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Flet ish-ministri i parë i Integrimit Evropian
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Negociatat me BE-në, 
Milo: Grindja politike 
shterpë shqiptare, të 

spostohet 6 muaj më vonë

Ish-ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Paskal Milo e ka 
cilësuar “korrekt” qëndrimin e mbajtur nga qeveria 

shqiptare përmes votës për mosnjohjen e Jerusalemit si 
kryeqytet të Izraelit. Ai tregoi se ndër ...

 

Familjarët: 30 policë
të përfshirë në

rrjetin e trafikut 
të klandestinëve

TRAGJEDIA E 9 JANARIT
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Marku largon katër
prokurorë: Vendimi

politik. Gashi e 
padit në gjykatëNga DARINA TANUSHI

Ç’ka nuk u tha në fejesën e Jon Gjebreas
Suplement

Propozimi, në 27-vjetorin e martesës së Arditit me Anilën

Ndërtesa virtuale e 
dijes shkencore 

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktorë - Rezarta DELISULA  

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

Tërmetet apo vullkanet, rrebe-
shet apo ciklonet, stuhitë diellore 

apo cunamet, mund të shembin dhe 
shkatërrojnë gjithçka që ekziston  në 
botë, por ato ...

Nga ZIJA LIKA 
Opinioni

 Ditësi
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 PERCEPTIMI I TE HUAJVE

Nga Erdogan te Dolce
Gabana në Shqipëri,
intervista ndryshe e
kryeministrit Rama 

MINISTRIA E FINANCAVE: TRASHEGIMTARET DO MARRIN KESTIN E PARE E TE DYTE

ISH-TE PERNDJEKURIT, LISTA
E RE ME 1200 PERFITUESIT 
Drejtoria e Pagesave: Dorëzoni dokumentet që ju mungojnë dhe numrin 

e llogarisë. Detaje dhe për ata që i janë ekzekutuar të afërmit pa gjyq

Leo, Eriglisa dhe kryeministri 
baba(gjysh)xhan 

Fëmija 9-vjeçar Leart Hasanllari nuk 
e bën më me karrocë rrugëtimin 

për në shkollë, përgjatë rrugës “Mys-
lim Keta”. Që nga e hëna, atë e merr 
nga shtëpia ...

Opinioni 
 Ditës Nga HALIL RAMA i
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Rama: Të vërtetat e dhimbshme s’mund të mbulohen

Deputeti i LSI, Luan Rama deklaroi dje se në raportin e
CIAS-s për Shqipërinë renditen një sërë problemesh,

siç janë korrupsioni, kanabisi, pastrimi i parave dhe orga-
nizatat e narko-trafikut. Përmes një statusi në "Facebook",
Luan Rama shprehet se të vërtetat e saj të dhimbshme nuk
mund t'i mbulojnë disa burokratë evropianë, që punojnë në
Tiranë dhe nuk i shohin.  "RAPORTI I CIA-s PER SHQI-
PERINE - 2018" Korrupsioni, problem kryesor për Sh-
qipërinë. Shqipëria, rrugë kalimi për kokainën e Amerikës
së Jugut dhe opiumin nga veriperëndimi i Azisë. Është
zgjeruar prodhimi i kanabisit. Organizatat e narko-trafikut
janë aktive dhe janë shtrirë në vendet e Evropës. Ka pastrim
të lartë të parave, të lidhura me trafikimin e lëndëve narko-
tike, armëve, apo punë të tjetra të paligjshme të kryera nga
zyrtarët dhe kriminelët", shprehet z.Luan Rama.

PD, Shehu: Rama po ringjall sistemin komunist

Deputeti demokrat, Tritan Shehu denoncoi dje politikën
që po ndjek qeveria "Rama" me sistemin shëndetësor.

Madje, Shehu shkruan në 'FB' se qarkullimi i mjekëve nga
qendra drejt periferisë është ngjallje e sistemit komunist.
"SHËNDETËSI, QARKULLIMI KOMUNIST PO RINGJAL-
LET! Ka filluar me sektorin e 'nënës e fëmijës' i shumë
përfoluri dhe i aspak racionali, 'qarkullimi' i mjekëve të
qendrës drejt periferisë. Një vendim absurd e arbitrar ky,
që absolutisht nuk mund të zgjidhë gjendjen katastrofike
të sistemit tonë shëndetësor, spitalor në veçanti, situatën
tragjike përsa i përket numrit të mjekëve, specialiteteve e
shtretërve në vend. Shëndetësia shqiptare ka nevojë për
strategji të qarta zhvilluese, decentralizim të thellë insti-
tucional, financime adeguate, transparencë etj., jo për Lei
Fe Nizma e vendime të diktaturës. Këto masa jo vetëm që
nuk do të përmirësojnë gjendjen, por përkundrazi duke
tentuar të maskojnë realitetin e dëmtuar rëndë, veçse do
shpejtojnë kolapsin e plotë të sistemit. FATKEQËSISHT PAK
KOLEGË PO NGRENË ZËRIN PUBLIKISHT NDAJ KËTY-
RE VENDIMEVE TË VERBRA! Kaq thellë paska hyrë fri-
ka në 'palcë'?", shprehet z.Shehu.
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PROTESTA E OPOZITES
SKENARI

Afrimi i LSI-së me PD-
në ka sjellë shqetë-

sime tek aleatët e demo-
kratëve. Kjo ka qenë edhe
një nga pikat e nxehta të
debatit në mbledhjen e së
hënës të kryedemokratit
me aleatët e vegjël. Kreu i
republikanëve, Fatmir
Mediu në një intervistë për
"Tema TV" sqaroi pozicio-
nin e LSI-së. Ai tha se LSI
nuk është në koalicion me
PD-në, por është në një
pozicion politik. "LSI ësh-
të pjesë e një fronti opozi-
tar politik dhe qytetar, për
rrëzimin e qeverisë dhe
kryeministrit. Nga ana
tjetër duhet të bëjmë dal-
limin e qartë, koalicionin
politik të së djathtës me
pozicionin politik të LSI-së.
Koalicioni i PD-së është një
koalicion i djathtë, ndërsa
LSI është një parti politike
e majtë. Ajo që po përpiqe-

Lëvizja Socialiste për
Integrim nisi dje për
gatitjet për protestën e

opozitës, e cila pritet të
mbahet në 27 janar. Pas taki-
meve mes krerëve të partive
opozitare, LSI ka nisur orga-
nizimin brenda vetes për tu-
bimin. Rezistencë në të gjitha
frontet, në çdo familje dhe në
çdo shesh është shprehur
kryetarja e LSI-së, Monika
Kryemadhi, në takimin me
krerët e LSI-së në rrethe. Kry-
etarja e LSI-së, Monika Krye-
madhi zhvilloi dje një takim
me krerët e kësaj partie nëpër
rrethe. Kryemadhi u bëri thir-
rje të gjitha strukturave të
LSI që të ngrihen në këmbë
kundër kryeministrit Edi
Rama. "Të gjitha strukturat
e LSI në këmbë kundër
kryeministrit të drogës dhe
varfërisë. Organizim kapilar
i LSI për rezistencë pa kom-
promis ndaj banditizmit qe-
veritar. Rezistencë në të
gjitha frontet, në çdo familje
dhe në çdo shesh. Fronti i
gjerë kombëtar opozitar, për-
ballë rilindjes së vetmuar të
lidhur me krimin", tha Krye-
madhi. Në studion e "News
24", Kryemadhi tha se pro-
testat do të vijojnë deri në rrë-
zimin e kryeministrit Rama.
Ajo ftoi qytetarët që t'i bash-
kohen kësaj proteste, e cila si-
pas saj ka për qëllim t'u rik-
thejë qytetarëve shqiptarë
shpresën dhe mundësitë për
jetesë më të mirë. "Sigurisht
që jemi dakord me datën 27
janar. Bëhet fjalë për detaje të
vogla që e vënë përpara pro-
testën, që vë në lëvizje të gjithë
mekanizmin opozitar. Më 27
janar në orën 12:00 do të jemi
në shesh për të zgjuar
ndërgjegjen qytetare. Pro-
testat do të jenë të pan-
dalshme, do të jetë tradhti
kombëtare nëse do të lejojmë
Ramën të largojë shqiptarët
nga vendi", u shpreh Kryema-
dhi. E pyetur lidhur me deta-
jet e protestës, kryetarja e
LSI theksoi se nëse e bën diç-
ka të tillë, "Rama do t'u sh-
kojë në shtëpi njerëzve". "Po
të tregoj që tani detaje nga
protesta, Edi Rama u shkon
tek shtëpia njerëzve. Edi
Rama nuk ka parë gjë ako-
ma. Pasi ai historikisht ka
pasur një plan, që e realizoi.
E kanabizoi Shqipërinë, siç e
tha edhe CIA", u shpreh Krye-
madhi. Kryetarja e LSI ko-
mentoi edhe qëndrimet e par-
tive të tjera opozitare, të cilat
ishin pjesë e listës së PD në
zgjedhjet parlamentare të 25
qershorit. "Fronti opozitar ka
nevojë për çdo grimë opozi-
tare. Ne duam bashkimin e
çdo opozitari për të rrëzuar
këtë qeveri. Ne nuk duam
vende në listat e deputetëve
të PD dhe as nuk duam të nda-
jmë thelat e një qeverie
imagjinare. Sot Shqipërisë po
i rrezikohet demokracia. Dhe

Protestat e opozitës, kryetarja e LSI: Të gjithë në këmbë kundër Ramës

Faktorizimi i LSI, Kryemadhi: Nuk
kërkojmë mandate qyl nga lista e PD
"Organizim kapilar, rezistencë në të gjitha frontet"

Valentina Madani

ALEATET E PD
"LSI ka peshën
dhe mandatet e
veta në elektorat.
Aleatët e PD të
qetësohen, se LSI
ka listën e vet dhe
nuk dëshiron emrin
në listën e PD. LSI
nuk do mandate
qyl dhe as thela në
qeverinë
imagjinare", tha
zj.Kryemadhi.

që të ketë demokrati, duhet
të ketë opozitë të fortë. Qëlli-
mi i vetëm është rrëzimi i Edi
Ramës. Ky është problemi i
madh i shqiptarëve. Më datën
27 në orën 12:00, ne jemi në
shesh. Koha e Edi Ramës
mbaroi dhe nuk ka për t'u
kthyer më, pasi ka shpërngu-
lur shqiptarët, ka shkatërru-
ar familjet shqiptare, ka sh-

katërruar ekonominë, ka
larguar investitorët. Do të
ngrihen të gjithë ata sh-
qiptarë që janë kundër
gjobave, kundër korrupsion-
it, kundër dhunës. Këtu prob-
lemi është Edi Rama dhe
largimi i tij. Ky është qëndri-
mi ynë dhe bashkëbisedimi
që kemi me Bashën është për
këtë. Ne kemi votat tona dhe

elektoratin tonë dhe PD nga
ana tjetër ka hyrë bashkë me
partitë e tjera", tha kryetar-
ja e LSI. Mes të tjerësh, Krye-
madhi pohoi se protesta e 27
janarit do të jetë demokra-
tike dhe nuk do të ketë për-
shkallëzime. "Ata kanë
nevojë që të drejtohen
(qytetarët). Edhe zoti Basha
e tha, nuk është çështja e

Protagonizmi i LSI shqetëson aleatët

Mediu: Koalicioni i djathtë,
LSI nuk është pjesë e jona

mi të bëjmë është të formojmë
një të djathtë që është funk-
sionale dhe ka një bash-
këbisedim të ngushtë me
qytetarët për të bërë të qartë
vizonin e PD-së dhe për të
bërë bashkëshoqërues qyteta-
rët në zgjedhjet e ardhshme.

Ka edhe një agjendë vep-
rimesh politike, ku në një
pjesë është e përfshirë edhe
LSI-ja, por ka edhe një
agjendë veprimesh politike
që ka të bëjë me organiz-
imin elektoral të partive të
djathta", u shpreh Mediu.

REFORMA
"Çështja e reformës
zgjedhore nuk është
çështje partish të vogla dhe
partish të mëdha, por është
për t'u kthyer të drejtën
shqiptarëve të zgjedhin
përfaqësuesit e tyre në
Kuvendin e Shqipërisë. Për
fatin e keq, me sistemin
aktual zgjedhor nuk janë
shqiptarët ata, të cilët
zgjedhin përfaqësuesit e
tyre, por janë kryetarët e
partive", tha z.Mediu.

çadrës, sesa e një revolte që
ka ardhur hap pas hapi, ku
po shohim se ça po ndodh me
kapjen e institucioneve sh-
tetërore, me mosrespek-
timin e elementeve që dhe
njerëzve që hiqen nga puna.
Po të tregoj që tani (detaje
nga protesta). Edi Rama u
shkon tek shtëpia njerëzve.
Edi Rama nuk ka parë gjë

akoma. Pasi ai historikisht
ka pasur një plan, që e realiz-
oi. E kanabizoi Shqipërisë,
siç e tha edhe CIA. Nuk do të
ketë ndalesë, pasi nuk do të
ndalet më populli, edhe sikur
do të dojë të ndalet populli.
Them nuk do të ndalen, jo të
përshkallëzohet situata me
tulla apo gurë", theksoi
zj.Kryemadhi.

Një nga protestat
e opozitës në bulevardin
“Dëshmorët e Kombit”

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi
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Opozita do të protest
ojë mesditën e 27 jan
arit përpara Kryemi-

nistrisë kundër qeverisë
"Rama" deri në largimin e
saj nga pushteti përmes kr-
ijimit të një qeverie antima-
fia. Prej muajsh opozita
bashkohet rreth një kër-
kesë, largimin e qeverisë
"Rama" dhe krijimin e një
qeverie antimafia. Vendimi
për të protestuar më 27 jan-
ar në orën 12:00 u mor dje
gjatë takimeve që kreu i
opozitës, Lulzim Basha,
pati me grupin parlamentar
të demokratëve dhe krerët e
partisë në rrethe. Opozita
ndërkohë do të jetë në Par-
lament më 15 janar, kur çe-
let sesioni i ri parlamentar,
duke u dhënë fund opsion-
eve për bojkot apo djegies së
mandateve të deputetëve.
Kryetari i PD-së ftoi qyteta-
rët shqiptarë t'u bashkohen
protestave të opozitës për ta
nxjerrë vendin nga udhë-
kryqi dhe kriza e rëndë ku e
ka futur Edi Rama me bash-
këqeverisjen e tij me krimin.
"Ftojmë të gjithë shqiptarët
të shtunën, më 27 janar në
orën 12:00, të na bashkohen
në një protestë mbarëpopu-
llore kundër varfërisë,
krizës ekonomike, papunë-
sisë, padrejtësisë dhe drejtë-
sisë së kapur politikisht,
drejtësi për të papunët, të
rinjtë dhe studentët", dek-
laroi z.Basha. Edhe në këtë
stinë të re protestash, objek-
tivi politik i opozitës është
largimi i kryeministrit dhe
krijimi i një qeverie antima-
fia. "T'i japim fund kësaj
paligjshmërie përmes një
qeverie antimafia me manda-
tin që të organizojë zgjedhje
të lira dhe të ndershme",
theksoi kreu i PD-së. Në
takimin që pati me të zgje-
dhurit demokratë, Basha
kërkoi nga deputetët e
grupit parlamentar që të
shkojnë në zonat e tyre ele-
ktorale dhe të takohen me
qytetarët. Z.Basha do të vi-
jojë turin e takimeve në rre-
the, ku do t'u bëjë thirrje
qytetarëve të bashkohen të
shtunën e 27 janarit në bu-
levard për të protestuar.
Z.Basha përmendi se qëllimi
kryesor dhe i vetëm i opo-
zitës është lufta ndaj
paligjshmërisë, që sipas tij
po sundon sot në vend dhe
krijimi i një qeverie antima-
fia. "Drejtësia është kapur

Vendimi i Grupit të PD-së, jo bojkot Kuvendit në seancën e 15 janarit

Opozita proteston në 27 janar,
Basha: Pa kthim, asgjë s'na ndal
Demokratët, takime me bazën për strategjinë politike

Valentina Madani

politikisht. Duam drejtësi
për të papunët, për stu-
dentët, për ata që duan ta
ndërtojnë jetën në Shqipëri.
Gjithçka nis nga kthimi i
ligjshmërisë në vend. Sot
kemi një narkoshtet, i ndër-
tuar mbi paligjshmërinë.

Paligjshmëria është theme-
li i zgjedhjeve të kapura, i
votës së blerë, që ka çuar në
një Parlament qeveri e
kryeministër të paligjshëm.
Pasojat e paligjshmërisë i
ndjen çdo shqiptar. Papunë-
sia ka shkak kryesor

paligjshmërinë, që u merr
taksat shqiptarëve dhe i
shpërndan te një grusht
sunduesish. Objektivi i
opozitës është dhënia fund
e kësaj paligjshmërie. Për
një Shqipëri me taksa të ulë-
ta, që garanton mundësi
punësimi. Ftojmë të gjithë
shqiptarët të na bashkohen
në manifestimin e kësaj pro-
teste, që ka si qëllim luftën
ndaj paligjshmërisë. PD ka
nisur një dialog me të gjithë
shqiptarët për t'i paraprirë
protestës", theksoi z.Basha.
Më herët në takimin me ban-
orët e Kamzës, kreu i
opozitës deklaroi se nën
drejtimin e Edi Ramës,
Saimir Tahirit, Haki Çakos
dhe pasardhësve të tyre, Poli-
cia e Shtetit u shndërrua në
një repart ndihme për
drogën, e cila i shpërbeu Edi
Ramës për të blerë pushte-
tin. Z.Basha inkurajoi sh-
qiptarët të mos heshtin, të
mos ulin kokën, të mos paj-
tohen me të keqen, por të
protestojnë për të larguar
qeverinë e krizës dhe për t'i
dhënë vetes mundësinë të
zgjedhin të lirë një qeveri që
i shërben interesit të tyre.
"Këto protesta - tha Basha
do të mundësojnë krijimin e
një qeverie që do të garan-
tojë zgjedhje të lira". Basha
theksoi se në kushtet e një
loje të barabartë, PD me pro-
gramin e saj, del fituese. "Të
gjitha këto janë të mund-
shme për Shqipërinë dhe rru-
ga për ta arritur është largi-
mi i qeverisë së bërë njësh me
krimin. Ky është modeli i
protestës, atje para selisë së
të keqes, të gjithë bashkë,
numrin më të madh me gux-
imin dhe kurajën që iu kar-
akterizon. Le t'i bashkojmë
edhe një herë energjitë tona
më të mira me rininë në ballë,
në sheshet e protestës", - u
shpreh z.Basha.

THIRRJA
Kreu i PD-së, Lulzim Basha u bëri thirrje
shqiptarëve të bashkohen me protestën e opozitës
për një pjesëmarrje sa më masive për të bërë të
mundur sa më shpejt nxjerrjen e vendit nga
udhëkryqi i rrezikshëm.





Salianji: Protestat
 i udhëheq PD, të

tjerët na bashkohen
Deputeti i PD-së, Ervin Saljani deklaroi dje se,

"peshën e protestës, lidershipin, drejtimin e protestës
e ka pasur PD si partia më e madhe e opozitës dhe me kartë
morale të fortë për të thërritur njerëzit në protestë". Salian-
ji zbuloi se në mbledhjen e PD me aleatët ka pasur dakordë-
si për mbajtjen e kësaj proteste masive në fund të muajit. Sa
i takon bashkëpunimit me LSI, deputeti i PD theksoi për
"Report TV" se është një aleancë e diktuar edhe përmes
numrave, me qëllim rrëz-
imin e qeverisë "Rama".
"Megjithatë - u shpreh ai -
LSI ndan të njëjtat qën-
drime me PD sa i takon sh-
keljes së Kushtetutës dhe
kanabizimit të vendit". "Ka
pasur dakordësi edhe nga
aleatët, por peshën e pro-
testës, lidershipin, drejti-
min e protestës e ka pasur
PD si partia më e madhe e
opozitës dhe me kartë mo-
rale të fortë për të thërri-
tur njerëzit në protestë. Në
këtë front opozitar bashkohen edhe parti të tjera, të cilat
nuk bien dakord me qeverinë. Kjo është situata me aleatët.
LSI është një prej partive aleate e rëndësishme për shkak të
numrave. LSI është një parti, e cila ka një numër të madh
përfaqësuesish në Parlament, të cilat janë vota. Për kauzën
e krimit dhe kanabizimit, LSI edhe kur ka qenë në qever-
isje, ka qenë aktive dhe kundër", u shpreh Salianji.

LSI është një prej
partive aleate e

rëndësishme për shkak
të numrave. LSI është
një parti, e cila ka një
numër të madh përfa-
qësuesish në parlame-

nt, të cilat janë vota.

Kryesia e PS-së diskutoi dje për zgjedhjet e drej
tuesve në bazë, ndërsa në asamble ishte shprehur

pakënaqësia për disa prej drejtuesve. Në përfundim të
mbledhjes, zëdhënësja e kryesisë socialiste iu referua
protestës së paralajmëruar nga opozita. "Pavarësisht
zhurmës, pavarësisht përpjekjes së vazhdueshme të
opozitës për të krijuar zhurmë në vend, por edhe kur
flasin anglisht me Bashkimin Europian dhe me funk-
sionarë të tjerë, ne pa diskutim vëmë përpara axhendën
e Shqipërisë para axhendës politike të ditës. Kjo fatkeqë-
sisht nuk është edhe retorika
apo politika e opozitës. Ata kanë
vendosur të vënë interesin e tyre
politik të ditës mbi interesin ko-
mbëtar", u shpreh Elisa Spiropa-
li. Sipas saj, PS është e vendosur
për zhvillimin ekonomik dhe ax-
hendën evropiane të Shqipërisë.
"Jemi të vendosur që të ecim për-
para, të vijojmë komunikimin me
qytetarët. Ne fituam mandatin në
një koalicion me qytetarët dhe
jemi të vendosur ta vijojmë ko-
alicionin e madh. Do të dëgjojmë
qytetarët kudo, problemet e ferm-
erëve, qytetarëve të papunë dhe
të punojmë me vendosuri për të bërë të mundur një ndry-
shim. Të vendosur për zhvillimin ekonomik dhe ax-
hendën evropiane të Shqipërisë. Axhenda ishte organi-
zative, por edhe qeverisëse dhe prioritetet i qeverisë.
Në këta muaj të punojmë fort për axhendën europiane
të Shqipërisë për të bërë detyrat e shtëpisë. Jemi në një
pikë të mirë të marrëdhënies me BE, pavarësisht zhur-
mës së opozitës në vend, por edhe kur flasin anglisht
me BE, ne vendosim para axhendën e Shqipërisë para
interesit politik", deklaroi Spiropali.

Protesta para Kryeministrisë, reagon PS-ja
Spiropali: Opozita, interesat

e ditës mbi ato kombëtare

REAGIMI
"Jemi në një pikë të
mirë të marrëdhënies
me BE, pavarësisht
zhurmës së opozitës
në vend, por edhe kur
flasin anglisht me BE-
në, ne vendosim para
axhendën e Shqipërisë
para interesit politik",
deklaroi Spiropali.

Opozita do të jetë në
Parlament më 15
janar, kur çelet

sesioni i ri
parlamentar, duke u

dhënë fund
opsioneve për bojkot

apo djegies së
mandateve të

deputetëve. Vendimi
u mor dje në grupin

kuvendor të PD.

VENDIMI

Ervin Saljani

Kreu i opozitës, Lulzim Basha
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ISH-MINISTRI I JASHTEM
INTERVISTA

Ish-ministri i parë i Integrimit, vendimi i BE mund të vihet në dyshim nga krizat politike

Negociatat, Milo: Partitë të shtyjnë
grindjet shterpë 6 muaj më vonë

Vota në OKB, pas '90, Shqipëria në "anarki diplomatike"

Ish-ministri i Jashtëm i Shqipërisë,
Paskal Milo e ka cilësuar "korrekt" qën
drimin e mbajtur nga qeveria shqiptare

përmes votës për mosnjohjen e Jeruzalemit
si kryeqytet të Izraelit. Ai tregoi se ndër vite
qeveritë shqiptare kanë mbajtur qëndrime
të ndryshme, madje e ka cilësuar periudhën
pas viteve '90 si "anarki diplomatike". Sa i
përket hapjes së negociatave të Shqipërisë
me BE, Milo, në cilësinë edhe të ministrit të
parë të Integrimit Evropian në Shqipëri
shpreh dëshirën që ato të ndodhin sa më
shpejt, por bën thirrje që palët të lënë mën-
janë grindjet për këtë interes më madhor
për vendin.

Zoti Milo, pati një diskutim mjaft tëZoti Milo, pati një diskutim mjaft tëZoti Milo, pati një diskutim mjaft tëZoti Milo, pati një diskutim mjaft tëZoti Milo, pati një diskutim mjaft të
gjatë ditët e fundit në lidhje me votën qëgjatë ditët e fundit në lidhje me votën qëgjatë ditët e fundit në lidhje me votën qëgjatë ditët e fundit në lidhje me votën qëgjatë ditët e fundit në lidhje me votën që
dha Shqipëria në OKB për njohjen e Jerus-dha Shqipëria në OKB për njohjen e Jerus-dha Shqipëria në OKB për njohjen e Jerus-dha Shqipëria në OKB për njohjen e Jerus-dha Shqipëria në OKB për njohjen e Jerus-
alemit si kryeqytet të Izraelit. Si ish-min-alemit si kryeqytet të Izraelit. Si ish-min-alemit si kryeqytet të Izraelit. Si ish-min-alemit si kryeqytet të Izraelit. Si ish-min-alemit si kryeqytet të Izraelit. Si ish-min-
istër i Jashtëm, nëse do të ishit në pozi-istër i Jashtëm, nëse do të ishit në pozi-istër i Jashtëm, nëse do të ishit në pozi-istër i Jashtëm, nëse do të ishit në pozi-istër i Jashtëm, nëse do të ishit në pozi-
cionin e ministrit aktual, Bushati, çfarëcionin e ministrit aktual, Bushati, çfarëcionin e ministrit aktual, Bushati, çfarëcionin e ministrit aktual, Bushati, çfarëcionin e ministrit aktual, Bushati, çfarë
do të sugjeronit në një rast të tillë?do të sugjeronit në një rast të tillë?do të sugjeronit në një rast të tillë?do të sugjeronit në një rast të tillë?do të sugjeronit në një rast të tillë?

Dua ta nis me një sqarim. Ministri i
Punëve të Jashtme i çdo qeverie në çdo vend
të botës nuk bën politika personale dhe nuk
merr vendime jashtë qeverisë që përfaqëson
në marrëdhëniet me jashtë, prandaj
adresimet kundër ministrit shqiptar të
Punëve të Jashtme, zotit Ditmir Bushati
nuk kanë logjikë politike dhe aq më tepër
diplomatike. Çështja e qëndrimit ndaj ven-
dimit të Presidentit Trump për Jerusalem-
in, si kryeqytet i Izraelit nuk është një çësh-
tje e thjeshtë, padyshim, sepse Jeruzalemi
ka qenë dhe mbetet një nga pikat më të nxe-
hta dhe konfrontuese të konfliktit të vjetër
izraelito-palestinez dhe më gjerë. Shqipëria
në çështjen e konflikti historik jo gjithnjë
që kur ka lindur përplasja ka mbajtur të
njëjtat qëndrime. Në vitin 1947, kur Këshilli
i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe
Asambleja e OKB-së vendosën që të krijo-
heshin dy shtetet Palestina dhe Izraeli në
territoret e kontestuara ku ekzistojnë edhe
sot ka votuar në favor të krijimit të shtetit
të Izraelit. Ndonëse ishte një shtet komu-
nist në koniunkturën e atëhershme ndërko-
mbëtare ajo votoi për krijimin e shtetit të
Izraelit. Më vonë Shqipëria komuniste mori
në mënyrë të veçantë pas vitit 1956, një qën-
drim të hapur në mbështetje të luftës kundër
Izraelit dhe në solidaritet me vendet arabe
që kundërshtonin ashpër ekzistencën e Izra-
elit si shtet. Këto qëndrime në favor të pales-
tinezëve në mënyrë të veçantë, qeveritë sh-
qiptare të periudhës së komunizmit i kanë
mbajtur pas konflikteve të ashpra dhe
luftërave midis Izraelit dhe vendeve arabe
të vitit 1967, kur Izraeli pushtoi edhe pjesën
lindore të Jerusalemit dhe të Bregut Perën-
dimor të Lumit Jordan që ishte territor pal-
estinez që nga viti 1948. Po kështu qeveritë
shqiptare kanë mbështetur të ashtuquaj-
turën luftë të Jom Ki Purit që shpërtheu në
dhjetor të 1973 midis vendeve arabe dhe Izra-
elit që përsëri Izraeli korri një fitore usht-
arake të dytë gati arriti në dyert e Kajros.

