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Historia e filozofit shqiptar, që humbi familjen nga torturat në diktaturë 
Kishte lënë këtej familjen 
që e humbi, kur komunizmi 
mbyste vendin në vetminë 
e vet. Instituti i Studimit të 
Krimeve dhe Pasojave të Ko-
munizmit (ISKK) lajmëron 
botimin për së afërmi të 6 
librave fi lozofi kë të fi lozofi t, 
shkrimtarit e poetit ...

E nisi jetën si biri i një 
hoxhe, duke u ush-

qyer përditë me vargjet 
kuranore. Pas studimeve 
në Sorbonë e jo vetëm, 
Isuf  Luzaj do të bëhej fi lo-
zof. Pothuaj e gjithë jeta e 
tij shkoi larg Shqipërisë. 
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Presidenti, pritje për trupin diplomatik: Konsideroni zgjerimin

Negociatat, Meta: Mazhoranca e opozita
të përmbushin me përgjegjësi detyrimet

Kryetarja e LSI-së, letër ambasadorëve të SHBA e BE: Votuam reformën nëpërmjet garancisë suaj

Kryemadhi: PS po kap drejtësinë, do ketë pasoja
"Roli juaj, i rëndësishëm për një klimë politike larg konfliktualitetit"

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta u kërkoi dje

gjatë një pritjeje me trupin
diplomatik të gjitha
vendeve anëtare të BE-së
të "konsiderojnë me
peshën e merituar politiko-
strategjike vendimin për
kalendarin e ri të zgjerim-
it të BE-së drejt rajonit
tonë". "Shqipëria ndodhet
në një moment kyç të
rrugëtimit të saj evropian.
Ne kemi pritmërinë legji-
time që në 6-muajt e ardhs-
hëm të çelim negociatat e
anëtarësimit me Bash-
kimin Evropian. Është me
rëndësi jetike për Sh-
qipërinë dhe rajonin tonë
të ndërtohet një agjendë
gjithëpërfshirëse edhe me
afate inkurajuese anëtarë-
simi në BE", u shpreh
Meta. Veç BE-së, ai u kërkoi
partive politike në Sh-

qipëri që të përmbushin me
përgjegjësi maksimale dety-
rimet e tyre. "Çelja e negoci-
atave gjatë presidencës bull-
gare na kërkon shumëfish-
imin e përpjekjeve të për-
bashkëta për të garantuar sig-
urinë në rrugën e përbashkët

evropiane të vendit. Ndaj,
konfliktet dhe fryma përjas-
htuese duhet t'i lenë vendin
bashkëpunimit dhe dialogut
politik për të arritur rezul-
tate më të prekshme e të be-
sueshme për reformat e
kërkuara, sidomos në 5 prior-

itetet kyçe, duke nisur me
reformën në drejtësi dhe
luftën kundër krimit të or-
ganizuar, korrupsionit, të
drejtat e pronës, reforma e
drejtë në administratën pub-
like dhe respektimi i të
drejtave të njeriut", u shpreh
presidenti. Ai tha se sh-
qiptarët presin ngritjen e in-
stitucioneve të reja të drejtë-
sisë. "Ndaj, zbatimi i reformës
në mënyrë transparente, të
përgjegjshme e të paanshme
kërkon dialog dhe bash-
këpunim të qëndrueshëm e
të sinqertë për të garantuar
pavarësinë, besueshmërinë
dhe qëndrueshmërinë e insti-
tucioneve të reja të drejtë-
sisë", tha Meta.

Darina Tanushi

Kryetarja e Lëvizjes So
cialiste për Integrim,
Monika Kryemadhi,

iu drejtua dje me një letër
dy ambasadorëve të SHBA-
ve dhe BE-së për t'i kërkuar
garanci për ndryshimet
kushtetuese, propozuar në
Kuvend. "Sjellja arrogante e
mazhorancës ka minuar
rëndë dialogun politik dhe
veprimi më i fundit i
zgjedhjes në mënyrë të
njëanshme të kryeprokuror-
it të përkohshëm vetëm me
69 vota të mazhorancës, kur
duhet të votohej së paku me
3/5 e anëtarëve të Kuvendit,
në shkelje të hapur të Kush-
tetutës e të ligjit, ishte një
veprim kulmor. Kjo gjithash-
tu ka ulur mjaft besimin e
qytetarëve te reforma në
drejtësi, pasi kredoja e kësaj
reforme ishte paanësia, pro-
fesionalizmi dhe jo kapja
politike", thuhet në letrën e
firmosur nga Kryemadhi,
për Donald Lu e Romana
Vlahutin. "Një moment i pa-
tolerueshëm është përbuzja
e opinioneve të dhëna nga
ONM për kandidatë të cak-

tuar nga sekretari i
përgjithshëm i Kuvendit
(ish- sekretar i përgjithshëm
i ministrit Tahiri), ky i fun-
dit megjithëse ONM është
shprehur shumë qartë se
kandidatë të caktuar si psh.,
kandidati i shoqërisë civile,
z. Alfred Balla, i cili sipas
ONM përveçse nuk plotëson-
te kriteret ligjore, nuk kish-
te as dhe integritet moral,
përkundrazi kualifikohet
nga sekretari i përgjithshëm

dhe klasifikohet i pari. E njëj-
ta gjë dhe për kandidatin
tjetër, z. Andi Muratej,
ndërkohë që znj. Qinami, e
klasifikuar e para dhe e vet-
mja që plotësonte të gjitha
kriteret, klasifikohet e fun-
dit nga sekretari i përgjiths-
hëm", detajohet në letër.
"ONM përfaqësonte praktik-
isht monitoruesin dhe pjesë-
marrësin aktiv të BE dhe
SHBA në proces si garant të
tij dhe aktualisht kjo garan-

ci për fat të keq nuk ekzis-
ton më", shprehet Kryema-
dhi. Sipas saj, "të gjitha vep-
rimet e mësipërme të
mazhorancës janë të një lin-
jë politike, që ka prioritet
kapjen e drejtësisë. Kjo do të
ketë pasoja të rënda politiko-
shoqërore për vendin, si dhe
për pritshmërinë e qyteta-
rëve për një sistem drejtësie
të paanshëm dhe të pakor-
ruptuar". Më tej, Kryemadhi
u ka renditur ambasadorëve
edhe propozimet e bëra në
Kuvend për ndryshimet
kushtetuese, duke u thënë
se për shkak të sjelljes së
mazhorancës e ka bërë
shumë të vështirë komuni-
kimin dhe bashkëpunimin
politik mes mazhorancës
dhe opozitës.
NDRYSHIMET

"1.Të anulohet akti anti-
kushtetues i zgjedhjes së
Prokurorit të Përgjithshëm
të përkohshëm. 2. Të plotë-
sojmë vakumin kushtetues
dhe ligjor për zgjedhjen e një
Prokurori të Përgjithshëm
të përkohshëm, në kushtet e
mungesës së KLP-së. 3. Pas
plotësimit të vakumit kush-
tetues dhe ligjor, të bëjmë
përpjekje serioze institucio-
nale për të caktuar në

mënyrë konsensuale një
Prokuror të Përgjithshëm të
përkohshëm, që i është nën-
shtruar paraprakisht pro-
cesit të vetingut me proce-
durë të përshpejtuar. 4. Of-
rimin e mundësisë së
zgjedhjes së kandidatit më të
mirë, nëpërmjet një me-
kanizmi efikas zhbllokues,
në rast se nuk arrihet kon-
sensusi në Kuvend, për të
shmangur përdorimin poli-
tik, qoftë edhe nga opozita, të
këtij procesi", janë këto pro-
pozimet e renditura në letër
nga Kryemadhi. "LSI është e
gatshme që për çështje me

prioritet madhor kombëtar,
edhe pse mes vështirësish
komunikimi, të gjejmë
zgjidhje të përbashkëta në
interes të qytetarëve", thek-
son kryetarja e LSI-së. "Re-
formën që votuam me 140
vota dhe 7 ligjet e paketës së
reformës në drejtësi,
nëpërmjet garancisë suaj si
BE dhe SHBA, ne si LSI i
votuam pa asnjë mëdyshje.
Partia Demokratike ishte
ajo, e cila nuk votoi disa prej
ligjeve dhe koha tregoi që
konstatimet e tyre ishin të
drejta. Dëshirojmë t'ju sig-
urojmë se do të jemi gjith-
monë promotorë të dialogut
dhe konsensusit, duke e pa-
sur procesin e Integrimit
Europian si pjesë të ADN
tonë, jemi të gatshëm të kon-
tribuojmë në implemen-
timin sa më korrekt të re-
formës në drejtësi", mbyllet
letra e Kryemadhit. "Në këto
momente delikate për të
ardhmen europiane të Sh-
qipërisë, roli juaj është
shumë i rëndësishëm për
krijimin e një klime politike
të re, që largon konfliktuali-
tetin dhe konsolidon kul-
turën e zbatimit të ligjit dhe
veçanërisht të reformës në
drejtësi", thuhet në letër.

