datat 13, 14 dhe 15 tetor,
ora 19:00, me interpretimin e aktorëve Bujar Asqeriu, Helidon
Fino, Adelina Muça, Erion Kame, Niada Saliasi
dhe
Genti
Deçka.
Skenografe dhe kostumografe është Laedia Hajdari, as/regjisor Pëllumb
Dervishi, koreograf Artan F. Ibershimi dhe kompozitor Kelmend Marku. Shundi
ka deklaruar në media se "Misto"
është për kohën e diktaturës edhe
pse nuk përmendet. Gjithçka në
ngjarjen e shfaqjes mbështet në

absurd. Tri personazhet, që interpretohen nga aktorët e njohur të
teatrit Asqeriu, Fino dhe Muça,
hyjnë në një konflikt të vazhdueshëm mes tyre edhe për gjërat
më të zakonshme. Më herët në
skenën e teatrit si autor dhe

regjisor Naun Shundi u
prezantua para publikut me monodramën
"Të gjithë janë të çmendur". Për mes saj në
skenën e teatrit monodrama rrëfeu historinë
e një personazhi që ka
jetuar në diktaturë dhe
vazhdon edhe sot në
këtë realitet. Për këtë
monodramë shkruar
prej tij që erdhi në
skenën e teatrit para
veprës "Misto", Naun
Shundi tregon se është një vepër që e ka shkruar vitet e fundit,
duke pasur në vëmendje fatin e individit. Këtë herë si
autor dhe regjisor ai ka zgjedhur
që të prezantohet para publikut
me veprën "Misto", që i takon
teatrit absurd. Vepra ka qenë
paraqitur para komisionit të
dramës shqipe.

Kumbaro deputetëve për Butrintin:
Më provoni që kam konflikt interesi
"Nuk e di nëse investitori ka financuar PS, është beton i varfëruar"

cionit. Sipas saj, për një mbulesë
të tillë për xhamat parametrat janë
ata që janë përdorur. Ajo tha se i

V

epra e Sarah Ruhl "Euridika"
është vënë në skenë nga Teatri Metropol nën regjinë e Jonida Beqos (asistent Aldi Hysotoçi)
dhe interpretim të aktorëve
Niko Kanxheri, Armela Demaj,
Amri Hasanlliu, Ermir Jonka,
Edvin Mustafa, Klea Konomi,
Klesta Shero.
Edhe pse njihet si "Euridika",
shfaqja referohet si Euridita, pasi
sipas stafit ka të bëjë me veprën
e Sara Ruhl. Ka prani të madhe
të elementëve natyrore në prezantimin e historisë, që nga gurët,
rëra, uji por edhe beton. Si skenë
ka shërbyer Piramida këtë herë,
ndërsa skenografia përfshinte një
"det", i sjellë si në formën e një
kanali me gurë në dy anë dhe me
ndriçim blu. Matanë kanalit, ndaheshin në skela ndërtimi dy
botët: ajo e Zonjës Vdekje dhe
bota e të gjallëve. Në dy struktura në të majtë e të djathtë të
skenës, të ngritura në lartësinë e
skelës krijohen mizanskena. Kostumet i janë qasur konceptit
regjisorial dhe krijojnë jo vetëm
ndryshimin mes dy botëve, por
disi mes dy kohëve, ka një farë
dallimi mes kostumeve të ditëve

fton
deputetët të shohin projektet
ndër vite ku
është
përdorur beton.
Kumbaro tha
më tej, se në
të tëra sitet e
ndryshme në
Vjenë ka pikë
të vogël ku ka
një moment
pushimi për
turistët, duke
iu përgjigjur
Fate Velajt. Kumbaro tha se nuk e
shpiku ajo shërbimin në sit, dhe se
shembujt nga bota janë të ndry-

shëm, në përgjigje të deputetes Valentina Duka, e cila më herët tha
se nuk ka pika shërbimi në Akropol dhe te piramidat në Egjipt.
Luçiano Boçi u ankua se nuk ka
marrë relacion me qëllim që argumentet të ishin të plota. Ai kërkoi
të ndërpriten punimet.
Ndërsa Albana Vokshi tha se
informacioni ka ardhur me vonesë,
në orën 2-3. Sipas saj, "është çështje sensitive dhe një pjese të
pikëpyetjeve duhet t'u japim
përgjigje sot".
Deputeti Alket Hyseni tha se
është i shqetësuar për parkun dhe
se ka depozituar në Kuvend
kërkesë për interpelancë. "Ministria po aplikon disa projekte.

Shqetësimi im, për qendrën multifunksionale të shërbimeve dhe
aplikimin e këndit SAL, që është
rikonceptim", - tha ai. Albana Vokshi shtoi se ngrihen hije dyshimi,
se janë penguar mediat të hyjnë.
"Problematike që nuk lini mediat
të hyjnë dhe të investigojnë", tha
ajo, por Kumbaro iu përgjigj se i
vjen keq për incidentin që ndodhi
dje. "Të njëjtët gazetarë kanë hyrë
edhe herë të tjera. Gazetarë të
ndryshëm kanë hyrë disa herë, për
filmim e fotografim. Kanë një
detyrim ligjor të respektojnë nenin 16, duhet të merret leja e autoritetit administrues. Ne në 4 vite
kemi dhënë pa fund leje", - tha ministrja.

NJË RIIMAGJINIM I MITIT TË ORFEUT

tona - kohës moderne kur vihet vepra dhe korit të gurëve që janë të
gjithëkohshëm dhe bartin një farë
mënyre një kujtesë të hershme dhe
krejt 'të vjetër' çka përçohet edhe
nga veshja.
"Vepra është një riimagjinim i
mitit të Orfeut. Është një vepër e
ngrohtë dhe poetike, e cila edhe pse
në thelb ka elemente të antikitetit
dhe mbështetet në historikun e
mitit, në thelb trajton marrëdhëniet njerëzore dhe sakrificat njerëzore
për hir të dashurisë, jo vetëm dashurisë romantike në çift, por edhe asaj
familjare dhe universale", është
shprehur Jonida Beqo. Më tej, shfaqja trajton edhe rëndësinë e jetës.

Historia është e thjeshtë: Orfeu
është muzikanti më i mirë i të gjitha
kohëve, vendos të martohet me
dashurinë e jetës së tij; Euriditën,
e cila vdes në ditën e dasmës. Shfaqja nis me Euriditën dhe Orfeun, dy
të rinj shumë të dashuruar, të cilët
vendosin të martohen - por e sjellë
në kohë moderne, ndërsa pas tyre,
është kori i gurëve që bart kujtesën
me një grim, e plastikë dhe interpretim që ruan nivel artistik deri
në fund të shfaqjes, herë-herë
shfaqet më sipëror se trupa.
Në nëntokë, babai i vdekur i Euridikës, Niko Kanxheri, ka arritur
të ruajë kujtesën dhe aftësinë e tij
për të lexuar dhe shkruar, ndaj
përpiqet t'i dërgojë letra së bijës.
Gjatë dasmës, Euridita takon Njeriun - Vdekje dhe duke dashur të
marrë letrën nga i ati, vdes duke
kaluar në botën tjetër, ku zhvillohen ngjarjet në vijim. Meqë Orfeu
është muzikant, muzika live është
parë si nevojë parësore e veprës.
Nuk është Orfeu klasik, as në koncept, as në trajtim. Me gjithë vështirësitë e skenës së sajuar në përputhje me kërkesat e veprës, ske-