Pra, për të mos e zgjatur në periudhën ko-
muniste Shqipëria ka qenë një mbështetëse
e zjarrtë e luftës së palestinezëve për kr-
ijimin e shtetit palestinez, një e drejtë e
ligjshme kjo e njohur ndërkombëtarisht,
por që në vijimësi në OKB deri në vitin 1990
mbështetej kauza palestineze. Pas vitit 1990,
qeveritë e periudhës së demokracisë filluan
të mbajnë qëndrime më liberale në përputhje
dhe me koniukturat e reja ndërkombëtare,
por edhe me aleancat dhe aleatët e preferu-
ar të saj. Në politikën e jashtme të Shqipërisë
të viteve '90 ka pasur veprime që mund t'i
cilësoja si "anarki diplomatike", sepse nga
njëra anë u hodhën hapa të rëndësishëm në
njohjen e shtetit të Izraelit,
vendosjen e marrëdhënieve
diplomatike në zhvillimin e
marrëdhënieve të gjithan-
shme dhe mirë u bë, por, nga
ana tjetër, Shqipëria shkoi
dhe u anëtarësua në Konfer-
encën Islamike, në mënyrë
krejt të panevojshme dhe të
padobishme. Këto qëndrime
e vunë Shqipërinë në një
pozitë të vështirë në fushën
e politikës së jashtme, sepse
shpesh herë u ndodh mes dy
zjarreve në çështje të ndry-
shme që i duhej të mbante
qëndrime, ku mund t'i prish-
te qejfin dhe interesat njërës
palë apo tjetrës palë dhe të
votonte sipas koniukturave.
Kështu ka ndodhur që në
mjaft raste, në të shkuarën
për solidaritet me Konfer-
encën Islamike janë bërë vo-
time që nuk ka pse të
bëheshin. Çështja palestin-
eze ka qenë dhe mbetet një çështje parimore
që kërkon një zgjidhje dhe këtu qeveritë
shqiptare, me disa përjashtime përgjithësish
kanë ruajtur linjën e mbështetjes ndaj kësaj
kërkese, për njohjen, për krijimin e shtetit
palestinez dhe për zgjidhjen e konfliktit izra-
elito-palestinez që është në thelbin e një kon-
flikti më të gjerë izraelito-arab. Në këtë kënd-
vështrim gjithnjë qeveritë shqiptare, me
ndonjë përjashtim, siç u bë në kohën e qever-
isë "Berisha" para disa viteve, janë mbësh-

tetur rezolutat e OKB-së dhe të Këshillit të
Sigurimit që kanë kërkuar krijimin e sh-
tetit palestinez, zgjidhjen e krizës, mospop-
ullimin e territoreve palestineze të pushtu-
ara nga Izraeli në vitin 1967 përmes
ndërtimit të kibuceve të kolonëve izraelitë
dhe zgjidhjen paqësore të çështjes së Jerus-
alemit si një nga aspektet e konfliktit pales-
tinezo-izraelit. Qeveritë shqiptare edhe pas
viteve '90 kanë qenë konseguente në traditën
e rezolutave të OKB-së dhe të Këshillit të
Sigurimit, që kanë qenë dhe mbeten, për
mendimin tim, çelësi për të zgjidhur këtë
konflikt të gjatë, të lodhshëm dhe që gjener-
on kriza e tensione të vazhdueshme në ra-

jon, prandaj çështja e votim-
it që bëri përfaqësuesi i Sh-
qipërisë në OKB për të
mbështetur nismën, projek-
trezolutën e Turqisë dhe të
një grupi vendesh të tjera
për të mos e njohur Jerusa-
lemin si kryeqytet i Izraelit
është korrekt, është në
vijim të qëndrimeve dhe të
koherencës diplomatike sh-
qiptare. Këtë nuk ka askush
të drejtë ta diskutojë. Pra,
qeveria aktuale shqiptare
ka bërë një votim në për-
puthje me qëndrimet e tra-
ditës së saj ndaj kësaj çësh-
tjeje delikate.

E quani të paE quani të paE quani të paE quani të paE quani të pavvvvvend edheend edheend edheend edheend edhe
letrën që i dërgoi Presi-letrën që i dërgoi Presi-letrën që i dërgoi Presi-letrën që i dërgoi Presi-letrën që i dërgoi Presi-
denti Meta, Presidentitdenti Meta, Presidentitdenti Meta, Presidentitdenti Meta, Presidentitdenti Meta, Presidentit
amerikan Trump për këtëamerikan Trump për këtëamerikan Trump për këtëamerikan Trump për këtëamerikan Trump për këtë
çështje?çështje?çështje?çështje?çështje?

Unë nuk dua të marr për-
sipër dhe të komentoj
letrën e Presidentit, i cili

është në të drejtën e vet ta gjykojë çështjen
dhe të veprojë, por unë flas këtu edhe si his-
torian, edhe si ish-ministër i Jashtëm që
pretendoj se kam njohje të gjera për prob-
lemin për shkak edhe të profesionit. Arsye-
ja e dytë madhore që shërben si argument
mbështetës për veprimin e qeverisë sh-
qiptare përpos qëndrimit koherent dhe tradi-
cional të qeverisë shqiptare ndaj kësaj çësh-
tjeje është edhe fakti që shumica e vendeve
anëtare të BE-së, sidomos vendet e mëdha

anëtare të tij, si Britania e Madhe, që ende
zyrtarisht nuk ka dalë nga BE, Franca, Gjer-
mania, Italia, etj., votuan "pro" projekt-re-
zolutës. Shqipëria një vend kandidat për
anëtar në BE nuk mund të bënte ndryshe
për sa kohë që aspiron dhe është në prag të
hapjes së negociatave për anëtarësim të
plotë në Bashkimin Evropian. Në politikën
e Jashtme dhe në diplomaci një qëndrim
ndryshe i Shqipërisë ndaj kësaj çështjeje,
në kundërshtim me qëndrimin e Bashkimit
Evropian do të ishte një nonsens, do të ish-
te një kundërvënie e hapur dhe që do të sh-
tonte argumentet, që nuk mungojnë për fat
të keq në kancelaritë evropiane, për të mos
i dhënë Shqipërisë të drejtën për t'i hapur
negociatat dhe që do të pritet mesi i vitit për
të parë se si do ecin punët. Nëse Shqipëria
do të bënte një veprim ndryshe nga ç'bëri do
të kishte shtuar në dosjen e rezervave evro-
piane edhe një argument tjetër për të pen-
guar hapjen e negociatave. Njerëz që janë
marrë me diplomaci dhe që e njohin
mënyrën se si funksionon mekanizmi diplo-
matik dhe negocimi si një art i kompromisit
dhe i të mundurës nuk duhet të gabojnë dhe
duhet të vënë në balancën e interesave je-
tike dhe strategjike të Shqipërisë edhe
miqësitë, edhe interesat e palëve të treta,
sepse sa rëndësi ka hapja e negociatave të
Shqipërisë me BE-në për Shqipërinë dhe sh-
qiptarët nuk ka qoftë edhe një rrudhje e
buzëve apo një mbajtje shënim në Uashing-
ton për një votim të Shqipërisë në OKB.
Është fare pak për të menduar se SHBA do
të bien në provincializmin ballkanik dhe
aq më keq në kakofoninë tradicionale sh-
qiptare për të gjykuar një votim të qever-
isë shqiptare për një çështje të caktuar. Sh-
qipërinë me SHBA-të e lidhin interesa të
mëdha strategjike të fushave të ndryshme
dhe që është jo serioze të mendohet se këto
raporte mund të preken nga një vendim që
unë do ta quaja rutinë, në punët e diploma-
cisë. Besoj dhe e kuptoj logjikën e mbrap-
shtë konfliktuale të politikës së brendshme
shqiptare që kërkon të nxjerrë dhjamë nga
pleshti dhe të pretendojë se ka konfliktual-
itet edhe për gjëra të cilat bota i kalon pa
trauma politike, siç ndodh në Shqipëri.

Meqenëse jemi duke diskutuar edheMeqenëse jemi duke diskutuar edheMeqenëse jemi duke diskutuar edheMeqenëse jemi duke diskutuar edheMeqenëse jemi duke diskutuar edhe
afërsinë në qëndrime të Shqipërisë meafërsinë në qëndrime të Shqipërisë meafërsinë në qëndrime të Shqipërisë meafërsinë në qëndrime të Shqipërisë meafërsinë në qëndrime të Shqipërisë me
BE-në, a besoni se ne në qershor do tëBE-në, a besoni se ne në qershor do tëBE-në, a besoni se ne në qershor do tëBE-në, a besoni se ne në qershor do tëBE-në, a besoni se ne në qershor do të
marrim një lajm të mirë për hapjen e ne-marrim një lajm të mirë për hapjen e ne-marrim një lajm të mirë për hapjen e ne-marrim një lajm të mirë për hapjen e ne-marrim një lajm të mirë për hapjen e ne-
gociagociagociagociagociatatatatatavvvvve?e?e?e?e?

Së pari, pavarësisht se çfarë mund të
them më poshtë, ose çfarë mund të ndodhë
dua të shpreh dëshirën time shumë të mad-
he si shqiptar, si politikan dhe si ish-min-
istër i Jashtëm dhe si ish-ministër i parë i
Integrimit Evropian që Shqipëria një orë e
më parë të hapë negociatat me BE-në dhe
për këtë duhet që të gjithë të punojnë për
ta bërë realitet sa më shpejt. Dhe nëse të
gjithë vërtetë betohen dhe rrahin gjoksin

SHBA
"Është fare fare pak
për të menduar se
SHBA do të bien në
provincializmin
ballkanik dhe aq më
keq në kakofoninë
tradicionale shqiptare
për të gjykuar një
votim të qeverisë
shqiptare për një
çështje të caktuar.
Shqipërinë me
SHBA-të e lidhin
interesa të mëdha
strategjike të fushave
të ndryshme.

Darina Tanushi

Nëse Shqipëria do të
përfshihet në një valë
tjetër krize politike të
imponuar nga politika
e rrugës, nga bllokimi

i parlamenti që
rrjedhimisht mund të
çojë në bllokimin e

reformave dhe
sidomos të reformës
në drejtësi, atëherë si

mund të bëjmë
përgjegjës Evropën për
atë çka gatuajmë vetë

këtu në Shqipëri?!

SITUATA

Ish-ministri i Jashtëm i
Shqipërisë, Paskal Milo

Ish-ministri i Jashtëm i
Shqipërisë, Paskal Milo  me
kryeministrin Edi Rama
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se janë për hapjen e negociatave, nuk mjaf-
ton vetëm retorika politika. Jemi ngopur
nga përbetimet dhe gjoksrrahjet e atyre që
na qeverisin apo të atyre që bëjnë opozitën.
Sot duhet një front përbashkues me këtë
synim strategjik për ta arritur atë çfarë
është objektivi madhor i politikës së jasht-
me të një shteti, hapjen e negociatave. Men-
doj që në emër të këtij synimi strategjik që
nuk është vetëm për sot, as për një vit ësh-
të për të ardhmen e shqiptarëve palët poli-
tike në grindje, në Shqipëri duhet të gjejnë
atë mirëkuptim minimal për këto muaj që
kemi përpara për ta arritur atë çfarë as-
pirojmë, hapjen e negociatave dhe anëtarë-
simin e plotë në BE. Nuk do të bëhet qame-
ti sikur grindja politike shterpe shqiptare
të spostohet 6 muaj më vonë dhe të kompen-
sohet me një retorikë ndoshta edhe më të
ashpër në mungesë të muajve që mund të
heshtet ose që mund të krijohet një klimë
minimale mirëkuptimi në emër të këtij in-
teresi madhor. Por, mesa duket nisur edhe
nga zhvillimet e ditëve dhe orëve të fundit,
siç thonë të krishterët: "pashkët janë larg".
Opozita ka vendosur të nisë stinën e pro-
testës dimërore. Ajo mund të jetë në të
drejtën e saj dhe ka arsye të mjaftueshme
në gjykimin e saj për ta ndezur Shqipërinë
ose për të qenë më i saktë për ta rindezur
Shqipërinë me debatin politik të rrugës, por
për mendimin tim siç edhe e shpreha do të
duhej që përtej kalkulimeve politike të
momentit të mendohej më gjerë, sepse jo
gjithnjë koniukturat mund të jenë favori-
zuese në mënyrë të veçantë për shqiptarët.
Nuk duhet të humbet momenti. Ai duhet
kapur fort se nuk vjen gjithnjë dhe nuk
duhet që politika shqiptare t'u japë më tej
arsye dhe argumente Brukselit, institucion-
eve vendimmarrëse të BE-së për të përsëri-
tur atë çka veshët e shqiptarëve tashmë janë
mësuar të dëgjojnë nga Evropa dhe part-
nerët ndërkombëtarë që politikanët sh-
qiptarë zanatin më të mirë që dinë të bëjnë
është sherri, konflikti, përgojimi i njëri-
tjetrit dhe korrupsioni. Evropianët dhe, më
gjerë akoma, janë lodhur me politikën sh-
qiptare, janë ngopur me ecejaket në kan-
celaritë evropiane, janë bërë mosbesues për
këtë kategori politikanësh që vetëm përgo-
jojnë, shajnë, akuzojnë të tjerët dhe nuk
vendosin në axhendat e tyre reale intere-
sat e Shqipërisë, por interesat e tyre perso-
nale, të pushtetit që e kërkojnë me çdo
kusht e me çdo çmim. Prandaj them që
mund të vihet dyshim hapja e negociatave,
ose më mirë të themi një vendim i institu-
cioneve të BE-së për hapjen e tyre nisur
nga çka do të ndodhë në Shqipëri gjatë
muajve që do të vijnë. Nëse Shqipëria do të
përfshihet në një valë tjetër krize politike
të imponuar nga politika e rrugës, nga
bllokimi i parlamenti që rrjedhimisht mund
të çojë në bllokimin e reformave dhe sido-

mos të reformës në drejtësi, atëherë si
mund të bëjmë përgjegjës Evropën për atë
çka gatuajmë vetë këtu në Shqipëri. Do të
bëhej një atentat i madh ndaj procesit të
shumëpritur të integrimit të Shqipërisë dhe
të shqiptarëve në BE. Kjo më tepër i takon
opozitës, por edhe qeveria shqiptare duhet
të jetë shumë e kujdesshme, shumë e vë-
mendshme që përkundrejt objektivave që
ka shpallur të mos mbetet vetëm në artin e
retorikës, të mos mbetet vetëm në fushën e
premtimeve, por të bëjë realitet ato që ka
parashtruar dhe që çojnë në mënyrë të
natyrshme dhe të sigurt në
përmbushjen e kritereve dhe
standardeve që kërkohen
nga Brukseli, në mënyrë të
veçantë në zbatimin me
transparencë të plotë dhe pa
prapavija të dyshimta të re-
formës në drejtësi. Qeveria
shqiptare nuk duhet ta kon-
ceptojë këtë sfidë të madhe
të hapjes së negociatave as
edhe si barrë vetëm të saj, por
as edhe si privilegj që mund
t'i sjellë dividente politike
sot apo nesër brenda vendit
asaj. Është shumë e rëndë-
sishme që qeveria shqiptare
të vazhdojë të japë mesazhet
të ndershme bashkëpunimi
dhe jo thjeshtë për të larë
gojën. Është po kaq e rëndë-
sishme që të zhvillojë një
proces gjithëpërfshirës për
të sensibilizuar shoqërinë
shqiptare që ta ndjejë veten
si kontributore aktive në kr-
ijimin e kushteve për hapjen
e negociatave. Kjo do të thotë
që negociatat dhe përgatitja e tyre duhet të
bëhet një çështje kombëtare sensibilizuese
dhe duhet të përgatiten jo vetëm ekipet e
ngushta të kabineteve ministrore, por ekipe
ekspertësh, njohësish të mirë të problema-
tikës evropiane dhe negociuese, me qëllim
që nesër ky ekip që do të ballafaqohet me
paketën negociuese prej 35 kapitujsh të jetë
në gjendje që ta kapë demin prej brirësh
dhe jo të humbasë kohë për të mësuar në
rrugë e sipër të negociatave se si duhet ne-
gociuar dhe çfarë duhet negociuar. Pra, topi
në këtë pikëpamje qëndron në anën e qever-
isë për t'u përgatitur dhe madje për të fillu-
ar me intensitet përgatitjet, pavarësisht se
ato do të fillojnë në qershor apo në tetor të
këtij viti.
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Duhet të jemi të hapur dhe shumë të sin-
qertë se çështja e kanabisit në Shqipëri pat-

jetër që ka qenë një njollë e zezë në para-
qitjen ndërkombëtare të Shqipërisë.
Askush nuk besoj se mund t'i bëjë avokat-
inë kësaj çështjeje që shpresoj t'i takojë
këtej e tutje të kaluarës së afërt. Bashkimi
Evropian dhe institucionet e tij, padyshim
që i kanë marrë në kohë dhe në detaje të
gjitha hollësitë e kësaj çështjeje, që kaploi
Shqipërinë në mënyrë dramatike, sepse jo
vetëm që kanë këtu përfaqësuesit diploma-
tikë që informojnë në mënyrë të vazh-
dueshme, por kanë edhe mjete, dhe instru-
mente të tjera që e vëzhgojnë dhe e çmojnë

politikën shqiptare dhe zh-
villimet në Shqipëri. Mbi të
gjitha ekzistojnë institu-
cione të posaçme të bash-
këpunimit në luftën
kundër këtyre fenomen-
eve, drogës dhe Shqipëria,
në këtë rast qeveria dhe in-
stitucionet shqiptare janë
të detyruara të informojnë
në mënyrë periodike dhe të
koordinojnë qëndrimet
dhe veprimet me institucio-
net evropiane. Nuk duhet
harruar se në mënyrë të
veçantë një institucion i
tillë, i një vendi anëtar të
BE-së, siç është Italia fqin-
je, si Guardia Di Finanza
është angazhuar me të
gjitha kapacitetet e saj në
vëzhgimin, në ndjekjen e
luftimin e këtij fenomeni
tepër negativ për Sh-
qipërinë. Pra, njohja ka
qenë e plotë për çka ndo-
dhi në Shqipëri. Por, reagi-
mi i BE-së në pamje të parë

ka qenë disproporcional me realitetin dhe
ky disproporcion midis realitetit shqiptar
dhe reagimit evropian që opozita shqiptare
shpesh e ka ngritur zërin ka një arsye pse
ka ndodhur. Nuk është absolutisht ajo çka
shpesh herë flitet nën zë apo edhe me zë në
mediat shqiptare apo në mjediset e poli-
tikës shqiptare se BE-ja mbështet qeverinë
socialiste të Edi Ramës, se nuk i shikon me
objektivitet ngjarjet në Shqipëri se janë
blerë përfaqësues diplomatikë evropianë në
Tiranë, etj., etj. akuza e komente që kemi
lexuar e dëgjuar. Mendoj dhe kam një nu-
hatje për të kuptuar që BE-ja ka mbajtur
qëndrim zyrtar aq sa duhej të mbante për
një çështje që nuk është vetëm fenomen sh-
qiptar, por është një fenomen global, diku
më shumë e diku më pak dhe që Shqipërisë
në fazën në të cilën ndodhet i ka munguar
dhe ende i mungon infrastruktura e
nevojshme për ta luftuar këtë fenomen krim-
inal në asgjësim të plotë. Për rrjedhojë BE
është përqendruar për momentin në nxitjen
e reformës kyçe që do të bëhet baza ligjore

dhe logjistike për të luftuar edhe fenomenet
e kriminalitetit, përfshirë këtu edhe luftën
kundër drogës, siç është reforma në drejtë-
si. Ka kapur kyçin, përmes të cilit do të hapë
dyert e të gjitha bëmave korruptive dhe krim-
inale në Shqipëri për t'i luftuar me rrënjë
dhe për ta sjellë Shqipërinë në parametrat e
duhura për ta pranuar si anëtare në një kohë
të ardhme.
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Unë mund të kem rezerva për politika-
nin Tahiri, për një, dy apo tre arsye, por nuk
mund t'i lejoj vetes që të bëhem pjesë e një
kori politik provincial shqiptar tradicional
që akuzon vend e pa vend, që merr rolin e
Prokurorit të Përgjithshëm apo të gjykatësit
për të dhënë fjalën e fundit për çështje, të
cilat ligji dhe praktika botërore ja njohin
vetëm një institucioni dhe kjo është gjyka-
ta. Pra, qytetari dhe politikani Saimir Tahi-
ri për këtë çështje është në hetim dhe në
momentin kur do të përfundojnë hetimet
dhe dosja e tij do të shkojë në gjykatë,
atëherë të gjithë ne do të kemi arsye dhe të
drejtë që ta gjykojmë zotin Tahiri nga ajo
çka do të vendosë gjykata. Të gjitha rrjed-
hoja morale, qytetare e ligjore për zotin Ta-
hiri do të vijnë pas atij vendimi të gjykatës.
Njerëzit duhet të mësojnë të presin vendimet
e institucioneve, aq më tepër që kjo çështje
po ndodh dhe po zhvillohet në një kohë kur
po flitet përditë për reformë në drejtësi. Le
të shpresojmë që kjo çështje do të përfaqë-
sojë edhe simbolikën e reformës reale në
drejtësi.
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Takimi i ditëve të ardhshme në Korçë,
midis ministrave të Jashtëm të të dy
vendeve, në vijim të takimit të Kretës, pat-
jetër që është me shumë interes. Unë men-
doj se në këtë takim të dytë do të ketë një
progres të ndjeshëm në përafrimin final
të kompromiseve të nevojshme, në planin
parimor me qëllim që t'u japë kohë pastaj
negociatorëve diplomatë që të lëmojnë
frazat e një marrëveshjeje apo të një trak-
tati të ri të miqësisë, ku do të gjejnë
zgjidhje, në mos të plotë, të paktën dy apo
tre probleme kryesore që kanë hedhur hije
këto vitet e fundit në marrëdhëniet sh-
qiptaro-greke, si çështje të trashëguara
nga e kaluara apo të krijuara së fundmi.
Shpresoj që tendenca pozitive që u vu re
nga fundi i vitit që kaloi të mund të zhvil-
lohet më tej dhe të hiqen ato mbishtresa
shpeshherë të krijuara artificialisht, të
shkaktuara nga keqkuptime, por edhe të
stisura për llogaritë politike të ditës dhe
të pastrohet atmosfera e klimës të mar-
rëdhënieve midis dy qeverive e dy vendeve
fqinje. Përfundimi me interes të ndërsjellët
dhe me qëndrueshmëri afatgjatë të prob-
lematikave kontestuese shqiptaro-greke
do të krijonte një bazë të fortë për të ven-
dosur klimën e besimit që është shumë e
rëndësishme në marrëdhëniet midis dy
vendeve. Mendoj se pritshmëritë duhet të
jenë modeste ose diçka më shumë se kaq.
Nuk duhet që opinioni publik të mbarset
me pritshmëri spektakolare, sepse nuk
është rasti akoma. Mendoj që do të
nevojiten hapa të vogla për të krijuar be-
simin e ndërsjellët se çka bisedohet, çka
negociohet e çka arrihet bashkërisht të
mund të respektohet dhe të mund të shër-
bejnë si bazë për të ecur akoma dhe më
përpara. Pra, në proces e sipër jam opti-
mist se do ketë hapa pozitive q do të shër-
bejnë si një taban i mirë për të zhvilluar
më tej ashtu siç e dëshirojnë dy popujt e
dy vende tona.
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Ju thashë që nuk duhet të ketë pritsh-
mëri përtej një realizmi politik që duhet të
ketë një fillim të mbarë që të mund të ecet
me një agjendë që do të prekë edhe problem-
atika të tjera më delikate. Në diplomaci kësh-
tu funksionon që hidhet një hap, më vonë
një hap tjetër dhe kështu, hap pas hapi, zgjid-
hen problemet. E rëndësishme është që të
ekzistojë vullneti politik dypalësh për t'i
hedhur këto hapa në mënyrë të sigurt dhe
të vendosur përpara.

Serbia e Mali i Zi anëtarësohen në BE
në 2025, Shqipëria në një fazë të avancuar
Deri në vitin 2025, Shqipëria mendohet

se do të jetë në një fazë të avancuar të
negociatave me BE-në, ndërsa Serbia dhe
Mali i Zi do të jenë gati për anëtarësim.
Diçka e tillë është mundur të zbulohet nga
portali EU Observer, i cili ka zbardhur një
pjesë të strategjisë së Brukselit për ven-
det ballkanike. Raporti i plotë mbi këtë
çështje, do të publikohet më datë 6 shkurt.
Gjithashtu, materiali që pritet të prezan-
tohet i plotë përbën një ndryshim të qasjes
që është artikulua më herët nga Presidenti
i Komisionit, Zhan Klod Junker, i cili u
shpreh se nuk shihte mundësi zgjerimi
për bllokun brenda një afati të afërt. Ak-
tualisht, Serbia dhe Mali i Zi ndodhen në
një fazë më të avancuar se pjesa tjetër e
rajonit. Ndërkaq, Shqipëria mbetet
shpresëplotë për të marrë rekomandimin
mbi çeljen e negociatave gjatë këtij viti.
Disi më e komplikuar duket situatë për
Maqedoninë, e cila duhet me patjetër të
zgjidhë çështjen e emrit me Greqinë. Bos-
nja, nga ana tjetër, po bën çmos që të listo-
het si kandidate, ndërsa Kosova po përga-

titet që të dorëzojë zyrtarisht dokumen-
tin ku paraqitet aspirata për të qenë pjesë
e bllokut. Në gjashtë mujorin e parë të
vitit, Ballkani ka një tjetër favorizim pasi
Presidenca rotacionale e Këshillit të BE-
së do të drejtohet nga Bullgaria. Qeveria
e Sofies e ka listuar si prioritet avancimin
e integrimit të vendeve ballkanike, ndër-
sa pritet edhe mbajtja e një samiti me
liderët rajonale dhe ata të BE-së.

Shpresoj që tendenca
pozitive që u vu re nga
fundi i vitit që kaloi të
mund të zhvillohet më

tej dhe të hiqen ato
mbishtresa shpeshherë
të krijuara artificialisht,

të shkaktuara nga
keqkuptime, por edhe
të stisura për llogaritë
politike të ditës dhe të
pastrohet atmosfera e

klimës së
marrëdhënieve midis

dy qeverive e dy
vendeve fqinje.

GREQIA
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Kryeministri Edi Rama
paralajmëroi dje, nga

Fieri se lidhjet e paligjshme
të ujit duhet të përfundojnë
deri në 1 shkurt. Pas kësaj
date, të gjithë ata konsuma-
torë që do të kapen, do të
ndëshkohen. Kryeministri
Rama zhvilloi një takim me
drejtues të Ndërmarrjes së
Ujësjellësit në këtë qytet për
të diskutuar mbi reformën
e ujit. "Është shumë e
rëndësishme, që të kemi më
shumë komunikim këtë
muaj, pasi, siç e kemi bërë
të qartë në 1 shkurt përfun-
don "koha e paqes" në kup-
timin e mundësisë për çdo
konsumator që përfiton
nga lidhjet e paligjshme për
t'u legalizuar falas dhe pa
pasur më asnjë detyrim për

Kryeministri në Fier për aksionin e ri: Mbaroi "koha e paqes"

Rama: Pas 1 shkurtit, ndëshkim atyre
që kanë lidhje të paligjshme të ujit

ujësjellësit. Dhe fillon një
proces ku pastaj çdo lidhje e
paligjshme do të ndëshkohet
sipas ligjit. Është shumë e
rëndësishme që t'iu bëhet e
qartë të gjithë punonjësve të
shtetit, të gjithë atyre që
paguhen nga taksat e popul-
lit, qoftë edhe në nivelin qen-
dror, qoftë edhe në nivelin
vendor duhet të paraqesin
faturën",-tha Rama. E njëjta
gjë, sipas tij, duhet të bëhet
edhe me bizneset, por krye-

sorja në këtë rast është që
bizneseve t'u bëhet e qartë që
nuk do të falen dhe do të kenë
sanksione shumë të rënda
për vjedhjen e ujit. Sipas
kryeministrit, janë bizneset
që bëjnë dëmet më të madha.
"Biznese që deklarojnë që
furnizohen me pus dhe, në
fakt, janë të lidhur në
mënyrë të paligjshme rrje-
tin e ujësjellësit. Turp më të
madh nuk ka. Është krim
dhe si çdo krim duhet ndësh-

kuar",-tha ai. Ndërkohë sfi-
da më e madhe, sipas kryem-
inistrit, është fshati, aty ku
uji i pijshëm përdoret edhe
për ujitje, që është një skan-
dal më vete". "Duhet një fus-
hatë intensive këtë muaj ko-
munikimi për t'ju sqaruar
dhe për t'ju thënë që kjo gjë
nuk mund të vazhdojë të
tolerohet më dhe për këtë
arsye është mirë që të gjithë
të legalizojnë lidhjet e tyre",-
shtoi Rama. Të gjitha këto,

vijoi kryeministri, bëhen që
të kemi më pak shpenzime
për të kompensuar humbjet
dhe më shumë investime.
"Më shumë investime përk-

thehen në më shumë më
tepër cilësi shërbimi, që do
të përkthehet më shumë më
tepër ekonomi në fund të fun-
dit", shtoi Rama.