DONALD LU
Ambasadori i SHBA-ve
në Tiranë, Donald Lu,
tha dje në një intervistë
se për kapjen e
'peshqve të mëdhenj',
"nuk duam premtime,
duam rezultate. Njerëz
seriozë në qeveri dhe
në opozitë kërkojnë
rezultate. Kjo përpjekje
ka mbështetjen e plotë
të prokurorëve federalë
të SHBA dhe agjencive
ligjzbatuese amerikane,
ka edhe mbështetjen
time të plotë".
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Ministria e Jashtme ruse i kundërpërgjigjet kryeministrit shqiptar: Hap konflikte

Deklaratat e Ramës për Kosovën e
Maqedoninë, Rusia: Platformë e urryer
"Ambicie, që vënë në pikëpyetje territore"

Mblidhet grupi i punës për strategjinë e diasporës

Majko: Statistika për shqiptarët
që jetojnë jashtë vendit

Fondi për diasporën, bashkëpunimi me FMN dhe IN
STAT dhe përgatitja e një plani kulturor për diasporën

ishin mes çështjeve kryesore të diskutuara në takimin e
tretë të grupit të punës për hartimin e Strategjisë Ko-
mbëtare për Diasporën dhe të Planit të Veprimit. Minis-
tri i Shtetit për Diasporën, Pandeli Majko, vuri theksin te
problematikat që prekin
mësuesit e studentët e di-
asporës, dëgjoi komentet e
gjithashtu sugjerimet e për-
faqësuesve të ministrive të
ndryshme lidhur me propo-
zimet për strategjinë, duke
u ndalur kryesisht tek prob-
lematikat që prekin më-
suesit e studentët e di-
asporës. Ministri Majko
theksoi gjithashtu nevojën
e bashkëpunimit me IN-
STAT për statistikat mbi sh-
qiptarët jashtë vendit. Ndërkohë, takimi i radhës u cak-
tua në datën 16 shkurt. Diaspora shqiptare do të ketë tani
e tutje edhe një mbështetje të fortë, të rregulluar nga një
kuadër ligjor. Këshilli i Ministrave miratoi të premten, më
12 janar 2018, Projektligjin për Diasporën ku detajohen rreg-
ullat dhe kompetencat e autoriteteve shtetërore përgjegjëse
për marrëdhëniet me shqiptarët jashtë vendit.

Përfaqësuesja e Përhershme, Besiana Kadare merr mandatin

Shqipëria zgjidhet zv.presidente e
Bordit Ekzekutiv të Agjencive të OKB

Darina Tanushi

Ministria e Jashtme
ruse reagoi për de
klaratat e kryemi-

nistrit shqiptar, Edi Rama,
gjatë përvjetorit të FRESSH-
it, të dielën e shkuar. Kryem-
inistri Rama foli për rolin që
ka pasur qeverisja e tij në
miratimin e ligjit të dygju-
hësisë në Maqedoni, apo
edhe në përfshirjen për kr-
ijimin e UÇK-së gjatë luftës
së Kosovës. "Ne u kushtuam
vëmendje deklaratave të
Kryeministrit të Shqipërisë,
Edi Rama, më 14 janar,
lidhur me përfshirjen në
formimin e Ushtrisë Çlir-
imtare të Kosovës dhe 'bete-
jën për Kosovën' si dhe kon-
tributin vendimtar të PS-së
në procesin e futjes në Kuv-
endin e Republikës së Maqe-
donisë të Ligjit 'Për për-
dorimin e gjuhëve', sipas të
cilit gjuha shqipe në të
vërtetë merr statusin e një
gjuhe shtetërore", thuhet në
deklaratën e ministrisë ruse.
Sipas kësaj ministrie, "kjo
retorikë e Ramës konfirmon
qëllimin për të promovuar
më tej 'platformën e urryer
të Tiranës', të hartuar me
pjesëmarrjen e tij personale.
Zbatimi i dispozitave të këtij
dokumenti është i mbushur
me erozionin e themeleve
kushtetuese të shtetësisë
maqedonase, Marrëveshjes
kornizë të Ohrit dhe si rezul-
tat, goditjet e reja ndëretnike
në Ballkan. E gjitha kjo është
në përputhje me ambiciet e
mëdha shqiptare, që vënë në
pikëpyetje integritetin terri-
torial të një numri vendesh
në rajon. Duke i kushtuar
rëndësi të madhe çështjes së
përdorimit të gjuhëve, ne e
konsiderojmë thelbësisht të
rëndësishme që vendime të
tilla të bëhen në bazë të mar-
rëveshjes së të gjitha degëve
të pushtetit dhe konsensus-
it të gjerë në shoqëri", për-
fundon deklarata e Minis-
trisë së Jashtme ruse.
KRYEMINISTRI

Ndërkohë, kryeministri
Edi Rama, gjatë aktivitetit
për 26-vjetorin e themelim-
it të Forumit Rinor Euroso-
cialist deklaroi duke folur
për rolin e PS-së: "Është kjo
parti, që nuk ka lëvizur nga
boshti i interesit kombëtar
për asnjë moment, kur u
shfaq ushtria Çlirimtare e
Kosovës dhe kur u zhvillua
beteja për Kosovën. Është

DEKLARATA
"Hapja e
negociatave me BE
është edhe fundi i
të gjitha iluzioneve
të kujtdo tjetër, të
çdo fuqie tjetër, të
çdo influence tjetër,
se Shqipëria mund
të shkojë në një
drejtim tjetër,
përveçse në
drejtimin ku dielli
lind aty ku
perëndon, siç
thoshin rilindësit
tanë", deklaroi pak
ditë më parë
kryeministri Rama.

kjo parti, që nuk ka lëvizur
dhe nuk do lëvizë asnjë fije
nga boshti i interesit ko-
mbëtar në të gjitha mar-
rëdhëniet me fqinjët". Sa i
përket Maqedonisë, Rama u
shpreh: "Nëse përpara pak
ditësh, në parlamentin e
Maqedonisë kaloi një ligj që
as nuk mund të imagjinohej
deri vetëm pak kohë më
parë, unë po ju them sot me
krenari që duhet të jeni të
gjithë krenarë, duhet të jenë
krenarë të gjithë ata që e
kanë votuar, e kanë mbësh-
tetur dhe e kanë besuar këtë

parti, sepse pa këtë parti në
udhëheqjen e vendit, nuk do
të kishte sot gjuhë shqipe të
zyrtarizuar me ligj në Maqe-
doni. Ju e keni dëgjuar të
gjithë, e kanë dëgjuar të
gjithë shqiptarët për të fam-
shmen Marrëveshje të
Ohrit. Marrëveshjen e Ohrit
e kishte në majë të gjuhës
çdo qeveri e Shqipërisë më
parë, e recitonte sa herë
kishte mikrofon, por është
dashur pikërisht qasja e re,
politika e re në marrëdhëni-
et me fqinjët dhe krijimi i
bindjes reale se ne nuk e

duam me llafe, ne e duam
me fakte një Maqedoni të
fortë, stabël, demokratike, të
zhvilluar, në mirëqenie dhe
në harmoni mes dy popujve
që e formojnë atë, për të
ardhur tek kjo ditë". Por më
tej ai shtoi: "Hapja e negoci-
atave me BE është edhe fun-
di i të gjitha iluzioneve të
kujtdo tjetër, të çdo fuqie
tjetër, të çdo influence tjetër,
se Shqipëria mund të shkojë
në një drejtim tjetër,
përveçse në drejtimin ku di-
elli lind aty ku perëndon, siç
thoshin rilindësit tanë".

GEORGE SOROS
Manjati amerikano-hungarez, George Soros, i cili
drejton Fondin "Soros" prej 26 miliardë dollarësh dhe
kryeson bordin global të Fondacioneve të Shoqërisë
së Hapur (OSF), pretendon se nacionalizmi tani
është bërë "ideologjia mbizotëruese në botë", duke
synuar 28 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. "BE
është një institucion në prag të një shkatërrimi -
pohoi ai. - Dhe Rusia është tani fuqia e ringjalljes, e
bazuar në nacionalizëm".

Parashikimi

Shqipëria ka arritur që të marrë
drejtimin e agjencive të OKB-së, në

një pozicion si nr. 2 i bordit ekzekutiv të
tyre. Lajmi u konfirmua nga Ministria e
Jashtme shqiptare. Shqipëria përfaqëso-
het me postin e zv.presidentes së Bordit
Ekzekutiv të përbashkët të UNDP/ UNF-
PA/ UNOPS për vitin
2018. Ka qenë Besiana Ka-
dare, vajza e shkrimtarit
të madh shqiptar, e cila
është një diplomate karri-
ere, që si përfaqësuesja e
përhershme e Republikës
së Shqipërisë në Organi-
zatën e Kombeve të Bash-
kuara, që është zgjedhur
zëvendëspresidente e Bor-
dit Ekzekutiv të përbash-
kët të tri Agjencive të
OKB-së. E më konkretisht, e Programit
të Zhvillimit (United Nations Develop-
ment Programme), Fondit të Popullatës
(United Nations Population Fund) dhe

Zyrës për Projekte Shërbimesh (United
Nations Office for Project Services).
Zgjedhja në këtë organ të rëndësishëm që
monitoron zbatimin e programeve dhe
planit strategjik të këtyre agjencive të
OKB-së dëshmon angazhimin e Sh-
qipërisë për të luajtur një rol më aktiv

në fushën e zhvillimit të
qëndrueshëm, veçanër-
isht në kuadrin e zbatim-
it të 'Agjendës 2030' dhe
arritjes së objektivave të
zhvillimit të qën-
drueshëm. Mandati i Sh-
qipërisë përkon me
fillimin e zbatimit të plan-
eve strategjike për
katërvjeçarin 2018-2021 të
UNDP/ UNFPA/ UNOPS.
Kjo i jep mundësinë Sh-

qipërisë që të japë një kontribut në fush-
ën e zhvillimit të qëndrueshëm, qeverisjes
demokratike, barazisë gjinore dhe përball-
jes me ndryshimet klimatike.
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janë banditët, është Suel
Çela, është Sanxhaktari dhe
banditët e tjerë që kanë
marrë peng qytetin e El-
basanit përmes kryepadri-
nos, Qazim Sejdinit", - u
shpreh kreu i opozitës. Lul-
zim Basha tha se aksioni
opozitar, që nis më 27 janar
me protestën nuk bëhet për
interes të ngushtë politik,
por për t'i dhënë vendit një
qeveri të dalë nga zgjedhje
të lira e të ndershme, që
punon dhe jep llogari para
qytetarëve. "Ajo që
kërkojmë më 27 janar nuk
është për veten tonë, jo, nuk
është për të bërë Lulzim
Bashën kryeministër. Unë
nuk dua të jem një kryemi-
nistër i ardhur nga protes-
ta. Unë dua të jem një
kryeministër i ardhur nga
vota e qytetarëve shqiptarë,
bazuar në programin tonë,
në zgjidhjet tonë, në vizion-
in tonë, në vlerat tona", - u
shpreh kreu i PD-së.