na në vetvete krijon hapësirat e
nevojshme. Ajo që nuk mbërrin
pritshmëritë është interpretimi,
qoftë në plastikë, qoftë në
veshjen e rolit të disa prej aktorëve, për çka mban epërsi kori
i gurëve.
Amri Hasanlliu interpreton në
katër instrumente të ndryshme
dhe këndon, nën udhëheqjen
muzikore të maestro Gent Rushit dhe me mbështetjen e pesë
muzikantëve të "All In Band". Në
këtë premierë rikthehet në
skenë aktori i njohur i kinematografisë dhe teatrit Niko
Kanxheri, si dhe interpretojnë
Armela Demaj, Amri Hasanlliu,
Ermir Jonka, Edvin Mustafa,
Klea Konomi, Klesta Shero si
dhe 6 balerinë të rinj. Autorja
Sarah Ruhl ka lindur një 1974 në
Wilmette, Illinois dhe ka qenë
kandidate për çmimin "Pulitzer" në vitin 2005. Euriditën
e ka shkruar në vitin 2001 dhe
premiera e parë e kësaj vepre
është vënë në Madison në 2003,
e më pas në teatrin "Off-Broadway" në Nju Jork e Florida.
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Lista emërore në Shkodër, Malësi e Madhe dhe Pukë. Kompensimi fizik e financiar, në rend kronologjik

ATP, statusi i secilës pronë në Shkodër
Emrat e pronarëve, sipërfaqja e pretenduar dhe sa kompensohet
Ornela Manjani

A

gjencia e Trajtimit të
Pronës ka përditë
suar regjistrin e saj
elektronik për dosjet e
pronave në të gjithë vendin.
Çdo trashëgimtar pronash ka
mundësi të lexojë në
"Gazetën Shqiptare" statusin
e dosjes së tij dhe problematikën e dokumenteve që
mund të ketë secili pronar.
Regjistri elektronik mban të

nale të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave për secilin
subjekt, bashkë me vendimet
gjyqësore dhe problematikat
e secilës dosje. "Gazeta Shqiptare" nis sot publikimin e
pjesës së dhjetë të listës së
veprimeve që janë kryer me
dosjet e pronave të qarkut të
Shkodër. Të gjithë të interesuarit njihen gjithashtu
edhe me problematikat që
mund të ketë dosja e tyre, siç
është mungesa e dokumenteve të caktuara. Ndërkohë,
Agjencia e Trajtimit të

dhëna të detajuara për çdo
aplikim dhe çdo proces që ka
ndodhur me pronat që nga
viti 1993 dhe deri tani për
qarkun e Shkodër. Secila nga
dosjet përmban emrin e subjektit të shpronësuar si dhe
emrin e subjekteve që e pretendojnë atë pronë. Në dosje
pasqyrohen sipërfaqja e pretenduar si dhe lloji i pasurisë,
sipërfaqja e njohur, sipërfaqja e kthyer apo e kompensuar.
Ndërkohë që pasqyrohen
edhe të gjitha vendimet e Komisioneve dhe Zyrave Rajo-

Pronave ka marrë në
shqyrtim dosjet në qarkun e
Elbasanit, të cilat janë në
proces shqyrtimi. Regjistri i
dosjeve në shqyrtim pasqyron numrin e dosjes, emrin e
subjektit të shpronësuar,
kërkuesin, llojin e pasurisë si
dhe të dhënat në lidhje me
sipërfaqen e njohur, sipërfaqen e kthyer dhe sipërfaqen
e kompensuar. Në regjistër
janë edhe të dhënat për çdo
dosje për vendimet e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, si dhe prob-

kur subjekti kërkon të përfitojë nga pagesa e përshpejtuar, ose kërkon të jetë pjesë e
tenderit për kompensimin
fizik në bazë të pronave që ka
vënë në dispozicion ATP-ja.
ATP-ja do t'i japë përparësi kompensimit të truallit. Kompensimi për ish-pronarët
për tokën truall, sipas zërit
kadastral të vitit 1945 dhe
hartës së vlerës së tokës që
është në fuqi do të kryhet me
para. Kufiri i caktuar nga
ligji është 50 milionë lekë për
çdo vendim të njohur.

lematika që ka çdo dosje, e
cila pasqyron mangësinë në
dokumentacion. Sot publikohet regjistri elektronik i
pronave në qarkun e Shkodrës, ku përfshihen Shkodra,
Malësia e Madhe dhe Puka.
Dosjet ndodhen në Agjencinë e Trajtimit të Pronave në
proces shqyrtimi dhe do të
trajtohen me ligjin e ri. Vendimi do të merret sipas rendit kronologjik të kërkesave
dhe kompensimi do të
shpërndahet sipas këtij rendi, me përjashtim të rasteve

LISTA E VEPRIMEVE QË JANË KRYER ME DOSJET E PRONAVE TË QARKUT TË SHKODRËS (PJESA E DHJETË)
(V
ijon ng
an
umri i djeshëm)
(Vijon
nga
numri
Emri
(Subjekti I
shpronës
uar)

Mbiemri
Emri
(Subjekti I
(Subjekti
shpronës
Kërkues)
ua)

Mbiemri
(Subjekti
Kërkues)

Sip. E
pretendu Zona
ar, m2 & Kadastral
lloji I
e
pasurise

Sahit

Lici

Ahmet

Memaj

6775m2
truall

Bajram

Ujkaj

Ylli

Ujkaj

2500m2
truall

Avdi

Recaj

Avdi

Recaj

Rrok

Vulaj

Rrok

Vulaj

Dyl

Recaj

Qamil

Reci

Selimi

Reci

Rexhep

Trash

Serrreqi

Tom

Jovan

Perihan

Nikolle

Sip. E
Sip. E
Njojhur/
Problema
Kompens
Mosnjohj
tika
uar M2
e M2

100

6775

101

2500

102

17600

105

6445

17600m2 Gruemire
truall
/ 1871

106

17600

Reci

21dy
truall

Gruemire
/ 1871

107

21000

Gulielm

Serreqi

3500m2
truall

Boce
Shkrel /
1237

109

3500

Smakaj

Tom

Smakaj

14225m2 Koplik /
truall
2220

110

14255

Shelcaj

Andro

Kola

7dy truall

111

7000

Bec

Pecaj

6600m2
Hot /
4000m2
1964
47000m2

113

57600

Francesk Leknikaj

2000m2
Kelmend
truall
BrojeSelc
19500m2
e / 1284
truall

114

21500

Xhelal

10200m2

35

10200

Provinca
Franceska
ne
Shqipetar
e
Provinca
Franceska
ne
Shqipetar
e

Esat

Koplik /
2220

NR I
Vendimit
I KKKP,
ZRKKP

Boksi

Duni

Mikelaj

Perihan

Nikolle

Boksi

Duni

Mikelaj

Grizhe
Guemire /
1871
17600m2 Gruemire
truall
/ 1871
Dedaj
6445m2
Shkrel /
truall
1454

Gruemire
/ 1871

Gril /
1864

Vendim
negativ
per
9
mungese
dokumen
tacioni
Vendim
negativ
per
10
mungese
dokumen
tacioni

Ka
275 VFJ+Hart
e
Ka
2500 VFJ+Hart
e

Emri
(Subjekti I
shpronës
uar)

Namik

Mbiemri
Emri
(Subjekti I
(Subjekti
shpronës
Kërkues)
ua)

Bushati

Mbiemri
(Subjekti
Kërkues)