Kryeministri Edi Rama
ka dhënë së fundmi
një intervistë për

gazetën italiane "L'Espresso",
ku ka rrëfyer mes të tjerave
detaje nga jeta e tij person-
ale dhe profesionale. Në ar-
tikullin në fjalë, gazetari
Roberto Di Caro e ka cilësuar
Ramën si "Kryeministrin më
anormal në Evropë". "Sh-
qipëria është një Itali shumë
më e lehtë: në shpirt, në mend-
je, në gjendje shpirtërore…",
është shprehur Rama. Mes të
tjerave, shefi i qeverisë sh-
qiptare është pyetur për
raportet e tij me Presidentin
turk Erdogan si dhe të ardh-
men e Shqipërisë në BE.

Shkrimi i L'Espresso:Shkrimi i L'Espresso:Shkrimi i L'Espresso:Shkrimi i L'Espresso:Shkrimi i L'Espresso:
Arkitektura racionale,

abazhurë të Muranos, piktu-
ra veneciane: edhe këtë pal-
lat të kryeministrit e kanë
ndërtuar italianët. Pallati i
togerit, quhej në vitin 1941.
Sot, pas katër vjetësh në
qeveri, me shumicën e votave
në parlament, qeveris Edi
Rama, 53 vjeç, lideri i Partisë
Socialiste, më anormali nga
shefat e qeverive europiane.

Piktori, skulptori dhe
specialisti i qeramikës, ka
ekspozuar një vepër në bie-
nalen e fundit të Venecias.
Vepra e tij, nxiste shpër-
thimin e revoltës studentore
kundër sundimit të Enver
Hoxhës kur jepte mësim në
Akademinë e Arteve në Ti-
ranë.

Po, ju, ndërkohë?Po, ju, ndërkohë?Po, ju, ndërkohë?Po, ju, ndërkohë?Po, ju, ndërkohë?
Regjimi ra! Unë shkova

në Paris dhe në të gjithë
botën për të shijuar lirinë e
re. Kam shkruar artikuj,
kam dhënë intervista, por
mbi të gjitha kam bërë art.
Në vitin 1998, udhëheqësi i
atëhershëm socialist Fatos
Nano më thirri, që të kthe-
hesha në Atdhe dhe më bëri
ministër të Kulturës, dy vjet
më vonë isha kandidat i PS-
së për kryetar bashkie për
Tiranën, dhe fitoj…

Dhe filloni të ngjyrosniDhe filloni të ngjyrosniDhe filloni të ngjyrosniDhe filloni të ngjyrosniDhe filloni të ngjyrosni
qytetin si futuristët rusë nëqytetin si futuristët rusë nëqytetin si futuristët rusë nëqytetin si futuristët rusë nëqytetin si futuristët rusë në
VVVVVitebsk…itebsk…itebsk…itebsk…itebsk…

Po, por ishte një akt poli-
tik, jo një gjest artistik.
Ngjyrat kanë ndihmuar për

të zgjuar ndjenjën e bashkë-
sisë, për të jetuar së bashku.
Mendoni se sa i trishtë do të
ishte një qytet ku të gjitha
gratë do të largoheshin nga
shtëpia pa u kujdesur për
veten e tyre! Ngjyra e kuqe
në buzë është një problem
shpirtëror, jo i imazhit. Kur
unë u bëra kryebashkiak,
Tirana ishte e zhytur në ile-
galitet, ajo dukej si një qytet
i bombarduar, nuk ka pasur
asnjë metër katror të gjelbër,
kishte vetëm forma të frik-
shme si skulptura brutale
dhe të parregullta. Ngjyrat
e kanë qepur dhe lidhur
sipërfaqet dhe kanë ndry-
shuar shpirtin e njerëzve.
Krimi, gjithashtu, ka rënë
në mënyrë dramatike.

Le të  f lasim sot  përLe të  f lasim sot  përLe të  f lasim sot  përLe të  f lasim sot  përLe të  f lasim sot  për
temën tonë: italianët nëtemën tonë: italianët nëtemën tonë: italianët nëtemën tonë: italianët nëtemën tonë: italianët në
Shqipëri. "Ejani dhe in-Shqipëri. "Ejani dhe in-Shqipëri. "Ejani dhe in-Shqipëri. "Ejani dhe in-Shqipëri. "Ejani dhe in-
vvvvvestoni", u tha sipërestoni", u tha sipërestoni", u tha sipërestoni", u tha sipërestoni", u tha sipërmarmarmarmarmar-----
rësve të rinj që janë në Sh-rësve të rinj që janë në Sh-rësve të rinj që janë në Sh-rësve të rinj që janë në Sh-rësve të rinj që janë në Sh-
qipëri, ish-kryeministriqipëri, ish-kryeministriqipëri, ish-kryeministriqipëri, ish-kryeministriqipëri, ish-kryeministri
Matteo Renzi: 15% taksë,Matteo Renzi: 15% taksë,Matteo Renzi: 15% taksë,Matteo Renzi: 15% taksë,Matteo Renzi: 15% taksë,
burokraci e lehtë, pesë ditëburokraci e lehtë, pesë ditëburokraci e lehtë, pesë ditëburokraci e lehtë, pesë ditëburokraci e lehtë, pesë ditë

për të hapur një biznes …për të hapur një biznes …për të hapur një biznes …për të hapur një biznes …për të hapur një biznes …
Në komplikimin e ligjeve

askush nuk konkurron me
vendin tuaj. Shqipëria ësh-
të një Itali shumë më e lehtë:
në shpirt, në mendje, në
gjendje shpirtërore…

Nuk ka pengesa përNuk ka pengesa përNuk ka pengesa përNuk ka pengesa përNuk ka pengesa për
sindikatat, shtoi ai: të pa-sindikatat, shtoi ai: të pa-sindikatat, shtoi ai: të pa-sindikatat, shtoi ai: të pa-sindikatat, shtoi ai: të pa-
ktën një deklaratë e paza-ktën një deklaratë e paza-ktën një deklaratë e paza-ktën një deklaratë e paza-ktën një deklaratë e paza-
kontë për një udhëheqëskontë për një udhëheqëskontë për një udhëheqëskontë për një udhëheqëskontë për një udhëheqës
socialist.socialist.socialist.socialist.socialist.

Ah, unë, gjithashtu,
thashë: nuk jemi të majtë
radikal. Unë e di se për çfarë
po vuajnë sipërmarrësit në
vendin tuaj. Për më tepër,
tashmë 20 mijë italianë
punojnë këtu.

Nga vjen kjo shifër?Nga vjen kjo shifër?Nga vjen kjo shifër?Nga vjen kjo shifër?Nga vjen kjo shifër?
Është e besueshme. Para

së gjithash, ata janë në sek-
torin e prodhimit: këtu prod-
hohen pothuajse të gjitha
markat më të rëndësishme
italiane, Dolce dhe Gabba-
na, Valentino, Versace, Ze-
gna … .

Kompanitë italiane apoKompanitë italiane apoKompanitë italiane apoKompanitë italiane apoKompanitë italiane apo
kontraktuesit shqiptarëkontraktuesit shqiptarëkontraktuesit shqiptarëkontraktuesit shqiptarëkontraktuesit shqiptarë

për markat italiane?për markat italiane?për markat italiane?për markat italiane?për markat italiane?
Të dyja. Veshje, këpucë,

një kompani e madhe ital-
iane prodhon të gjitha çan-
ta D & G këtu. Por kanë in-
vestuar në fusha të ndry-
shme: shërbime, furnizime
ushqimore, bujqësi,
ndërtim, studime mjekë-
sore. Nga këndvështrimi i
vëllimeve, prania e ital-
ianëve është e rëndësishme.
Sa për potencialin, ne jemi
larg nga ajo që mund të jetë.

Çfarë mungon?Çfarë mungon?Çfarë mungon?Çfarë mungon?Çfarë mungon?
Në turizëm, për shem-

bull, mund të bënim shumë.
Tani mundësitë kanë
ardhur, me një operacion in-
teligjent, por kërkesat po
rritet, si në jug ashtu dhe në
veri. Veçanërisht për hotelet
me 4 dhe 5 yje, ku jemi kthy-
er dhe kemi nevojë për inves-
time: për këtë lloj kemi ndry-
shuar legjislacionin, 10 vjet
pa taksa pas ndërtimit të
objekteve të reja. Dhe TVSH
për turizmin është 6 për
qind, asgjë.

Erdogan, i cili tani kaErdogan, i cili tani kaErdogan, i cili tani kaErdogan, i cili tani kaErdogan, i cili tani ka
Turqinë në dorë, ka inTurqinë në dorë, ka inTurqinë në dorë, ka inTurqinë në dorë, ka inTurqinë në dorë, ka invvvvves-es-es-es-es-
tuar në islamizimin e Sh-tuar në islamizimin e Sh-tuar në islamizimin e Sh-tuar në islamizimin e Sh-tuar në islamizimin e Sh-
qipërisë, shumë para për tëqipërisë, shumë para për tëqipërisë, shumë para për tëqipërisë, shumë para për tëqipërisë, shumë para për të
ndërtuar xhaminë e re nëndërtuar xhaminë e re nëndërtuar xhaminë e re nëndërtuar xhaminë e re nëndërtuar xhaminë e re në
qendër të Tiranës.qendër të Tiranës.qendër të Tiranës.qendër të Tiranës.qendër të Tiranës.

Ne ishim vendi i vetëm që
nazistët nuk dorëzuan as
një çifut, ata u adoptuan dhe
u mbrojtën nga familjet mys-
limane. Unë jam katolik, dja-
li nga martesa ime e parë
është ortodoks, gruaja ime
aktuale është myslimane,
djali ynë i vogël do të ven-
dosë të bëhet budist. Sa për
Turqinë dhe Erdogan, çësh-
tja është më komplekse: ai
ka kryer reformat bashkë
me detyrat e shtëpisë. Ai pret
që Evropa të hapë dyert.
Grushti i shtetit ishte një
shuplakë për të. Kjo ka rrë-
zuar paradigmën, nga Tur-
qia si pararojë e Evropës në
botën myslimane, edhe pse
besoj se ishte ëndrra e tij,
për të ndërtuar një urë
lidhëse mes botës mysli-
mane në kufijtë e Evropës.
Poshtërimi është shumë i
keq, në këtë pjesë të botës!.

Po preferoni akoma Tur-Po preferoni akoma Tur-Po preferoni akoma Tur-Po preferoni akoma Tur-Po preferoni akoma Tur-
qinë, apo po mendoni për tëqinë, apo po mendoni për tëqinë, apo po mendoni për tëqinë, apo po mendoni për tëqinë, apo po mendoni për të
mirën e Shqipërisë? Nëmirën e Shqipërisë? Nëmirën e Shqipërisë? Nëmirën e Shqipërisë? Nëmirën e Shqipërisë? Në
qershor të vitit 2014, vendiqershor të vitit 2014, vendiqershor të vitit 2014, vendiqershor të vitit 2014, vendiqershor të vitit 2014, vendi
juaj u njoh si kandidat përjuaj u njoh si kandidat përjuaj u njoh si kandidat përjuaj u njoh si kandidat përjuaj u njoh si kandidat për
në BE, por pas tre vjetëshnë BE, por pas tre vjetëshnë BE, por pas tre vjetëshnë BE, por pas tre vjetëshnë BE, por pas tre vjetësh
negociatat e anëtarënegociatat e anëtarënegociatat e anëtarënegociatat e anëtarënegociatat e anëtarësimitsimitsimitsimitsimit
nuk kanë filluar ende …nuk kanë filluar ende …nuk kanë filluar ende …nuk kanë filluar ende …nuk kanë filluar ende …

Diku tjetër poshtërimi
ndoshta mund të justifiko-
het në termat e pragma-
tizmit apo real-politikës, në
këtë pjesë të botës është e
papranueshme. Sa për ne, ne
jemi dhe mbetemi vendi më
pro-evropian në Evropë, dhe
po bëjmë atë që duhet bërë,
dhe i kemi të gjitha kartat e
duhura.

Intervista për "L'Espresso", Kreu i qeverisë flet për jetën personale

Edi Rama: Unë, kryeministri
"anormal" mes BE-së dhe Turqisë
"Ngjyrosa Tiranën si gjest politik, jo artistik"

OBJEKTIVI

PS nis përgatitjet
për zgjedhje,
janar-tetor

fushatë
anëtarësimesh

Partia Socialiste ka
vendosur të nisë që

tani përgatitjet për
zgjedhjet e vitit 2019. Pas
Asamblesë Kombëtare,
PS mblodhi dje, kryesinë.
Në fokus së takimit, ku
ishte i pranishëm edhe
vetë kryesocialisti Edi
Rama ishin vendimet e
Asamblesë Kombëtare
dhe çështjet organizative
të partisë. Mësohet se
kryeministri Rama ka
kërkuar që të punohet
për zgjedhjet në parti
pasi ka kaluar afati.

"Të bëhen zgjedhjet
për kryetar ku s'janë
bërë ende" mësohet të
ketë thënë Rama. Ndër
detyrat që i kanë vënë
vetes, drejtuesit social-
istë është edhe shtimi i
radhëve të anëtarësisë.
Kështu deri në fund të
vitit do të jetë edhe audit-
imi i regjistrit të anë-
tarëve, me qëllim që deri
në vjeshtë të jenë hequr
nga listat anëtarët fik-
tivë. Kështu nga muaji
janar deri në tetor të këtij
viti do të jetë fushatë
anëtarësimesh në PS dhe
deri në përfundim të kësaj
fushate, është përcaktu-
ar si objektiv shtimi i ra-
dhëve me 30 mijë anëtarë
të rinj.

Kryeministri Edi Rama

Kryeministri Edi Rama, dje në Fier
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Miratohet Fondi i Kompensimit për vitin 2018, zgjidhje pagesave të mbartura ndër vite

AMF: Siguruesit të paguajnë
menjëherë 7 milionë euro

Pagesat e prapambetura nga viti 2001 e në vazhdim
Urdhri i AMF-së për kompanitë e sigurimit

Masat që duhet të merren brenda 15
janarit për shitjen e siguracioneve

Ornela Manjani

Problematika e mbartur
nga viti 2001, me page
sat e prapambetura me

Fondin e Kompensimit
duket se po shkojnë drejt
zgjidhjes. Vendimi i marrë
mbi Fondin e Kompensimit
për vitin 2018 nga Bordi i
Autoritetit të Mbikëqyrjes
Financiare në mbledhjen e
datës 28 dhjetor 2017 vjen në
funksion të mbrojtjes së in-
teresave të konsumatorëve,
çka i jep zgjidhje një prob-
lematike të mbartur nga viti
2001. Tashmë këto dëme u
përkasin aksidenteve të sh-
kaktuara nga makina të
pasiguruara ose të paidenti-
fikuara.
VLERËSIMET

Sipas vlerësimeve, masa e
Fondit të Kompensimit për
detyrimet e mbartura dhe
që do të lindin për vitin 2018
vlerësohet rreth 1.8 miliar-
dë lekë, e ndarë: 1.25 miliar-
dë lekë për ngjarjet nga viti
2001 deri 31.12.2013 ku përf-
shihen detyrime të
papaguara, që janë në proces
trajtimi apo proces gjyqësor,
pa vendim të formës së pre-
rë. 418 milionë lekë për ng-
jarjet nga viti 2014 deri në
31.12.2017, ku përfshihen
detyrime të papaguara, që
janë në proces trajtimi apo
proces gjyqësor pa vendim të
formës së prerë dhe jo më
pak se 150 milionë lekë për
ngjarjet që mund të ndodhin
gjatë vitit 2018.
URDHRI

Bordi i AMF-së urdhëron
Byronë Shqiptare të Sig-
urimit që të ndjekë proce-
durën e shlyerjes së men-
jëhershme të detyrimeve të
papaguara të praktikave të
dëmeve objekt i Fondit të

Dy inspektime të zhvilluara në muajin
nëntor nga ana e Autoritetit të

Mbikëqyrjes Financiare, në pikat e shitjes
së policave për sigurimin e detyrueshëm
motorik dolën në përfundimin se ka shkel-
je në ushtrimin e veprim-
tarisë së agjentit apo
punonjësit të disa sho-
qërive të sigurimit. Duke
marrë parasysh këtë prob-
lematikë, por edhe të tjera,
AMF u ka vendosur një
afat final kompanive të sig-
urimit që brenda 15 janarit
të marrin masat e
nevojshme për të eliminu-
ar këto shkelje. Së pari, ko-
mpanive u është kërkuar që kontratat e
sigurimit të detyrueshëm MTPL, të shit-
en vetëm nëpërmjet regjistrit elektronik
online të shitjeve, në zbatim nenit 38, të
ligjit "Për sigurimin e detyrueshëm në sek-
torin e transportit". Nga ana tjetër, nënsh-
krimi i kontratave të sigurimit të

detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve mo-
torike për përgjegjësitë ndaj palëve të tre-
ta të bëhet vetëm nga ndërmjetësit në sig-
urime ose nga punonjës të shoqërive të sig-
urimit. Të gjitha shoqërive të sigurimit u

është kërkuar të depozi-
tojnë në Autoritet listën e
punonjësve të autorizuar
për nënshkrimin e kontrat-
ave të sigurimit, si dhe do-
kumentin që vërteton se
është punonjës pranë kësaj
shoqërie sigurimi. Autorite-
ti i Mbikëqyrjes Financia-
re ka kërkuar që çdo agjent
ose punonjës në ambientet
që ushtron veprimtarinë

të ketë të afishuar në vende të dukshme
tarifat e primit të sigurimit të
detyrueshëm konform legjislacionit në
fuqi, kopje të kushteve të kontratave të
sigurimit të detyrueshëm, licencën e
agjentit ose autorizimin e punonjësit për
të nënshkruar kontrata sigurimi.

Kompensimit, për të cilat ka
përfunduar procesi i trajtim-
it (përmbarimore, me ven-
dim gjykate të formës së pre-
rë dhe të miratuara, por të
papaguara) në vlerën totale

923 354 758 lekë për ngjarjet
e sigurimit nga data
01.01.2001 deri në 31.12.2017.
BORXHI I RI

Njëkohësisht, për të mos
krijuar borxh të ri, Bordi i

AMF-së vendosi krijimin e
Fondit të Kompensimit për
vitin 2018, minimalisht në
masën 895 203 094 lekë, i
ndarë: 745 203 094 lekë për
shlyerjen e detyrimeve për
ngjarjet nga 1 janar 2001 deri
në 31 dhjetor 2017 (që janë
në proces trajtimi apo pro-
cese gjyqësore, pa vendim të
formës së prerë) dhe jo më

pak se 150 milionë lekë për
ngjarjet që mund të ndodhin
gjatë vitit 2018. Vendimi bën
të mundur që çdo qytetar që
gjatë vitit 2018 fiton një ven-
dim të formës së prerë nga
gjykatat ose i miratohet nga
shoqëritë e sigurimit, do të
paguhet brenda vitit 2018.
Autoriteti, ashtu si në
shumë vendime të marra

gjatë vitit 2017, do të vazh-
dojë të fokusohet tek
mbrojtja e interesave të kon-
sumatorëve dhe e konsid-
eron shlyerjen e detyrimeve
të Fondit të Kompensimit si
një ndër prioritetet kryesore
të veprimtarisë së tij gjatë
vitit 2018, edhe pse këto
detyrime kanë filluar të
mbarten prej vitit 2001.

PAGESAT
1.25 miliardë lekë për ngjarjet nga viti 2001 deri
31.12.2013, ku përfshihen detyrime të papaguara, që
janë në proces trajtimi apo proces gjyqësor pa
vendim të formës së prerë. 418 milionë lekë për
ngjarjet nga viti 2014 deri në 31.12.2017, ku
përfshihen detyrime të papaguara, që janë në proces
trajtimi apo proces gjyqësor pa vendim të formës së
prerë, dhe jo më pak se 150 milionë lekë për ngjarjet
që mund të ndodhin gjatë vitit 2018.

Sqarimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve

"Ja si përdoret fatura tatimore
kompjuterike e TVSH-së"

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka
sqaruar bizneset se si mund të përdoret

fatura tatimore elektronike. "Përdorimi i
faturave tatimore kompjuterike të TVSH-së
lejohet kur tatimpaguesi është i aftë të lëshojë
fatura tatimore kompjuterike për çdo transak-
sion të tatueshëm me numër serial unik dhe
të papërsëritshëm, të printuara nga sistemi i
tij i regjistrimeve", udhëzojnë Ta-
timet. Për të ushtruar këtë të
drejtë, tatimpaguesi paraprak-
isht duhet të depozitojë në Drej-
torinë e Përgjithshme të Tati-
meve një kërkesë me shkrim të
shoqëruar me deklaratën apo
vërtetimin përkatës në të cilin
tregohet se sistemi i tij i regjistri-
meve është i kompjuterizuar dhe
i aftë të prodhojë fatura tatimore me numër
serial unik dhe të papërsëritshëm për çdo tran-
saksion. Po ashtu, duhet të dorëzojë edhe mod-
elin e faturës kompjuterike që kërkon të për-
dorë, e cila duhet të përmbajë elementet dhe
të dhënat e përcaktuara në ligjin për TVSH-
në, ashtu si edhe numrin e transaksioneve që
parashikon të kryejë në një periudhë tatimore.
"Pas miratimit të përdorimit të faturës tati-

more kompjuterike të shitjes, tatimpaguesi
menjëherë paraqitet dhe tërheqë numrat se-
rialë në dispozicion pranë Drejtorisë Rajonale
Tatimore ku është i regjistruar. Çdo faturë e
lëshuar sipas modelit të miratuar duhet të
përmbajë detyrimisht shënimin "përdorimi
kësaj fature është miratuar nga drejtori i
përgjithshëm i Tatimeve me shkresën nr…

datë… ", vijon sqarimi i Tatimeve.
Për çdo ndryshim në model,
përmbajtje apo format fature, ta-
timpaguesi duhet të njoftojë Drej-
torinë e Tatimeve. Në rastet kur
konstatohen shkelje, Tatimet
paralajmërojnë penalitete.  "Nëse
konstatohet se personi i tat-
ueshëm ka keqpërdorur mira-
timin për përdorim të faturës ta-

timore kompjuterike me qëllim shmangien e
detyrimeve, ka lëshuar faturë apo jo sipas
modelit që është miratuar nga Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve, ose ka bërë ndry-
shime në faturë për të cilat nuk ka njoftuar
apo nëse faturat e lëshuara nuk përmbajnë
numër serial të miratuar, atëherë tatimpague-
si dënohet sipas dispozitave të ligjit për proce-
durat tatimore", paralajmërojnë Tatimet.

Autoriteti i
Mbikëqyrjes

Financiare

Drejtoria e
Tatimeve

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

NJOFTIM PËR EKSPERTË DHE SPECIALISTË TË PAVARUR

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

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

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

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 09 Shkurt 2018 në selinë e Komisionit të Prokurimit
Publik  këto dokumenta: kërkesën për Aplikim, CV-në, fotokopje të diplomës dhe librezës së notave,
fotokopje të lincensës si ekspert, të librezës së punës, vërtetimin e gjendjes gjyqësore, fotokopje
te kartës së identitetit, një numër telefoni për t’u kontaktuar si dhe adresën e plotë të vendqëndrimit.
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Xhafaj: Reformë e vështirë, por e domosdoshme

Ministria e Brendshme, tryezë konsultimi
me ambasadorët për vetingun

Dy familjet 10 vjet në  konflikt, shkak zgjedhja e kryeplakut të fshatit

Tentoi të  vriste 3 bashkëfshatarët,
në  kërkim 36-vjeçari Vladimir Topjana
Përplasi me makinë  pjesëtarët e familjes Gega

Ekzekutoi ish-gruan
gjyqtare, shtyhet

gjyqi i Fadil Kasemit
TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE- Dje ishte parash-
ikuar që të zhvillohej gjyqi
për Fadil Kasemin, i cili
ndodhet pas hekurave pasi
akuzohet se vrau ish-gruan
gjyqtare, Fildez Hafizi. Më-
sohet se shkak i kësaj sh-
tyrje janë bërë pretendimet
e avokatëve të Kasemit, të
cilët kërkuan më shumë
kohë që të njihen me dosjen
e prokurorisë. Mësohet se
seanca e radhës për Fadil
Kasemin është shtyrë për në
15 janar. Fildez Hafizi u
ekzekutua nga ish-bash-
këshorti i saj, Fadil Kasemi,
më 31 gusht të vitit të kalu-
ar, pranë shtëpisë ku ba-
nonte në Tiranë. Ngjarja
erdhi pas shumë vitesh
konflikt. Madje, gjyqtarja
ishte kanosur nga Kasemi
vazhdimisht, duke kujtuar
këtu ngjarjen te "Shkëmbi i
Kavajës", ku Kasemi ishte
edhe i armatosur. Gjyqtarja
kishte kërkuar edhe trans-
ferim në Tiranë, por KLD e
kishte vendosur në Shkodër,
rrethin më të largët që ajo
kishte kërkuar, pasi ndihej
e kërcënuar nga ish-bash-
këshorti.

PËRPLASJET
Para afro 3-4 viteve, sipas
burimeve nga të dy fiset,
Vladimir Topjana është
goditur me sende të forta në
trup dhe ka përfunduar
në spital. Disa pjesëtarë të
familjes Gega kanë
emigruar, por prej disa
kohësh janë rikthyer sërish.
Palët herë pas here kanë
pasur mosmarrëveshje edhe
për çështje votash kur ka
pasur zgjedhje, teksa
Topjana është pjesë e PS-së
, ndërsa Gegajt, në kohën
kur ka ndodhur konflikti, me
një prej partive të djathta.

PUKËPUKËPUKËPUKËPUKË

Një  36-vjeçar nga
Fushë-Arrëz ka ten
tuar që  të  vrasë  tre

persona të  tjerë  që  ndod-
heshin në  një  makinë. Ng-
jarja ka ndodhur dje në
qendër të  këtij qyteti. Mëso-
het se Vladimir Topjana ka
goditur me mjetin e tij sh-
tetasin Artan Gega 26 vjeç
dhe babain e xhaxhain e tij.
Këta tre të  fundit po udhë-
tonin në  makinën e tyre kur
janë goditur nga Topjana.
Burime zyrtare nga Drejto-
ria e Policisë  së  Qarkut të
Shkodrës bënë  me dije se 36-
vjeçari ndodhej në një mjet
tip "Landrover" me targë DR
1657 F kur ka përplasur au-
tomjetin tip "Volsvagen" të
Artan Gegës, në të cilin ndod-
heshin edhe të  afërmit e tij.
Si pasojë  e goditjes me mak-
inë është dëmtuar vetëm
mjeti tip "Volsvagen", ndër-
sa nuk janë  dëmtuar tre
pjesëtarët e familjes Gega që
ndodheshin brenda saj. Si-
pas hetuesve të  çështjes,
Topjana, pasi ka përplasur
tre shtetasit e tjerë është
larguar me shpejtësi nga
vendi i ngjarjes. Tre person-
at e familjes Gega kanë dalë
nga mjeti dhe pasi kanë
bërë deklarimet në polici
janë nisur drejt banesës.
Ende pa shkuar në banesë,
në  fshatin Lumardhë të
Fushë-Arrëzit, 36-vjeçari
Vladimir Topjana (sipas Ar-
tan Gegës) u ka dalë sërish
para dhe pasi i ka kërcënu-
ar dhe ka qëlluar në  drejtim
të tyre me pistoletë është lar-
guar sërish. Policia, kur ka
shkuar në vendngjarje nuk
ka gjetur gëzhoja nga plum-
bat e pistoletës. Ndërkaq,
Vladimir Topjana është
shpallur në kërkim, ndërsa
akuzohet për veprën penale:
"Vrasje në rrethana cilë-
suese, mbetur në tentativë".
Materialet në  ngarkim të  tij

i kanë kaluar prokurorisë
së Pukës. Burimet e më-
sipërme pohuan se po puno-
het për kapjen dhe ar-
restimin e 36-vjeçarit. Efek-
tivët po kontrollojnë zona të
ndryshme ku mendohet se
mund të jetë fshehur shteta-
si Vladimir Topjana që po
ashtu është banor në të njëj-
tin fshat, Lumardhë të
Fushë-Arrëzit.
KONFLIKTIKONFLIKTIKONFLIKTIKONFLIKTIKONFLIKTI

Familjet Gega dhe Topja-
na kanë një konflikt prej
afro 10 vitesh mes tyre.
Gjithçka ka nisur kur në fs-
hat janë zhvilluar një palë
zgjedhje për kryeplakun e
fshatit. Këta dy fise kanë
pretenduar që ta kenë ata
drejtimin e fshatit duke u
nisur sipas rregullave dhe
zakoneve që janë në ato
zona. Në këtë mënyrë dy
fiset nuk kanë lëshuar pe
ndaj njëri-tjetrit duke

kërkuar që ta kenë nga fisi i
tyre kryeplakun. Disku-
timet e shumta janë kthyer
në një debat të fortë dhe deri
në konflikt mes personave të
dy fiseve. Që nga ajo kohë,
dy fiset herë pas here kanë
pasur fërkime apo konflikte
mes njëri-tjetrit duke qenë
se jetojnë edhe në një fshat.
Para afro 3-4 viteve, sipas
burimeve nga të dy fiset,
Vladimir Topjana është
goditur me sende të forta në
trup dhe ka përfunduar në
spital, por ai ka arritur që
të shpëtojë. Disa pjesëtarë të
familjes Gega kanë emigru-
ar, por prej disa kohësh janë
rikthyer sërish. Palët herë
pas here kanë pasur mos-
marrëveshje edhe për çësh-
tje votash kur ka pasur
zgjedhje, teksa Topjana ësh-
të pjesë e PS-së, ndërsa Ge-
gajt në kohën kur ka
ndodhur konflikti me një

prej partive të djathta. His-
toria e konflikteve ka vijuar
për të ardhur deri në ditët e
sotme kur Vladimir Topja-
na me fuoristradën e tij ka
tentuar, sipas policisë  së
Shkodrës që të vrasë Artan

Gegën, babain dhe xhaxhain
e këtij të fundit që ndod-
heshin në mjetin tip "Vols-
vagen". Policia po heton për
zbardhjen e plotë të ngjarjes
dhe konflikteve të hershme
mes dy fiseve.