POLITIKE

OPOZITA
PROTESTA



Kreu i PD flet me emra nga Elbasani: Banditët dhe kryepadrino mbajnë peng qytetin

Basha: Unë kryeministër jo nga
protestat, por nga vota e lirë

"T'i japim vendit qeveri nga zgjedhjet e lira"

"Kryeministri po legalizon shkeljet e Tahirit"

Ndryshimet, Paloka: Rama,
frikë nga arrestimi

PD, Çupi: Deputetët peng,
milionat shkojnë te qeveria

Dhurata Çupi, deputete e PD-së, shprehu dje bind
jen se veprimet e fundit të kryeministrit Edi Rama

janë të fundit në funksion të kapjes së sistemit të drejtë-
sisë. Çupi tha se Rama ka një tendencë të hapur për
kapjen e të gjithë sistemit, përfshi këtu edhe KLP dhe
KLGJ. "Presioni i parë ndaj organeve të vetingut ish-
te ai i shkurtimit të fondeve. Për KLP dhe KLGJ shu-
mica e kandidatëve nuk plotësonin kriteret, madje
as kushtet formale ligjore që parashikon ligji. Por jo
vetëm kriteret, por edhe numrin e kandidatëve", tha
Çupi për "Syri.net". Sipas saj, opozita nuk ka asnjë
arsye pse të ketë frikë nga reforma në drejtësi, pasi
ne kemi 5 vjet në opozitë. "Ne jemi të hapur dhe e
kemi deklaruar se jemi të hapur ndaj çdo hetimi, por
qeveria ka hallin e saj, pasi milionat shkojnë tek ata",
tha Çupi. Duke iu referuar ndryshimeve të propozuara
nga PS për rregulloren e Kuvendit, ajo theksoi se Ku-
vendi nuk mund të marrë rolin e një gjykate. "Pse
duhet të na vijnë provat neve në Kuvend, provat ço-
hen në gjykatë", deklaroi zj.Çupi. Sipas saj, referuar
asaj që propozohet, atëherë prokuroria duhet të de-
konspirojë provat në Kuvend, të cilat i shërbejnë
hetimit. "Pse kërkojnë që votimi të bëhet në mënyrë
të hapur? Që të mbahen peng deputetët", tha Çupi.

Valentina Madani

Kreu i opozitës, Lul
zim Basha, akuzoi
dje nga Elbasani

kryeministrin Edi Rama se
po qëndron në pushtet
përmes bandave kriminale.
Ndaj, në 27 janar, sipas tij
shqiptarët duhet të bashko-
hen në protestën e thirrur
nga opozita për t'i dhënë
fund keqqeverisjes dhe
lidhjeve që kjo shumicë ka
me krimin. Sipas Bashës,
vetëm përmes largimit të
kryeministrit dhe krijimit
të një qeverie antimafie,
vendi mund të ketë zgjedhje
të lira e të ndershme dhe
një drejtësi të pakapur. "Ora
e aleancës tënde me krimin
ka marrë fund! Ora e push-
tetit tënd të paligjshëm ka
marrë fund! Mësoje nga El-
basani, më 27 janar do ta
mësosh nga Tirana", theksoi
z.Basha. Si dëshmi të ale-
ancës së kryeministrit me
krimin, Lulzim Basha për-
para demokratëve të El-
basanit solli kryebashki-
akun e këtij qyteti, Qazim
Sejdini, të cilin opozita e
akuzon se është kthyer në
mbrojtje politike për grupet
kriminale. Ngjarja e 18 sh-
tatorit ku një person goditi
makinën e nëndrejtorit të
policisë, Gjergj Oshafi dhe
u largua qetësisht nën sytë
e 12 policëve, sipas kreut të
demokratëve është rast i
fundosjes së shtetit ligjor
në favor të bandave. "Në
vetëm 4 vite janë dyfish
prindër që kanë parë gëz-
imin e jetës së tyre t'u lar-
gohet jo nga qejfi, jo
dëshira, jo sepse kështu
zgjedhin, por sepse këtu
nuk kanë asnjë mundësi.
Papunësia është ulur këm-
bëkryq. 50 biznese në ditë
mbyllen, u mbyllën vitin e
kaluar dhe vazhdon kjo
mbyllje. Por po kështu në
shërbimet shëndetësore të
cilat janë në kolaps total, në
arsim e kudo tjetër", -thek-
soi z.Basha. Kreu i opozitës
iu referua kryetarit të Bash-
kisë së Elbasanit, Qazim Se-
jdini si modeli i aleancës së
Edi Ramës me krimin, i cili
ka fundosur shtetin ligjor

në favor të bandave që sul-
mojnë policinë, siç ishte ras-
ti i pak kohëve më parë në
Elbasan. "Ato pamje
shokuese tregojnë në fakt se

ku është shteti i Edi Ramës.
Shteti i Edi Ramës nuk janë
policët, brenda këtyre mak-
inave apo jashtë atyre mak-
inave. Shteti i Edi Ramës

DEKLARATA
"Ajo që kërkojmë më 27 janar nuk është për
veten tonë, nuk është për të bërë Lulzim
Bashën kryeministër. Unë nuk dua të jem një
kryeministër i ardhur nga protesta. Unë dua të
jem një kryeministër i ardhur nga vota e
qytetarëve shqiptarë, bazuar në programin
tonë, në zgjidhjet tonë, në vizionin tonë, në
vlerat tona", -tha kreu i PD.

Nënkryetari i Kuven
dit dhe i PD-së, Edi

Paloka, i cilësoi propoz-
imet e PS-së për ndry-
shimin e rregullores së
Kuvendit si mënyrën që
Edi Rama ka zgjedhur për
të mbrojtur veten dhe
ministrat e tij përballë
ligjit. Paloka tha se me
këto propozime, Rama po
përpiqet të legalizojë sh-
keljen e Kushtetutës në
rastin e ish-ministrit të
Brendshëm, Sajmir Tahi-
ri, për të cilin Prokuroria
e Krimeve të Rënda
kërkoi arrestimin. "Frika
dhe paranoja është emble-
ma e Ramës për ata që e
njohin mirë. Pikërisht
kjo frikë e kontrollon
edhe sjelljen e tij në këtë
rast, ku megjithëse po
duke shkelur Kush-
tetutën, u vetëzgjodh dhe
Prokuror i Përgjithshëm,
nuk ndjehet ende i sig-

urt", shkruan Paloka në 'FB'.
Sipas tij, anulimi i vendim-
it të Operacionit Ndërko-
mbëtar të Monitorimit pak
ditë më parë është një tjetër
provë e frikës kryeminis-
trore. Ai që nuk ka lënë rast
pa përmendur "ndërko-
mbëtaret" lidhur me re-
formën në drejtësi, në ras-
tin e parë që këta ndërko-
mbëtarë morën një vendim
jashtë interesave të tij, ai i
bëri 'nul' duke përdorur një
nëpunës, militant të "Ril-
indjes".

OERD
BYLYKBASHI
Deputeti i PD-së
konfirmoi se
opozita nuk do t'i
votojë ndryshimet,
edhe pse shumica i
ka votat dhe do të
veprojë si në rastin
e Arta Markut. "Ne
nuk e pranojmë
këtë kërkesë.
Rama i ka 71
mandatet për ta
miratuar, ndoshta
këtë herë nuk e ka
Fylen që të
kërkonte që të
bëhej me
konsensus. Ai do të
mbyllë hallin e tij,
ashtu sikur miratoi
Arta Markun. Ashtu
sikur ndryshoi
Kushtetutën për
KLGJ dhe KLP",
tha ai.

Kreu i opozitës, Lulzim Basha
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Ndryshimi i rregullores, mblidhet sot Këshilli i Legjislacionit të Kuvendit

Prangosja e deputetëve, PD e LSI:
S'arrestohen 'peshqit e mëdhenj'
Procedura, deputetët marrin në pyetje prokurorët

NDRYSHIMET
Më 30 mars
2017, PS dhe LSI
votuan me 84 vota
këto ndryshime,
nga 84 vota që
kërkojnë ligjet me
shumicë të
cilësuar. Këto
ndryshime
parashikonin që
në rastet kur
prokuroria të sillte
në Kuvend një
kërkesë për të
arrestuar një
deputetët, bashkë
me raportin duhet
të sillte edhe
provat.