Sip. E
pretendu Zona
ar, m2 & Kadastral
e
lloji I
pasurise

Bejto

Cesk

Hamdi

Dukaj

Shabani

Baja

Bushati

Dukaj

Vendim
negativ
per
13
mungese
dokumen
tacioni

Shabani

Vendim
negativ
per
14
mungese
dokumen
tacioni

Baja

Vendim
negativ
per
15
mungese
dokumen
tacioni

Dizdari

Vendim
negativ
per
11
mungese
dokumen
tacioni

Shaqir

Bala

Vendim
negativ
per
34
mungese
dokumen
tacioni

Fran ;
Simon

Prelashi

10000m2

Hashim

Nehani

100m2
Lagj
truall+nje Dergut
kulle
Shkoder /

Namik

Bejto

Cesk

Hamdi

Ka
440 VFJ+Hart
e

Ka
300 VFJ+Hart
e
Ka VFJ Ka
Harte
10200 Vendimi
nuk u
ankimua
Ka VFJ
Nuk ka
Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Ka
vert.pron
esie Nuk
ka Harte
Vendimi
nuk u
ankimua

Skender

Shaqir

Riza

Dizdari

Bala

Nehani

Sip. E
Sip. E
Problema
Njojhur/
Kompens
tika
Mosnjohj
uar M2
e M2

Vendim
negativ
per
12
mungese
dokumen
tacioni

10760 Ka VFJ
Ka VFJ KA
1332 Planvend
osje
Ka VFJ KA
10760 Planvend
osje
Ka
vert.pron
600
esie Ka
harte
Ka
VFJ+Hart
e
Ka
5422 VFJ+Hart
e
Ka
2000 VFJ+Hart
e

NR I
Vendimit
I KKKP,
ZRKKP

Skender

50

10000

3

370

Ka
vert.pron
esie Nuk
ka Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Ka
vert.pron
esie Nuk
ka Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Nuk ka
vert.pron
esie Nuk
ka Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Nuk ka
vert.pron
esie Nuk
ka Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Nuk ka
vert.pron
esie Nuk
ka Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Ka VFJ
Nuk ka
Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Ka VFJ
Nuk ka
Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Ka VFJ Ka
Harte
270 Vendimi
nuk u
ankimua
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Preke

Prend

Pjeter

Idriz

Prend

Kole

Kole

Prenge

Pal

Geci

Lleshi

Hyseni

Sadria

Pistja

Marku

Gjergji

Gjeta

Preke

Nikolle

Pjeter

Idriz

Prend

Kole

Kole

Prenge

Gjopjetri Pal

Berishe e
Eperme /
1160

Geci

5280m2

Lleshi

25000m2
Korthpule
t.bujq,kull
/ 2229
ote

Hyseni

6000m2
livadh
dhe
kullote

Porave /
3027

4000m2
t.bujq

Fushe
Arrez /
1656

Sadria

Pistja

10620m2

Kimez /
2150

Gojane
Vogel /
1787

Marku

1500m2

Gjergji

4500m2
Bicaj /
are,kullot
1179
e,pyll

Gjeta

5800m2
t.bujq

Kimez /
2150

7200m2 Berishe e
Gjopjetri truall dhe Eper /
are
1160

105

93

94

95

96

97

98

99

100

5280

11880

6000

4000

5500

2100

4000

5800

3352

4340

10188

5500

4000

4800

2100

4000

5800

3352

Ndue

Marku

Ndue

Marku

2000m2
pemishte Iballe /
tretersuar 1976
ne truall

101

2000

2000

Gjon

Suta

Gjon

Luta

5000m2
are

102

1960

1960

Isen

Gjon

Shabanaj Isen

Sterkaj

Gjon

Iballe /
1976

Shabanaj

Sterkaj

126

M.Madhe

Ivanaj
Kastrat /
1989

127

Luc

Malaj

Luc

Malaj

128

Bajram

Kurtaj

Ragip

Kurtaj

Besnik

Bekteshi

Besnik

Bekteshi

M.Madhe

130

Tom

Preka

Tom

Preka

M.Madhe

131

129

Vendim
neg. per
mungese
dokumen
tacioni
Vendim
neg. per
mungese
dokumen
tacioni
Vendim
neg. per
mungese
dokumen
tacioni
Vendim
neg. per
mungese
dokumen
tacioni
Vendim
neg. per
mungese
dokumen
tacioni
Vendim
neg. per
mungese
dokumen
tacioni

Ka
vert.pron
esie Ka
Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Ka VFJ Ka
Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Ka VFJ Ka
Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Ka VFJ Ka
Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Ka
vert.pron
esie Ka
Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Ka VFJ Ka
Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Ka VFJ Ka
Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Ka VFJ Ka
Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Ka
vert.pron
esie Ka
Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Ka VFJ Ka
Harte
Vendimi
nuk u
ankimua
Ka VFJ Ka
Harte
Vendimi
nuk u
ankimua

Ne Dosje
ka vetem
kerkesen

ka
vert.Kada
stre

ka
vert.Kada
stre

Ka Liste
Pronesie

Ka
vert.pron
esie

Ka
vert.kada
stre

Vendim
neg. per
132 mungese
dokumen
tacioni
Vendim
neg. per
133 mungese
dokumen
tacioni
Vendim
neg. per
134 mungese
dokumen
tacioni
Vendim
neg. per
135 mungese
dokumen
tacioni
Vendim
neg. per
136 mungese
dokumen
tacioni
Vendim
neg. per
137 mungese
dokumen
tacioni

Mark

Tinaj

Mark

Tinaj

Selce
Kelmend
/ 3278

Kole

Pepaj

Kole

Pepaj

Hot
Kastrat /
1964

Ndue

Lumaj

Ndue

Lumaj

Gjelosh

Gjinaj

Prele

Gjinaj

Nuh

Bala

Nazmi

Bala

Gole

Lekaj

Kanto

Drekaj

17dy
t.bujq

Kastrat /
2112

Ragip

Bekteshi

Brahim

Bekteshi

2750m2
truall

Gruemire
/ 1871

138

2750

Ka note
2750 transkript
i Ka harte

Nikolle

Lakaj

Gjergj

Lakaj

4097m2
truall

Ivanaj
Kastrat /
1989

139

4097

4097

Provinca
Franceska
ne
Shqipetar
e

Gazmend Tinaj

2000m2
truall
4200m2
truall
6100m2
t.bujq
5200m2
t.bujq

Kelmend
BrojeSelc
e / 1284

115

17500

Provinca
Franceska
ne
Shqipetar
e

Sokol

3100m2
truall
Vukel /
20200m2 3839
t.bujq

116

23300

110

Emanuel Lunaj

5000m2
truall
19260m2
Bratosh
truall
Vermosh
67100m2
/ 1267
t.bujq
95780m2
t.bujq

117

22250

1150

Marjan

11020m2 Vukpalaj /
truall
3841

118

10200

Ka
100 VFJ+Hart
e

Ivanaj
10000m2
Bajze /
truall
1989

119

10000

Ka
300 VFJ+Hart
e

120

17500

Ka
250 VFJ+Hart
e

Provinca
Franceska
ne
Shqipetar
e
Provinca
Franceska
ne
Shqipetar
e
Provinca
Franceska
ne
Shqipetar
e
Kole
Provinca
Franceska
ne
Shqipetar
e
Provinca
Franceska
ne
Shqipetar
e
Provinca
Franceska
ne
Shqipetar
e
Provinca
Franceska
ne
Shqipetar
e