Senad Nikshiqi

Përplasja e automjeteve
në qytetin e Fushë-Arrëzit

Ministria e Brendshme,
zhvilloi ditën e dje-

shme një takim me ambas-
adorët dhe oficerët e huaj
të kontaktit, në vendin
tonë. Ministri i Bren-
dshëm, Fatmir Xhafaj dek-
laroi se nisma ligjore, e cila
brenda pak javësh do të
jetë në Kuvend për mira-
tim, synon të ndërtojë in-
stitucione të forta me pro-
fesionistë dhe punonjës me
integritet. "Kjo është një re-
formë e vështirë, por një re-
formë, e cila është e domos-
doshme në kushtet aktu-
ale kur ne konstatojmë se
në radhët e Policisë së Sh-
tetit, ashtu siç ka plot bur-
ra dhe gra, vajza dhe djem
të ndershëm, profesionistë,
ka edhe jo pak nga ata që
kanë probleme me integri-
tetin, me kushtet e integ-
ritetit për të qenë pjesëtarë
të kësaj agjencie me profe-
sionalizëm, gjë që pa dy-
shim ka pasoja të drejtpër-
drejta në eficiencën e
punës së Policisë së Sh-
tetit",-tha Xhafaj. Ambas-
adorët, pasi u njohën me
detajet për realizimin e pro-
cesit të vetingut në Po-
licinë e Shtetit, shprehën
mbështetje, vlerësim për
punën e kryer dhe besim
për rezultate të shpejta.

"Nga ana ime dua të falën-
deroj ministrin dhe zv.mini-
strin për këtë qasje, kaq
mirë të menduar. Unë
shpresoj që kjo do të sjellë
rezultate sa më shpejt dhe
aq më mirë",-tha ambasa-
dori i Gjermanisë Susanne
Schütz. "Ju keni nisur tani
të na përfshini ne dhe insti-
tucionet e tjera në zhvil-
limin e këtij plani. Unë ju ko-
mplimentoj në zhvillimin e

këtij procesi. Mendoj që kjo
formë do të jetë e dobishme
në termat e përshtatjes dhe
plotësimit të draftit dhe t'i
përgjigjeni pyetjeve të rëndë-
sishme, veçanërisht në fush-
ën e komunikimit, teksa sh-
kojmë përpara. Përtej ko-
mplimenteve, ne jemi këtu.
Jemi me ju. Jemi të intere-
suar dhe do të vijojmë të
jemi", tha Steve Bennett,
drejtor i ICITAP.

Ministria e Brendshme, Fatmir Xhafaj   dje në takimin
me ambasadorët dhe oficerët e huaj të kontaktit

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje dhe implementim i disa pajisjeve
servera dhe shasi për nevojat e Bankës së Shqipërisë”.

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

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

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

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

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

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

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

Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al.
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Bashkëshortët akuzojnë Markun, Gina: Urdhri i paligjshëm. Gashi: Padi në Gjykatën Administrative

"Furtunë" në organin e akuzës, Arta Marku
zëvendëson drejtuesit e 4 prokurorive në vend
Largohen nga detyra  Gina, Deçolli, Ismailukaj e Gjana

Pas ndryshimeve të
bëra në Prokurorinë
e Përgjithshme dhe

atë të Tiranës, vijojnë  lëviz-
jet edhe në radhët e prokuror-
ive në rrethe. Kryeprokuror-
ja e përkohshme, Arta Marku,
ditën e djeshme firmosi
largimin e katër prokurorëve
në vend. Konkretisht Marku
largoi nga drejtimi i prokuror-
isë së Durrësit, Agron Gjan-
ën, që e komandoi përkohë-
sisht në prokurorinë e Pukës.
Ai u zëvendësua nga Donika
Prela, një nga ish-vartëset e
tij. Iu ndërpre komandimi
dhe u kthye si prokuror në
prokurorinë ku është i
emëruar, Dritan Ginës, drej-
tues i komanduar i prokuror-
isë së Elbasanit. Drejtues i
përkohshëm i prokurorisë së
Elbasanit u caktua Ardjan
Nezha. Iu ndërpre komandi-
mi Pali Deçollit, drejtues i
komanduar i prokurorisë së
Fierit. Në vend të tij u caktua
Fatmir Lushi. Iu ndërpre ko-
mandimi prokurorit të rre-
thit gjyqësor Kukës, Artur Is-
mailukaj dhe në vend të tij u
caktua Alketa Nushi. Sakaq
Prokurorja e Përgjithshme e
përkohshme Arta Marku do
të përballet me padinë e parë
për ndryshimet. Prokurorja
Rovena Gashi, e liruar pak
ditë më parë nga pozicioni i
Drejtorit të Marrëdhënieve
me Jashtë dhe shefes së De-
kriminalizimit ka paditur në
Gjykatën Administrative
Arta Markun. Gashi kërkon
nga Gjykata pezullimin e ur-
dhrit për lirimin e saj, si
edhe konstatimin e pavlefsh-
mërisë absolute të urdhrit
Prokurorit të Përgjithshëm
të Përkohshëm.
PADIA

Prokuroria Rovena Gashi,
e cilëson urdhrin e largimit
ndaj saj si të pabazuar ligjër-
isht, abuziv dhe të paarsyet-
uar. Ajo iu drejtua gjykatës
administrative, duke kërkuar
shfuqizimin e vendimit për
largimin nga detyra e drej-
toreshës së Marrëdhënieve
Juridiksionale me Jashtë. Në
padi ajo veçon debatin mes
saj dhe Markut në prani edhe
të dy prokurorëve të tjerë në
lidhje me kërkesën që dërgoi
në KQZ për ndërprerjen e
mandatit të deputetëve Aqif
Rakipi e Gledion Rehovica. Në
padi ajo pretendon se
kryeprokurorja i ka kërkuar
llogari përse kërkesën në fjalë
e kishte dërguar pa u konsul-
tuar paraprakisht me të dhe
pa firmën e saj. "Kjo përbën
shkelje ligjore dhe etike. Për
këtë qëllim, lirohesh nga
detyra e drejtorit të kësaj drej-
torie", - mësohet t'i ketë thënë
Marku - Gashit, sikurse thek-
son ajo në padi. Me poshtë
janë renditur shkeljet mbi
bazën e të cilave prokurorja
Rovena Gashi e konsideron të
paligjshëm vendimin për sh-
karkimin e saj. Së pari, urdhri
i Prokurores së Përgjithshme
të përkohshme nuk bazohet
në asnjë dispozitë ligjore. Arta
Marku, në pozicionin e saj,
ushtron funksionet në bazë të

dispozitave kalimtare, të
parashikuara në nenin 160 të
ligjit "Për statusin e
gjyqtarëve dhe prokurorëve".
Në asnjë prej dispozitave kal-
imtare, nuk parashikohet
mundësia e Prokurorit të
Përgjithshëm të përkohshëm
për përcaktimin, miratimin
apo ndryshimin e strukturës
së institucionit. Së dyti, edhe
nëse do të kishte kompetencë
për ndryshimin e strukturës
së Prokurorisë së Përgjiths-
hme, kryeprokurorja e
përkohshme nuk ka miratuar
asnjë urdhër për ndryshime
në organikë. Pra, Rovena
Gashi është shkarkuar me ar-
gumentimin e ndryshimit të
strukturës, ndërkohë që, të
paktën deri në dorëzimin e
padisë, kryeprokurorja e
përkohshme nuk ka firmosur
asnjë urdhër për ndryshimin
e strukturës. Së treti, ligjvënë-
si ka parashikuar një
mbrojtje të posaçme për
prokurorët në detyrë gjatë
kohës së ushtrimit të funk-
sioneve të Prokurorit të
Përgjithshëm të Përkohshëm.
Ligji 97/2016 "Për organizimin

dhe funksionimin e Prokuror-
isë", për të shmangur vep-
rime abuzuese nga
kryeprokurori i përkohshëm,
në nenin 110 të tij  i ka dhënë
mbrojtjen maksimale që ga-
rantohet nga ligji nr.96/2016
"Për Statusin e Gjyqtarëve
dhe të Prokurorëve në Repub-
likën e Shqipërisë", pikërisht
për të garantuar parimin
kushtetues të pavarësisë së
prokurorit gjatë ushtrimit të
detyrës së tij. Në këtë kuadër,
vlerëson paditësja Gashi,
përtej kapërcimit abuziv të

kompetencave prej
Prokurores së Përgjithshme
të përkohshme, kjo e fundit
nuk ka të drejtë të bëjë sh-
karkime të prokurorëve nga
detyrat që ata mbajnë në ko-
hën e hyrjes në fuqi të këtyre
ligjeve. Së katërti, urdhri i
Prokurores së Përgjithshme
të përkohshme për sh-
karkimin e prokurores Gashi
nga detyra e drejtorit është i
paarsyetuar. Mungesa e arsy-
etimit të këtij akti individual
lirimi, i cili sjell pasoja të
drejtpërdrejta për paditësen,
e bën këtë akt administrativ
absolutisht të pavlefshëm, kjo
referuar dispozitave të Kodit
të Procedurave Administra-
tive.
LIRIMI NGA DETYRA

Me firmën e Arta Markut,
Dritan Ginës, iu ndërpre ko-
mandimi në krye të prokuror-
isë së Elbasanit. Ky i fundit,
publikisht deklaroi se nuk do
ta zbatojë urdhrin, duke e
cilësuar arbitrar dhe të moti-
vuar politikisht. "Nuk do ta lë
detyrën, pasi është në bazë të
një vendimi të paligjshëm",
tha Gina. Ai paralajmëroi se

LARGIMET NGA DETYRA

Dritan Gina largohet nga drejtimi i prokurorisë Elbasan

Pali Deçolli largohet nga drejtimi i prokurorisë Fier

Artur Ismailukaj largohet nga drejtimi i prokurorisë Kukës

Agron Gjana largohet nga drejtimi i prokurorisë Durrës

ZËVENDËSIMET

Ardian Nezha caktohet në drejtimin e prokurorisë Elbasan

 Fatmir Lushi caktohet në drejtimin e prokurorisë Fier

Alketa Nushi caktohet në drejtimin e prokurorisë Kukës

Donika Prela caktohet në drejtimin e prokurorisë Durrës

ROVENA GASHI
Prokurorja e
Përgjithshme e
përkohshme Arta
Marku do të përballet
me padinë e parë për
ndryshimet. Prokurorja
Rovena Gashi, e liruar
pak ditë më parë nga
pozicioni i Drejtorit të
Marrëdhënieve me
Jashtë dhe shefes së
Dekriminalizimit ka
paditur në Gjykatën
Administrative Arta
Markun.

DRITAN GINA
Dritan Gina deklaroi
ditën e djeshme se nuk
do ta zbatojë urdhrin
për largimin nga
drejtimi i prokurorisë
së Elbasanit, duke e
cilësuar arbitrar dhe të
motivuar politikisht.
"Nuk do ta lë detyrën,
pasi është në bazë të
një vendimi të
paligjshëm",-tha Gina.

me t'u njohur me urdhrin e
Arta Markut do të bëj një
kallëzim penal për paligjsh-
mërinë e tij. "E ushtroj këtë
detyrë që nga 03.07.2017 në
bazë të ligjit dhe do largohem
nga kjo detyrë vetëm kur ta
vendosë Këshilli i Lartë i
Prokurorisë. Refuzoj të zbatoj
një urdhër të paligjshëm. Nuk
do ta braktis detyrën dhe do
vijoj të ushtroj funksionin
sikurse parashikon ligji. Sapo
urdhri i prokurores së
përkohshme të mbërrijë në
zyrë do bëj një kallëzim penal
për paligjshmërinë e tij",- ësh-
të shprehur Gina. Ndërsa

Gina ka vendosur të mos
lëshojë zyrën, duke e cilësuar
antiligjor dhe sulm politik
vendimin e Arta Markut, në
prokurorinë e Elbasanit dje
mbërriti edhe Ardjan Nezha,
prokurori i caktuar nga Arta
Marku në këtë detyrë. Pasi ka
mbërritur në prokurorinë e
Elbasanit, Ardjan Nezha ësh-
të prezantuar me stafin nga
Kostaq Beluri, drejtori i
Hetimit në Prokurorinë e
Përgjithshme. Mësohet se
Dritan Gina ndodhej në
Prokurorinë e Elbasanit gjatë
kohës që në këtë institucion
prezantohej zëvendësi i tij,
por nuk ishte i pranishëm në
mbledhje. Gjatë takimit ësh-
të lexuar urdhër shkarkimi i
Ginës dhe urdhër emërimi i
Nezhës. Sakaq shkarkimi i
Ginës i bërë dje me urdhër të
kryeprokurores Arta Marku,
erdhi pak minuta pasi bash-
këshortja Rovena Gashi,
krahu i djathtë i Adriatik Lla-
llës depozitoi një padi në
Gjykatën Administrative për
të shpallur të pavlefshëm ur-
dhrin e Arta Markut për ta
shkarkuar nga detyra.

Kryeprokurorja, Arta Marku

Dritan Gina, drejtues i komanduar i prokurorisë së Elbasanit i liruar ditën e djeshme

Prokurorja Rovena Gashi, e liruar pak ditë më parë
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Edi Rama: Ky është fillimi i një transformimi rrënjësor

Inaugurohet sporteli i parë unik në
dispozicion të fermerëve të Fierit

INSPEKTIMI

Kontrollet
antiduhan,

gjobiten
39 subjekte
Kontrollet për zba

timin e ligjit anti-
duhan janë intensi-
fikuar së tepërmi ditët
e fundit, sipas urdhrit
të ministres së Shënde-
tësisë dhe Mbrojtjes
Sociale, Ogerta Manas-
tirliu. Pas inspektimit
në plot 2500 bare e
restorante, përfaqë-
suesit e ISHSH kanë
vendosur 39 gjoba në
vlerën 300 mijë lekë të
reja. Vetëm pak ditë më
parë Manastirliu
paralajmëroi se toler-
anca do të jetë zero për
çdo shkelës të ligjit,
pasi së fundmi janë
konstatuar një sërë
subjektesh që lejojnë
konsumimin e duhanit
në ambiente të mbyllu-
ra. Ogerta Manastirliu,
në një takim të mbaj-
tur disa ditë më parë, iu
referua hartimit të një
plani konkret për ndal-
imin e rigoroz të du-
hanpirjes në ambiente
publike. Në zbatim të
këtij plani, kontrollet
në luftën kundër du-
hanpirjes në ambientet
publike do të vijojnë
intensivisht, ku tre ditë
më parë u kryen plot
886 inspektime në
mbarë vendin dhe u
gjobitën 12 biznese
brenda 24 orësh.

"Brenda 2020 do të mbjellim 2,2 milionë pemë, moratoriumet në shërbim të faunës"

Nis projekti për shpëtimin e lagunës së
Kune-Vainit nga shkatërrimi e erozioni
Klosi: Fokusi kryesor, pyllëzimi i plotë i zonës

PYLLËZIMI
"Brenda vitit 2020 do të mbjellim 2 milionë e
200 mijë pemë dhe projekti i Kune-Vainit që
mbështet të gjithë këtë infrastrukturë do të jetë
një pjesë shumë e rëndësishme. Do të
kërkojmë një pyllëzim të plotë të zonës e cila
do t'i shërbejë faunës." - tha Klosi.

SHËRBIMI I RI
Fermerët, nëpërmjet
këtij shërbimi "one
stop" do të kenë
mundësinë të
informohen, por edhe
për të aplikojnë për
grante dhe
subvencione me fondet
buxhetore. Gjithashtu,
ata do të mund të
marrin këshilla mbi
bujqësinë dhe tregjet
në sportelin unik.

Voltiza Duro

Në lagunën e Kune-
Vainit në Lezhë do të
zbatohet projekti

për pyllëzimin e plotë të saj,
me qëllim rikuperimin dhe
mbrojtjen nga përmbytjet e
erozioni. Kjo është bërë me
dije nga ministri i Turizmit
dhe i Mjedisit, Blendi Klosi
gjatë një takimi në Lezhë ku
u lançua projekti "Arritja e
përshtatjes së Lagunës
Kune-Vain përmes adaptim-
it të bazuar në ekosistem".
Sipas Klosit, zbatimi i këtij
plani do të mbrojë lagunën
ku më tej u vu theksi mbi
pyllëzimin, si fokusi kryesor
i projektit. "Projekti që kemi
ardhur sot të lançojmë ësh-
të një nga projektet që do të
shpëtojë në masën më të
madhe një nga perlat e Sh-
qipërisë, që është laguna e
Kune-Vainit dhe projekti ka
për qëllim të krijojë një ka-
nal, i cili do të mbrojë la-
gunën, do të sjellë ujin e
kripur dhe po ashtu një pjesë
shumë e rëndësishme e pro-
jektit do të jetë mbjellja e
pemëve. Në procesin tonë të
madh për pastrimin e Sh-
qipërisë kuptojmë problem-
atikat e kësaj zone por po
ashtu kuptojmë edhe pyllë-
zimin."- tha ministri i Mje-
disit. Në këtë takim morën
pjesë edhe përfaqësues të
UNEP, të pushtetit lokal dhe
të administratës së zonave
të mbrojtura në Lezhë.
Gjatë inspektimit në terren
të zonës ku do të fillojë ndë-
rhyrja ministri Klosi thek-
soi se do të ketë një pyllë-
zim të plotë që bashkë me
dy moratoriumet, të
gjuetisë dhe të pyjeve do të
jenë në funksion të faunës
së pasur të zonës.

"Brenda vitit 2020 do të
mbjellim 2 milionë e 200 mijë
pemë dhe projekti i Kune-
Vainit që mbështet të gjithë
këtë infrastrukturë do të
jetë një pjesë shumë e
rëndësishme. Do të
kërkojmë një pyllëzim të
plotë të zonës e cila do t'i
shërbejë faunës. Kur vjen në
këtë perlë të Shqipërisë e
kupton sesa efektivë kanë
qenë të dyja moratoriumet;
edhe ai për ndalimin e
gjuetisë edhe ai për ndal-
imin e prerjes së pemëve."-
u shpreh Klosi. Aktualisht
projekti "Arritja e përsh-
tatjes së Lagunës Kune-
Vain përmes adaptimit të
bazuar në ekosistem" po fil-
lon zbatimin dhe parash-
ikohet që të përfundojë në
fund të vitit 2019-të.

PROJEKTI
"Projekti ka për qëllim të krijojë një kanal, i cili do
të mbrojë lagunën, do të sjellë ujin e kripur dhe po
ashtu një pjesë shumë e rëndësishme e projektit
do të jetë mbjellja e pemëve. Në procesin tonë të
madh për pastrimin e Shqipërisë kuptojmë
problematikat e kësaj zone", - shtoi ministri.

Ministri i
Turizmit dhe

i Mjedisit,
Blendi Klosi
në lagunën

e Kune-Vainit
në Lezhë

Ditën e djeshme në qy
tetin e Fierit u inau-

gurua dhe filloi të funk-
sionojë sporteli unik që do
të vihet në dispozicion të
fermerëve. Këta të fundit,
nëpërmjet këtij shërbimi
"one stop" do të kenë
mundësinë të informo-
hen, por edhe për të ap-
likojnë për grante dhe sub-
vencione me fondet buxhe-
tore. Gjithashtu, fermerët
e zonës në sportelin unik
do të mund të marrin
këshilla mbi bujqësinë
dhe tregjet. Gjatë inau-
gurimit të këtij sporteli,
ishte i pranishëm edhe
kryeministri i vendit, Edi
Rama i shoqëruar nga min-
istri i Bujqësisë dhe Zhvil-
limit Rural, Niko Peleshi.
Rama në fjalën e tij thek-
soi se ky është fillimi i një
transformimi rrënjësor.
"Ky është fillimi i një
transformimi rrënjësor
dhe janë vërtetë pika nev-
ralgjike të këtij sistemi të
ri që do ndryshojë rrënjë-

sisht edhe raportin me ferm-
erët, për t'i dhënë gjithë
transparencën dhe mbësh-
tetjen e nevojshme. Do ndry-
shojë rrënjësisht edhe
qasjen tek mënyra se si janë
ndërtuar skemat e reja. E
rëndësishme është që të
japim sa më shumë informa-
cion për skemat e reja që ta
kenë të qartë që nuk mund
të merren më mbështetjet

ashtu siç janë marrë, por të
fokusohen të gjithë në një
qëllim në mënyrë që secili të
bëjë pjesën e vet, por qëlli-
mi i përbashkët të realizohet
dhe të fitojnë fermerët, të fi-
tojë edhe ekonomia",-u
shpreh kryeministri në
fjalën e tij. Ndërkaq, minis-
tri i Bujqësisë u shpreh se
fokusi është vënë në
skemën e mbështetjes finan-

ciare për fermerët që pritet
të miratohet brenda këtij
muaji. "Nëpërmjet kontak-
teve në terren, por edhe
nëpërmjet rrjetit të pesë
pikave të shërbimit për ferm-
erët, do ta punojmë shumë
skemën në mënyrë që edhe
përthithja të jetë sa më e
madhe e të përgatitemi
pastaj për sfida më të
mëdha", - tha Peleshi.

Sporteli i parë unik për fermerët në Fier

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :

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

NJOFTIM ANKANDI
PERMBARUES  GJYQESOR PRIVAT ARTAN SIMA

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

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

NJOFTIM ANKANDI
PERMBARUES  GJYQESOR PRIVAT ARTAN SIMA

Datë 19/01/2018, ditën e Premte ,ora 16,00  perfundon ankandi i ri (i parë) , për
shitjen e pasurisë së paluajtshme lenë garanci nga debitori z.Artur Dilaver Hasani dhe
bashkpronaret  z.Dilaver Ramo Hasani , z.Edmond Hasani , znj.Luiza Dilaver (Hasani)
Hoxha banues ne,Rr” 28 Nentori” ,L.5,P.2,Shk.B,Nr.9, Korce për detyrimin ndaj kreditorit
: z.Rexhep Shaban Furramani,Rr.Hasim Vokshi,L.7,Nr.35,Korce.
“Apartament” me siperfaqe 63.10 m2,ndodhur ne Rr”28-Nentori”, pll.2, shk.2, k.5,ap.9,
Korce, në vlerën 1.600.000 lekë.
Ankandet zhvillohet prane zyres se permbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga « Avni
Rustemi », nr.31 .k,1. Korce.
Kontakt  Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com
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"Në rrjetin e trafikut, nga Shkodra në Vlorë ishin të përfshirë 30 oficerë policie"

Familjarët e viktimave të tragjedisë së
9 janarit: Me vetingun të zbardhet ngjarja

"Të afërmit tanë u trajtuan si kriminelë dhe
kriminelët e vërtetë nuk u dënuan gjatë 14 viteve"

Maskat grabisin
me armë pikën

e këmbimit
valutor

PROTESTA
Familjarët e viktimave të 9 janarit të vitit 2004 dje
protestuan para prefekturës së Shkodrës, duke kërkuar
drejtësi për të afërmit e tyre.Ata deklaruan se në rrjetin
e trafikut nga Shkodra deri në Vlorë ishin të përfshirë 30
oficerë policie. Familjarët u shprehën se të afërmit e
tyre u trajtuan si kriminelë, ndërsa kriminelë ishin
zyrtarët e lartë të policisë së asaj kohe.



FIER

Shtyhet seanca në Gjykatën Administrative

Veliera e Durrësit një vit e bllokuar, asnjë
vendim nga gjykata për zgjidhjen e konfliktit

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Katërmbëdhjetë vite
pas tragjedisë së 9 ja
narit 2004, ku hum-

bën jetën 28 persona në breg-
detin e Vlorës duke tentuar
të largoheshin me gomone
drejt Italisë, familjarët e tyre
vazhdojnë të kërkojnë
drejtësi. Kreu i Shoqatës 9
Janari, Nikollë Mhilli tha se
shpreson që me vetingun të
zbardhet dhe kjo ngjarje e
rëndë. Ndërkaq, familjarët e
viktimave deklaruan se në
rrjetin e trafikut nga Shko-
dra deri në Vlorë ishin të
përfshirë 30 oficerë policie.
"Ne familjarët e viktimave të
9 janarit 2004, shpresojmë
dhe besojmë se organet e
drejtësisë më në fund do të
bëjnë detyrën e tyre. Vikti-
mat dhe të mbijetuarit e
tragjedisë së vitit 2004 nuk
ishin dhe nuk mund të jenë
kriminelë për shkak se ten-
tuan të shkojnë drejt Italisë
për një jetë më të mirë.
Kriminelë ishin ata funk-
sionarë, pjesëtarë të struk-
turave qendrore dhe lokale,
të policisë së shtetit që simu-
luan, organizuan dhe reali-
zuan trafikimin e qenieve
njerëzore dhe drogës drejt
Italisë. Ishin pikërisht këta
kriminelë që për t'i shpëtuar
ndëshkimit nga drejtësia u
përpoqën me çdo mënyrë dhe
mjet të fshihnin ngjarjen e 9
janarit dhe pasojat tragjike
të saj. Ishin këta kriminelë
që zhdukën kufomat e vikti-
mave që u gjetën rreth orës
6:30 të 10 janarit të 2004-ës te
gjiri i Dafinës. Ishin këta
kriminelë që edhe pse kishin
informacion shumë të qartë
dhe të saktë mbi rrezikun
për jetën e 40 shqiptarëve de-
klaronin se nuk kishte
klandestinë në det, por se
kishin të bënin me vetëm 2
trafikantë të identifikuar.
Ishin këta kriminelë që sab-
otuan edhe çdo tentativë për
kryerjen e një operacioni të
kërkim-shpëtimi, në mung-
esë të të cilit humbën jetën
tragjikisht me 9 janar 2004
familjarët tanë",-thuhet në
deklaratën për mediat nga
familjarët e viktimave të
tragjedisë.
AKUZAAKUZAAKUZAAKUZAAKUZATTTTT

Gjithashtu, ata shprehen
se për 14 vite me radhë,
drejtësia shqiptare, vikti-
mat e kësaj ngjarje i trajtoi
si kriminelë dhe kriminelët
e vërtetë nuk i dënoi.
"Kriminelët ishin shefi i
zyrës së Luftës Kundër
Trafiqeve në drejtorinë e
policisë të qarkut Shkodër,
Bardhyl Rroka bashkë me 3-
4 oficerë të kësaj zyre, të cilët
i nisën djemtë tanë dhe va-
jzat tona së bashku me
drogën dhe ia dorëzuan
oficerëve të policisë të
qarkut Vlorë, Ilir Rrokaj,
vëllait të tij, shefit të
qarkullimit rrugor në Vlorë
dhe oficerëve të tjerë që ish-
in të lidhur me trafikimin e
qenieve njerëzore dhe
drogës. Ky rrjet ishte i
mirëorganizuar ku përfshi-
hen rreth 30 oficerë policie
nga Shkodra deri në Vlorë.
Pavarësisht se janë sh-
karkuar nga detyra në atë

kohë me motivacionin:
'Kriminelë dhe bashkëpunë-
torë në trafikimin e qenieve
njerëzore', sot një pjesë e
tyre janë në detyra kyçe.
Kriminelë u bënë edhe ata që
me ligj kishin për detyrë të
bënin operacionin e kërkim-
shpëtimit, i cili nuk u bë kur-
rë si: Bajram Ibraj, drejtor i
Policisë së Shtetit në atë
kohë; Pëllumb Qazimi, shefi
i Shtabit të Përgjithshëm;
Kydret Çela, komandant i
flotës detare. Besoj që orga-
net e vetingut nuk do lejojnë
më të bëhen masakrat njerë-

zore siç u bënë me 9 janar.
Shpresojmë që kjo lloj
drejtësie të varroset njëherë
e mirë dhe ngjarja tragjike
e 9 janarit të zbardhet",-thu-
het në deklaratën e famil-
jarëve të viktimave dhe sho-
qatës "9 Janari 2004". Famil-
jarët akuzojnë prokurorinë,
gjykatat dhe politikën sh-
qiptare që nuk kanë
zbardhur ende tragjedinë e
9 janarit. "Ne fajin na e ka
prokuroria sepse e shkelur
nga politika shqiptare
prokuroria nuk e ka kaluar
çështjen penale asnjëherë

në gjykatë. Çështjen civile
na e kanë mbajtur 12 vite me
radhë. Dy vite na e ka mbaj-
tur gjykata e Tiranës, 5 vjet
Shkalla e Parë në Shkodër,
dy vjet Gjykata e Apelit në
Shkodër, 2 vjet Gjykata Ad-
ministrative në Tiranë dhe

Senad Nikshiqi

tani dy vitet e fundit e kemi
tek Gjykata e Lartë në Ti-
ranë. Pikërisht që ne të mërz-
itemi ata na e kalojnë herë
në Gjykatë të Lartë, herë tek
e Apelit, tek Shkalla e Parë
dhe kështu me radhë na so-
rollasin".