Ndryshimet,
Balla: Diskutuam

me PD.
Spaho: Gënjen
Kreu i grupit parlamen-

tar socialist, Taulant Balla
shpjegoi dje propozimin e
partisë së tij për ndry-
shime në rregulloren e Ku-
vendit, ku për herë të parë
specifikohet se prokuroria
duhet të sjellë prova në
Këshillin e Mandateve kur
kërkon autorizim për ar-
restimin e një deputeti.
Balla deklaroi se për pro-
jektvendimin, PS është
bazuar dhe detyruar nga
Kodi i Procedurës Penale.
Ai shtoi se projektvendimi
ka për qëllim që të sjellë
rregulloren e Kuvendit në
të njëjtën linjë me Kush-
tetutën dhe nuk ka asnjë
ndryshim tjetër. Më vjen
keq që personi që ka folur
sot, Basha, nuk dika që
kemi votuar me 140 vota
ndryshimet Kushtetuese
të një viti më parë, që janë
fjalë për fjalë sikur janë në
ndryshimet edhe të 2012-
ës, atëherë për kufizimin e
imunitetit. Kur ndaj një
deputeti kërkohet masë
sigurie, kërkesa shoqëro-
het me një relacion, ku ësh-
të ndryshimi këtu?", dek-
laroi Balla. Ai shtoi se për
nevojën e ndryshimeve e
ka diskutuar edhe me kry-
etarin e grupit të PD, Spa-
ho. Por, sipas kreut të de-
putetëve të PD-së, Edmond
Spaho: "Taulant Balla pas-
ka thënë që për ndry-
shimin e rregullores se Ku-
vendit, ku kërkohet që për
arrestimin e deputetëve
prokuroria të paraqesë
edhe provat që disponon,
paska marrë edhe mira-
timin e Partisë Demokra-
tike. Kjo është gënjeshtër
fund e krye. PD nuk ka
bashkëpunuar, negociuar
apo rënë dakord për këtë
çështje me PS dhe nuk do
ta bëjë këtë gjë as në të
ardhmen, sepse ne nuk
mund të pranojmë të shke-
lim Kushtetutën e vendit.
Ky ndryshim është ide e
Edi Ramës, që synon të
mbrojë veten, hajdutët e tij
në qeveri dhe kriminelët
që mban pas nga drejtësia
dhe zemërimi qytetar".

Debatet te “Ligjet”, PD: Ndryshimet e PS, për të penguar drejtësinë

Mazhorancë-opozitë bashkojnë votat,
ngrihet komisioni për KLP dhe KLGJ

PROPOZIMI
Përmes ndryshimeve në rregulloren e Kuvendit,
socialistët propozojnë që prokuroria në Kuvend
duhet të paraqesë fakte mbështetëse, ndërsa
prokurorët do të merren në pyetje nga ana e
deputetëve në rastet kur kërkohet autorizimi për
arrestimin e ligjvënësve.

Valentina Madani

Partia Demokratike
dhe Lëvizja Socialiste
për Integrim kundër-

shtojnë hapur projektvendi-
min e PS-së, që kërkon të
ndryshojë rregulloren e Ku-
vendit, që ka për qëllim
bllokimin e arrestimit të de-
putetëve. PS-ja kërkon ndry-
shime në rregulloren e Ku-
vendit, ku për herë të parë
specifikohet se prokuroria
duhet të sjellë prova në
Këshillin e Mandateve kur
kërkon autorizim për ar-
restimin e një deputeti. Por
mbi këtë nismë reagoi dje
ashpër kryetari i PD-së, Lul-
zim Basha, i cili në një dalje
të posaçme për gazetarët
akuzoi kryeministrin Edi
Rama, duke thënë se ka pro-
pozuar një ligj të posaçëm
për të mbrojtur "peshqit e
mëdhenj" nga arrestimi.
Z.Basha deklaroi se partia
që ai drejton do ta kundër-
shtojë këtë akt të Ramës, që
sipas tij, synon që asnjë min-
istër apo deputet i korruptu-
ar dhe i lidhur në krim të
mos dalë para drejtësisë. "Të
gjithë ata që prisnin ar-
restimin dhe vënien para
drejtësisë së 'peshqve të
mëdhenj' duhet të kënaqen
me 'cironka'. Zhbënë sh-
tyllën kryesore të reformës
në drejtësi", deklaroi
z.Basha. Sipas tij, "propozi-
mi e kthen Kuvendin në
gjykatë, ndërsa struktura e
posaçme antikorrupsion
dhe Byroja Kombëtare e
Hetimit kthehen në një or-
ganizatë joqeveritare", u
shpreh kreu i PD-së. "Kjo do
ta kthejë SPAK dhe Byronë
e Hetimit në një OJF, sepse
i gjithë pushteti për të ven-
dosur nëse politikanët e ko-
rruptuar dhe të lidhur me

krimin do të paraqiten para
drejtësisë apo jo do të jetë i
mazhorancës, i Edi Ramës",
u shpreh kreu i opozitës. Në
të njëjtën linjë me
demokratët janë edhe LSI e
Monika Kryemadhit. Kreu i
deputetëve të LSI-së, Petrit
Vasili akuzoi: "PS kërkon të
krijojë një koracë akoma më
të pakapërcyeshme për çdo
çështje korruptive apo të
rëndë kriminale për push-

tetarë apo deputetë të saj.
Nuk mbështesim ndry-
shimet e rregullores, është
farsë e shëmtuar. Duhet t'i
dalin për zot ata që e iniciuan
në kushtet e një parlamenti
që funksionin si parlament
partiak me dy kryetarë so-
cialistë, një de jure e një de
fakto". Projektvendimi i
ndryshimit të rregullores do
të diskutohet të premten në
orën 10 në Këshillin e Legjis-

lacionit të Kuvendit. Ndry-
shimi i rregullores së Kuven-
dit në pikën e procedurës në
bazë të së cilës mazhoranca
refuzoi në parlament
kërkesën për autorizimin e
arrestimit të Saimir Tahirit
ka rikthyer debatet politike.
Socialistët propozojnë që
prokuroria në Kuvend duhet
të paraqesë fakte mbësh-
tetëse, ndërsa prokurorët do
të merren në pyetje nga ana
e deputetëve në rastet kur
kërkohet autorizimi për ar-
restimin e ligjvënësve. Sipas
tyre, ky projektvendim
kërkon që të qartësojë rreg-
ullat, kushtet dhe proce-
durat për arrestimin e de-
putetëve, duke vënë si kusht
paraqitjen e provave bindëse
nga ana e prokurorisë.

Komisioni i Ligjeve
miratoi dje komisionin

ad hoc për zgjedhjen e
Këshillit të Lartë të
Prokurorisë. Opozita edhe
pse ka shfaqur mosbesim
dhe kritika të forta për pro-
cesin, u bë pjesë e nënkomi-
sionit ad-hoc, i cili do të
përzgjedhë anëtarët
jogjyqtarë dhe joprokurorë
për KLGJ dhe KLP. Nënko-
misioni do të përbëhet nga
3 anëtarë nga shumica dhe
2 nga opozita. Emrat e PS
për komisionin janë Manja,
Hysi dhe Bushka, ndërsa
nga PD-ja Bylykbashi dhe
nga LSI Naço. Në komision
nuk munguan debatet dhe
batutat, por në fund nënko-
misioni u miratua nga të
dyja palët. Opozita përmes
deputetit Halimi deklaroi se

do të marrë pjesë në komi-
sion, pasi bojkoti do t'i jepte
sipas tij, mundësi shumicës
për t'i kapur. "Aleati më i mirë
i opozitës kundër qeverisë
është një drejtësi e pakapur
politikisht. Ndaj do të vijmë
në komision, do të shkojmë në
komisionet e ngritjes së insti-
tucioneve të drejtësisë, për të
pamundësuar në betejë
kapjen e drejtësisë dhe insti-

tucioneve nga kryeministri
Rama", theksoi deputeti i PD-
së. Por, sipas socialistit Ulsi
Manja, opozita ka hallin e pro-
testës se nuk ka njerëz që t'i
bashkohen. "Jemi në prag të
protestës, në finale shqiptarët
do të marrin drejtësinë.
Protesta është problem se
nuk ka njerëz", deklaroi
z.Manja. Sipas demokratit Al-
ibeaj, kandidatët nuk i plotë-

sojnë kushtet, ndërsa sekre-
tari i Kuvendit i ka kuali-
fikuar tre kandidatë për KLP.

"Fjala e ONM u tha se do të
ishte urdhër. Institucioni
tha se tre kandidatë nuk i
plotësojnë kushtet, por sek-
retari i Kuvendit i kuali-
fikoi, duke thyer ligjin
dhe besimin e sh-
qiptarëve. Pse nuk i respe-
ktoni ndërkombëtarët? Në
rastin e kryeprokurorit, ju
u betuat për opinionin e
tyre, por tani pse nuk e
dëgjoni ONM? U nisëm të
bënim reformë në drejtë-
si nga Xhoni, Fernando,
Hahn dhe Juncer dhe për-
fundojmë t'u japim sh-
qiptarëve drejtësinë e
Gencit", theksoi deputeti
i PD-së.

FESTA
Komisioni i Ligjeve
miratoi dje një tjetër festë
zyrtare, pas propozimit
të përfaqësuesit të
Ministrisë së Kulturës,
Endri Zerva. Është
propozuar që data 5
shtator, që njihet si dita e
shenjtërimit të Nënë
Terezës të bëhet festë
zyrtare dhe si e tillë do
të jetë ditë pushimi për
punonjësit e
administratës.