(V
ijon nesër)
(Vijon

Rumija

Peposhaj

Lumci

49.7dy

Malesi e
Madhe

Gruemire
/ 1871

Ka
vert.kada
stre

Ka VFJ

Ne dosje
ka vetem
vendimin

Ka VFJ +
Harte

Ka
Vert.Kada
stral

Ka VFJ Ka
Planvend
osje

Ka VFJ +
Harte

Ka VFJ +
Harte

Ka VFJ +
Harte

Andri

Rumija

12500m2 Gruemire
truall
/ 1871

Ambroz

Martini

3300m2
truall

Kastrat
Bajze /
2112

121

3300

Ka
VFJ+Hart
e

Prel

Gjurashi

10 dy
truall

Kastrat
Bajze /
2112

122

10000

Ka
VFJ+Hart
e

Flavio

Cavallini

10 dy
truall

Kastrat
Bajze /
2112

123

10000

Ka
VFJ+Hart
e

Dioniz

Makaj

10 dy
truall

Kastrat
Bajze /
2112

125

10000

Ka
1200 VFJ+Hart
e
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DASHI

Politika e femrave,
e dhuruar apo e fituar
Nga Zoje Jakaj*

(V
ijon ng
a ffaqja
aqja e parë)
(Vijon
nga
... për gjininë mashkullore dhe
se prania e grave në të ka sjellë
vetëm çoroditje. Në çdo diskutim
ku flitet për rëndësinë e përfshirjes së plotë të femrës në politikë, të gjithë kujtojë "Helenën e
Trojës", bukuroshen që u bë shkak
i një lufte, apo Kleopatrën, që nuk
u rezistoi dot tundimeve femërore.
Me gjithë lëvizjet e shumta dhe të
hershme feministe (të gjitha bazuar në të drejtën e barazisë njerëzore!) për të çrrënjosur stereotipat
gjinorë, e vetmja gjë që është arritur, është mënyra se si shihen femrat në politikë: femrat për politikën
janë një make-up i bukur, një dekor i domosdoshëm, ose "femratburra" janë të vetmet që mund të
japin kontributin e tyre në jetën
politike të vendit.
Në një vështrim të përgjithshëm të kombeve të bashkuara, nga
niveli lokal në atë global, lidershipi i grave dhe pjesëmarrja politike
mbetet i kufizuar. Gratë janë të
nënpërfaqësuara si votuese, si dhe
në pozita udhëheqëse: qoftë në
zyrën e zgjedhur, në shërbimin civil, në sektorin privat apo në atë
akademik. Kjo ndodh pavarësisht
nga aftësitë e tyre të dëshmuara si
udhëheqëse dhe agjente të ndryshimit, bazuar në të drejtën e tyre
për të marrë pjesë në mënyrë të
barabartë në qeverisjen demokratike. Gratë përballen me një mori
pengesash për të siguruar pjesëmarrje në jetën politike. Barrierat
strukturore përmes ligjeve dhe
institucioneve diskriminuese ende
kufizojnë mundësitë e tyre për të
kandiduar në zyra përfaqësimi e
drejtimi. Boshllëqet e kapaciteteve nënkuptojnë se gratë kanë
më pak gjasa se burrat që të kenë
arsimimin, kontaktet dhe burimet
e nevojshme për t'u bërë
udhëheqëse efektive.
Domosdoshmërisht që duhet të
pajtohesh me këtë konkludim, përderisa sot të gjithë i shikojnë femrat nga mënyra se si vishen, si qëndrojnë, apo se si kujdesen për veten - a thua se meshkujt nuk i kryejnë këto rituale! Dhe në gjithë këtë,
vendi ynë nuk mundet kurrsesi të
bëjë përjashtim. Nisur nga traditat e hershme e të forta, ligjet zakonore, historiku komunist e një
mori me ndodhi e ngjarje në të ashtuquajturën 'demokraci e jona', lidershipi mbeti gjithmonë në dorë të
meshkujve. Për kujtesë le të kthehemi pas disa vite. Të gjithë e kujtojnë shfaqjen e Jozefina Topallit
në politikë: rreth viteve '96, jo pak
vite të vështira për një grua që të
ishte në poltron në krah të burrave
shqiptarë, e për t'ia dalë duhej të
dukeshe e fortë si një burrë në
pamje, zë dhe sjellje, pra një "burrneshë", e ndërkohë e fortë u cilësua nga të gjithë! Kur në fakt, Jozefina ishte një femër si gjithë të tjerat - kishte një burrë e fëmijë me
të, pra diçka që koncepti i bur-

rneshës nuk e pranon. E megjithatë, ajo vazhdoi të cilësohej si e tillë
deri ditën që vendosi të kujdesej
për lukun e saj - të ndiqte trendet
e modës, të shfaqej me çanta elegante në seancat parlamentare e të
tjera "histori femrash" siç rëndom
i quajnë burrat. Aty numri i grave
në parlament paksa ishte shtuar
dhe znj. Jozefinë i duhej të përballonte edhe sfidën femërore, por kjo
e dyta ndodhi që ta zbehte paksa
forcën prej burri të gruas-lider në
parlament. E sot ajo nuk është
pjesë e tij.
Angela Merkel është kancelare
e Gjermanisë prej vitit 2005. Për
mbarë botën zonja Merkel është
lidere 'de facto' e Europës - dhe
megjithatë (ka gjithmonë një të
tillë) - nuk mundi dot t'u shpëtonte stereotipave kur filloi të vishte

Viktoria - një epokë e tërë e artë
mban emrin e saj; Eleanor
Roosevelt drejtoi komisionin për të
drejtat e njeriut në OKB, nga e cila
kemi trashëgimi Deklaratën e famshme për të Drejtat e Njeriut;
ndikimi i Margaret Thatcher, zonjës së hekurt, në stabilitetin e
ekonomisë është i paarritshëm;
Benazir Bhutto - kryeministrja e
parë femër në një vend mysliman
(Pakistan) udhëhoqi vendin nga
diktatura në demokraci. Pa lënë
jashtë kësaj liste edhe një numër
të madh emrash, si humanistja
Nënë Tere za, Eva Peron në
Argjentinë, Zhaklin Kenedi,
Anna Frank, Zhan D'Ark, Annie
Besant, që ndikoi në pavarësinë
e Indisë, apo edhe emra të tjerë
të njohur, që ndoshta, edhe pse
mund të ndiqen nga një numër i

ciar i gjithsecilës është i pamjaftueshëm për shfaqje të tilla, dhe
detyrimisht i lidhim ato me hijen
e disa meshkujve të tjerë që i financuan për të qeverisur
nëpërmjet tyre. Dhe kjo, përkthehet në aksiomën e famshme se
gratë nuk janë për politikë - dhe
ku fatkeqësisht, nisur nga kjo ne
duhet të biem dakord!
Ne jetojmë në një botë që vazhdimisht ndryshon dhe përparon,
zakonisht për mirë në drejtim të
barazisë gjinore; megjithatë, nuk
mjafton thjesht të kuptohet problemi. Lëvizjet feministe kanë pasur
një ndikim të fuqishëm pozitiv në
vende
pothuajse
tërësisht
demokratike, dhe duke mbështetur kauzat gjinore, në vend që t'i
shkatërrojnë ato, mund të bëhen
përparime të rëndësishme. Arritja

Marsi në qiellin tuaj është i gatshëm të
dëgjojë zërin e Hënës. Do të pranoni
mundësinë e një pune të papritur dhe
shumë të dëshiruar. Me Uranin dhe Saturnin kundra mund të vini në pikëpyetje disa
zgjedhje. Vazhdoni përpara!

DEMI
Hëna do të ndezë midis jush dhe partnerit zjarrin të sedrës dhe xhelozisë.
Thojini 'po' dialogut dhe arsyetimit për të
zgjidhur problemet. Mos i mbroni miqtë
edhe kur nuk kanë të drejtë. Jini më të
ekuilibruar në justifikime.