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Ashtu si në 2017
edhe në 2018-ën, banorët e
Durrësit janë zgjuar nga viti
i ri me të njëjtën pamje
shëmtie. Sheshi "Veliera"
prej një viti qëndron "gër-
madhë" betoni në mes të qy-
tetit, ndërsa asnjë institu-
cion deri tani nuk i ka dhënë
zgjidhje. Sheshi që gjendjet
në zemrën e vjetër historike
të qytetit bregdetar është
kthyer pa diskutim në
sheshin e shëmtuar për të
gjithë durrsakët e turistët që
kalojnë aty. Gjykata Admin-
istrative ka nisur shqyrt-
imin në themel të aktpadisë
për "shfuqizimin e projektit
Veliera" të bërë nga shoqëria
civile disa muaj më parë. Në
aktpadinë e shoqërisë civile,
të hartuar nga Mirela Jorgo
avokate dhe Sazan Guri am-
bientalist kërkohet shfuqiz-
imi i plotë i projektit "Veli-
era" me pretendimin se ësh-

të dëmtuar zona arkeologjike
A, gjatë gërmimeve të kryera
nga firma zbatuese, aty ku
edhe dolën strukturat e shek-
ullit të 18-të.

Kjo gjykatë në shkurt të
vitit që shkoi ka bërë edhe

pezullimin e projektit në
zonën arkeologjike A. Për-
faqësuesi ligjor i bashkisë së
Durrësit kërkoi kohë nga
gjykata për të analizuar akt-
ekspertimin e kryer nga
arkeologët për gërmimet e

zbuluara dhe punimet e kry-
era në shesh, kërkesë, e cila
u mor parasysh nga gjyka-
ta. Më 29 shtator gjykata e
Durrësit rrëzoi kërkesën e
bashkisë për të rinisur
punimet në sheshin "Veli-
era". Përfaqësuesit e sho-
qërisë civile thonë se një
pjesë e këmbës së Velierës bie
në zonën arkeologjike A ku
kanë dalë rrënojat e shek. 17-
të. Në hyrje të portit detar,
pranë Torrës Veneciane pozi-
cioni i këtij sheshi është në
vend strategjik për turizmin
e Durrësit. Ndërkaq, dje ësh-
të shtyrë për më 25 janar se-
anca në Gjykatën Adminis-
trative të Durrësit.           kl.ha.kl.ha.kl.ha.kl.ha.kl.ha.

FIER FIER FIER FIER FIER - Një pikë e këmbim-
it valutor është grabitur
dje nga maskat në
qendër të qytetit të Fier-
it. Burime zyrtare nga
policia vendore bënë me
dije se ngjarja ka
ndodhur rreth orës 17:40
në lagjen "Kastriot" të
këtij qyteti, pranë lokalit
"Grand". Mësohet se per-
sona ende të paidenti-
fikuar, nën kërcënimin e
armëve kanë arritur të
grabisin rreth 70 mijë
lekë të reja. Autorët kanë
humbur gjurmët, ndërsa
policia ka ngritur pika
kontrolli në pikat hyrëse
dhe dalëse të qytetit të
Fierit. "Më datën
09.01.2018, ora 17:40, në
lagjen "Kastriot" Fier,
përballë vendit të quaj-
tur "Shtëpia e oficerëve"
në katin e parë të pal-
latit, dyshohet se nën
kërcënimin e armës, dy
persona me kapuça kanë
vjedhur me dhunë pikën
e këmbimit valutor të sh-
tetasit L.Z., ku kanë
marrë një shumë prej 70
000 lekësh. Në vendng-
jarje ka shkuar grupi
hetimor, i cili po punon
për zbardhjen e ngjarjes
dhe identifikimin dhe
kapjen e autorëve",- thu-
het në komunikatën e
policisë.

Rruga e dëmtuar,
banorët e Daullasit
hidhen në protestë

Banorët e fshatit Daul
las në Fier janë

hedhur dje protestë, ku
kanë ngritur shqetësimin
e tyre për rrugën që e lidh
këtë fshat me qytetin, e
cila është dëmtuar shumë
dhe është bërë gati e pa-
kalueshme.  Paraditen e
djeshme, ata kanë bllo-
kuar rrugën që lidh fsha-
trat Daullas-Grecalli-Mu-
jalli. Në këtë aks rrugor
kalojnë edhe automjetet e
rënda në funksion të byp-
asit, dhe për pasojë rruga
është dëmtuar. Banorët e
zonës kanë protestuar
edhe më herët për rrugën
tejet të amortizuar, duke
u bërë thirrje institucion-
eve që të ndërhyjnë, pasi
kjo rrugë është e vetmja
që lidh fshatin me qytetin
e Fierit

Familjarët e viktimave para
prefekturës së Shkodrës

Viktimat e tragjedisë
së 9 janarit 2004

Faksimile e deklaratës së
familjarëve të viktimave

Sheshi "Veliera"
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Pinjolli i familjes Villave nga Frashëri
i Përmetit dhe historia e persekutimit

BOTIMET

Instituti i Studimit të Krimeve
dhe Pasojave të Komunizmit
(ISKK) lajmëron botimin për

së shpejti të dy librave të poetit
të ndjerë Hektor Shënepremte,
përkatësisht vëllimit me poezi
"Udha e Kryqit" (poezi të shkru-
ara në burg e internim) dhe "Fer-
ri" të Dante Alighier-it (të përkthy-
er ad literam në internim).
KUSH ËSHTË POETI

Neritan Ceka shkruan se me
Hektorin kanë qenë shokë fëmijë-
rie, por edhe kushërinj, sepse
rridhnin nga ana e nënave të tyre,
nga familja e pasur, por edhe in-
telektuale e Villave, nga Frashëri
i Përmetit. Cekën dhe Hektori i
bashkonte edhe interesi i her-
shëm për librat dhe që të dy kish-
in filluar të shkruanin ndonjë
poezi që në bankat e shkollës. "Kur
familja e tij u transferua në Berat
dhe më pas në fshat, takoheshim
më rrallë, por bisedat për letërs-
inë dhe kohën na afronin edhe më
shumë. Ceka kujton se një ditë
Shënepremtja do të pushohej nga
puna dhe do të transferohej në
Qytetin Stalin (Kuçovë), për të
punuar si punëtor në fabrikën e
tullave dhe më pas si mekanik.
Vinte rrallë në Tiranë, së bashku
me teze Dritën, mësuese e vjetër,
që kishte mbaruar shkollën "Nana
Mbretneshë" dhe kishte dalë në
pension duke ndërruar së bashku
me tre fëmijët e saj shkollat e fs-
hatrave të Beratit e Skraparit, kur
i shoqi, juristi i Sorbonës, Xhelal
Shënepremte, shlyente vitet e gja-
ta të dy burgimeve. Ceka e kujton
Hektorin gjithmonë energjik, me
shpirtin e revoltuar të kalorësit të
tij që "Vjen të këputë vargonjtë e
skllavërisë, të shkundë pluhurin
e puthadorit, t'i ikë zgjedhës së
gjakatarisë, t'i arratiset kohës më
mizore".

Sipas Neritan Cekës, poezitë e
tij ishin sfida që i bënte përpjekjes
së regjimit për ta poshtëruar, për
ta lënë në injorancë, për të sh-
katërruar pinjollët premtues të
familjeve të mëdha shqiptare.
Edhe jeta e tij në Kuçovë ishte e
tillë. Shënon se pas punës së rëndë
i kthehej leximeve, mësoi në
mënyrë autodidakte italishten
dhe përktheu edhe "Ferrin" e
Dantes në shqip. Shkruante rrallë,
por me një fuqi poetike që i ngjan
daltës së skulptorit. Diku sh-
këlqen në krijimtarinë e Hektorit
edhe ndonjë poezi lirike, apo etyd
i natyrës, që zbulon shpirtin e
ndjeshëm të tij: Dhe ti plot hir, e
freskët dhe me sytë/

E ndritur, qesh dhe zhytesh lo-
zonjare/ Në lojën e një vere
imagjinare.../

Miku e kushëriri i tij, Neritan
Ceka thotë se janë momente të
rralla në poezinë e tij, ashtu siç
ishin të rralla çastet e ndriçuara
në jetën e tij të rënduar nga
përndjekja, ndrydhja e talentit,
mohimi i jetesës e punës normale
dhe, më pas, sëmundja e fat-
keqësitë familjare, që nuk e lanë
të shijonte edhe vitet e lirisë së
pritur me aq dëshirë. Pati fatin të
shikojë vetëm një botim të kufi-
zuar të poezive të tij të sponsori-

HEKTOR SHENEPREMTE
Poezitë dhe përkthimi i panjohur
i Dantes nga poeti i persekutuar

Fatmira Nikolli

zuar nga Instituti i Integrimit të
të Përndjekurve Politikë në vitin
2001. "Botimi i tanishëm shton
edhe disa poezi të tjera, që ai m'i
kishte lënë në dy fletore të vogla
shkollore, me shkrimin e tij të
rregullt, më e hershmja e të cilave
i takonte vitit 1964, kur shkru-
ante: Bajame e çelur në të ftohtë,/
Mbi ty do kthehet prap acari

Dhe lulet që shpërtheve kot,/
Do vyshken si buqeta varri..."

Poezitë që botohen janë vetëm
maja e ajsbergut të prodhimit të
një talenti të madh. "Hektori më
pati thënë në takimin e fundit që
pata me të në Kuçovë, se kishte
edhe krijime të tjera, që po i për-
gatiste për botim. Largimi për disa
vite në Itali më shkëputi nga kon-
taktet e rregullta që kisha me të
dhe telefonatat që i bëja herë pas
here më përcillnin një zë gjith-
monë e më të dobët, të një miku
që ishte nisur për udhëtimin e tij
të fundit",-kujton Ceka. Shton se
kur u kthye nuk e gjeti më në jetë
dhe e bija i solli si amanet një
fjalor frëngjisht-shqip të përpilu-
ar nga babai i Hektorit, Xhelal
Shënepremte, që pret edhe ai ko-

hën e botimit. Poezitë e këtij vëlli-
mi janë të mjaftueshme për të
kuptuar dimensionet e një poeti

jo të zakonshëm, që zë një vend
nderi në poezinë klandestine të
periudhës së diktaturës komu-
niste në Shqipëri. "Në të njëjtën
kohë ato janë një dëshmi për të
treguar se diktatura nuk shkatër-
roi vetëm thjeshtë kualitetin e
jetës njerëzore, duke i mohuar një
populli të tërë kushtet minimale
të jetesës, por edhe talentet e tij,
duke i mohuar kombit vlerat mbi
të cilat ngrihet. Prandaj, në fund
të librit lexuesi ka të drejtë të
pyesë: kush mund të ishte bërë
Hektor Shënepremte në një Sh-
qipëri të lirë?"- thotë Ceka.
PËRKTHIMI SI GJEST
I REZISTENCËS
KULTURORE

Në parafjalën për "Ferrin" e
Dantes së Shënepremtes, Agron
Tufa shënon se nuk është e rastë-

diktaturës komuniste, tashmë të
ndjerit, Hektor Shënepremte
(1921-1997). Në fakt, të gjitha përk-
thimet e "Komedisë hyjnore" që
kemi në shqip janë përkthyer/sh-
qipëruar nga ish-të dënuar dhe të
internuar politikë të regjimit ko-
munist.

 Tufa vëren se përkthimi i dytë
në shqipen standarde dhe i vetmi
në llojin e vet i pjesës së parë të
"Komedisë", pra, "Ferri-t", është
ky përkthim i Hektor
Shënepremtes, gjithashtu, edhe
ky, pa e prishur traditën e të dënu-
arve dhe të dëbuarve të më-
parshëm nga regjimi. Është i vet-
mi në llojin e vet ky variant, sepse
është sjellë në llojin e përkthimit
ad literam (përkthim i fjalëpërf-
jalshëm), domethënë i parimuar,
jopoetik. Në fakt, në traditën tonë
përkthimore tipi i përkthimit të
fjalëpërfjalshëm ndeshet rrallë,
por në kulturat e huaja letrare
është shpesh herë një lloj përkthi-
mi me rëndësi të madhe, për të
kuptuar sa më saktë e besnikër-
isht idetë, mendimin dhe imazhet
strikte të origjinalit.

Tufa shton se nuk duhet të har-
rojmë as kushtet, as gjendjen
shpirtërore e mendore të përk-
thyesit në internim dhe punë të
rëndë, as mundësitë e pakta dhe
as njohjen autodidakte të gjuhës.
Më së pari, ky përkthim është një
gjest rezistence i një njeriu të pa-
përkulshëm të kulturës, i cili tok
me poezitë dhe poemat e tij origji-
nale, e ka parë përkthimin e "Fer-
rit" si një "ngjërim përvoje" vet-
jake, të asaj përvoje që e vuante
në lëkurë. "Instituti i Studimit të
Krimeve dhe Pasojave të Komu-
nizmit (ISKK) ka qenë i ndjeshëm
ndaj kësaj rezistence intelektuale
dhe dorëshkrimet e veprave origji-
nale apo përkthimet e përmbush-
ura në mungesën totale të lirisë
(në burgje apo internim-dëbime),
i ka botuar, duke ua kthyer lex-
uesve shqiptarë këtë akt e gjest
qëndrese. Dhe qëndresa më e lartë
është ajo që bëhet në sferën e kul-
turës",-thotë ai duke pyetur në
fund: kush më mirë se një i bur-
gosur dhe një i internuar mund
ta ndjente lëndën danteske si bar-
rë shtypëse në shpirt e në
ndërgjegje? Prandaj përftohet, jo
rastësisht, që të gjithë përkthyes-
it e Dantes, përkatësisht "Ferrit"
në shqip, janë ata përkthyes, fati
i të cilëve u vërtit nëpër rrathët
e "ferrit komunist", si të dënuar
apo si të internuar, brenda apo
jashtë atdheut (Prenushi, Koliqi,
Gjeçi,  Dakaj,  Ndoja,  Kurti,
Shënepremte).

sishme që ky përkthim i "Ferrit"
të Dantes vjen në përkthimin e
një ish-të përndjekuri politik të

Në foto:
Kopertinat e librave
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“BULEVARDI POLITIK”“BULEVARDI POLITIK”
•  Vrasja e qenve, letra mbi tavolinën •  Vrasja e qenve, letra mbi tavolinën 
e kryebashkiakut e Pogradecit e kryebashkiakut e Pogradecit 
•  •  Ironia e Berishës: S’ke ç’i bën Ironia e Berishës: S’ke ç’i bën 
gomarit, e i bie samaritgomarit, e i bie samarit
•  •  Punësimi i romes në ministri, Punësimi i romes në ministri, 
Mustafaj replikon me VokshinMustafaj replikon me Vokshin
•  •  Deputeti i PS-së, Shalsi lë politikën Deputeti i PS-së, Shalsi lë politikën 
e ngjitet në majën e malite ngjitet në majën e malit

Provokon sërish 
Bleona, na tregon sekretin 

e saj në Tajlandë 

Gjithçka ndodhi papritur, Anna vjen me një tufë me lule dhe…Gjithçka ndodhi papritur, Anna vjen me një tufë me lule dhe…

Mbaroi “C’est la Vie”, por 
Marina nuk i ndahet “Klanit”! Ja 

ku do ta shohim kësaj radhe

Fejesa e Fejesa e JON GJEBREASJON GJEBREAS me  me 
vajzën e biznesmenit, detajet vajzën e biznesmenit, detajet 

e reja të cilat nuk i pamëe reja të cilat nuk i pamë
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Kanë kaluar tashmë
katër ditë nga fejesa
e djalit të këngëtarit

të njohur, Ardit Gjebrea me
vajzën e biznesmenit Adi
Haxhiymeri, Merlin Hax-
hiymeri. Të gjithë nxituan,
sa morën vesh lajmin të
publikonin në mediat rozë
fotot e çiftit të ri të sa-
pofejuar, duke shtuar edhe
urimet e tyre në fund. Por
çfarë kemi humbur nga
gjithë kjo surprizë e papri-
tur e çiftit? Burime për
"Vip Pages" të "Gazeta Sh-
qiptare" thanë se gjithçka
ishte e planifikuar nga
Joni në bashkëpunim me
motrën e vogël, Anën. E
bukura qëndronte se dy
familjet ishin mbledhur së
bashku për të ngrënë një
darkë intime në një vi-
notekë në zonën e "Ish-
Bllokut", me rastin e fes-
timit të 27-vjetorit të mar-
tesës së Ardit Gjebreas me
bashkëshorten, Anila. Dhe
mbrëmja dukej se po vijon-
te normalisht, kur nga tav-
olina shkëputet Ana duke
u shfaqur me një tufë me
lule drejtuar të dashurës
së Jonit, Merlin. Pas këtij
gjesti e ka radhën Joni të
surprizojë atë duke i pro-
pozuar me një unazë drej-
tuar saj për fejesë. Një at-
mosferë vërtet e veçantë
nga e cila nuk kishte se si
të mos mallëngjehej buku-
roshja, e cila i kishte rrëm-
byer zemrën Jonit.  Pas
gjithë kësaj atmosfere nuk
mungoi torta ku çifti sh-
këmbeu kafshatën e parë
të ëmbël bashkë. Një
mbrëmje e veçantë dhe

Ja kush është djali që u divorcua një ditë pas dasmës dhe drama e tij

Fejesa e JON GJEBREAS me vajzën e
biznesmenit, detajet e reja të cilat nuk i pamë
Gjithçka ndodhi papritur, Anna vjen me një tufë me lule dhe…

Pamela Aliaj

vërtet për t 'u mbajtur
mend. Joni zgjodhi pikër-
isht këtë datë, 27-vjetorin
e prindërve të tij për të
kurorëzuar në fejesë
lidhjen e tij të dashurisë
me Merlin.  Ata kanë
rreth dy vite që janë në
një  l idhje  dhe duken
mjaft të dashuruar me
njëri-tjetrin. Ndërkaq,
çifti prej tri ditësh ësh-
të nisur drejt Romës,
ku me sa duket, do t'i
kalojnë ditët e para si
të  fejuar.  Gjatë
udhëtimit,  ata kanë
ndarë me miqtë edhe
disa momente që i kanë
ngrirë në foto dhe në
videot e tyre.  Merlin
ka nisur të zbulojë
dhuratat e fejesës, lu-
let dhe dedikimet,
ndërsa Joni përmes
disa postimeve ka
rrëfyer edhe detajet e
kujdesshme dhe të
personalizuara për
të cilat Merlin ka
menduar me shumë
kujdes. Përveç bu-
tonave të personalizuar
me inicialet e çiftit që ai
mban në këmishë, mo-
menti që ka zgjedhur të
ndajë me të gjithë është
edhe torta e veçantë me
unazat. Sapo torta sim-
bolike i është afruar çift-
it, Joni ka marrë me
kujdes "unazën" për t'ia
vendosur në gisht part-
neres së tij. Një "muaj
mjalti" ky vërtet i
veçantë për çiftin dhe
ku kalohet më bukur
sesa në qytetin e dashu-
risë, në Romë.
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Mbaroi "C'est la Vie", por Marina nuk i ndahet
"Klanit"! Ja ku do ta shohim kësaj radhe

Martohet në fshehtësi, më në fund Noçja e
"Big Brother" na prezanton bashkëshortin

Provokon sërish Bleona, na tregon
sekretin e saj në Tajlandë

Të gjithë e njohim si Noçja e "Big Brother Albania 1", e cila bëri
bujë para shumë vitesh me tatuazhin e saj të shqiponjës në

kraharor dhe çiftin simpatik që formonin me Olsin. Tashmë Naja-
da Konomi po bën shumë kohë që qëndron jashtë vëmendjes media-
tike. Në kohën kur ajo ishte pjesëmarrëse në "Big Brother" arriti të
bëhej e famshme për stilin e saj të veçantë dhe karakterin e fortë.
Përpara disa kohësh u zbulua se ajo ishte martuar, duke qenë se në
rrjetin social "Instagram", Najada kishte shkruar "E martuar" dhe e
kishte shoqëruar me një unazë. Megjithatë, ajo nuk dha asnjë
informacion më tepër, duke e lënë gjithçka enigmë. Së fundmi
Najada vendosi që të prezantojë publikisht bashkëshortin e saj me
anë të një fotoje, në të cilën duke shumë e lumtur përkrah tij. Këtë
foto ajo e ka shoqëruar me mbishkrimin: "Marrëdhënia ideale ka të
bëjë me dy gjëra: e para të gjesh ngjashmërinë, e dyta të respek-
tosh ndryshimet".

Para tri ditësh programi "C'est la
vie" në televizionin "Klan" kishte

natën finale, ku fitues u shpall
dyshja Kristi Karkanaqe dhe Lind
Islami. Dhe pas kësaj finaleje të
gjithë menduam se kjo do ishte hera
e fundit që do ta shihnim në këtë
televizion bukuroshen Marina Vjoll-
ca. Por mesa duket s'është e vërtetë.
Sipas disa burimeve të mediave rozë,
Vjollca për pak muaj do t'i rikthehet
sërish moderimit, në një emision që
po pritet me padurim. Bëhet fjalë për
emisionin "Ferma", që siç është bërë e
ditur më parë, pritet të fillojë këtë
vit në ekranin e televizionit "Klan".
Në emisionin në fjalë që do të jetë në
formën e 'reality show'-t, personazhe
VIP do të jetojnë në një fermë dhe në
përditshmërinë e tyre do të kujdesen
për kafshët dhe do të bëjnë të gjitha
punët që bëjnë fermerët. Një tjetër
eksperiencë e veçantë për bukuroshen
Vjollca.

Prej disa ditësh këngëtarja
e njohur, Bleona Qeretiështë duke shijuar disa ditëpushimi në plazhet e Taj-

landës, ku mesa duket tem-
peraturat janë shumë të
larta, pasi ajo nuk ka veshurpothuajse asgjë. Në një fototë publikuar në "Instagram",këngëtarja duket me shpinë

duke dalë nga deti topless, kushihen format e saj për të
cilat shprehet vazhdimisht
krenare. Bashkangjitur fotosBleona zbulon sekretin sesi
arrin të ketë një fizik të tillë."Sekreti im? Kam gjene me
fat, detokse pa fund dhe njëtrajner shumë të mirë. Nuk iduroj dot dietat dhe urrej

'photoshop'-in apo të jem
false në çdo kuptim të fjalës.Të jem e sinqertë, drita ishteperfekte", - tregon këngëtar-ja. Duke e ditur se kjo foto

do të përhapej shumë shpejtnë mediat rozë e do të ko-
mentohej pa fund, ajo shkru-an: "Le të hapet kazani i
thashethemeve".
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Vrasja e qenve, letra mbi tavolinën
e kryebashkiakut e Pogradecit
KQZ po shqyrton ende

rastin e kryetarit të
Bashkisë së Pogradecit,
Eduart Kapri lidhur me
mandatin e tij, pasi dysho-
het se preket nga ligji për
dekriminalizimin. Ditën e
djeshme në zyrën e tij ka
mbërritur një letër. Letra
është dërguar nga ambien-
talisti i njohur Sazan Guri,
i njohur si një personazh
mjaft aktiv në protestat e
shoqërisë civile. Guri
shfaqet me letrën në dore
dhe ka preferuar ta dorë-
zojë personalisht në zyrën
e kryebashkiakut, përmes
së cilës kërkon të merren
masat kundër vrasjes së
qenve. "Foto duke i dërguar
letër kryetarit të Bashkisë
Pogradec kundër vrasjes së
qenve", shkruan Sazan
Guri, ndërsa poston foto
nga hyrja e godinës së
bashkisë.

Punësimi i romes në ministri,
Mustafaj replikon me Vokshin

Ironia e Berishës: S'ke ç'i
bën gomarit, e i bie samarit
Shkarkimi i drejtorit të përgjithshëm të policisë, Haki Çako është pritur me

ironi dhe deklarata të ashpra nga eksponentë të Partisë Demokratike dhe
figura opozitare me qeverinë. Për këtë çështje që bëri shumë bujë, reagoi edhe
djali i ish-kryeministrit Berisha. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Sh-
këlzen Berisha e komenton me një batutë shkarkimin e Çakos: "S'ke ç'i bën
gomarit, e i bie samarit...".

Ish-ministri Besnik Mustafaj i është përgjigjur një komenti të deputetes së
PD, Albana Vokshi, lidhur me punësimin e vajzës rome si këshilltare në

Ministrinë e Shëndetësisë në ditët e para të janarit. Vokshi u thotë të rinjve
se Rama e ka për detyrë punësimin e tyre dhe të mos e shikojnë si lëmoshë
rastin e Eriglisës. "Kjo puna që çdo e mirë shqiptarëve duhet t'u vijë nga Edi
Rama është bërë e pështirë... Punësimi i të rinjve apo kujdesi shëndetësor
janë detyra parësore të një qeverie dhe të drejta themelore të qytetarëve të
çdo vendi... Mos i pranoni si lëmosha të Edi Ramës babagjysh, por kërkojani
si të drejta tuajat Edi Ramës kryeministër...", shkruan Albana Vokshi, ndërsa
i replikon Besnik Mustafaj: "Nuk është e pështirë kjo puna që shqiptarëve çdo
e mirë duhet t'u vijë drejt nga duart e Edi Ramës, e dashur Albana. Është e
poshtër, lënduese për një shoqëri që synon të futet në Europë. E patë ç'bëri
me babagjyshin e Vitit të Ri?".

Deputeti socialist, Eduard Shalsi ka zbuluar së fundmi një pasion tjetër
të tij, ngjitjen në majat e larta. Kështu, ai së bashku me një grup

miqsh janë ngjitur në majën e Malit të Thatë. Shalsi shfaqet shumë i
gëzuar në video-selfien që publikon për ndjekësit e tij në rrjetin social, por
duket se atje është shumë ftohtë dhe era i ka ngritur edhe flokët përpjetë.
Shalsi ka zgjedhur që të kalojë kështu një ditë të veçantë, në pritje të
nisjes së sesionit të ri parlamentar, ku atij i duhet sërish të drejtojë
Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese.

Deputeti i PS-së, Shalsi lë
politikën e ngjitet në majën e malit

Na merrni seriozisht!

BULEVARDI
POLITIK

BULEVARDI
POLITIK

Na merrni seriozisht!