Komisioni parlamentar i Ligjeve
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STREHIMI SOCIAL

PROGRAMET SOCIALE TË STREHIMIT
Llojet e programeve sociale të strehimit
Programet sociale të strehimit përfshijnë:
1. Programin e banesave sociale me qira (BSQ);
2. Programin për përmirësimin e kushteve të banesave ekzis-

tuese, deri në një ndërtim të ri;
3. Programin e banesave me kosto të ulët (BKU);
4. Programin për zhvillimin e zonës me qëllim strehimi;
6. Programin për krijimin e banesave të përkohshme;
7. Programin e banesave të specializuara.
LLOGARITJA E TË ARDHURAVE
"Të ardhura mesatare", niveli mesatar i konsumit familjar, si-
pas nivelit më të ulët territorial të disagregimit të të dhënave
nga INSTAT-i, dhe që publikohet në mënyrë periodike.
Për efekt të llogaritjes së nivelit të të ardhurave mesatare, familjet
grupohen, si më poshtë:
a) Familje me të ardhura mesatare, që janë familjet me të ardhu-

ra mujore midis 100 dhe 120 për qind e të ardhurave mesa-
tare;

b) Familje me të ardhura të ulëta, që janë familjet me të ardhu-
ra mujore midis 70 dhe 100  për qind e të ardhurave mesa-
tare;

c) Familje me të ardhura shumë të ulëta, që janë familjet me të
ardhura mujore më të ulëta se 70 për qind e të ardhurave
mesatare;

PARIMI I PËRBALLUESHMËRISË
SË STREHIMIT
1. Strehimi konsiderohet i përballueshëm nëse familja me të

ardhura:
a) mesatare nuk shpenzon më shumë se 30 për qind të të
ardhurave të saj mujore për sigurimin e një strehimi të për-
shtatshëm;
b) të ulëta nuk shpenzon më shumë se 20 për qind të të
ardhurave të saj mujore për sigurimin e një strehimi të për-
shtatshëm;
c) shumë të ulëta nuk shpenzon më shumë se 15 për qind
të të ardhurave të saj mujore për sigurimin e një strehimi të
përshtatshëm.

KUSHTET PËR FITIMIN E STATUSIT TË
PËRFITUESIT NGA PROGRAMET SOCIALE TË
STREHIMIT
1. Sipas këtij ligji, merr statusin e përfituesit nga programet

sociale çdo individ që ka mbushur moshën 18 vjeç dhe famil-
jet e regjistruara në zyrat e gjendjes civile në njësitë e
vetëqeverisjes vendore që plotësojnë kushtet e këtij ligji.
Përfituesit nga programet sociale duhet të plotësojnë kush-
tet e mëposhtme:
a) Nuk kanë në pronësi një banesë ose zotërojnë sipër-
faqe banimi nën normat e strehimit apo banojnë në banesa
jashtë standardeve në fuqi, për të cilat normat e strehimit
përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave;
b) Kanë mbetur të pastrehë, si rezultat:

i. i fatkeqësive natyrore;
ii.i prishjes së objekteve të pakualifikuara si banesë;
iii.i zhvendosjeve për shkak të investimeve publike dhe

nga objektet e përjashtuara nga procesi i legalizimeve;
iv. nga zbatimi i akteve administrative dhe zbatimi i ven-

dimeve gjyqësore të formës së prerë.
c) Familjet që kanë një banesë të vjetër, në rrezik shemb-
jeje, ose një banesë që i nënshtrohet një plani rregullues,
për shkak të vjetërsisë së saj.

2. Përfitojnë nga programet e strehimit social të këtij ligji edhe
shtetas të huaj, me qëndrim të rregullt në Shqipëri dhe që
kanë përfituar nga organet kompetente statusin si "punëtor
emigrant" dhe/ose "azilkërkues".

3. Përfshihen në pikat 1 dhe 2, të këtij neni, vetëm ato individë/
familje që kanë të ardhura të pamjaftueshme ose që nuk
kanë fare të ardhura, sipas përcaktimeve në këtë ligj.

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË
PËRFITUESVE
Njësitë e vetëqeverisjes vendore, në përzgjedhjen e individëve/
familjeve përfituese, bazohen në kriteret e mëposhtme:
a) Kushtet e strehimit, në bazë të të cilave përcaktohen me

përparësi familjet që:
i.  nuk disponojnë banesë në pronësi;
ii. banojnë në banesa që paraqesin rrezik shembjeje;
iii.  banojnë në banesa të mbipopulluara, sipas përcaktimeve
dhe normave në fuqi;
iv.  kanë mbetur ose rrezikojnë të mbeten të pastreha, si
rezultat i fatkeqësive natyrore;
v. familjet ose individët që humbasin banesën e tyre si pa-
sojë e zhvendosjes ose zbatimit të një vendimi gjyqësor.

b) Kushtet familjare, në bazë të të cilave përcaktohen me për-
parësi:
i.  familjet njëprindërore që kanë në ngarkim fëmijë, ku përf-
shihen edhe vajzat-nëna;
ii. të moshuarit, që kanë mbushur moshën e pensionit dhe
që nuk përzgjidhen për t'u strehuar në institucionet publike
të përkujdesjes shoqërore;
iii. familjet me më shumë se katër fëmijë;
iv. bashkëshortët, mosha e përgjithshme e të cilëve arrin

deri në 60 vjeç.
c) Kushtet sociale, në bazë të të cilave përcaktohen me përparësi:

i. personat me aftësi të kufizuara, në përputhje me përcaktimet e
bëra me vendim të Këshillit të Ministrave;
ii. individët me statusin e jetimit, që nga çasti i daljes nga qendrat
e përkujdesjes shoqërore dhe deri në moshën 30 vjeç;
iii. familjet e mbetura të pastreha për shkak të lirimit të banesave
ish-pronarëve;
iv. emigrantët e rikthyer, punëtorët emigrantë dhe azilkërkuesit;
v. familjet e policëve të rënë në detyrë;
vi. punonjësit e reparteve të ndërhyrjes së shpejtë (FNSH);
vii. punonjësit e repartit RENEA;
viii. viktimat e dhunës në familje;
ix. viktimat e trafikimit/viktimat e mundshme të trafikimit;
x. anëtarët e komunitetit rom;
xi. anëtarë të komunitetit egjiptian;
xii. të miturit në konflikt me ligjin, pas ekzekutimit të dënimit;
xiii. vajzat nëna;
xiv. individët nga komuniteti i lesbikeve, gay-ve, biseksualëve dhe
transgjinorëve (LGBT), sipas rezolutës nr.6, datë 7.5.2015, "Për
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të personave që i përkasin ko-
munitetit LGBT".

SUBVENCIONI I QIRA-SË
Përparësi në subvencionimin e qirasë kanë këto kategori:
a) Individët me statusin e jetimit;
b) Personat me aftësi të kufizuara;
c) Të moshuarit;
ç) Invalidët e punës;

d) Familjet e policëve të rënë në detyrë;
dh)Emigrantët e rikthyer;
e) Punëtori emigrant;
ë) Azilkërkuesit;
f) Familjet e komunitetit rom;
g) Familjet e komunitetit egjiptian;
gj) Viktimat e dhunës në familje;
h) Viktimat e trafikimit/viktimat e mundshme të trafikimit;
i) Prindërit e vetëm, që kanë në ngarkim fëmijë;
j) Individët nga komuniteti i LGBT-ve, në nevojë për strehim;
k) Të miturit, 14-18 vjeç, dhe të rinjtë, 18-21 vjeç, në konflikt me

ligjin,  kur dalin në lirim pas kryerjes së dënimit, kur kanë nevojë
për banesë, sepse duhet të jetojnë larg familjeve, për shkak të
rehabilitimit të tyre më të mirë në shoqëri;

l) Vajzat-nëna, pas daljes nga programi i banesave sociale të spe-
cializuara.

PROGRAMI I BANESAVE TË SPECIALIZUARA
1. Banesat e specializuara janë banesat në të cilat njësitë e

vetëqeverisjes vendore adresojnë një nevojë specifike strehimi,
në të cilat përfshihen banesat për:

a) të moshuarit dhe/ose personat me aftësi të kufizuara;
b) viktimat e trafikimit/viktimat e mundshme të trafikimit;
c) viktimat e dhunës në familje;
ç) fëmijët, të cilët janë pa kujdes prindëror ose janë marrë në

mbrojtje nga institucionet shtetërore dhe që përgatiten për të kalu-
ar në jetën e pavarur, të miturit, nga 14-18 vjeç, ose të rinjtë, nga
18-21 vjeç, pas lirimit ose kryerjes së programeve që lidhen me
drejtësinë penale;

d) vajzat nëna.

Zëvendësministrja e Financave dhe Ekonomisë, Dajna Sorensen: Ja kush përfiton

Strehimi social, shtatë kategoritë
që marrin shtëpi ose qira

Nisin diskutimet në komisione,
përcaktohen kriteret për aplikim

Miratohen shtatë pro
gramet e strehimit
për shtresat në

nevojë. Komisioni për Vep-
rimtarinë Prodhuese,
Tregtinë dhe Mjedisin
shqyrtoi dje projektligjin
"Për strehimin social". Në
mbledhjen e komisionit për
të prezantuar projektligjin
ishte zëvendësministrja e
Financave dhe Ekonomisë,
znj. Dajna Sorensen, e cila
bëri një prezantim të nismës
ligjore. "Synimi i këtij pro-
jektligji është garantimi i
një strehimi të përshtat-
shëm dhe një strehim të për-
ballueshëm për t'i mundë-
suar qytetarëve një jetesë të
denjët, të sigurt dhe mbi të
gjitha duke u bazuar në ato
aspekte dhe në aftësinë e
tyre për të paguar, aftësinë
qoftë individuale, por qoftë
edhe aftësi financiare. Ndry-
shimet që janë bërë në këtë
projektligji, që është, gjith-
ashtu, edhe një nga risitë e
tij, për të respektuar kul-
turën dhe traditat e grupe-
ve dhe komuniteteve të cak-
tuara, të cilët mbështeten
nga ky ligj",- u shpreh So-
rensen.
PROGRAMET