BINJAKET
Falë bashkëveprimit të Hënës me Mërkurin
do të nxiteni nga kureshtje të reja. Do të
keni mundësinë të keni frymëzim për të
shprehur idetë. Do t'u largoheni atyre që u
japin më shumë rëndësi gjërave sipërfaqësore, duke zgjedhur pasurinë e karakterit.

GAFORJA
Me Plutonin kundra, nëse mbani inat ndaj
dikujt apo diçkaje, do të jetë më e zgjuar
dhe e frytshme të përballeni me problemet
dhe t'i tejkaloni. Bëni një zgjedhje të saktë
me personat me të cilët rrini, jo të gjithë ju
ndihmojnë të vlerësoni cilësitë tuaja.

LUANI
Për shkak të veprimtarisë së Hënës, ritmet e
ditës do të bëhen të paqëndrueshme. Do të
jetoni momente kënaqësie, por edhe çaste
pasigurie. Mos e shmangni afrimin e një
personi që keni njohur së fundmi, mund t'ju
bëjë kureshtarë më shumë sesa mendoni.

VIRGJERESHA
Me Hënën që ju favorizon, nëse jeni beqar,
dikush do t'ju afrohet me ndjenja të sinqerta, po ngadhënjimi nuk do të jetë i lehtë.
Do të pretendoni gjithmonë shumë. Në
horizont shquhen mundësi të mira profesionale, që duhen shfrytëzuar menjëherë.
Mos i lëni t'ju ikin.

PESHORJA
Kundërshtimi i Uranit i bën disa vendime
të vështira. Prandaj nuk ju ngelet gjë tjetër,
përveçse të angazhoheni! Tregohuni të vëmendshëm ndaj kritikave të një miku, për
të kuptuar se çfarë përshtypjesh kanë të
tjerët për ju.

AKREPI
Për meritë të Marsit dhe Uranit që i
buzëqeshin Hënës, sot marrëdhëniet tuaja do të jenë më të fuqishme. Mund të ndryshoni mendje për një eveniment. Do të keni
takime të mrekullueshme, që do t'ju ndryshojnë jetën e dashurisë apo do të forcojnë
lidhjet ekzistuese.

SHIGJETARI
Nëse jeni në kërkim të një pune, me Jupiterin që ju ndihmon, bëni gjithçka mundni
për të goditur në shenjë. Do t'ia dilni, padyshim! Jini më altruistë. Jepini prova të bujarisë suaj, duke ndihmuar ata që kanë më
shumë nevojë për ju.

BRICJAPI

funde. Dhe dy-tre raste doli në
publik me dekolte të hapur. Kudo
në botë, media filloi të komentonte këtë ndryshim të saj dhe e cilësoi atë si një ogur të zi për vijueshmërinë e saj në krye të Gjermanisë. Ndoshta nga natyra e saj
"prej gjer maneje", kancelarja,
duket se nuk i kushton shumë
nga koha e saj pamjes vizive, e
ndoshta kjo është arsyeja pse
masa nuk e sheh atë si një grua
që rrezikon politikën!
Historia botërore ka një numër
të konsiderueshëm të grave të suksesshme në politikë: Britania e
Madhe është një prej superfuqive
botërore, sepse mbretëresha Elizabeta I e bëri të tillë; mbretëreshë

madh skandalesh, ia kanë dalë të
bëjnë histori në politikë. Hillary
Clinton mbetet idhulli i shumë
grave në botë.
Rruga e politikës për këto gra
nuk ka qenë aspak e lehtë. Ndërsa
ne, në vendin tonë, duke qenë se
nga traditat e trashëguara e nga
kanunet që shpeshherë i zbatojmë
më shumë se ligjet, për t'u dukur
demokratë e bashkëkohorë, në njëfarë mënyre ua kemi shtruar
rrugën vajzave e grave që duan të
merren me politikë me një dorë
zhavorr. (!) Politika jonë ka vetëm
zonja e zonjusha të kuruara deri
në detajet më të vogla, ku për
pjesën më të madhe të tyre të
gjithë e dinë se potenciali finan-

e barazisë gjinore në të gjitha etapat e zhvillimit, e aq më tepër në
atë të përfaqësimit, është më tepër
se e rëndësishme; është jetike nisur nga kompleksiteti që edhe vetë
mbart. Por, për këtë është e rëndësishme që edhe këtu të vendoset
sita - njerëzit kanë talente e prirje
nga më të ndryshmet - jo të gjithë
janë të aftë për politikën, pavarësisht dëshirës së madhe që mund
të kenë. E kjo vlen edhe për femrat! Për të arritur ndryshimin, duhet parë nga vetja. Nuk mund të
tejkalosh kapacitetet e aftësitë personale, sepse më pas, kthehesh në
një matës dhe tregues të qartë të
stereotipit që thua se po lufton.
*Pedagoge

Për ta pasur të qetë jetën në çift, është e
udhës që t'u përshtateni kërkesave të ndryshme të partnerit dhe të jetës. Dorëzohuni
përpara fakteve. Me Neptunin dashamirës,
përkushtojuni një kauze të rëndësishme.

UJORI
Marsi dhe Venusi do të bëhen bashkë
për të mundësuar që ta kaloni kohën në
shoqëri të mirë. Do të merrni më të
mirën e asaj që ju rrethon. Nëse duhet
të dilni të flisni para njerëzve, do të jeni
shumë të favorizuar nga një shprehi e
qartë dhe e saktë.

PESHQIT
Për meritë të Neptunit në qiellin tuaj, do të
dini si të dilni nga situatat e përditshmërisë
falë një intuite të pagabueshme. Do t'ju
propozojnë t'u përkushtoheni personave në
nevojë apo të bëni bamirësi.
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i Ditës