E mërkurë 10 Janar 2018  - 17SPECIALE

Nr. dos  VKM  EMER     ATESI    MBIEMER

144 509 Nike Preke Toma
144 509 File Preke Pati
163 502 Hajdar Fadil Hasa
171 502 Liri Avni Myrteza
208 502 Telet Sevet Peshkepia
296 186 Bam Sali Kashari
357 1699 Drite Bajram Pervizi
357 1699 Ylber Bajram Pervizi
429 502 Nadire Haxhi Gjoni
429 502 Ali Haxhi Stafa
429 502 Jakup Ibrahim Stafa
500 502 Kurt Bilal Kola
500 502 Kurt Bilal Kola
503 509 Arjana Ramiz Toci
503 509 Elvana Ismen Toci(isha)
503 509 Shefqet Ismen Toci
503 509 Lirije Ismen Toci(gashi)
503 509 Bashkim Ismen Toci
503 509 Avni Ismen Toci
523 502 Tomorr Elmaz Kaci
561 1699 Bilal Skender Xhetani
670 509 Zyber Mehmet Sallaku
670 509 Mehmet Muharrem Sallaku
854 509 Alie Rushan Ajdar
907 497 Ndoneta Jorgji Qendro
914 509 Myzejen Gani Gjergjndreaj
914 509 Fatime Gani Haxhiraj
914 509 Sami Gani Gorja
914 509 Besnik Mehmet Gorja
930 502 Hamdi Mynir Shehu
930 502 Bexhet Mynyr Shehu
930 502 Leonidha Mynyr Sheka
930 502 Erjon Yzeir Bregu
992 382 Luljeta Sefedin Shahini
1017 502 Tahir Ramiz Frangu
1217 509 Behare Belul Mersini
1237 502 Gjon Prend Marku
1237 502 Marije Prend Keli
1237 502 Prenda Prend Ndokaj
1366 502 Vasil Peci Ferro
1370 502 Gjovalin Llesh Fufaj
1375 502 Zenel Imer Merlika
1375 502 Beram Imer Merlika
1375 502 Tomorr Imer Merlika
1375 502 Bujar Imer Merlika
1427 502 Namik Karafil Larti
1436 509 (h)azbije Shaziman Dehari (arifaj)
1459 502 Arshi Abdi Ndreu
1459 502 Arshi Abdi Ndreu
1521 502 Lirim Xhemal Llanaj
1521 502 Shpetim Xhemal Llanaj
1536 497 Eduard Fiqiri Mansaku
1536 497 Albana Fiqiri Mancaku
1554 497 Admir Haxhi Mukavelati
1615 1231 Ferzilet  Heqerem Demollari
1665 1699 Jeta Gafur Kodra
1666 502 Hekuran Seit Dada
1666 502 Mehmet Seit Dada
1666 502 Nurije Seit Selimja
1666 502 Alije Seit Kuminja

1816 297 Keze  Abaz Beqiraj (vrenozi)
1816 297 Belul Abas Vrenozi
1816 297 Feti Abaz Vrenozi
1818 714 Bujar ShuaipHoxha
1818 714 Lindita ShuaipRrapaj wu
1818 714 Salushe Ferman Hoxha
1857 502 Mirela Qamil Mecja
1928 1015 Atixhe Namik Agalliu
1959 714 Hava Istref Talo
1996 509 Flutura Beqir Lala
2031 509 Nike Zef Lumaj
2031 509 Vat Gjelosh Lumaj
2075 509 Bardhyl Qemal Murja
2262 502 Tereze Kol Zefi
2262 502 Ndue Kol Deda
2262 502 Lize Kol Dedgjonaj
2262 502 Dile Kol Marku
2333 509 Mbete Safet Pasha
2333 509 Jonus Safet Hamataj
2333 509 Agim Rrapo Resuli
2333 509 Idris Rrapo Resuli
2333 509 Zyrako Rrapo Resuli
2340 509 Daut Idriz Cekaj
2420 509 Lin Ded Guri
2467 497 Kalije Todi Stamati(merdani)
2467 497 Astrit Dhimiter Merdani
2541 509 Hyrjete Ferit Plasa
2541 509 Sherjare Ferit Zeqo
2662 1699 Lene Geg Sala
2875 707 Baki Nexhip Xhafaj
2875 707 Xhafer Hysen Xhafaj
2875 707 Pashako Hysen Hyseni
2875 707 Myseret Hysen Xhafaj
2875 707 Zengjine Hysen Lezaj
2875 707 Sabri Skender Xhafaj
2875 707 Sokol Skender Xhafaj
2875 707 Gentjan Skender Xhafaj
2875 707 Valbona Skender Haderi
2875 707 Almira Skender Manaj
2875 707 Majlinda Skender Aliaj
2884 457 Kadrie Saliko Ahmetaj
2884 457 Hanushe Saliko Dike
2884 457 Vendim Saliko Braho
2884 457 Kujtim Saliko Braho
2903 784 Myftar Hazir Lusha
2903 784 Zize Hazir Jaku
2903 784 Arif Hazir Lusha
2903 784 Xhemal Dan Lusha
3160 297 Sokol Shaban Ura
3160 297 Valbona Shaban Ura
3160 297 Merita Shaban Ura
3160 297 Elmira Shaban Ura
3193 268 Aferdita Muharrem Islamaj
3193 268 Fatbardha Muharrem Islamaj
3193 268 Manushaqe Muharrem Islamaj
3213 502 Perparim Safet Dushi
3213 502 Astrit Safet Dushi
3213 502 Elona Bujar Dushi
3213 502 Ervis Bujar Dushi
3236 1147 Liza Bib Filipi
3278 509 Sami Selman Vendresha
3278 509 Spartak Abaz Vendresha

3278 509 Tajar Selman Vendresha
3285 509 Flora Dajlan Bakiu
3370 509 Dava Lek Tusha
3370 509 Gjon Lek Coli
3370 509 Tereze Lek Mhilli
3370 509 Drande Lek Lleshgegaj
3370 509 Prene Lek Malaj
3370 509 Vlash Mark Coli
3370 509 Vlash Mark Coli
3509 509 Xhemal Hasan Luta
3522 1069 Ndue Nikoll Ceku
3605 502 Lize Marash Syku
3605 502 Florinte Marash Picaku
3665 1147 Gjergj Rrok Tinaj
3718 1147 Admir Nuri Bitincka
3758 502 Eleni Pandeli Ilia
3758 502 Thanas Kristo Ilia
3758 502 Sofia Kristo Barka
3758 502 Vangjel Kristo Ilia
3773 1015 Kristo Mistokli Gurra
3773 1015 Joani Mistokli Gurra
3778 502 Zef Ndue Nikolli
3875 707 Dede Prel Vata
4030 509 Maksut Zenun Gjolena
4030 502 Vezire Beshir Leka
4030 502 Kujtim  Ramazan Gjolena-ca
4270 509 Petro Avzi Kollcinaku
4330 509 Myriban Teki Besimi
4330 509 Efikat Teki Marko
4359 502 Kostandin Spiro Nikolla
4523 502 Ryzhdije Jakup Muzhaqi
4523 502 Haziz Jakup Qytyku
4523 502 Xhemile Jakup Poci
4722 380 Drita  Ramadan Paja(hatija)
4732 707 Ylli Shaban Drogu
4732 707 Mimoza Shaban Meniku
4732 707 Julian Shaban Drogu
4851 714 Anthulla Jorgo Naci
4855 714 Mexhide ShahinBunga
4879 363 Aleko Ndoc Nikolli
4930 390 Veronika Mark Vata
5002 509 Naim Asllan Lika
5011 297 Esena Zyhdi Nikaj
5174 509 Zade Dehar Spata
5174 509 Afrim Lazam Puci
5174 509 Shkelzen Shaban Imeraj
5174 509 Munire Ramadan Koka
5267 502 Gjele Gjon Nokaj
5267 502 Mrike Ndue Nokaj
5267 502 Tushe Frrok Nokaj
5271 502 Baftije Selman Rusi
5294 1231 Arben Serjan Muharemaj
5339 784 Alidije Asllan Bregu
5339 784 Mirela Xhevdet Vrapi
5339 784 Clirim Xhevdet Bregu
5372 382 Fatmir Halit Gjoçi
5418 502 Tonin Gjoke Kurti
5425 502 Jolanda Skender Zefi
6523 509 Ahmet Ibrahim Matjani
6523 509 Dashuri Ibrahim Dervishi
6679 502 Engjell Petref Rushitaj
6736 502 Margarita Petraq Morcka

6736 502 Aurora VangjelLeka
6811 784 Masllum Rahman Tifekciu
6811 784 Vladimir Rustem Tafciu
6842 502 Frederik Luigj Coku
6896 707 Negri Feti Myftiu
7036 1015 Fatime Mustafa Abedini
7036 1015 Agron Muco Biraci
7036 1015 Vait Mustafa Biraci
7036 1015 Selfiko Mustafa Leka
7036 1015 Ruhit Mustafa Biraci
7037 509 Sabire Hajdar Zekthi
7037 509 Lumturi Hajdar Uruci (zekthi)
7037 509 Luan Hajdar Zekthi
7037 509 Sadete Hajdar Zekthi
7037 509 Bujar Hajdar Zekthi
7037 509 Qamil Hajdar Zekthi
7037 509 Ilmi Sulejman Zekthi
7037 509 Nazmi Sulejman Zekthi
7037 509 Refik Sulejman Zekthi
7037 509 Hidajet Nebi Cullhaj
7037 509 Vule Qamil Cullhaj
7037 509 Lumturi Hajdar Uruci
7107 382 Xhevdet Qani Tafa
7128 509 Shuaip Bejaz Mehmeti
7138 1015 Florjan Nazmi Gazidedja
7212 502 Llambrini Sotiri Kondo
7212 502 Eleni Sotir Xoro
7212 502 Harikla Sotiri Melo
7212 502 Spiro Sotir Xoro
7212 502 Spirulla Foto Xoro
7365 1015 Sami Xhaferri
7394 509 Haxhi Jakup Meta
7394 509 Selvije Jakup Cupi
7394 509 Valbona Adem Myrtaj
7394 509 Anila Adem Kurti
7394 509 Petrit Adem Meta
7394 509 Luan Adem Meta
7394 509 Osman Islam Hastoci
7403 502 Tom Nikoll Koci
7441 297 Bari Ramadan Cukaj
7441 297 SabrijeRamadan Bisha (cukaj)
7441 297 Lirije Ramadan Dulaj (cukaj)
7441 297 Vjollce Ramadan Bajraktari (cukaj)
7544 502 Miltiadh Sabri Zani
7610 502 Idajet Murat Xhika
7610 502 Fatushe Murat Ndreu
7610 502 Hajdar Murat Xhika
7610 502 Luljeta Murat Xhani
7610 502 Suzana Murat Hidri
7747 509 Migjen Ali Ahmetaj
7747 509 Karallambej Shyqyri Mali
7747 509 Fatri Shyqyri Ahmetaj
7747 509 Nazire Ramadan Ahmetaj
7989 502 Jeta Jak Progni
7999 1699 Agron Mersim Piku
8081 502 Musa Ali Braho
8081 502 Zhaneta Muamet Mara
8081 502 Dezdemona Muhamet Halili
8081 502 Neki Musa Braho
8081 502 Liri Musa Emini
8081 502 Sofia Musa Bendo
8081 502 Fatime Musa Agolli

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

Ish-të përndjekurit, 1200
trashëgimtarë marrin paratë
Ministria e Financave: Dorëzoni numrin e llogarisë

Ornela Manjani

Rreth 1200 fëmijët
dhe nipërit ish-të
dënuarve politikë do
të marrin dëmshpër-

blimin. Ministria e Financave ka publikuar
listën e kategorisë joparësore në radhët e ish-
të përndjekurve politikë që mund të trajtohen
me dëmshpërblim, por që sipas këtij dikasteri
duhet të sjellin dokumentet e nevojshme. Min-
istria e Financave u kërkon përfituesve të
këstit të parë dhe të dytë të dorëzojnë në Drej-
torinë e Pagesave numrin e llogarisë për të
marrë dëmshpërblimin. "Lista me përfitues-
it, të cilët janë në radhë për këstin e tyre të
dytë, të cilët duhet të përditësojnë numrin e
llogarisë bankare si dhe fotokopje të mjetit të
identifikimit", - thuhet në njoftimin e
djeshëm të Ministrisë së Financave.
DOKUMENTET

Të gjithë trashëgimtarët e ish-të dënuarve
duhet të sigurohen pranë bankës në të cilën kanë
hapur llogarinë që llogaria e tyre është aktive.
Në rast se llogaria nuk është aktive, shuma e dëm-
shpërblimit kthehet mbrapsht në buxhet, duke
sjellë vonesa dhe ndërlikime të panevojshme. Kur
kemi ndryshim të identitetit, (emër/mbiemër),
apo në rastet kur në certifikatë ndryshon emri
ose mbiemri, qoftë edhe me një shkronjë të vet-
me në krahasim me dëshminë e trashëgimisë apo

prokurës, kartës së identitetit dhe çdo dokumen-
ti tjetër të nevojshëm, duhet medoemos që në të
gjitha dokumentet emrat të jenë të njëjtë me atë
që është shkruar në certifikatën e lëshuar nga
gjendja civile. Në rast se ka transkriptime të
gabuara gjatë kohës nga një certifikatë e një peri-
udhe të caktuar, atëherë këto ndryshime duhet
të pasqyrohen brenda formatit të certifikatës apo

edhe të një vërtetimi të veçantë të lëshuar nga
zyra e gjendjes civile. Ligji parashikon edhe ras-
tet e ekzekutimeve pa gjyq. "Në rastet e ekzeku-
timeve kapitale pa gjyq, është i domosdoshëm
një vendim fakti gjykate që vërteton vdekjen,
plus një certifikatë negative të lëshuar nga zyra
e gjendjes civile. Në rastet kur për arsye të njo-
hura në gjendjen civile nuk ekzistojnë doku-

mente të periudhës përkatëse dhe ky fakt
vërtetohet nga gjendja civile, i interesuari ësh-
të i detyruar të bëjë një gjyq fakti, të cilin edhe
në këtë rast si në pikën më lart, duhet ta sho-
qërojë me një certifikatë negative", thuhet në
njoftimin që Ministria e Financave bën për të
sqaruar trashëgimtarët e ish-të dënuarve që
nuk kanë marrë ende dëmshpërblimin.
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8081 502 Qerim Musa Braho
8081 502 Kastriot Muhamet Braho
8081 502 Mirela Muhamet Braho
8090 502 Sadetin Haxhi Hajdari
8103 509 KadrijeMuharrem Orana
8222 502 Bejkush Demo Sadikaj
8361 61 Hekuran Gani Qoku
8361 61 Fiqiri Enver Nurcja
8361 61 Fadil Agush Nurce
8361 61 Alban Eqerem Qoku
8452 1699 Dorina Albert Cufe
8460 502 Stavro Vasil Partali
8460 502 Dhimitri Ilia Lezo
8509 502 Bashkim Jonus Keta
8509 502 Jonuz Jonus Keta
8565 390 Xhane Hamit Bardhi
8565 390 Nexhmije Hamit Lala
8565 390 Hanife Hamit Sina
8565 390 Hajrije Beshir Alla
8565 390 Mereme Hamit Balla
8585 509 Ndue Preng Miza
8633 1015 PieretaTomor Shekaj
8644 502 Pellumb Shyqyri Kulaj
8690 509 Luigj Ded Vukaj
8743 509 Shkelqim Qazim Kastrati
8743 509 Shkelqim Qazim Kastrati
8790 1699 Marenglen Fran Smajlaj (tinaj)
8793 497 KatrineMehill Mehilli
8793 497 Lena Mehill Mehilli
8806 509 Bilbil Sali Tarelli
8806 509 Dashamire Sali Rusi
8806 509 Zoica Xhorxhi Gjika
8835 502 Nurije Ymer Gjonbibaj
8841 1259 Lize Luigj Gjinaj
8924 502 Zoje Ahmet Dollapaj
8924 502 Basri Ahmet Hoxha
8924 502 Bedrie Ahmet Mulaj
8924 502 Feriz Ahmet Hoxha
8924 502 Mimoza Ahmet Memia
8924 502 Naim Ahmet Hoxha
8924 502 Muharrem Selim Hoxha
8937 502 Angjelina Pjeter Dema
8991 509 Sulejman Xhevat Agolli
8991 509 Lumturi Xhevat Elezi
8991 509 IktidareXhevat Garaj
8991 509 Lauresha Xhevat Elezi
8991 509 Gjinoverta Xhevat Gedaj
9043 509 Xhevdet Hysen Mete
9043 509 Irini Hysen Vila
9043 509 Kastriot Hysen Mance
9043 509 Naim Hysen Mance
9043 509 Kristi Hysen Mance
9043 509 Agron Hysen Mance
9043 509 Dorian Sazan Zhiti
9043 509 Zhuljeta Sikfrid Skuka
9043 509 Djana Sigfrid Loli
9043 509 MaksutSigfrid Zhiti
9043 509 Besnik Sigfrid Zhiti
9043 509 Vjollca Sigfrid Take
9059 502 Kostandin Gajda
9097 502 Emine Said Fusha
9097 502 Artan KasemKerciku
9107 509 Marije Losh Qetaj
9119 99 Margerita Angjelin Gila
9119 99 Alida Robert Gjyshja
9163 509 Marije Preng Rajta
9163 509 Nikolin Martin Rajta
9163 509 Roze Martin Rajta
9163 509 Pjerin Martin Rajta
9215 99 Kudrete Selman Kumurija
9215 99 Bukurije Shaban Bekteshi
9215 99 Fatos Shaban Tresa
9232 390 Lavderim Beshir Ndreu
9232 390 Zilianda Barjam Agaj
9244 502 Fadil Ali Mukja
9264 502 Zinet Hasan Bazelli
9320 509 Muharrem Vesel Dosti
9326 135 Boro/liljana Musa Kerma
9374 509 Frederik VangjelDervishi
9374 509 Jani VangjelDervishi
9374 509 Sine VangjelKamani
9374 509 Venemin VangjelDervishi
9374 509 Uranie VangjelMema
9374 509 Marin VangjelRrasa
9374 509 Katerine Lef Berdufi
9374 509 Dafin Lef Oga
9374 509 Jakov Lef Dervishi
9374 509 Lirije Kol Bardhushi
9374 509 Naun Kol Dervishi

9374 509 Sotir Kol Dervishi
9374 509 Bukurije Kol Rrasa
9374 509 Nozi Kol Dervishi
9374 509 Aferdita Kol Rrasa
9374 509 Veronika Kol Bardhi
9374 509 Pulie Josif Bezhani
9374 509 Mark Josif Dervishi
9374 509 Hane Josif Tollumi
9374 509 Jane Josif Shinplaku
9374 509 Sane Josif Tollumi
9374 509 Zafire Josif Dervishi
9374 509 Dafina Josif Cullhaj
9374 509 Dhimiter Josif Dervishi
9374 509 Lene Josif Lushi
9379 61 Rami Kajo Bektasha
9427 509 Ronja Petrit Mustafaraj
9427 509 Marsela Petrit Mustafaraj
9427 509 Hektor Petrit Mustafaraj
9427 509 KlaridaPetrit Mustafaraj
9452 61 Suzana Ahmet Shakaj
9452 61 Luljeta Ahmet Sinani
9468 363 Dhimiter Koco Drago
9495 196 Feride Ahmet Azizi
9495 196 Naltin Riza Azizi
9496 230 Ferdie Ahmet Azizi
9553 502 Dile Ndrec Gjoni
9553 502 Lule Ndrec Ndoj
9751 714 (andrea) gezim Sybi Veliu
9779 707 Tefta Mersin Sheshi
9887 502 Meleq Halim Pane
9892 509 Ernez Barjam Borshi
9892 509 Lemana Hasan Boshnjaku
9892 509 Irma Hasan Stefani
9892 509 Burbuqe Hasan Gokovi
9892 509 KozetaSadik Rexha
9892 509 Adriana Sadik Kondraxhiu
9892 509 Refat Sadik Karamuca
9979 196 Gjeto Dode Zallinaj
9980 509 Gezim Zenel Mustafa
9983 502 Antoneta Zef Palaj
10078 509 Halit Islam Sulmataj
10133 509 Shpresa Petrit Gjura
10139 509 Dile Ndue Palaj
10139 509 Mark Ndue Uksani
10139 509 Gjele Ndue Selala
10139 509 FrankeNdue Lusha
10139 509 Vitore Llesh Lleshaj
10139 509 Pjeter David Selala
10139 509 Majkell Jak Shyti
10222 502 Bardhok Ded Bushi
10222 502 Preng Ded Bushi
10222 502 Terezina Dede Tusha
10225 502 Odhisea Pano Caro
10225 502 Anthulla Pano Caro
10225 502 Fane Pano Caro
10225 502 Vitori Pano Ahmetaj
10253 509 Nikoll Shkurt Kola(tuci)
10253 509 Malva Fran Dako
10253 509 Ylli Fran Doda
10253 509 Paulo Fran Doda
10290 509 Seljan Selam Manelli
10290 509 Seljan SelamiManelli
10295 1015 Fadile Mehmet Kokomani
10295 1015 DenisaSkender Nuzi
10321 502 Safet Fejzo Hitaj
10345 509 Henrik Shefit Kurti
10446 363 AndreaMilo Vlashi
10468 297 Sefer Baftjar Hoti
10502 509 Mazije Aqif Nani
10505 509 Valentina Pandeli Prifti
10505 509 Jani Pandeli Aleks
10505 509 Polikseni Pandeli Joti
10505 509 Marjeta Pandeli Lapanxa
10523 502 Gramos Faslli Llaperi
10666 1699 Vjollca Gori Rexhepaj
10666 1699 Leonora Gori Nati
10698 268 Irfete Agim Gjata
10698 268 Irfete Agim Gjata
10815 509 Refat Hekuran Shemuni
10815 509 Ramazan Hekuran Gozhina
10815 509 Rapi Hekuran Gozhina
10815 509 Maria Latif Duro
10815 509 Gezim Latif Shemuni
10815 509 Ismet Latif Shemuni
10820 99 Perlat Haxhaj
10933 1069 Stela Robert Frasheri
11037 363 Xhambir Tasim Bonjakaj
11037 363 Bujare Tasim Bonjakaj
11037 363 Pullumb Cano Bonjakaj

11037 363 Kanerina Cano Strumi
11037 363 Ramadan Cano Bonjakaj
11037 363 Miranda Cano Dumi
11037 363 Ulsi Cano Bonjakaj
11076 509 Mire Ndue Toplana
11076 509 Nike Ndue Rripa
11133 509 Faik Halil Alla
11384 497 Ejup Nebi Mataj
11404 297 Avni Myftar Keta
11461 1259 Mita Gaqi Foto
11525 382 Elton Halit Pershkopija
11525 382 Indrit Halit Peshkopija
11620 714 Gerald Rasim Goga
11621 390 Jetmira Gani Doko
11621 390 Demire Tefik Doko
11624 1699 Tajar Lutfi Zeneja
11624 1699 Hurma Lutfi Dauti
11624 1699 Diana Lutfi Nika
11624 1699 Luljeta Lutfi Qymyri
11624 1699 Alketa Lutfi Garunja
11624 1699 Eduart Lutfi Zeneja
11624 1699 Altin Lutfi Hazizi
11624 1699 Xhoana Lutfi Zeneja
11719 297 Bajram Ahmet Vogli
11818 509 Arjan Gjet Ndoj
11818 509 Gazmend Gjet Ndoj
11875 509 Astrulla Agim Dollma
11917 61 Rajmond Viljam Haxhija
11933 502 Alkion Sulejman Dizdari
11964 1069 Leonard Mati Ndoci
11964 1069 Arian Mati Ndoci
11983 502 Vangjeli Theodhori Lazo
11983 502 Kleoniqi Theodhori Foto
11983 502 Ifigjenia Theodhori Lili
11998 297 Artan Arian Jarani
11998 297 Ervin Arian Jarani
12017 509 Aleks Pjeter Lala
12017 509 Aleks Pjeter Lala
12152 135 Metat Mehmet Borishi
12230 509 Mynevere Orhan Salillari
12230 509 Bashkim Orhan Jaupllari
12230 509 Shpresa Orhan Kapllani
12230 509 ErveheOrhan Gjocaj
12230 509 Mendime Orhan Hodaj
12240 509 Ndue Gjergj Gjergji(cima)
12260 509 Eleni Llambro Jorgaqi
12410 502 Elsa Petro Jovani
12410 502 Kseno Petro Zafiri
12410 502 Kristo Petro Zafiri
12463 382 Fuat Nuri Bezolli
12463 382 Dashmir Nuri Bezolli
12622 502 Xhemile DilaverBeca
12686 186 Gjovalin Nikoll Vinjolli
12696 502 Zhanete Dhosi Arra
12696 502 Sander Vat Arra
12696 502 Genc Vat Arra
12696 502 Sokol Vat Arra
12699 382 Gjistine Shkurt Ndreu
12772 502 Mihal Jani Nako
12834 382 Gjon Ndoc Preci
12876 502 Myftar Feim Malellari
12876 502 Kadri Feim Malellari
12890 1069 Eli Mihal Bare
12932 707 Shtjefen Zef Staku
12953 509 Lili Proko
12970 509 Rajmonda Zigur Rroshi
12970 509 Mujsi Zigur Shkrepa
12970 509 Viron Zigur Shkrepa
12970 509 Marjana Zigur Koshi
12970 509 Emorfina Fadil Peca
12970 509 Selvi Fadil Haska
12970 509 Nest Fadil Keraj
12970 509 Alda Fadil Bilibashi
13057 363 Janaq Vasil Mejdi
13057 363 Marina Vasil Goci
13057 363 Jorgji Vasil Mejdiu
13057 363 Eleni Vasil Naciku
13057 363 Sofia Vasil Sidheri
13108 1015 Ervis Jorgo (kujtim) Muka
13155 509 Halil Fejzi Xhindi
13155 509 Engjell Fejzi Xhindi
13155 509 Eva Fejzi Dibra
13155 509 Vladimir Fejzi Xhindi
13155 509 Hektor Fejzi Xhindi
13155 509 Luiza Fejzi Xhindi
13155 509 Rajmonda Mitat Levend
13155 509 Ilirjan Mitat Sharra
13155 509 Teuta Murat Xhindi
13155 509 Artan Murat Xhindi

13155 509 Rustem Mehmet Rustemaj
13155 509 Tajar Ismail Bonjaku
13155 509 Fatbardha Ismail Roqi
13155 509 Maksim Ismail Bonjaku
13155 509 Dodone Ismail Lama
13170 502 Polikseni Ilia Foto
13230 196 Lahe Selam Topi
13230 196 Nikolla Skender Topi
13336 714 Ymer Halit Bytyçi
13347 502 Gjele Gjete Macaj
13387 135 Mark Tom Ujkaj
13480 382 Ardit Ndue Deda
13480 382 Dile Mark Gjoni
13480 382 Gezim Mark Gjergjaj
13480 382 ParlindMark Gjergjaj
13480 382 DonikaMark Bardhi
13480 382 Mark Pjeter Gjergjaj
13489 509 Sulejman Hysenagolli
13586 707 Koco Thodhori Thano
13586 707 Krisavji Thodhori Babi(thano)
13586 707 Niqifora Thodhori Ciko(thano)
13586 707 Areti Thodhori Aleksi (thano)
13703 363 Zoica Thodhoraq Postol
13771 186 Lucije Jonuz Hoxha
13771 186 Tushe Jonuz Vata
13771 186 Kujtim Hamid Bala
13771 186 Ilirjan Hamit Bala
13771 186 Hike Januz Alla
13784 268 Fatmir Halil Gjoci
13829 1147 Sabaudin Veli Bregu
13829 1147 Nuredin Hamdi Mecaj
13829 1147 Agim Hamdi Mecaj
13829 1147 Viktor Hamdi Mecaj
13872 509 Sazan Nuro Hoxha
13873 363 HiqmetOsman Roda
13873 363 Sanije Osman Kurti
13873 363 Fisnik Osman Roda
13873 363 Masar Osman Roda
13873 363 Suzana Osman Roda
13873 363 Nasybe Osman Roda
13873 363 Rodamir Selim Roda
13915 502 Tahsim Isuf Gurakuqi
13916 135 Pajtim Ismail Deliaj
13916 135 Petrit Ismail Delia
13916 135 Muazeze Ismail Delia (vejzati)
13919 61 Dudi Ahmet Bali
13919 61 Majlinda Mustafa Blliku
13919 61 Fatos Mustafa Blliku
13919 61 Hekuran Mustafa Blliku
13927 509 Gjyste Gjeke Pllumaj
13927 509 Mark Gjeke Tinaj
13979 297 Timo Dhimiter Gjini
14050 1259 Sherbim Abdul Dalla
14080 186 Altin Piro Risilia
14080 186 Sybije Piro Kicja
14080 186 Adem Piro Risilia
14080 186 Faruk Xhevdet Budo
14080 186 Ambla Xhevdet Shehaj (budo)
14116 502 Sokol Teofik Sukni
14117 509 Preke Ndue Tonaj
14137 1231 Katerina Qendro Papa (papavangjeli)
14233 363 Amali Petro Bollano
14253 502 Shaban Qani Merolli
14278 502 Mirash Luce Nilaj
14299 502 Skender Bajram Gjocaj
14338 230 SadeteHajdar Shima
14349 502 Yzedin Petref Resuli
14349 502 Aisje Petref Resuli
14379 509 Viktor Loni Adami
14379 509 Piro Loni Adami
14395 509 Dila Ndue Gjini
14501 509 Enver Ali Balani
14501 509 Besnik Adem Balani
14501 509 Alfred Adem Balani
14501 509 Saimir Adem Balani
14568 502 Rexhep Jonus Zeneli
14568 502 Astrit Jonus Zeneli
14568 502 Sabire Mersin Musai
14568 502 Merjeme Mersin Musaj
14568 502 Azbije Mersin Shqipe
14568 502 Eqerem Mersin Zeneli
14568 502 Nikolin Mersin Zeneli
14568 502 Besnik Mersin Zeneli
14656 714 Paje Adem Shehu
14723 363 Asqeri Skender Zacaj
14725 509 Spiro Mihal Zaho
14725 509 Aristidh Mihal Zaho
14772 61 Ramazan Mestan Gano
14823 691 Avni Salih Cami
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14884 297 Viktor Faslli Zyrbo
14884 297 Anila Faslli Sylari
14898 502 Qerim Rapo Rapaj
14906 502 Ahmedie Sulejman Daci
14946 1015 Liri Demo Shehi
14956 502 Hysnije Myslym Mustafaraj
14956 502 Shpresa Seit Xhindoli
14956 502 Ermira Seit Xhindoli
14956 502 Shkendi Seit Lamaj
14956 502 Kostandin Sotir Cirigaqi
14956 502 Oli Xhemal Mustafaraj
14956 502 Kejd Xhemal Mustafaraj
15043 186 Aleko Petro Cekani
15064 382 Gezim Hasan Lala
15065 509 Rozina Frrok Jaku
15065 509 Liljana Frrok Jaku
15065 509 Luigj Zef Frroku
15069 509 Serxho Demir Parallangu
15069 509 Kanarina Tahir Bashari
15069 509 Juna Mehmet Borova
15096 497 Ndue Frrok Gegaj
15125 509 Petrit Isa Xhetani
15147 363 Lindita  Sefer Skrapalli (koka)
15147 363 Murat Sefer Koka
15185 502 Anton Simon Dodaj
15185 502 Frrok Preng Dodaj
15220 502 Hasan Ahmet Haxhiraj
15263 382 Alfred Ramiz Ndoji
15315 502 Dila Llesh Ndreca
15315 502 Llesh Pal Ndreca
15315 502 Gjin Pal Ndreca
15440 509 Koco Vasil Papahrisanthu
15440 509 Irini Vasil Orgocka
15440 509 Pavli Vasil Papahrisanthu
15520 502 Gjek Mirote Kokaj
15520 502 Gasper Nikoll Uldedaj
15520 502 Gjeline Nikoll Gjinaj
15520 502 Lodovik Nikoll Uldedaj
15520 502 Mandalena Nikoll Pepa
15520 502 Roze Nikolle Qose
15520 502 Flora Nikoll Vulaj
15520 502 Vera Nikoll Malocaj
15520 502 Dode Zef Kokaj
15560 502 Agustin Pashk Llusku
15566 509 Veronika Preng Cara
15566 509 Alpina Preng Prendi
15566 509 Perparim Preng Perkeqi
15566 509 Nora Preng Palokaj
15566 509 Ilirjan Preng Perkeqi
15566 509 Dile Dod Markaj
15566 509 Frrok Dod Radaci
15566 509 Aleksander Dod Radaci
15566 509 Rozina Dod Ndreu
15567 363 Jorgo Kosta Frango
15567 363 Jani Kosta Frango
15567 363 Elefteria Kosta Xhuba (frango)
15567 363 Anastasia Kosta Aleksi(frango)
15567 363 Andromahi Kosta Qiro(frango)
15583 509 Etleva Pal Ndoj(shkurti)
15583 509 Arta Pal Gjini(shkurti)
15583 509 Nikolin Pal Shkurti
15583 509 Mimoza Pal Lugja(shkurti)
15583 509 Majlinda LleshShkurti(bardhoci)
15587 186 Pellumb Lahim Neziri
15587 186 Xhevaire Lahim Topuzi
15622 502 Prek Pjetrush Paja
15695 502 Gjele Ndue Rajta
15718 135 Muhamet Abaz Muja
15737 502 Jani Mitro Nika
15753 509 Myzafer Refat Agolli
15753 509 Bardhyle Refat Shurdho
15753 509 Atmirim Emin Agolli
15753 509 Refat Emin Agolli
15753 509 Defrim Rexhep Hoxha
15753 509 Yrmete Enver Kreka
15753 509 Jetmira Enver Koleci
15753 509 Muhamet Enver Agolli
15817 509 Gjela Tanush Ndoj
15823 502 Bashkim Sabri Nasufi
15823 502 Adnan Sabri Nasufi
15823 502 Myzejene Sabri Shehu
15823 502 Dihane Sabri Trepca
15823 502 Eugen Qemal Nasufi
15823 502 Edlira Qemal Nasufi
15823 502 Fitim Basri Lazimi
15823 502 Setkije Esat Gjoni
15823 502 Femi Esat Toska
15823 502 Shpetim Esat Toska
15823 502 Nexhmije Esat Shehu