Programi i banesave so-
ciale me qira është programi

Ornela Manjani

me anë të të cilit jepen me
qira banesat në pronësi pub-
like, nga fondi publik i bane-
save sociale, si dhe banesat
që janë dhe mbeten në
pronësi të subjekteve pri-
vate, por që vihen në dis-
pozicion të programit të
banesave sociale me qira, me
pëlqimin e pronarit privat.
"Banesat sociale me qira
përfshijnë: a) banesat so-
ciale që ndërtohen ose bli-
hen nga tregu i lirë, nga
njësitë e vetëqeverisjes ven-
dore apo persona juridikë
privatë, me qëllim që të
jepen me kontratë qiraje so-
ciale;

b) banesat ekzistuese në
treg, në pronësi të personave
fizikë ose juridikë, të cilat
ofrohen si banesa sociale që
jepen me qira, që subvenci-

onohen dhe të vlerësuara
nga organet e njësisë së
vetëqeverisjes vendore ose
nga persona juridikë privatë,
si banesa që përmbushin të
gjitha kushtet teknike dhe
normat e strehimit;

c) objektet e dala jashtë
funksionit, si rezultat i mby-
lljes së një veprimtarie, të
cilat kanë kaluar në pronësi
të njësive të vetëqeverisjes
vendore dhe, në përputhje
me planin e përgjithshëm
vendor, janë miratuar për t'u
kaluar në fond banesash so-
ciale me qira, që subvencion-
ohen"-thuhet në projektligj.
APLIKIMI

Rregulla për aplikimin në
programet sociale të stre-
himit janë tri. "Përfshirja në
programet sociale të stre-
himit bëhet nëpërmjet ap-

likimit në zyrën përkatëse të
njësisë së vetëqeverisjes
vendore të vendbanimit/
vendqëndrimit të aplikantit.
Individi/familja pa të ardhu-
ra, me të ardhura shumë të
ulëta ose të ulëta, që ap-
likon, paraqet vetëm
kërkesën për programin so-
cial të strehimit, sipas for-
matit të miratuar nga njësia
e vetëqeverisjes vendore.
Njësia e vetëqeverisjes ven-
dore plotëson dosjen me të
gjithë dokumentacionin e
nevojshëm, i cili sigurohet
me shpenzimet e vetë një-
sisë së vetëqeverisjes ven-
dore, për këta aplikantë. Do-
kumentacioni për të përfitu-
ar strehim sipas çdo pro-
grami, afatet dhe procedurat
përcaktohen me vendim të
Këshillit të Ministrave"-thu-
het në projektligj.
KATEGORITË
PËRFITUESE

1. Përzgjedhja e subjek-
teve dhe familjeve përfituese
bëhet nëpërmjet një sistemi
pikëzimi.

 2. Njësitë e vetëqever-
isjes vendore hartojnë, mira-
tojnë dhe publikojnë sistem-
in e pikëzimit.

3. Në përzgjedhjen e sub-
jekteve përfituese, me anë të
sistemit të pikëzimit, përf-
shihen individë/familje, të
cilët përmbushin nivelin e
të ardhurave të parash-
ikuara sipas çdo programi.
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Kërcënon sindikata: Do të ngremë çadrat para Kryeministrisë

Naftëtarët e ARMO-s, protestë para
prefekturës: Qeveria tallet me ne

"Të rivihet rafineria në punë. Duam pagat e
prapambetura, s'pranojmë të trajtohemi me asistencë"

FIERFIERFIERFIERFIER

Një ditë pas dek
laratës së ministrit
të Financave, Arben

Ahmetaj, drejtuar naf-
tëtarëve të Ballshit dhe Fi-
erit për të aplikuar për pag-
esën e papunësisë, ata janë
ngritur në protestë. Qindra
naftëtarë të rafinerisë së Fi-
erit dhe Ballshit u shprehën
kundër vendimit të Ahmeta-
jt për nxjerrjen e 1200
punonjësve si të papunë dhe
trajtimin e tyre me asistencë
sociale. Ata thanë se qever-
ia është tallur me ta dhe me
kërkesat e tyre dhe se nuk do
ta pranojnë mbylljen e rafi-
nerisë. Gjithashtu, pjesë-
marrësit në tubim deklaru-
an se do të përshkallëzojnë
protestat, nëse nuk u paguan
pagat e prapambetura e sig-
uracionet dhe nëse nuk
kthehen në punë. 1200
punëtorë kanë mbetur pa
punë pas largimit të ko-
mpanisë "IRTC Oil", e cila
kishte menaxhimin e kësaj
rafinerie.
PROTESTA

"Ne nuk pranojmë të traj-
tohemi me asistencë.
Kërkojmë pagat e prapam-
betura si dhe rifillimin e
punës. Protesta jonë nuk
është politike. Ne nuk jemi
me protestën e opozitës në
27 janar, ne duam bukë.
Këtu nuk ka faj kryeminis-
tri, por ata ministrat e tjerë.

Do të ngujohemi këtu,
nuk do të lëvizim. Fieri vo-
ton vetëm për PS-në dhe PS-
ja na groposi", u shprehën të
revoltuar naftëtarët.
Ndërkaq, ata i bënë thirrje
ministrit të Financave, Ar-
ben Ahmetaj që të shkojë në
Fier dhe të shikojë gjendjen
reale të tyre e të kompanisë
dhe jo të bëjë deklarata nga
Tirana. Gjithashtu, protes-
tuesit pohuan se, "ne duam
drejtësi dhe drejtësinë ta
bëjë Edi Rama. Paratë që
ministri të na japë ne, t'i ven-
dosë në dispozicion të ko-
mpanisë dhe specialistët që
kemi dhe ne do e vendosim
në punë. Nëse nuk na jepni
zgjidhje, na shtypni edhe ne
me makinë". Një vit pas
rivënies në punë nga një
firmë amerikane e regjistru-
ar në bashkëpunim me një
firmë shqiptare, rafineria e
vetme përpunimit të naftës
në Shqipëri, ARMO është
mbyllur, ndërsa grupi inves-
titor "IRTC Oil" është lar-
guar. Firma amerikane e
regjistruar në ishujt Virx-
hin në bashkëpunim me një
shqiptare e vuri në punë
ARMO-n në shtator të vitit
2016, ndërsa prej disa javësh
është larguar duke lënë edhe
60 milionë dollarë borxhe
pranë autoriteteve fiskale në

Ministri Ahmetaj, naftëtarëve të Ballshit
dhe Fierit: Aplikoni për statusin e papunësisë

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - "Punonjësit e rafinerisë së
naftës në Fier dhe në Ballsh që nuk kanë
marrë rrogat e prapambetura, të ap-
likojnë për statusin e pap-
unësisë". Kështu deklaroi
dy ditë më parë gjatë një
konference për shtyp,
ministri i Financave, Ar-
ben Ahmetaj. Ai tha se
qeveria ka miratuar një
vendim për të përshpejtu-
ar procedurat e pagesës së
papunësisë për të gjithë
naftëtarët. "Është marrë
angazhim nga qeveria që zyra e punës në
qarkun e Fierit të jenë në ndihmë të
punonjësve të dy rafinerive për t'i ndih-

muar për aplikimin e statusit të papunë-
sisë, në mënyrë që ata punonjës që sot
janë papunë, të përfitojnë menjëherë në

bazë të ligjit pagesën e
papunësisë. Qeveria është
e angazhuar, e vëmend-
shme deri në detaje për të
mbështetur çdo investitor
serioz që do të vijë me një
projekt serioz, për zhvil-
limin e biznesit në rafin-
eritë e Ballshit dhe Fierit,
apo një ofertë nga një in-
vestitor serioz për zhvil-

limin e një biznes-plani në sektor, ku përf-
shihet vënia në punë e të dy rafinerive",
u shpreh Ahmetaj.

Edmond Spaho, naftëtarëve
të ARMO-s: Bashkojuni

protestës së opozitës
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Kryetari i grupit parlamentar të Partisë

Demokratike, Edmond Spaho, dje u bëri apel naf-
tëtarëve të Ballshit dhe Fierit që t'i bashkohen pro-
testës së opozitës në datën 27 janar për të shpre-
hur pakënaqësinë e tyre ndaj qeverisë. Gjatë kon-
ferencës për shtyp, ai  tha se naftëtarët e ARMO-s
duhet t'i bashkohen protestës, sepse janë të mash-
truar nga qeveria. Sipas tij, qeveria ka favorizuar
pronarët fasadë të ARMO-s për t'u larguar nga ven-
di. Edmond Spaho u shpreh se punonjësit e ARMO-
s duhet t'i bashkohen protestës, sepse vetëm kësh-
tu mund të gjejë zgjidhje problemi i tyre dhe jo
duke dëgjuar ministrin Ahmetaj, i cili i ka ftuar të
regjistrohen në zyrat e punës.

Rrëshqitja e tokës, gjeologu: S'ka rrezik,
banorët e pallatit 5-katësh të rikthehen në shtëpi

GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR GJIROKASTËR - Ban-
orët e pallatit 5-katësh në
lagjen "Punëtore" në qyte-
tin e Gjirokastrës mund të
kthehen në banesat e tyre.
Drejtori i Shërbimit
Gjeologjik të Gjirokastrës
ka siguruar 15 familjet se
atyre nuk iu kanoset asn-
jë rrezik nga rrëshqitjet
dhe çarjet e mëtejshme të
tokës. Në raportin përfun-
dimtar të Institutit të
Gjeologjisë thuhet se nuk
ka risk për shembjen e pal-
latit dhe ndërtesave pranë
tij. Të menjëhershme
priten të jenë ndërhyrjet
në drenazhimin e ujërave,

ndërsa me përmirësimin e
motit do të ndërtohen mure
mbrojtëse. Më shqetësuese
duket situata për banorët
e lagjes "Cfakë", banesat e
të cilëve janë të rrezikuara
në çdo moment. Rrëshqit-
jet e dheut në Gjirokastër
kanë nisur të shqetësojnë
së tepërmi banorët. E fun-
dit ishte këtë të enjte
shumë pranë kalasë së qy-
tetit të gurtë.