Nga Kiço Blushi

Mangësi të trashëguara që
vazhdojnë të na ndëshkojnë

(V
ijon ng
a ffaqja
aqja e parë)
(Vijon
nga
… Sa më shumë, aq më mirë!
Vetëm kësisoj mund të dëshmosh që je njeri i mirë, bujar, i
dashur, i kamur dhe vetëkuptohet,
edhe i nderuar për farefisin. Në
dasmat e skamnorëve dyshemeja
duhet të "pastrohet" disa herë nga
paratë që shkelen me këmbë, si
gjethe vjeshte, "që të mos pengohet çifti"… Ndërsa në dasmat e zengjinëve, që tani bëhen me regji e
skenar (si në një "Beautiful" telenovelash turke…), kanë filluar të
funksionojnë zarfet dhe limuzinat,
tortat shumëkatëshe dhe dasmorët
e harlisur e të pispillosur, të cilët
duhet të shërbejnë si figurantë. Në
kësi dasmash thirren muzikantë e
këngëtarë të njohur, ndaj për ta
nuk praktikohet ngjitja me pështymë e kartëmonedhave në ballë.
Një mik i huaj, të cilin e kisha
ftuar të njihte e të shihte "me sytë
e vet" zakonet dhe traditat tona
dasmërore, kur pa këtë "rit", më
tha: "Ju shqiptarët do ta keni
shumë të vështirë"…
Prisja që ai të ngazëllehej me
folklorin e zakonet tona "autentike", por kur e pashë të murrëtyer, kureshtjes sime ai iu përgjigj
ftohtë, pa gëzim e pa entuziazëm:
"Të ardhmen ju do ta keni të vështirë… se ju nuk keni respekt për
paranë. Shiko si i hidhni dhe si i
shkelni me këmbë"!
Edhe pse ka kaluar mbi një
çerek shekulli që jetojmë në kapitalizëm, ne ende nuk kemi krijuar
marrëdhënie normale me paranë.
As përvoja tragjike e piramidave
nuk na shërbeu si pësim. Ne nuk
e ndjejmë rrezikun e inflacionit, as
rritjen e taksave. Taksat që paguajmë, edhe kur shkojnë në drejtim
të paditur, për pedonale, fasada,
zyra e makina luksoze të zyrtarëve,
për koncerte e tubime politike,
madje edhe kur kthehen në inerte,
si ndodhi me "Zogun e Zi", apo me
prishjen dhe ndërtimin e disahershëm të sheshit "Skënderbej", nuk
kanë lidhje me ne, me xhepin e
mirëqenien tonë.
Taksat i përjetojmë njëlloj si në
kohën kur mburreshim se jemi
vendi i vetëm në botë pa taksa e
tatime… Kriza financiare që shkundi themelet e botës kaloi tek ne
si një re vjeshte… Kur qeveria
"Meksi" rriti çmimin e bukës
100%, askush nuk pipëtiu. Ky ishte eksperimenti më i dhimbshëm
e më domethënës i lidhjes sonë të
deformuar me sistemin e taksave
e çmimeve. "Mbi këtë popull mund
të bësh çfarëdo eksperimenti e të
mos kesh frikë se do të ndëshkohesh"! Të gjitha qeveritë e dinë
këtë, ndaj sillen me ne, me taksat
tona, pa pikë përgjegjësie e pa
dhënë kurrë llogari.
Respekti për paranë është respekt për mundin, për djersën, për
aftësitë, për veten, për mënyrën e
jetesës dhe pse jo, edhe të bashkëjetesës.
Në vend që paratë t'i investojmë, më kollaj e kemi t'i
bëjmë "rrush e kumbulla". E keqja është se këtë mendësi e kanë më
të theksuar qeveritarët tanë, të
zgjedhurit tanë, administratorët e

pasurisë kombëtare, si këtu edhe
në Kosovë. Ata flasin për miliona
euro si për qindarka. Prona e pasuritë publike atyre u dhimbset
më pak se ata që i trashëgojnë nga
baballarët e gjyshërit. Kjo sepse
për shumicën ndër ta paraja, pasuria, pronat e mirëqenia nuk vijnë
e nuk burojnë nga djersa, nga mundi, nga aftësitë, nga puna e prona
vetjake, as nga trashëgimia, por
nga klientelizmi dhe mercenarizmi
partiak, që të shndërron nga një
kurrkush varfanjak në një personalitet që firmos për miliona…
Vini re rioshët ministra e ministresha, deputetë e deputetlesha
të dy qeverive "Rama" si sillen me
fondet publike, si vishen e si karfosen, si komunikojnë me ne, publikun.
Paraja qyl që del nga trafiqet,
nga mercenarizmi partiak, nga
lidhjet nepotike e postet politike,
nga vjedhjet e abuzimet, nga allishverishet dhe matrapazllëqet nuk
peshon e nuk ka të njëjtën vlerë
me të ardhurat që burojnë nga
djersa. Kjo lloj paraje dhuron qejfe qyl, të bën të të hyjë vetja në
qejf, të bën të shquar, po nuk të sjell
hajër, përkundrazi, ajo zakonisht të
kthehet kundër, duke të ndyrë
emrin, duke të sjellë, herët a vonë
fatkeqësi e tragjedi të padëgjuara
e të paparashikuara. Më zi e pëson

vendi, shoqëria, pronat publike,
perspektiva, besimi e siguria.
Ne jemi dëshmitarë të kësaj rropame kur krerët e lartë, në këto
100 e ca vjet me shtet të mosvarur,
pasi na kanë bërë zullume, kanë
ikur të gjithë, pa përjashtim, në
drejtim të paditur, pa u ndëshkuar.
***
Aktualisht Shqipëria ka në
qarkullim markat e makinave më
të fundit e më të shtrenjta. Ne nuk
krahasohemi jo më me vendet e
Lindjes, por as me Italinë. Me vetura jashtë serie, të blindura e të
bujshme nuk udhëtojnë vetëm pasunarët e zengjinët e rinj të politikës, që dëshirojnë të tregojnë
sipëri e karshillëk, por edhe evlatërit e tyre kokëqethur e injorantë, të pashkollë e të pazanat, të
cilët kanë fatin të kenë prindër ose
politikanë, ose biznesmenë…
Ka syresh që nanën e babën i
lënë të jetojnë në mjerim, më zi se
në diktaturë, por për vete harbojnë
e rrugëtojnë nëpër Evropë e Tiranë
me "Porsh"-e. Këta zotër të hiçit, të
vulgaritetit e kotanisë nuk e kanë
për gjë të dhunojnë prindërit, kur
të gjorët nuk pranojnë të shesin
tokën ose shtëpinë, madje edhe gjyshërit mund t'i vrasin, si ka
ndodhur, po qe se nuk u japin kursimet e pensionit… Për të kuptuar
këtë dukuri shtinjakësh firmato,

më të rrezikshëm se parazitët e zorrëve, që e urren punën dhe mburret me vrasjen e kohës, që dehet
me seks, drogë e alkool mjafton një
shëtitje në lokalet e rrugët e
Bllokut.
Më rreziksjellsja e më e dëmshmja, në plan shoqëror, janë ata të
rinj, që ndonëse nuk kanë punuar
kurrë, që nuk u ka thënë kush
"punë e mbarë!", që nuk kanë libreza pune e që edhe emrin e vet e
shkruajnë gabim, përzgjidhen nga
kryetarët e partive që të bëhen deputetë, drejtorë, ministra, madje
edhe kryeministra. Fatura e vetme që ata duhet të paguajnë është
si e si t'i shërbejnë pa kushte kryetarit, jo popullit, aq më pak vendit.
Janë këta që kanë shtënë në
dorë jo vetëm tenderat, po pasuritë kombëtare, fondet publike, financat e financimet, vizionet për
të ardhmen, drejtimin e vendit,
modelin kombëtar të suksesit ose
të dështimit.
Historikisht të gjithë krerët e
lartë kanë përzgjedhur në ekip e
kanë lënë pas vetes pasues mediokër, ca kurrkushë, që nuk e kanë
frikë historinë, ndëshkimin,
përgjegjësinë, opinionin publik.
Mundësisht të jenë edhe më të
shëmtuar e me shtat më të shkurtër, me shpresë se kësisoj do të
mbijetojnë vetë në histori si mis-

ionarë të përjetshëm. Kështu ka
vepruar Zogu, Hoxha, Berisha dhe
tash edhe Rama, ky kryemjeshtër
i modës, i shpotive dhe i performancës mediatike.
Kjo me sa duket është karakteristika themelore e etatizmit tonë.
Qeveritë tona, pavarësisht nga
ngjyrat politike, pavarësisht kush
ka qenë kryeministër, tradicionalisht e kanë qeverisur shoqërinë si
një dasmë folklorike, ku paret hidhen në erë mbi sazexhinjtë dhe
mbi të martuarit e radhës, ministra e deputetë…
Sipas një sondazhi të ditëve të
fundit të kryer në gjashtë shtete
të Ballkanit, qytetarët shqiptarë
zënë vend të parë për përgjigjet
negative, pesimiste, krahasuar
edhe me Bosnjën e Kosovën, që
kanë më pak të ardhura për frymë
se ne. Kështu, qytetarët që nuk e
përballojnë dot jetesën, dmth që
gjallojnë me minimumin e të
ardhurave janë: 39% nuk i paguajnë dot faturat e energjisë e të ujit;
43% nuk kanë mundësi të ngrohen
në dimër; 70% kanë një ose më
shumë të papunë në familje; 86%
janë të bindur se hendeku mes të
varfërve e të pasurve po rritet…
dhe se, bash për këto arsye të mbiarsyes mbi gjysma e popullsisë
kërkon të braktisë vendin.
E si mund të ishte ndryshe?
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TRAJNERI I PARTIZANIT