15842 509 Muarem Selim Metko
15842 509 Eteme Selim Agolli
15881 502 Josif Leko Bollano
15991 509 Qemal Shaban Elezi
15991 509 Ruzhdi Shaban Elezi
15991 509 Bahrije Shaban Elezi
15991 509 Suzana Shyqyri Smajli
15991 509 Muhamet Shaban Elezi
15991 509 Njoftim Brahim Gercari
15991 509 Mehdi Brahim Gercari
15991 509 Burhan Brahim Gercari
15991 509 Hajrullah Brahim Gercari
15991 509 Kadrije Brahim Cungu
15991 509 Milihate Hamdi Llukacej
15991 509 Myzejene Hamdi Cuka
15991 509 Valdete Hamdi Trimaci
15991 509 Arben Hamdi Jubani
15991 509 Elduvar Hamdi Jubani
16074 509 Kastriot Martin Lleshaj
16111 502 Gjele Ndrec Dodaj
16179 502 Fran Zef Mhilli
16285 502 Hazis Arif Suci
16313 509 Toli Pilo Caca
16336 135 Mark Zef Nikolli
16405 502 Mrika Llesh Marku
16455 502 Fari Islam Shehi
16591 382 Hasime Col Deda
16591 382 Besa Hasan Latifaj
16591 382 Zyle Hasan Memia
16591 382 Mane Hasan Kokaj
16591 382 Kade Sokol Deda
16608 714 Ksanthipi Llambro Qirici (prifti)
16608 714 Ilia Llambro Qirici
16651 502 Fatmir Ali Mehmeti
16651 502 Engjellushe Ali Morcka
16651 502 Ermelinda Ali Fishta
16664 509 Zeliha Ismal Likaj
16664 509 Qazim Ismal Lika
16664 509 Lavdie Ismail Lika
16723 502 Romina Aleksander Mirashi
16855 502 Fiqiri Muharrem Dervishi
16896 497 Elida Kico Sterkaj
16896 497 Sofija Aleksander Bezhani
16935 509 Bardhyl Rexhahil Agolli
16957 691 Flamure Jonuz Nebiu
16957 691 Vjollca Jonuz Zoga
16957 691 Lindita Jonuz Dano
16981 457 Murat Enver Myrtaj
16988 363 Murat Enver Myrtaj
16997 502 Kushulle Xhemil Zholi
17005 502 Shuajp Jonuz Kraja
17022 135 Dashnore Ethem Mengjezi
17048 186 Novrus Karafil Gaba
17073 497 Tereze Lulash Kalaj
17073 497 Tonin Cuk Curaj
17101 135 Elvis Vebi Hoxha
17102 509 Sinan Emin Pira
17138 502 Bukurije Sabri Bathorja
17138 502 Nexhmi Sabri Berhami
17138 502 Bedrije Sabri Kertusha
17209 509 Nurije Sali Dushku
17209 509 Tahir Sali Borufi
17224 1069 Entela Pandi Tesho
17266 363 Mikel Luigj Cepi
17266 363 Tonin Luigj Cepi
17279 509 Dodona Muhamet Cenolli
17279 509 Jemine Muhamet Shehati
17369 509 Bujan Seit Pojani
17369 509 Gjergji Seit Pojani
17369 509 Fatos Seit Pojani
17369 509 Lila Seit Pojani
17381 497 Suela Nazmi Kryeziu
17411 502 Musa Hasan Motina
17562 509 Dede Kadri Dakaj
17744 205 Feti Hajdar Deromemaj
17865 509 Nadire Sinan Aleti(mahmuti)
17872 509 Gjon Ndrec Tuci
17872 509 Zef Ndrec Tuci
17901 509 Martin Gjok Gera
17925 509 Muhamet Faik Hoxha
17925 509 Luftar Faik Hoxha
17925 509 Ajet Faik Hoxha
17925 509 Idarik Faik Hoxha
17925 509 Shkendije Luftulla Hoxha
17941 497 Leze Ndue Dema
18002 502 Spiro Vasil Anagnosti
18019 509 Bardhyl Muarem Guxholli
18019 509 Hamit Muharem Mucka
18019 509 Razmi Maliq Mucka

18056 509 Bakushe Hamid Balila
18060 509 Dritan Hysen Ormeni
18134 230 Xhemal Riza Isa
18134 230 Nesimi Teki Isa
18134 230 Arta Teki Veliu
18134 230 Kadri Teki Isa
18134 230 Valentina Hafis Mullaj
18134 230 Ilir Hafis Mullaj
18134 230 Perparim Selfo Isa
18134 230 Arshin Selfo Isa
18134 230 Vait Selfo Isa
18134 230 Xhaferie Shefki Banaj
18134 230 Sulltane Shefki Olli
18134 230 Riza Shefki Isa
18134 230 Lumturi Shefki Tafaj
18134 230 Kujtim Hasan Isa
18134 230 Flutura Hasan Pitka
18134 230 Kimete Hysen Lengo
18134 230 Aresim Skender Hila
18134 230 Elmira Ferit Andoni
18134 230 Aferdita Ferit Qori
18134 230 Emin Ferit Hila
18136 509 Barjam Izet Lazaj
18136 509 Andronika Izet Pashaj
18136 509 Aishe Brahim Xhafaj
18136 509 Sali Brahim Xhafaj
18136 509 Majlinda Brahim Petanaj
18136 509 Marenglen MinushLazaj
18136 509 Anila MinushApostollopullu
18136 509 Denisa Minush Lazaj
18139 230 Hasan Kalem Xeka
18178 135 Lorenc Niko Gurashi
18178 135 Paul (pashko) Niko Gurashi
18180 509 Tushe Zeqir Buzra
18187 363 Naxhije Rrap Cycani
18187 363 Bajame Rrap Caushi
18218 502 Drande Fran Alijaj
18218 502 Gjyste Fran Alijaj
18218 502 Djela Fran Smajljaj
18264 135 Azbije Ibrahim Myrto
18264 135 Naxhije Ibrahim Aderi
18264 135 Veis Ibrahim Gjolena
18275 502 Drite Hasan Gashi
18275 502 Ali Hasan Hyseni
18334 502 Gani Ramadan Doda
18341 509 Sali Hamet Hoxha
18341 509 Fatime Hamet Dollani
18341 509 Kadene Ahmet Zeneli
18341 509 Nefaret Hamet Hoxha
18347 509 Besim Ismail Kasemi
18347 509 Isat Ismail Kasemi
18347 509 Sajme  Ismail Kasemi (osmanaj)
18347 509 Sabrie Ismail Bajraktari
18347 509 Drita Shemsi Qerimi
18347 509 Bashkim Shemsi Kasemi
18347 509 Nazmi Shemsi Kasemi
18347 509 Dashamir Shemsi Kasemi
18347 509 Lulzim Shemsi Kasemi
18360 509 Nezir Bajram Masha
18453 509 Shaqe Nik Moriq(ulaj)
18486 502 Kico Mitro Foti
18486 502 Mihal Mitro Foti
18486 502 Natasha Jorgo Prifti
18486 502 Arikli Jorgo Milo
18486 502 Suzana Jorgo Qendro
18486 502 Teuta Jorgo Qendro
18486 502 Aleksander Jorgo Qendro
18486 502 Anest Jorgo Qendro
18486 502 Florika Jorgo Qendro
18490 509 Gjeto Gjon Dekaj
18490 509 Ndosh Paloke Dekaj
18490 509 Paulin Zef Dekaj
18498 502 Qemal Hamid Lecini
18510 502 Lene Pal Nika
18538 135 Ernest Simon Legisi
18610 502 Zoje Qamil Dervishi
18610 502 Emine Qamil Azuni
18610 502 Hysen Qamil Lala
18622 509 Gjovalin Prele Prelaj
18673 509 Alketa Frang Ndoja
18690 509 Pal Llesh Kola
18690 509 Arben Llesh Kola
18690 509 Kastriot Llesh Kola
18690 509 Prena Llesh Kola(biba)
18691 502 Kurt Bilal Kola
18691 502 Kurt Bilal Kola
18701 502 Kurt Bilal Kola
18701 502 Kurt Bilal Kola
18737 502 Anton Nikolle Keka

18771 509 Marash Pjeter Balaj
18771 509 Vate Ukshin Zefi
18830 502 Marinaqi Jani Cullaj
18834 502 Pashko Prel Gjelaj
18849 509 Ferzije Zaim Peshkepia
18849 509 Lavderim Zaim Mazelli
18992 509 Fadil Islam Shehu
18992 509 Xhevrie Islam Bajraktari
18992 509 Lirie Islam Kola
18992 509 Ilir Haki Shehu
18992 509 Kujtime Haki Lleshanaku
18992 509 Aqif Haki Shehu
18992 509 Fitim Haki Shehu
19030 502 Jalldize Rexhep Rrugeja
19030 502 Xhaharije Rexhep Turku
19030 502 Nesrete Adem Gergaj
19030 502 Heroina Adem Mataj
19030 502 Dashurije Adem Koci
19033 509 Harrillo Klearko Gjikuria
19033 509 Lluka Klearko Gjikuria
19033 509 Katina Klearko Duni
19033 509 Vasiliqi Klearko Muco
19033 509 Zaharrulla Klearko Duni (gjikuria)
19043 509 Liza Llesh Kola
19043 509 Preng Llesh Kola
19047 509 Dede Ndue Kola
19051 502 Dile Bardh Ndreca
19054 509 Mimoza Gani Muka
19084 502 Ndoc Ndue Cunaj
19084 502 Shuk Nue Cunaj
19094 502 Gjergj Mark Gjini
19114 509 Valdete Shefqet Zalli
19114 509 Valentina Shefqet Madani
19114 509 Shkelqim Shefqet Rexhaj
19120 502 Mide Myrteza Temaj
19191 135 Petro Misto Zoto
19210 61 Hazis Adem Suci
19218 509 Petrit Hamit Jacelli
19218 509 Ramadan Hamit Jacelli
19228 509 Nadire Bajram Buzhiqi
19228 509 Sali Bajram Sata
19228 509 Ismail Hakik Sata
19228 509 Kadri Bajram Sata
19228 509 Nadire Bajram Buzhiqi
19238 502 Frrok Pjeter Frroku
19238 502 Marte Ndue Nikolli
19238 502 Prende Ndue Ndoci
19238 502 Gjon Ndue Caka
19238 502 Viktor Ndue Caka
19238 502 Ndue Pjeter Ndoci
19297 509 Shemsedin Allaman Vlesha
19311 297 Havushe Myqerem Ibrahimaj
19311 297 Xhafer Myqerem Klosi(murataj)
19311 297 Lirika Myqerem Saegebrecht
19311 297 Floresha Myqerem Mane
19311 297 Antoneta Myqerem Stringa
19311 297 Petrit Myqerem Klosi(murataj)
19311 297 Xhafer Myqerem Murataj
19311 297 Havushe Myqerem Ibrahimaj
19311 297 Lirika Myqerem Seagebrecht
19311 297 Petrit Myqerem Murataj
19311 297 Floresha Myqerem Mane
19311 297 Antoneta Myqerem Stringa
19350 509 Altin Elmas Sadikaj
19352 502 Gjin Mark Lekgegaj
19353 509 Kile RexhepVasha
19415 502 Jerina Haxhi Bedo
19417 135 Kasjani Foto Dhuci
19417 135 Grigor Foto Lezo
19417 135 Vasilika Foto Naci
19417 135 Charalampos Vasili Pappas
19417 135 Pyrros Vasili Pappas
19470 502 Nafie Zenel Jella
19489 497 Vjollca Hysen Delija
19518 497 Qerime Xhafer Lulja
19524 502 Sllavica Tomor Vaja
19524 502 Eglantina Tomor Grezda
19524 502 Zagoll/elvandaTomor Spahi
19524 502 Viktor Tomorr Spahiu
19524 502 Elvis Muhamet Spada
19524 502 Florian Muhamet Spada
19538 61 Dilfo Mazo Selmani
19538 61 Kano Mazo Bazaiti
19567 502 Bardhe Bib Skana
19567 502 Age Bib Ndreca
19636 502 Mide Ali Spahiu
19636 502 Armand Hamit Sefa
19665 509 Pushime Kadri Kociaj
19665 509 Fatbardha Kadri Gega
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19665 509 Aleks(ylli) Kadri Pashaj
19676 509 Vjollca Reis Tarka
19676 509 Olimbi Nuri Hazizaj
19676 509 Teferi Nuri Hazizaj
19676 509 Lavdosh Nuri Pashaj
19676 509 Bujar Eqerem Lutaj
19676 509 Jace Eqerem Lutaj
19676 509 Violeta Eqerem Isufaj
19676 509 Myrvete QeremPashaj
19692 502 HamzaJup Kazazi
19692 502 Lirije Jup Karagjozi
19724 502 Resul Gani Sinani
19724 502 Yllke Zenel Cipi
19724 502 Medi Zenel Bylkbashi
19736 196 Stela Robert Frasheri
19752 509 Zaje Xhemal Likrama
19780 509 Marie Zef Gjokolaj
19780 509 Lindita Pjeter Dedaj
19780 509 Ndue Pjeter Lleshi
19780 509 Roza Pjeter Lleshaj
19780 509 Frida Pjeter Lleshaj
19780 509 Mirjeta Pjeter Sulejmani
19820 509 Vahap Shaqir Zebi
19820 509 Zeliha Nuz Zebi
19820 509 Zenel Abdul Salkurti
19820 509 Dylber Abdul Salkurti
19820 509 Vahide Abdul Manja
19824 509 Verke Nuredin Aliaj
19824 509 Iljas Nuredin Shateri
19868 1015 Sami Seid Gjika
19868 1015 Myrteza Seid Gjika
19868 1015 Lumturije Seid Kamberi
19868 1015 Mimoza Seid Gjika
19868 1015 Mahmut Haxhi Gjika
19868 1015 Emin Haxhi Gjika
19868 1015 Beqir Haxhi Gjika
19868 1015 Zyhdi Haxhi Gjika
19868 1015 Nazmije Haxhi Hyka
19915 502 Engjellushe Qemal Loci
19915 502 Petrit Qemal Daja
19915 502 Marjana Qemal Daja
19925 502 Age Gjon Bilani
19925 502 Drande Gjon Nikolli
19925 502 Tonin Gjon Marshi
19925 502 Vera Gjon Dodaj
19925 502 Flora Gjon Jovanoska
19925 502 Ardiana Gjon Vasilevska
19925 502 Leze Gjon Lekgegaj
19936 196 Elion Balil Hoxhaj
19951 509 Qazim Col Rrahmani
19995 509 Ajet Sherif Trota
20025 502 Neki Dalip Lazri
20025 502 Myzejene Dalip Krosi
20025 502 Naim Atip Xholi
20025 502 Bashkim Ismail Lazri
20025 502 Elvana Ahmet Durici
20025 502 Mimoza Ahmet Durici
20025 502 Ronjet Ahmet Lazri
20025 502 Muzafer Avni Lazri
20067 509 Prend Ndrec Gjoni
20104 363 Violeta Ajas Rrukaj
20104 363 Liljana Ajas Konica
20104 363 Florika Skender Mucaj
20104 363 Pranvera Skender Celaj
20104 363 Robert SkenerGazepi
20104 363 Piro Neim Gazepi
20104 363 Bajram Neim Gazepi
20104 363 Mimoza Neim Ilias
20105 502 Astrit DilaverLamka
20119 135 Xhaneta Emin Harka
20119 135 Artur Emin Xhediku
20122 509 Age Nikoll Lleshaj
20122 509 Dode Nikoll Lleshi
20122 509 Gjon Nikoll Lleshi
20122 509 Rregjina Nikoll Gjaci
20122 509 Nikoll Preng Lleshi
20122 509 Roza Preng Tanushi
20122 509 Artan Preng Lleshi
20171 363 Emirjeta Mazar Xhelili
20176 509 Gjon Cun Kola
20176 509 Fran Zef Lleshi
20176 509 Lize Zef Nikolli
20176 509 Pashk Zef Lleshi
20176 509 Bardhok Zef  Lleshi
20176 509 Besnik Zef Lleshi
20176 509 Kujtim Zef Lleshi
20176 509 Mark Ndue Kola
20176 509 Pjeter Ndue Kola
20176 509 (zef)besmir Ndue Kola

20176 509 (pal)pavlin Ndue Kola
20176 509 Preng Ndue Kola
20176 509 Gjin Ndue Kola
20180 509 Ruzhdi Kadri Hoxha
20180 509 Azije Kadri Hoxha
20198 509 Nazmije Daut Gjylbegu
20198 509 Gezim Sulo Sejko
20198 509 Luljeta Sulo Krymi
20198 509 Merita Sulo Varfaj
20226 497 Ymer Islam Blloshmi
20228 509 Zef Pjeter Lleshi
20236 502 Merko Kanan Shoraj
20236 502 Hydai Kanan Shoraj
20236 502 Gjergji Kanan Shoraj
20236 502 Suzana Kanan Haderi
20236 502 Hiqmet Kanan Shoraj
20236 502 Shpetime Kanan Shoraj
20268 502 Bale Dalip Sala
20268 502 Ilir Sulejman Zuna
20268 502 Dhurata Sulejman Doci
20268 502 Burbuqe  Sulejman Gjiza
20271 497 Bardhyl Neki Alizoti
20273 509 Sherif Mustafa Cekrezi
20273 509 Faik Asllan Matjani
20273 509 Xhelal Sadi Xhameta
20279 509 Gjela Dod Lleshi(dodaj)
20279 509 Bardhok Dod Dodaj
20279 509 Llesh Dod Dodaj
20279 509 Gege Dod Dodaj
20285 502 Suate Mynyr Lazimi
20285 502 Olimbi Mynyr Ndreu
20285 502 Pranvera Mynyr Shehu
20285 502 Veri Mynyr Guri
20285 502 Flamur Mynyr Guri
20285 502 Bashkim Mynyr Guri
20285 502 Vjollca Mynyr Guri
20285 502 Ruhi Mynyr Guri
20285 502 Mehdi Mynyr Guri
20285 502 Meleq Haki Guri
20285 502 Hamide Haki Qefalia
20285 502 Hasan QeramDrini
20320 509 Piro Anastas Haxhistasa
20337 509 Amdi Shaban Gjyli
20337 509 Shpresa Koci Saliasi
20337 509 Liliana Koci Saliasi
20337 509 Lindita Koci Stafa
20337 509 Elvira Koci Saliasi
20337 509 Enderjeta Koci Dabulla
20337 509 Engjell Hajredin Xhafi
20337 509 Petraq Hajredin Xhafi
20337 509 Edmond NevrusGjyli
20337 509 Fatime Tefik Cuko
20337 509 Petraq Hajredin Xhafi
20345 509 Arben Sybi Cami
20352 502 Kole Zef Serrmi
20379 509 Dhurata Adem Krypa
20379 509 Mereme Adem Gumani
20379 509 Shpresa Adem Mosko
20379 509 Sami Adem Jahja
20379 509 Shejnaz Ali Shingjergji
20379 509 Bukuri Ali Kashari
20379 509 Mahmude Reshit Tola
20379 509 Fazilet Reshit Haxhimihali
20379 509 Pranvera Reshit Ruka
20379 509 Eduard Reshit Tola
20379 509 Nermin Reshit Tola
20379 509 Ermira Ymer Guda
20379 509 Valbona Ymer Abdihoxha
20387 509 Piro ZylyftarMukaj
20457 328 Ariana Jusuf Vogli
20457 328 Haxhi Ismail Vogli
20478 502 Hazis Ramazan Lika
20493 196 Cine Mark Coba
20540 502 Agim Perlat Gjoleka
20540 502 Drita Perlat Proko
20540 502 Atremida Muharrem Kociraj
20561 509 Selime KasemMuca
20561 509 Besim KasemHoxha
20561 509 Tafil Beqir Dingozi
20561 509 Vezihane Beqir Tufa
20561 509 Fatime Xhaferr Dedej
20561 509 Dilfiqare Xhaferr Uku
20561 509 Jonus Rustem Hoxha
20561 509 Pellumb Xhaferr Hoxha
20569 509 Xhaferr Liman Bruci
20571 61 Fatmire Lutfi Popa
20577 509 Alba Xhan Daja
20630 502 Esat Hajdar Conga
20630 502 Bektash Hajdar Congo

20630 502 Qerime Hajdar Rroshi
20630 502 Naferite Hajdar Hoxha
20630 502 Anife Hajdar Musaj
20630 502 Sheqere Hajdar Rroshi
20630 502 Misire Hajdar Zaimi
20645 502 Ramis Daut Dauti
20645 502 Naxhije Daut Noka
20645 502 Sakip Daut Dauti
20645 502 Mustafa Daut Dauti
20645 502 Fiqirete Daut Koltraka
20686 297 Thabit Riza Rusi
20686 297 Ormir Abdyl Rusi
20686 297 Vilma Abdyl Taipi
20686 297 Adrian Sidki Rusi
20686 297 Mimoza Sidki Daci
20686 297 Mirjame Sidki Taipi
20686 297 Shpresa Sidki Rusi
20686 297 Nermin Eqerem Tuzi
20686 297 Indira Eqerem Bala
20686 297 Gazjon Bahri Rusi
20686 297 Thabit Bahri Rusi
20709 196 Muharrem Adullah Mehmetaj
20709 196 Xhevdet AvdullaMehmetaj
20743 497 Gjylije Sait Taipi
20743 497 Xhavahir Isuf Fusha
20745 509 Xhevit Hasan Ormeni
20747 509 Mejmene Jusuf Hafizi
20747 509 Mirush TomorrJareci
20747 509 Henri TomorrJareci
20806 502 Vere Qamil Valteri
20806 502 Liljana Qamil Valteri
20806 502 Ilir Riza Noga
20806 502 Nihat Sul Kurti
20806 502 Behixhe Sul Kola
20806 502 Ylber Shefki Valteri
20807 502 Nihat Sul Kurti
20807 502 Behixhe Adem Kola
20807 502 Ilir Riza Noga
20807 502 Ylber Shefki Valteri
20807 502 Vere Qamil Valtere
20807 502 Liljana Qamil Valteri
20833 186 Hysni Zenel Lita
20833 186 Filscharije Zenel Lita
20833 186 Ali Zenel Lita
20833 186 Nurish Abdi Ahmati
20838 509 Sadri Rexhep Sylaj
20839 714 Lavdije Namik Dobi
20860 509 Bijal Ndoc Mirakaj
20860 509 Elena Ndoc Mirakaj
20880 509 Ndue Frrok Prenga
20890 509 Aida Murat Sheqeri
20890 509 Naime Mitat Reci
20890 509 Gezim Mitat Vorbsi
20890 509 Mereme Mitat Hoxha
20890 509 Sabrije Mitat Mara
20890 509 Hamide Mitat Faja
20890 509 Kozeta Muharrem Bogdani
20890 509 Shqipe Muharrem Katroshi
20890 509 Erim Fortuzi
20938 502 Gjok Pal Prendi
20955 135 Zyra Hasim Sadikllari
20955 135 Rubije Xhevat Bibaj
20955 135 Hysen Xhevat Sadikllari
20955 135 Zana Xhevat Sadikllari
20955 135 Ilir Xhevat Sadikllari
20961 509 Shpetim Qazim Burimi
20961 509 Mimoza Qazim Burimi
20961 509 Engjell Bashkim Burimi
20961 509 Valter Bashkim Burimi
20961 509 Fatbardha Bashkim Qatja
20961 509 Edmond Bashkim Burimi
20961 509 Arben Bashkim Burimi
20961 509 Lindita Bashkim Pazi
20961 509 Miranda Bashkim Burimi
20961 509 Ilir Bardhyl Burimi
20968 509 Bukurije Nexhip Mane(talelli)
20968 509 Nafije Nexhip Dervisha(talelli)
20968 509 Xhuma Nexhip Talelli
20968 509 Adil Nexhip Talelli
20992 502 Drita Ali Zela
20992 502 Fitnet Ali Hoxhalli
21019 497 Vlera Galip Cela
21019 497 Liljana Galip Juka
21019 497 Ilir Galip Juka
21055 509 Alfons Pjeter Deliaj
21055 509 Rita Pjeter Pjerza
21055 509 Pavlin Ndoc Vata
21055 509 Tereze Ndoc Vuka
21055 509 Flore Ndoc Nohemi

21064 509 Njac Gjon Vata
21064 509 Marije Gjon Daberdaku
21064 509 Luigj Gjon Vata
21067 1015 Fatmire Zejnulla Kokona
21204 186 Muhamed Daut Lazo
21204 186 Lirije Daut Vrapi
21220 509 Pjeter Nikolle Marku
21304 509 Pashk Pjeter Lala
21309 509 Pashk Pjeter Lala
21320 509 Mark Pjeter Mikaj
21321 509 Besnik Ahmet Osmaj
21321 509 Kujtim Ahmet Osmaj
21321 509 Bukurije Ahmet Lala
21337 502 Kole Nik Hili
21347 502 Lirije Osman Laci
21372 509 Xhevahir Gjergj Hysaj
21374 509 Fluturim Zyber Palloshi
21378 509 Drane Ndue Marku
21378 509 Gjela Ndue Cupi
21378 509 Drane Ndue Marku
21378 509 Gjela Ndue Cupi
21379 509 Isuf Bajram Llukaj
21379 509 Besmir Bajram Llukaj
21379 509 Amarelda Bajram Llukaj
21379 509 Alida Hamid Llukaj
21379 509 Ardiana Hamid Myrtezai
21379 509 Suela Hamid Llukaj
21379 509 Trojan Hamid Llukaj
21379 509 Vashe Riza Brahaj
21379 509 Esat Riza Llukaj
21379 509 Halit Riza Llukaj
21379 509 Xhaferr Riza Llukaj
21383 509 Nik Gjelosh Bujaj
21414 509 Bushe Hariz Veledi
21414 509 Violeta Hariz Shyti
21414 509 Izeir Hariz Veledi
21414 509 Bajram Hariz Veledi
21414 509 Ervehe Hariz Malaj
21414 509 Asllan Hariz Veledi
21436 509 Pellumb Abdulla Blloshmi
21440 502 Emin Sahit Maksuti
21440 502 Halil Ali Maksuti
21440 502 Hasan Ali Maksuti
21449 497 Tereze Gjek Luca
21449 497 Luigj Gjek Miri
21450 502 Pjeter Gjon Gjeta
21453 509 Marte Pashk Frroku
21456 509 Gezim Abdulla Dama
21456 509 Halit Qamil Kusi
21466 502 Drane Ndue Marku
21466 502 Gjela Ndue Cupi
21483 509 Zef Pjeter Xhajaj
21485 502 Nezabet Qemal Bezati
21486 509 Sentiljan Xhevalin Ndreu
21487 509 Sentiljan Xhevalin Ndreu
21489 509 Tonin Gjon Gjoka
21505 509 Mark Zef Dona
21518 509 Xhevahire Selman Bara
21523 502 Albina Nike Pacaj
21537 502 Prenda Pjeter Nikolli
21544 509 Arben Islam Hysa
21549 509 Lize Nikoll Gega
21549 509 Zef Mark Tuci
21551 509 Petrit Demirali Stermolli
21551 509 Lindita Demirali Gani
21551 509 Kujtim Demirali Stermolli
21551 509 Dashamir Kapo Topciu
21551 509 Bukurije Orhan Hasankolli
21556 502 Marash Kol Macotaj
21561 509 Dile Ndue Jaku(nikolli)
21561 509 Mara Ndue Jaku(marku)
21561 509 Gjelina Gjon Jaku(rabeli)
21561 509 Drita Gjon Jaku(bitri)
21561 509 Martine Gjon Jaku
21561 509 Zina Gjon Jaku(picaku)
21561 509 Nikoll Mhill Jaku
21561 509 Ndue Mhill Jaku
21561 509 Lirie    Mhill Jaku(bardhoku)
21561 509 Pashke Mhill Jaku(dedaj)
21561 509 Dritan Mhill Jaku
21561 509 Pjeter Mhill Jaku
21579 509 Luan Sulejman Kaba
21591 502 Merushe Refat Celaj
21591 502 Lime Refat Buzi
230400001 509 Mrike Dod Luli
230400001 509 Dila Dode Gjoka
230400001 509 Dava Dod Prenga
13245-a 502 Mrike Kros Gjikolaj
14547/20133 509/502 Qamil Asllan Shehu
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... kurrë nuk do të mundin të
bëjnë të njëjtën gjë, me atë që në
gjuhën metaforike quhet: "Ndërte-
sa virtuale e dijes shkencore".