Shqipëri. Burime zyrtare
bënë me dije se Drejtoria e
Tatimeve ka nisur shkresë
në të gjitha bankat e nivelit
të dytë për të bllokuar llog-
aritë e firmës.
SINDIKATA

Kundër deklaratës së
ministrit Arben Ahmetaj ka
dalë dhe sindikata, duke
kërkuar që të rivendosë në
punë rafinerinë e ARMO-s
sa më shpejt dhe të shlyejë
detyrimet për 1200 punë-
torët të uzinës së Fierit dhe
të Ballshit. "Ministri të
tërheqë deklaratën. Kompa-
nia 'IRTC Oil' të bëjë larjen
e detyrimeve, të rivendoset
në punë rafineria. Ky është
një rast i përsëritur se

zgjidhja nuk ka qenë defini-
tive. Qeverisë i mungon
dëshira për ta zgjidhur prob-
lemin. Mungon vetëm lënda
e parë dhe kjo çështje mund
të zgjidhet. Rafineria të kthe-
het në shtet", thanë sindikal-
istët për mediat. Ndërsa, u
shprehën se nuk do të pres-

in pafund qeverinë. "Nëse do
të dështojnë të gjitha
mënyrat e bisedimeve, do të
ngremë çadrat para Kryemi-
nistrisë deri në zgjidhjen e
problemit. Protesta do të jetë
shumë e madhe. Këtu bëhet
fjalë për ekzistencën e një
zone të tërë".

KËRKESA
"Ministri të tërheqë
deklaratën. Kompania
'IRTC Oil' të bëjë larjen
e detyrimeve, të
rivendoset në punë
rafineria. Ky është një
rast i përsëritur se
zgjidhja nuk ka qenë
definitive. Qeverisë i
mungon dëshira për ta
zgjidhur problemin.
Mungon vetëm lënda e
parë dhe kjo çështje
mund të zgjidhet.
Rafineria të kthehet në
shtet", thanë
sindikalistët për
mediat.

MLN DOLLARË
Një vit pas rivënies në punë nga një
firmë amerikane e regjistruar në
bashkëpunim me një firmë shqiptare,
rafineria e vetme përpunimit të naftës
në Shqipëri, ARMO është mbyllur,
ndërsa grupi investitor "IRTC Oil"
është larguar. Firma amerikane e
regjistruar në ishujt Virxhin në
bashkëpunim me një shqiptare e vuri
në punë ARMO-n në shtator të vitit
2016, ndërsa prej disa javësh është
larguar duke lënë edhe 60 milionë
dollarë borxhe pranë autoriteteve
fiskale në Shqipëri.
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Protesta e djeshme e naftëtarëve në Fier

Arben Ahmetaj

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :

“Apartament” me sip 123.1 m2 e rregjistruar ne rregjistrin hipotekore me nr 183 , date
02.10.2013 , me vol 6 , faqe 132 , me nr pasurie 19/30+1-51, ne ZK 8597, me adrese
Rruga e Pazarit , Kati i 8 Shkoder .
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar ,
eshte në vleren 2,240,000 ( Dymilione e dyqind e katerdhjete mije ) leke .
Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date 29.01.2018 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 60
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Policia: Shkaku i ngjarjes, konflikti mes babait të autorit e Ndoc Rajtës

Tritol makinës së biznesmenit,
arrestohet miku i Shullazit

Klajdi Gjeçi u kap pas 2 muaj hetimesh

E shkuara e errët e 31-vjeçarit Klajdi Gjeçit

Plagosi Mateo Zogën në 2015,
duke e goditur me levë hekuri

31-vjeçari Klajdi Gjeçi, i
arrestuar dje nga policia

e Tiranës për vendosjen e
tritolit në mjetin e biznes-
menit nuk është një emër
i panjohur për drejtësinë.
Ai njihet si miku i Emil-
jano Shullazit dhe është ar-
restuar edhe më herët, në
maj të 2015-ës për plagosjen
e 18-vjeçarit Mateo Zoga.
"Më datën 12.05.2015, rreth
orës 15.30, në rrugën 'Ko-
muna e Parisit', për motive
të dobëta ka goditur me
levë hekuri, duke i shkak-
tuar dëmtime serioze për
shëndetin shtetasit Mateo
Zoga, i datëlindjes 1997, lin-
dur dhe banues në Tiranë",
- bëjnë me dije burime
pranë policisë. Në dhjetor
të vitit vitin 2012, Gjeçi u

arrestua për armëmbajtje pa
leje, pasi gjatë një kontrolli
në banesën e tij iu gjet dhe
iu bllokua një armë zjarri pa
leje pistoletë. Kontrolli u
krye në bazë të dyshimeve të
policisë, pasi Gjeçi hetohej
se kishte gisht në vendosjen
e eksplozivit në banesën e
zv.drejtorit të policisë së Ti-
ranës, Dorian Muça më 8
dhjetor 2011. Por, në të dyja
këto raste Gjeçi është lënë i
lirë nga gjykata. Gjyqtari
Kreshnik Omari arsyetoi se,

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE

Policia e Tiranës ka
vënë në pranga ditën
e djeshme 31-vjeçarin

Klajdi Gjeçi, i cili dyshohet
të jetë autori i vendosjes së
eksplozivit në makinën e një
biznesmeni te Liqeni i
Thatë, në datën 30 nëntor
2017. 31-vjeçari njihet si një
nga njerëzit më të afër të
Emiljano Shullazit, e madje
është ndaluar disa herë nga
policia për akuza të ndry-
shme. Gjithashtu, bëhet me
dije se ky shtetas ishte
shpallur në kërkim për
vjedhje të kryer në bash-
këpunim. Gjeçi rezulton të
jetë i dënuar më parë për ve-
prat penale "Prodhimi dhe
shitja e narkotikëve" dhe
"Prodhimi dhe mbajtje pa
leje e armëve luftarake dhe
e municionit".
NGJARJA

Klajdi Gjeçi dyshohet të
jetë autori i shpërthimit të
makinës në pronësi të Ndok
Rajtës, 42-vjeç, administra-
tor i një firme e inertesh.
Makina "Passat" me targa
AA 946 EF, në pronësi të bi-
znesmenit u hodh në erë
pasi iu vendos rreth 300 gr
C4, pranë zonës së Liqenit të
Thatë në Tiranë. Rajta dek-
laroi asokohe se automjeti
"Passat" përdorej edhe nga
punonjësit e firmës. Gjeçi
njihet si një nga miqtë e
afërt të Emiljano Shullazit e
madje është ndaluar disa
herë nga policia për akuza të
ndryshme. Shkak i ven-
dosjes së eksplozivit ndaj
Ndoc Rajtës mësohet se ësh-
të bërë një konflikt mes ba-
bait të Klajdi Gjeçit dhe
Ndoc Rajtës, kur ky i fundit
punonte në magazinat që
janë në pronësi të babait të
Gjeçit. Në këtë kohë kur
është kryer bilanci i mall-
rave që mbaheshin në mag-
azinë, ka rezultuar se mun-
gonte një sasi malli me vlerë
20 mijë euro. Në mënyrë të
herë pas hershme Gjeçi i
kishte kërkuar Rajtës vlerën
e mallrave të humbur, por ai
nuk kishte pranuar. 31-

SHKURT
E rrahën me shkop bejsbolli,

shefi i burgut 313:
Nuk kam parë asgjë

TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - Detaje të tjera
dalin në dritë nga dhunimi
i shefit të regjimit në bur-
gun 313, Bledar Pura ditën
e mërkurë në kryeqytet.
Ngjarja në fjalë u regjistrua
mëngjesin e djeshëm në
zonën e Freskut, në rrugën
që të çon për në Dajt. Bëhet
me dije se gjendja e Purës
aktualisht është përmirë-
suar, ndërsa ndodhet në
pavionin e Neurokirurgjisë
në spitalin e Traumës.
Gjatë marrjes në pyetje nga
policia, Pura ka thënë se
është sulmuar sapo ka dalë
nga shtëpia për të shkuar
në punë. "Kam qenë me
kokën poshtë duke parë
telefonin. Dita nuk kishte
zbardhur plotësisht, kur
një person me afrohet për-
ballë dhe me godet në kokë,
ndërsa 2 të tjerë nga pas.
Nuk kam parë asgjë", tha ai.