P

artizani dhe mbi të gjitha
trajneri Mark Iuliano
janë në garë me kohën për
t'i rikthyer të kuqtë sa më
shpejtë te fitorja. Ambienti
rreth skuadrës duket i duhuri, për këtë del garant tekniku italian: "Skuadra është e
qetë dhe po kalon një moment të mirë. Të gjithë janë
të vetëdijshëm për atë që po
kalon ekipi dhe të gjithë po

Iuliano: Përgjegjësia
është imja, do rikthehemi
punojnë për ta sjellë aty ku
duhet". Partizani e ka të
ndalur të gabojë, por Iuliano
nuk dëshiron të parashikojë
së çfarë do të ndodhë kundër
Teutës. "Nuk mund ta
parashikoj se çfarë mund të
ndodhë. Kemi luajtur 4
ndeshje, disa mirë e disa jo

mirë, kjo gjë më shqetëson.
Unë jam i lumtur me atë që
japin djemtë në fushë, nuk
na mbetet gjë tjetër vetëm të
punojmë dhe të pasqyrojmë
anën pozitive në fushë, duke
nisur që nga ndeshja kundër
Teutës". Iuliano nuk e mohon faktin që presioni në

skuadër është i madh.
"Presioni në skuadër është i mjaft i madh, por këtë
do të doja ta mbajë unë përsipër, ndërsa lojtarët të
mendojnë vetëm për
ndeshjen.
Të
gjithë
përgjegjësitë do t'i marr
mbi vete, shpresoj që futbollistët të çlirohen nga
kjo dhe të arrijnë rezultat
e pritura".

Kampionët kërkojnë të lënë pas humbjen me Skënderbeun dhe të fitojnë ndaj "Hirushes" së Superligës

Jeton Selimi

K

ukësi kërkon të fitojë
ndaj Lushnjës për të
lënë përfundimisht
pas krahëve humbjen me
Skënderbeun, sikundër deklaron gjatë konferencës
tradicionale për shtyp, trajneri Mlladen Milinkoviç, i
cili shpreson se fitorja do ta
fuste Kukësin në rrugën e
duhur.
"Humbjen
me
Skënderbeun e kemi lënë
prapa. Tani duam një fitore,
pasi kemi shumë ndeshje
brenda një kohe të shkurtër.
S'diskutohet që një fitore do
na ndihmonte shumë, por
ne donim që ta luanim
ndeshjen në fundjavë. Kam
shumë mungesa, por nuk
mund të nxjerr si justifikim
këtë, pasi edhe ekipet e tjera
kanë pasur të njëjtën kohë
në dispozicion". Milinkoviç
kërkon të r uajë përqendrimin për sot, ndonëse
Kukësi niset favorit në "Roza
Haxhiu". "Ne letra dukemi
ne favoritë, megjithatë nesër
Lushnja do të ketë edhe
mbështetjen e tifozëve. Edhe
ata duan të tregojnë se nuk
janë rastësisht në Superiore.
Do të jetë një ndeshje e
mirë". Kukësi është ekipi
kampion në fuqi, por skuadra ende nuk ka shfaqur një

KRIZA E
BENEVENTOS

Milinkoviç: Dua lojë
dhe gola ndaj Lushnjës
Trajneri serb u bën thirrje të tijve për kujdes
SUPERLIGA
SOT

Luftëtari - Kamza

14:00

Teuta - Partizani

17:00

Skënderbeu - Laçi

17:00

RENDITJA

të jetë më e qetë për ne më
pas". Janë vetëm 4 javë kampionat dhe natyrisht që
Milinkoviç nuk heq dorë nga
titulli, sikundër fut në listë
edhe Partizanin, që ende
nuk është shfaqur në lojën
e tij. "Në radhë të parë ne
shikojmë ekipin tonë. Ako-

Mesfushori Ledian Memushaj,
mes të dështuarve të Serisë A

P

as këtij fillimsezoni,
me skuadrat që kanë
kolauduar kontingjentin
e tyre, e përditshmja italiane "La Gazzetta dello
Sport" sjell futbollistët
që nuk kanë treguar më
të mirën e tyre në kampionat. Në formacionin e
të dështuarve bën pjesë
edhe vlonjati Ledian Memushaj. Pas transferimit tek ekipi i Beneventos,
30-vjeçari duket se nuk
ka gjetur ende formën e
sezonit të kaluar, ku ishte nga më të mirët tek
ekipi i Peskarës, edhe
pse nuk arriti ta mbante

14:00

Vllaznia - Flamurtari 14:00

identitet loje, çka trajneri
serb shpreson që ta gjejë sa
më shpejt. "Nuk po gjejmë
shkakun se pse nuk po dalim
te loja jonë. Bëmë një
ndeshje të mirë me Partizanin. Me Laçin kishim luhatje. Nëse do arrijmë tri rezultate pozitive, gjithçka do

ma s'mund të nxjerr konkluzione se kush do të jetë rival për kampionatin. Të
gjithë e keni hequr Partizanin nga lista e pretendentëve, por edhe ekipi i kuq
është në listë për titull. Do
të ishte zhgënjim nëse ne
nuk fitojmë ndaj Lushnjës".

atë në ligën e parë. Krahas
tij, në këtë for macion me
lojtarët më të dobët në 7 javët e para bëjnë pjesë edhe
emra të njohur si Dagllas
Kosta i Juves, Bertolaçi apo
Çerçi. Edhe në dy ndeshjet

e vështira të Kombëtares
me Spanjën dhe Italinë,
Memushaj nuk bëri një
paraqitje nga ato të cilat
ishim mësuar ta shihnim
në "Europianin 2016" apo
edhe më parë.

Skuadra
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7
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4
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4

5
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4

4
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4

3
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4

2
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4
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HOLANDA HUMBET NJË YLL

Nuk u kualifikua në Botëror,
Roben tërhiqet nga Kombëtarja

S

Lacio përshëndet
Canën: Prezenca
jote, nder për ne!