Në këtë ndërtesë, janë dhe do të
mbeten të pavdekshme në përjetë-
si, si dhe kanë ardhur dhe do të
vijnë gjithmonë duke u lartësuar:
arritjet, vlerat dhe kontributet e të
gjithë shkencëtarëve, artistëve
dhe sportistëve, më të mëdhenj të
të gjitha kohëve, deri në ditët e sot-
me dhe në ditët  që do të vijnë.

Çdo kontribut i tyre, është një
gur i rëndë i skalitur  dhe i vendo-
sur  në themelet dhe muret krye-
larta të kësaj ndërtese dhe është
shumë herë më me vlerë, sesa  tone-
lata të tëra diamantesh, nga më të
rrallat dhe më të shtrenjtat në
botë. Çdo fushë dhe disiplinë sh-
kencore përbën një kolonë të fu-
qishme dhe të palëkundshme të
kësaj ndërtese që është më e larta
në univers.

Gjithçka e krijuar nga dora dhe
mendja e njeriut, duke përfshirë
edhe mrekullitë më mahnitëse, të
jashtëzakonshme dhe brilante, të
rralla dhe super të shtrenjta, qën-
dron e heshtur, kokulur, fëminore
dhe plot respekt, përpara
"ndërtesës virtuale të dijes së për-
jetshme shkencore".

Aty gjenden thesaret e arta, të
të gjitha zbulimeve, të ligjësive
universale të shkencave natyrore
dhe shoqërore, të shpikjeve, no-
vacioneve dhe racionalizimeve, të
drejtimeve efiçente  të sistemeve
demokratike, ekonomike e sho-
qërore, të prosperitetit  dhe pro-
gresit të gjithanshëm  të  të
gjitha fushave, në funksion të
përmirësimit të vazhdueshëm të
standardeve cilësore të jetës
njerëzore.

"Eureka", kaq tha Arkimedi e
kjo mjaftoi për ta vendosur emrin
e tij një herë e përgjithmonë në
kolonën e shkencave natyrore, që
mban rëndesën më të madhe       të
gjithë këtij shumëkatëshi virtual.
Krahas tij shohim emra të tjerë
mendjendritur si: Galilei, Njuton,
Maxwell, Nobel, Ajnshtajn dhe
Hawking në fizikë; Dekart, Lajbnic,
Dalamber, Lagranzh, Laplas dhe
Gaus në matematikë; Talesi, Pitag-
ora, Eudoksi, Euklidi, Euleri dhe
Lobaçevski në gjeometri; Alan Tur-
ing në shkencat kompjuterike;
Darvini  në biologji; Mendelejevi
dhe Marie e Pier Kyri në kimi;
Adam Smith, Alfred Marshall, Joan
Robinson dhe John Maynard Key-
nes në ekonomi.

Shkencat natyrore dhe ato
ekonomike,  nuk janë vetëm
sisteme të  përsosura dijesh, por
edhe mjete  të  pazëvendë-
sueshme  për të hulumtuar, ek-
sploruar e depërtuar ne të fshe-
htat e natyrës dhe ekonomisë,
për të ndërtuar saktë çdo sistem
dijesh, si dhe për të arritur  në
përfundime të sakta për çdo
sistem e studim të dhënash.

"Premtoj solemnisht se jetën
time do ta vë në shërbim të human-
itetit", Hypocratus.

Hipokrati  në mjekësi; Xhon
Kened dhe Margaret Thatcher, në
politikë;

Ndërtesa virtuale
e dijes shkencore

Aristoteli, Sokrati, Platoni  dhe
Niçe  në filozofi; Zigmund Froid në
psikologji;

Ia vlen të ndalojmë këtu për një
hapësirë të shkurtër letraro-artis-
tike.

Do të njihemi shkurt me ata që
i dhanë frymë nga fryma e tyre
kolonës së arteve         të bukura:
Omar Kahyam, Uiliam Shekspir,
Honore De Balzak, Viktor Hygo,
Franc Kafka, Zhyl Vern, Tolstoi
dhe Dostojevski në letërsi; Be-
thoven, Shtraus, Moxart, Luçiano
Pavaroti, Plaçido Domingo, Maikëll

Xhekson dhe Uitni Hjuston, në
muzikë;

"Teatri është gracka, ku shpirti
i mbretit kapet si laraska", SHEK-
SPIR.

Teatri, kinemaja dhe filmi janë
treshja e arteve që mbajnë një
kolonë të tërë të ndërtesës sonë
gjigande të dijes dhe kulturës në
shekuj.

Aty gjejmë të shkruar me shk-
ronja të arta, emra të tillë por jo
vetëm si: Ezopi, Eskili dhe Aristo-
fani në vargje dhe dramë; Tom
Hanks, Robert De Niro, Al Pacino,

Johny Depp, Leonardo Dicaprio
dhe Tom Cruise në fushën e akt-
rimit; Sergei Urusevski, Vittorio
Storaro, Gregg Toland, Gordon Wil-
lis, Christopher Doyle dhe Charles
Rosher në regjizurën kine-
matografike.

"Arti është gënjeshtra që na le-
jon të kuptojmë të vërtetën", Pab-
lo Pikaso.

Me këtë thënie Pikaso kërkon
t'u shpjegojë njerëzve të thjeshtë
sesi edhe piktorët, skulptorët e ar-
kitektët e meritojnë vendin e tyre
brenda kësaj ndërtese: Leonardo

Davinçi, Van Gogu, Rembrandi dhe
Pikaso në pikturë; Mikelanxhelo
në skulpturë; Andrea Palladio,
Antoni Gaudi, Santiago Calatrava
e Norman Foster në arkitekturë.

Por, atje qëndrojnë gjithashtu të
gjalla e të freskëta  edhe kontrib-
utet e rekordmenëve më të mëd-
henj olimpikë të të gjitha kohëve
dhe sporteve, të politikanëve krye-
sorë të ndershëm botërorë, të cilët
kanë hedhur themelet fondamen-
tale të sistemeve demokratike,
ekonomike e shoqërore dhe i kanë
drejtuar ato me eficiencë; të nobe-
listëve më të mëdhenj të paqes, sig-
urisë, stabilitetit dhe prosperitetit,
si dhe të kolosëve të sipërmarrjeve
gjigande të suksesshme botërore,
duke përfshirë  edhe  ata që i përka-
sin fillim-shekullit të XXI si:
Donald Tramp, Bill Gates, Lerri
Peixh, Steve Jobs, Mark Zucker-
berg e të tjerë.

"Gjeniu i ngjan çdokujt, e atij
askush", Balzak.

Ata, megjithëse u përkasin ko-
mbësive, nacionaliteteve apo gju-
hëve të ndryshme, kanë folur, fla-
sin dhe do të flasin përjetësisht me
të njëjtën gjuhë të përbashkët
ndërkombëtare. Dhe kjo është gju-
ha universale dhe e pavdekshme e
shkencës, muzikës, arteve dhe
sporteve. Këtë gjuhë përpiqen ta
mësojnë dhe dashurojnë të gjithë,
qysh atëherë kur njerëzit janë ende
fëmijë dhe sapo kanë filluar të he-
dhin hapat e para të jetës. Ky është
një proces i gjatë dhe i pafundmë
në fushën e përvetësimit të dijeve,
shkencës, artit  dhe sporteve  dhe
mund të krahasohet me  një ortek
dëbore, i cili fillon krejt rastësisht
nga disa thërrmija  të vogla dhe
vazhdon përgjatë lëvizjeve
rrokullisëse, derisa  rritet pa masë,
por ndërsa ai në fund të procesit
shpërbëhet në miliona thërrime, të
cilat shuhen dhe zhduken  shumë
shpejt pa lënë asnjë gjurmë, dija
universale e të gjitha fushave të
jetës, formohet, rritet, integrohet,
konsolidohet dhe mbetet e përjet-
shme, duke tentuar të shtojë sa-
dopak më shumë lartësinë dhe
bukurinë e "ndërtesës virtuale të
dijes së përjetshme shkencore", e
cila ka qenë dhe do të jetë shtëpia e
përbashkët  mikpritëse, frymëzue-
se, bujare dhe e dashur për të gjithë.

Të gjithë këta emra të mëdhenj
e të tjerë mendjendritur të ngjas-
hëm me ta për veprimtarinë e tyre
madhore në dobi të njerëzimit, të
cilët jetojnë në ndërtesën tonë vir-
tuale të dijes shkencore, kanë kon-
tribuar dhe do të vazhdojnë të kon-
tribuojnë pafundësisht për
përmirësimin e vazhdueshëm të
standardeve  cilësore të jetës së
shoqërisë njerëzore, por
megjithëse ekonomikisht kanë për-
fituar infinit herë më pak prej saj,
kanë fituar lavdinë e përjetshme,
madhështinë dhe pavdekësinë, si
dhe statusin më të ndritur, të pran-
uar e miratuar unanimisht nga
mbarë njerëzimi, atë të të qenit gje-
ni dhe superelitë, të ngritur në
majën më të lartë të piramidës së
vlerave pozitive të shoqërisë njerë-
zore, prandaj ata  kanë merituar
dhe do të meritojnë përherë në
përjetësi: respekt, nderim dhe
mirënjohje pa kufi.
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... dhe e sjell nga shkolla në shtëpi,
autovetura që i dhuroi kryeminis-
tri baba(gjysh)xhan, pasi kishte
lexuar letrën e tij mjaft prekëse për
babagjyshin e Vitit të Ri 2018. E
meritonte Leo këtë përkujdesje
kryeministrore, qoftë edhe për fak-
tin se me gjithë problemet e mpre-
hta shëndetësore, ai është nxënës
i shkëlqyer. Dhe jo vetëm kaq, por
në karrocën e tij me rrota ai mban

edhe motrën tremuajshe, për t'i
ardhur sadopak në ndihmë mami
Angjelës, që s'resht së dhuruari
dashuri të pakufishme për të birin
e vetëm.

Leo, ky fëmijë shumë i fortë dhe
shumë inteligjent, ndonëse ka për-
balluar 14 operacione, asnjëherë
s'e ka humbur shpresën që një ditë
edhe ai do të mundë të ecë me këm-
bët e veta si gjithë bashkëmosha-
tarët e tij. Madje, ashtu siç preku
ëndrrën tek "E diela shqiptare" në
TV "Klan", kur në rubrikën e fund-
vitit të kaluar "Ka një mesazh për
ty", si babagjysh u paraqit kryemi-
nistri Rama, duke i premtuar au-
toveturën për në shkollë, kukullën
për motrën, Lean dhe shërbimin
falas të masazherisë, ai ka të drejtë
të ëndërrojë që një ditë të mund
të bëhet i famshëm si futbollisti
fenomenal Lionel Mesi, ëndërr të
cilën e pohoi edhe në ditën e ndër-
rimit të viteve në rubrikën "Ka një
mesazh për ty". I ftuar special ish-
te kryeministri Edi Rama, i cili
pasi ka dëgjuar historinë tron-
ditëse, i impresionuar njëherësh
nga 9-vjeçari kurajoz Leart Hasan-
llari, nuk ka nguruar t'ia plotësojë

Opinioni i   Ditës

Leo, Eriglisa dhe
kryeministri baba(gjysh)xhan

atij dëshirat si "babagjysh" i Vitit
të Ri.

Në të njëjtën pozitë u shfaq kreu
i ekzekutivit shqiptar edhe për-
ballë Eriglisës, vajzës nga Laçi që i
përket komunitetit egjiptian. Ajo
është 26 vjeçe. Ka mbaruar stu-
dimet e larta për mësuesi dhe
vazhdon masterin për mësuese. Si
përfaqësuese e komunitetit egjip-
tian, ajo pohon se ky komunitet
përballet me vështirësi. Familja e
saj përbëhet nga 6 pjesëtarë,
prindërit dhe 4 fëmijë. E pyetur
nga Gjebrea se si ka qenë fëmijëria
e saj, Eriglisa u përgjigj kështu:
"Prindërit e mi gjatë gjithë jetës së

tyre kanë mbledhur hekurishte të
ndryshme, bidonë dhe kartonë,
pasi ka qenë e vetmja mundësi.
Fëmijëria ime ka qenë shumë e
vështirë".

Por vështirësia më e madhe për
të ka qenë braktisja dhe mopërfill-
ja nga pushteti vendor. Është
vërtetë tronditëse përgjigja që ka
marrë nga autoriteti vendor i
Bashkisë së Laçit, kur ajo ka sh-
kuar t'i kërkojë punë pasi është
diplomuar për mësuesi, ndërsa i
është ofruar profesioni i fshesares
për të pastruar rrugët e qytetit
gjatë natës! Por, siç pohoi Eriglisa,
jo të gjithë pushtetarët janë të të
njëjtit rang. Për herë të parë ajo
provoi t'i gëzohej profesionit të
mësueses, falë përkujdesjes të ish-
ministrit të Punës e Çështjeve So-
ciale, Erion Veliaj (sot kryetar i
Bashkisë së Tiranës) që i ofroi prak-
tikën mësimore për gjashtë muaj
në një shkollë të Laçit.

E etur për dije, ajo deri në fund
të vitit që sapo u mbyll, krahas
punës vazhdonte edhe studimet
master, duke e përballuar koston
financiare të tyre nga një kredi
bankare.

Nga Halil Rama
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Keni dëshirë të vendosni më shumë mirëk-
uptim me personin e zemrës, që do t'ju
kuptojë menjëherë dhe do t'ju dëgjojë. Keni
përkrah një partner vërtet të veçantë. Do të
rrisni rrethin e të njohurve dhe do të krijoni
kontakte të shumta me njerëz të ditur.

Nëse në të kaluarën jeni tërhequr për të
qenë vetëm, tashmë keni dëshirë të zbav-
iteni në grup, duke pranuar çfarëdolloj ndry-
shimi. Ndryshojini pikëpamjet tuaja për t'ju
përshtatur atyre të partnerit tuaj, nëse nuk
janë të njëjta.

Kini kujdes dhe mos i hidhni shumë ben-
zinë zjarrit të lojërave të pushtetit dhe keqk-
uptimeve. Jini të drejtpërdrejtë dhe të sin-
qertë dhe do të arrini shpejt të gjitha objek-
tivat që i keni vënë vetes. Kërkoni qartësi
në raportet në punë.

Tensionet e lidhura me probleme profesio-
nale do të lehtësohen vetëm nga ëmbël-
sia e personit të zemrës, që sot do të jetë
më e theksuar. Nuk ndiheni të qetë brenda
vetes, sepse nuk arrini të zgjidhni midis dy
pretendentësh që ju kanë magjepsur.

Mund të keni ndonjë dhimbje dashurie.
Ndoshta duhet të pyesni veten nëse pak a
shumë në mënyrë të pavetëdijshme nuk
jeni ju që i kërkoni shqetësimet... Marsi në
bashkëveprim me Venusin do t'ju favorizojë
në ndërmarrjen e projekteve të reja. Filloni
punën menjëherë.

Më të paqtë a më pak agresiv, edhe pse
duhet të qortoni dikë që nuk është shumë i
vëmendshëm. Vëreni veten gjithmonë në
pozicionin e tjetrit, përpara se ta kritikoni.
Në çastin më të posaçëm do të dini gjith-
monë t'i rimerrni në dorë frerët e situatës.

Nëse nuk jeni të sigurt për ndjenjat tuaja,
mos hyni në lojë. Rrezikoni të krijoni ndon-
jë situatë të pakëndshme, për të cilën
mund të pendoheni. Përpara se t'i futeni
kokë e këmbë një ndërmarrjeje, do të ishte
mirë të vlerësonit të mirat dhe të këqijat.

Një e fshehtë sot, një fshehtë nesër, rrez-
ikoni të mos mbani më mend se cila ësh-
të kështjella e fantazisë që keni ndërtuar.
Më mirë të ktheheni në realitet. Nëse keni
në mendje një lidhje nga e kaluara, mos
u angazhoni për të ardhmen, madje as
në të tashmen.

Nëse jeni duke jetuar një histori të bukur
dashurie, bëni kujdes për të mos komp-
likuar atë që është e thjeshtë dhe e drejt-
përdrejtë. Kush është beqar ka mundë-
si të shkëlqyera për një takim të kënd-
shëm. Organizoni një shëtitje në natyrë
për të medituar mbi zgjedhjet e fundit që
keni bërë.

Për sa u përket ndjenjave, duhet të zgjidh-
ni me zgjuarsi personat që frekuentoni,
nëse nuk doni të humbni kohë me lidhje
që nuk ju përmbushin. Do të kuptoni se
realiteti, të cilit me raste prireni t'i shman-
geni, është më i mirë sesa ëndërrimi!

Nuk duhet të ngadalësoni ritmin për të re-
alizuar një projekt me sukses. Ndoshta do
t'ju duhet një kohë e gjatë, por ç'rëndësi
ka. Jeni në çift. Neptuni do t'ju ndihmojë të
stabilizoheni dhe të ndërmerrni rrugën e
qëndrueshmërisë.

Urani në bashkëveprim me Saturnin ju
mbështet dhe ju dhuron intuitën dhe aftës-
inë për t'u marrë vesh me të gjithë, edhe
me heshtje. Mos merrni përsipër shumë
angazhime që e dini se nuk keni mundësi
t'i menaxhoni. Mësoni të thoni 'jo'.

Edhe për Eriglisën qe krejt e
pabesueshme ajo që arriti pikër-
isht në ditën e ndërrimit të viteve,
kur nga kryeministri Rama iu of-
rua vendi i këshilltares së minis-
tres të Çështjeve Sociale. E kush
më mirë se ajo, që megjithëse ka
provuar barrën e rëndë të vua-
jtjeve të shumta familjare ka arri-
tur të shkollohet pothuajse në të
gjitha nivelet, mund ta këshillojë
ministren në fjalë!

Siç pohoi kryeministri Rama,
Leo dhe Eriglisa janë Shqipëria
reale, ndaj dhe mediat tona, au-
dovizive dhe ato të shkruara duhet
t'u japin më shumë zë dhe figurë

këtyre njerëzve.
Disa nga TV kombëtare e pub-

like, në rubrika e emisione të tilla
si "Njerëz dhe fate", "Ka një me-
sazh për ty", etj., "Koha për t'u zg-
juar" "Ora juaj" etj., si edhe shtypi
i shkruar, thuajse çdo ditë e javë
kanë evidentuar me qindra raste
fatkeqësh, por jo në çdo rast kon-
statohet më pas përkujdesja e du-
hur nga instancat përkatëse. Ësh-
të koha që këto struktura, qen-
drore apo lokale të mbajnë shënim
nëpërmjet emisarëve të tyre për
rastet që publikon media dhe të
bëjnë të gjitha përpjekjet për t'u
ardhur në ndihmë njerëzve në
nevojë.

Shembulli më sinjifikativ është
Bashkia e Tiranës dhe vetë krye-
bashkiaku Veliaj, që nuk nguron
të shërbejë edhe vetë në mensat
sociale dhe ku tregohet
përkujdesje maksimale për shtre-
sat vunerabël. Përparësi këtu i
jepet strehimit social dhe dhënies
së bonueseve për rastet më evi-
dente. Por ashtu siç vepron Bash-
kia e Tiranës, është koha që politi-
ka jonë t'i largohet konfliktuali-
tetit dhe të mendojë e punojë për

ndërtimin e një shteti social, për
të cilin, sot më shumë se kurrë
kanë nevojë Shqipëria dhe sh-
qiptarët. Po ashtu, janë me dh-
jetëra fondacionet që kanë bërë
emër në këtë fushë, sidomos
"Fundjave ndryshe" e "Vullnetarët
e rinj të Tiranës", duke u fokusuar
tek familjet më në nevojë. Por edhe
këto fondacione e shoqëri kanë
nevojë për mbështetjen e duhur
qeveritare. Vetëm kështu do të pa-
kësohen sadopak vuajtjet dhe
dhimbjet njerëzore të njerëzve në
nevojë, për të cilat statistikat, edhe
ato zyrtare, flasin se janë të
shumtë.

Politikat sociale mbulojnë të
gjitha dispozitat dhe masat që syn-
ojnë të parandalojnë, të mënjan-
ojnë ose të lehtësojnë situatat e
varfërisë dhe problemet sociale, në
nivel individual ose kolektiv, ose që
kërkojnë të favorizojnë mirëqenien
e grupeve më të brishta të sho-
qërisë. Një politikë sociale efikase
ndihmon individët të jetojnë pa
ankthe dhe të përshtaten me
mundësitë e reja të rritjes
ekonomike. Në të kundërtën, një
politikë e keqe sociale është si-
nonim i mbetjes në varfëri ose i
përjashtimit social.

Është koha kur legjislativi dhe
ekzekutivi shqiptar t'u rikthenen
politikave sociale, të cilat në kup-
timin e ngushtë, përcaktojnë ma-
sat që shërbejnë drejtpërdrejt në
luftën kundër varfërisë ose paran-
dalimit të saj, në rradhë të parë
sigurimet shoqërore dhe ndihma
shoqërore, si dhe pagesa të tjera në
mvartësi të burimeve të
mundëshme. Mbi të gjitha Shteti
Social bazohet mbi solidaritetin
midis grupeve shoqërore të ndry-
shme dhe në kërkimin e drejtësisë
sociale.
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Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Ndan kapitujt
8. Emri i Gonçarov.
12. Eshtë e hollë dhe therëse.
13. Inicialet e Stone regjisor.
14. Eshtë edhe ajo mistral.
15. Kryeqyteti i Marokut.
16. Ki Moon në OKB.
18. Eshtë lloj papagalli.
19. Një pjesë e amerikanëve.
20. Gjysmë tandem.
21. Hapet me trapano.
23. Një sigël maunesh.
24. Ishte djali i Odiseut.
26. Eshtë sherr në shtyp.
27. Artikull spanjol.
29. Eshtë zog i verdhë.
30. Mund të jetë kuzhine.
31. Inicialet e Lattuada regjisor.
33. Eshtë shtet i papës.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Njeriu që vepron qëndron më pranë
njerëzve se sa njeriu që shkruan
dhe është në dorën e njerëzve që
idetë e reja, të përkthehen në
gjuhën e ashpër të veprave.

(Rudru Uillson)

- Dhimbja e nxit njeriun të mendojë. Mendi-
mi e bën njeriun të mençur. Mençuria e bën
jetën të lehtë.

- Për të pasur sukses, dëshira jote për suk-
ses duhet të jetë më e madhe se frika nga
dështimi... Bill Cosby

DA VINÇI
- I thashë Zotit, “Më ruaj nga

armiqtë” dhe fillova të humbas
miqtë...

- Mos akuzo njerëzit për
zhgënjimet e tua, akuzo
veteveten që ke pritur shumë nga
njerëz që s'duhej të prisje asgjë.

- Vdekja e pyet Jetën: Pse ty të
duan kaq shumë dhe me
çmenduri, ndërsa mua më
urrejnë? Jeta: Sepse unë jam një
gënjeshtër e bukur, ndërsa ti je
një realitet i hidhur.

HORIZONTAL
1. Janë llogari.
8. Kufizojnë një trup.
10. Janë nocionet e para.
13. Janë vendet si Katari.
14. Shkruajnë nga e djathta në të majtë.
16. Një pije... dardhe.
17. Janë me marka në armatura.
19. Artikull spanjol.
20. Një pjesë e sadistëve.
22. Janë shemra.
25. Mund të jenë informacioni.
27. Fillojnë javën.
28. Janë gratë në Marrakesh.
30. Janë dhoma.
32. Një Ardian guvernator i Bankës.
33. Demek s'ka kufij.
35. Janë centralet si Chernobyl.
38. Mbyllin një dyqan.
40. Një impiant hi-fi.
42. Rolet pa re.

44. Një pjesë e parlamentit.
46. Kufizojnë një send.
47. De Filippi e Amici.
49. Pagëzoi Shën Palin.
52. Ushtrohet një me trysni.
54. Victorien dramaturg.
55. Eshtë edhe ai i Zi.
56. Fillojnë tatëpjetën.

VERTIKAL
1. Hunt aktore.
2. Nolde piktor
3. Gjysmw siklet.
4. Marsi në Areopag.
5. Janë antena satelitore.
6. Rrihet në fund.
7. Pak tebaizëm.
8. Janë taksat.
9. Një test.
10. Ferrara regjisor.
11. Eshtë luftë.
12. Kufizojnë citatet.
15. Një lëndë e organizmit.
18. Quheshin edhe Eumenide.

21. Ai i bardhë është quajtur David Bowie.
23. Eshtë si baba.
24. Julia i Familja Addmas.
26. Jules shkrimtar.
28. Mafia pa zë.
29. Role pa zë.
31. Eshtë zbukurim në skenë.
33. Inicialet e Morricone-s.
34. Irene aktore.
36. Kufij në Oslo.
37. George shkrimtare.
39. U shkrua nga Emile Zola.
41. U shit për një pjatë thjerza.
43. Film shqiptar.
45. Me të nxjerrin trarë.
47. Bega komik.
48. Eshtë yll i skuadrës.
50. Fillojnë ndeshjen.
51. Satelit i Uranit.
52. Inicialet e Dukas kompozitor.
53. Mbarojnë fare.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

35. Mbeten në fund.
36. Pesci aktor.
38. Unë dhe ti.
39. Jepet për hartim.
41. Kërkohet nga poeti.
43. Rastisin në krye.
44. Eshtë edhe ai i Kuq.
46. I dha fillin Tezeut.
48. Në krye të armatës.
49. I vetmi në orar.
51. Eshtë ai që premton të bëhet as.
52. Leblanc që krijoi Arsene Lupin.

VERTIKAL
1. Një bukanier.
2. Mosketieri jezuit.
3. Janë zënë në lustë të tillë.
4. Pak analogji.
5. Gishti pa shi
6. Në radhë të parë.

7. Tiriac që qe tenist.
9. Tregohet nga busulla.
10. Kaçaturian kompozitor.
11. Fillojnë natën.
16. Vallëzon me tutu.
17. Janë ata që nuk kanë shumë gjak.
18. Mund të jenë kursimi.
20. Janë katër në violinë.
21. Janë vendet e pazëna.
22. Në mes të Edgar dhe Poe.
24. Janë ato që na përkasin.
25. Këngëtare italiane.
26. Një pjesë e pavijonit.
27. Braktisi Didonën.
28. Mune të jenë lubrifikantë.
32. Lumë në Francë.
34. Kush është... do të pijë.
37. Nolde piktor.
40. Parashtesë zvogëluese.
42. Zanore arabe.
43. Rastet pa set.
44. Pak dramatike.
45. Maket pa kufij.
47. Inicialet e Nolte aktor.
48. Inicialet e Moravia-s.
50. Kështu përfundin një polic.
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19 20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32 33

34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25

26 27

28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52

18 3 1 6 9 8 11 8 16 4 8

18C 5 16 4 12 7 3 2 1 14

8 I 6 3 11 8 8 9 6 1

3 R 9 5 2 7 3 12 8 9 13 12

9 K 5 5 2 7 3 1 4 8 15 1 4

9 6 8 12 8 9 7 6 10

4 3 5 9 7 8 3 5 12 8 9 7

3 16 1 6 4 7 15 8 4 1

8 4 1 6 6 1 16 7 7 12 1

13 6 7 11 1 7 4 1 18

11 1 7 17 7 1 12 6 8 17 1

10 13 4 13 3 8 16 4 7 4 1 3
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