L

JAVA E 5-të

Lushnja - Kukësi

DEDIKIMI

ulmuesi i Holandës, Arjen Roben, i ka thënë përfun
dimisht lamtumirë Kombëtares së tij, pas fazës së
dështuar eliminatore, ku u rendit në vendin e 3-të në
grup dhe për pasojë nuk arriti të siguronte një biletë
për në Rusi. 33-vjeçari shënoi të
dy golat në fitoren 2-0 ndaj Suedisë, por Holanda kishte nevojë
për një fitore me 7 gola diferencë,
që të kualifikohej. Pas ndeshjes,
Roben u duk i emocionuar dhe gati
me lot në sy. "Kisha kohë që e kisha
menduar largimin nga Kombëtarja. Tashmë jam 33 vjeç dhe po luaj
në një nga ekipet më të mira të Europës dhe dua të përqendrohem aty. Ka ardhur koha që t'u jap më shumë hapësirë të
rinjve. Jam krenar për arritjet e mia me Holandën", - u
shpreh sulmuesi Roben. Ai ka luajtur plot 96 takime dhe
ka qenë finalist në 2010 në finalen e humbur ndaj Spanjës
dhe doli në vendin e tretë në Botërorin e 2014-s.

ajmi për lamtumirën
e kapitenit historik
Lorik Cana nga futbolli i
luajtur ka kapërcyer
kufijtë, sikundër edhe jehona e karrierës së shkëlqyer të numrit 5, që në
14 vite përfaqësoi denjësisht jo vetëm fanellën
kuqezi, por edhe ato të
klubeve të mëdha europiane, si Sandërlend, Marseja, Gallatasarai, Nanta,
Lacio e Paris SG.
Mbrëmjen e 9 tetorit në
ndeshjen historike Shqipëri-Itali që u luajt në
Shkodër, mbrojtësi me
numrin më të madh të
prezencave në përfaqësuesen tonë të futbollit, plot
93 të tilla, i dha lamtumirën futbollit në ceremoninë e organizuar nga
Federata Shqiptare. Kjo
është pasqyruar edhe në
të përditshmet sportive
franceze dhe ato italiane,
por mbi të gjitha qëndron
falënderimi që klubi i
Lacios ka zgjedhur t'i dedikojë Canës në faqet zyrtare:
"Faleminderit Lorik Cana!
Ka qenë një nder për ne
prezenca jote. Urojmë që e
ardhmja të të rezervojë
sadiksfakisone të mëdha".
Mbrojtësi 34-vjeçar, i cili
qëndroi te Lacio në sezonet
2011-2015, ku numëron plot
111 prezenca me fanellën
bardhekaltër ka shënuar
suksese me klubin italian,
siç ishte edhe fitorja historike e Kupës së Italisë në
maj të vitit 2013, ku dha
kontributin e tij për 90
minuta. Për Canën që
tashmë ka nisur një kapitull të ri në jetën e tij,
kujtimet e fushës do të
mbeten gjithnjë të vulosua në zemër, sikundër
do të jetë edhe ai në zemrat e tifozëve shqiptarë
dhe jo vetëm.
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Fjalëkryqi (2)

Fjalëkryqi (1)
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43
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HORIZONTAL
1. Eshtë skuadra e donatorëve
7. Mbyllin një turp.
9. Mund të jetë unik
11. Një i absurdit është i Samuel Beckett
14. Qyteti i përjetshëm.
15. Interpreton Sandokan.
17. I ka tek tenda.
18. Eshtë këngëtar lirik
19. Arturo i Brecht.
20. John, i forti i Sylvetster Stallone-s.
21. Françesku kantautor.
22. Eshtë religjion politeist.
25. Qerre pa qe.
26. Gjysmë alarmi.
27. Eshtë shtypi i ZP.
30. Kush ka... ka zët.

VERTIKAL.
1. Numër i shkurtër.
2. Britame Arkimedit.
3. Inicialet e Paganini-t.
4. Fundi i Turandot.
44
5. Eshtë fjetore ushtarësh
6. Parker regjisor.
7. Kështu quhet që ushqim kundër intoksikimit.
8. Një birrë e jona.
9. Mund të jenë përurimi.
10. Festat pa fat
11. Qendër ditore
13. Janë nomadë.
15. Fillojnë atkletikën.
16. Eshtë brinjë në skuadër.
17. Sidney i Serpico.
18. Qe centauri që mësonte Akilin.
20. Në mes të një kanali.
25. Bëhet për zakon.
26. Tregon martesë.
27. Një super... për shopping.
33. Vala e stadiumit.
34. Fillojnë poshtë.
36. Një provë... inteligjence.
38. Vaçe e famshme e këngës tonë.
41. Fillojnë vallen.
42. Para es Salaam.
43. Linearë pa larë.
46. Nota e diapzonit.
47. Mbyllin një shtëpi.
49. I keni në dorë.

34

41

25

38. Fundi i një faze.
39. Emri i Bismarck.
40. Kant e Diabolik.
42. Ze... në traget.
44. Ente Informacioni Rajonale.
45. Triolet e Trëndafilë me kredi.
47. Rruga e Ferenc Molnar.
48. Në krye të notarëve.
50. Gjysmë tatimi.
51. Ushtrihet me cd false.

49

51

HORIZONTAL
1. Mund të jetë e pasur me minerale.
7. Ascoli në tabela.
11. Një mund të jetë diplomatik.
12. Premtojnë të bëhen kampionë të tillë.
14. Janë felinë të egër.
16. Marubi i fotografisë.
18. Janë meduza.
19. Një anarkist i famshëm.
21. Smith filozof.
22. Susanna shkrimtare italiane.
23. Shkurt për company.
24. Organizma Autonome Kombëtare.
27. Mbarojnë punime.
28. Ndezur në aparaturë.
29. Bëjnë arte me re.
30. Nduket për gjysmë.
31. Mbyllin fushatat
32. Luca bomber.
34. Emri i parë i Pasolini-t.
35. Një mund të jetë fetar.
37. Lidhen të parat.

Gjeni ndryshimin

1

2

3

4

5

VERTIKAL
1. Janë çnjerëzore.
2. Mund të jetë e hollë dhe therëse.
3. Edi në krye të PS.
4. Eshtë lloj papagalli.
5. Fund turni.
6. Eshtë dëshmore... çudibërëse.
7. Para devils për lojtarët e Manchester United.
8. U shkrua nga Kadare
7
8
10. Conan ai i Schwarzenegger.
11. Pak titanike.
12. Arbeni pa çifte.
13. I ka tek treni.
15. Mund të jenë pushimi
16. Mund të prishej nga jë... kleçkë.
18. Në krye të bashkisë.
20. Eshtë kundërshtar në dashuri
23. Meta në krye të LSI.
24. I vidhet ustait.
27. Jeppet e Artë në Cannes.
28. Eshtë pije e jona.
29. Kufizojnë kënde.
31. Fillojnë lehtë.
33. Eshtë dritëshkurtri.
35. Eshtë numri i... të parit.
38. Fillojnë nazet.

6

9

10

14

15

17

31. Altini mesfushor.
32. Janë vajzat në atletikë.
34. Eshtë shpend lagune.
36. Gjysmë thyese.
37. Udhëhoqi Argonautët.
39. Mund të jenë fotografikë të tillë.
40. Fillojnë panikun.
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SUDOK

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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Katër të vërtetat fisnike: të
lindësh, të jetosh, të vdesësh, të
ringjallesh.

hënçuiera
T
të men
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Kjo udhë Ariane me 8 rrugë,
dmth: vizion i drejtë, qëllim i
drejtë, fjalë e drejtë, veprim i
drejtë, jetë e drejtë, përpjekje e
drejtë, vëmëndje e drejtë,
meditim i drejtë.

Për të arritur gjetjen e thelbit
tonë të vërtetë, duhet që më
parë të jetojmë te të shtatë
mëkatet.
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Përgjigja e numrit të djeshëm
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Dora e butë thyen edhe gurin më të fortë. Fjala
e ëmbël zbut dhe zemrën më të egër...!
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A s’e sheh që luani rri i heshtur, por nga ai të
gjithë janë të frikësuar, e qeni leh pa ndalë por
prapë është i përçmuar. Imam Shafiu
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Argëtim filozofik

V

FJALEKRYQI (1)

A

FJALEKRYQI (2)

PËRGJIGJET E FJALËKRYQEVE TË NUMRIT TË KALUAR

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

KRIPTOSKEME

KRIPTOSKEME

E A

D I T E T

G A
T O M

B A N A L E

-

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

-

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