Trafik droge e vrasje,
arrestohen 6 shqiptarë

I TI TI TI TI TALI ALI ALI ALI ALI - Gjashtë sh-
qiptarë janë arrestuar nga
policia italian, pasi akuzo-
hen se janë pjesë e një
bande kriminale. Mediat
italiane raportojnë se
bëhet fjalë për shtetasit me
inicialet: M.L., 34 vjeç;
M.O., 30 vjeç; M.A., X.A.,
M.D. dhe M.K., disa prej të
cilëve kanë lidhje famil-
jare. "Libero quotidiano"
shkruan se kjo bandë ësh-
të e njohur për policinë
italiane, kryesisht për
trafikun e drogës, (kokainë
dhe marijuanë), ndërsa
thuhet se ishte nën hetim
prej më shumë se një viti.
Mes të tjerash, kjo bandë
akuzohet për vrasjen e një
të riu shqiptar më 23 dhje-
tor 2016 në Varese të Ital-
isë. Ndërkohë, pista ku u
dyshua vrasja ishte për
shkak të pazareve të
drogës, pasi të riut iu
gjetën në banesë 20 kg her-
oinë. Sakaq, policia po vi-
jon hetimet për dokumen-
timin e plotë të ngjarjes.

edhe pse policia i kishte gje-
tur dhe bllokuar një armë
zjarri në banesë Gjeçit, kon-
trolli nuk ishte kryer në
kushtet e flagrancës. Edhe
sipas vendimit të gjykatës,
për kontrollin e banesës së
Gjeçit duhej të kishte pa-
sur më parë një vendim
gjykate. Ndërkohë që edhe
në 2015-ën u la i lirë, pasi i
dëmtuari tërhoqi padinë
ndaj tij, duke deklaruar se
mosmarrëveshjet mes tyre
ishin sheshuar.

vjeçari pas arrestimit ka
mohuar të jetë autori i ven-
dosjes së eksplozivit në mak-
inën e Rajtës.

AKUZA
Gjeçi dyshohet të jetë
autori i shpërthimit të
makinës në pronësi të
Ndok Rajtës, 42-vjeç,
administrator i një
firme e inertesh.
Makina "Passat" me
targa AA 946 EF, në
pronësi të biznesmenit
u hodh në erë pasi iu
vendos rreth 300 gr
C4, pranë zonës së
Liqenit të Thatë në
Tiranë.

31-vjeçari Klajdi Gjeçi

31-vjeçari gjatë
arrestimit

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 e një pajisje pirun elektrik, 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 1,970,000 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 e një pajisje pirun elektrik, 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 09 Shkurt  2018, ora 09:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit
të sistemit ‘Autoclear’ të mbrojtjes elektronike në objektet dhe degët e Bankës se 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 1,500,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të
Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411(ext.
4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim.
Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej
500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:
Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:               STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit
të sistemit ‘Autoclear’ të mbrojtjes elektronike në objektet dhe degët e Bankës se Shqipërisë”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 20 Shkurt  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Rezulton si i padënuar nga drejtësia shqiptare, ja kush është Artan Dragani

Fshehu dënimin e kancelarit, MD: Të
hetohet kreu i gjykatës së Shkodrës
Arben Zefi: Dënimin e fshehu ish-kryesekretari

Ministrja e Drejtë
sisë, Etilda Gjonaj
ka kërkuar hetim

disiplinor për kryetarin e
gjykatës së Shkodrës, Arben
Zefi. Burimet bëjnë me dije
se kërkesa për hetim disipli-
nor për kryetarin e gjykatës,
Zefi, ka mbërritur në Këshil-
lin e Lartë të Drejtësisë. Min-
istria e Drejtësisë u vu në
lëvizje falë denoncimeve të
disa avokatëve të qytetit të
Shkodrës ndaj kryetarit në
lidhje me disa shkelje në mos
ushtrimin e detyrës së tij.
Nga hetimi i ndërmarrë ka
rezultuar se Gjykata e Rre-
thit Gjyqësor Shkodër, në sh-
kelje të ligjit, nuk ka përcjellë
pranë Drejtorisë së Përgjiths-
hme të Burgjeve shkurtimin
e vendimit penal të formës së
prerë për dënimin e shtetasit
Artan Dragani, aktualisht
kancelar i Gjykatës së Rre-
thit Gjyqësor Shkodër, për
veprën penale të parashikuar
nga neni 290/1 i K.Penal. Për
pasojë, në Regjistrin e
Gjendjes Gjyqësore, ky sh-
tetas rezulton në mënyrë të
paligjshme si i padënuar
nga gjykatat penale sh-
qiptare. Dragani rezulton të
jetë dënuar pasi ka aksiden-
tuar për vdekje një grua.
Ndërsa për kancelarin e
kësaj gjykate, Ministrja e
Drejtësisë i ka kërkuar De-
partamentit të Adminis-
tratës Publike të marrë

masat e parashikuara nga
ligji, pas konstatimit të fak-
tit se ka bërë deklarim të
rremë në formularin e
vetëdeklarimit. Ndërkohë
kryegjyqtari i Shkodrës, Ar-
ben Zefi i është përgjigjur
kërkesës së Ministres së
Drejtësisë, Etilda Gjonaj për
hetim ndaj tij. Me anë të një

shkrese shpërndarë media-
ve Zefi sqaron se prej 28 dh-
jetor 2017 ka njoftuar min-
istren Gjonaj se nuk është
ai që ka fshehur vendimin
e dënimit të kancelarit, por
ka qenë ish-kryesekretari i
gjykatës. "Për rastin është
njoftuar menjëherë KLD
dhe Ministria e Drejtësisë,

dhe nga ana ime si kryetar i
gjykatës është larguar nga
puna kryesekretari i
gjykatës dhe marrë masa
për kalimin urgjent në
gjykim të çështjes",- thuhet
në përgjigjen e kryetarit të
gjykatës së Shkodrës, Arben
Zefi, drejtuar ministres së
Drejtësisë, Etilda Gjonaj.

57-vjeçari Stafanakos u qëllua me 15 plumba

Ekzekutimi i mafiozit grek, flet
Alket Rizai: S'kam dijeni për vrasjen

AVOKATI
Avokati Gazmir Xhurxhi
ka rënë dje në prangat e
policisë për mashtrim
pas denoncimit nga
klienti i tij, H.D., banues
në Klos, se i ka marrë
para duke e mashtruar
me fatura dhe
dokumente të
falsifikuara. Burime
zyrtare nga policia
bëjnë të ditur se
arrestimi i avokatit është
bërë pasi ai i ka marrë
shtetasit H.D., 59 vjeç një
shumë prej 1.7 milionë
lekësh të reja, duke
falsifikuar disa fatura dhe
dokumente. Mbi avokatin
rëndojnë akuzat
"Mashtrim në shuma të
mëdha", "Fshehje e të
ardhurave" dhe
"Falsifikim i
dokumenteve".

TRE GJYQTARËT
Këshilli i Lartë i
Drejtësisë shqyrtoi dje
kërkesën e Prokurorisë
së Krimeve të Rënda
mbi tre gjyqtarët e
Apelit Durrës, të cilët
akuzohen për
korrupsion. KLD filloi
procedimin penal për
gjyqtarët e Apelit, Kliton
Spahiu, Petraq Dhimitri
dhe Petrit Ceno.
Inspektorati njoftoi se
ka filluar procedimi
disiplinor për tre
gjyqtarët e Apelit,
Durrës. KLD i kërkoi
Inspektoratit të
bashkëpunojë me
Prokurorinë, nëse ka
kërkesa të veçanta në
lidhje me këtë çështje,
duke i ofruar
mbështetje maksimale
sipas ligjit.

Të paktën mua mos më
ngatërroni me këtë

çështje, se unë s'kisha
lidhje me atë. Kishim
kohë që i kishim prishur
muhabetet, e nuk dua që
mediat shqiptare të më
përmendin. Për këtë rast
më erdhi e policia e më
pyeti, por unë nuk kam
asnjë dijeni për vrasjen".
Kështu ka deklaruar dje
Alket Rizai nga burgu.
Reagimi i tij ka ardhur një
ditë pas vrasjes së mafiozit
grek, Vasilis Stefanakos.
Ky i fundit humbi jetën
mbrëmjen e së mërkurës,
ku është qëlluar në mak-
inën e tij në lagjen "Haj-
dari" të Athinës me 15
plumba. Lajmi u përhap
me shpejtësi, pasi ai njihej
si organizatori i arrat-
isjeve të Alket Rizait. Ky
i fundit tha së me Vasilis
Stefanakos ishin thjesht
të njohur dhe se ishin
akuzuar në 2006-ën bash-
kë, por nuk kanë asnjë
lidhje me njëri-tjetrin.

Sipas mediave greke, dy
persona me një motor të
vjedhur i janë afruar au-
tomjetit që drejtonte 57-
vjeçari Stafanakos dhe e
kanë qëlluar me breshëri
kallashnikovi. Vasilis Ste-

fanakos ishte liruar para një
viti e gjysmë nga burgu, pas
8 vitesh heqje lirie. I kon-
sideruar edhe si një nga bar-
onët e burgjeve, ai ka kalu-
ar një pjesë të madhe të
jetës së tij pas hekurave të
qelisë, ndërsa ka pasur edhe
një faqe personale të inter-
netit, të cilën e rifreskonte
thuajse përditë. Atij i
atribuohet ndër të tjera, roli
udhëheqës në aktet e mafies
greke, si dhe një mar-
rëdhënie bashkëpunimi me
anëtarët e grupit terrorist
"Komploti i celulave të zjar-
rit". Gjithashtu, ai ishte

dënuar me 21 vite e 3
muaj burg si autor i një
vrasjeje, për të cilën aku-
zohet edhe Alket Rizai,
ndërsa konsiderohet edhe
si organizatori dhe finan-
cuesi i arratisjeve spekta-
kolare të tij nga burgu
famëkeq i Korridhalosë,
bashkë me Vasilis Paleo-
kostas. Në vitin 2006, ai
ishte dënuar edhe me
14.5 vite për implikime në
veprimtari kriminale. Pol-
ica ka hapur një proces
hetimi për të gjetur se
kush fshihet pas kësaj
vrasjeje.

Kryetari i gjykatës
së Shkodrës,
Arben Zefi

Alket Rizai

The Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH (GIZ) is a federal enterprise
that supports the German Government in achieving its
objectives in the field of international cooperation for
sustainable development. The project is composed of
4 areas of intervention with the overall objective to
counter Serious Crime in the Western Balkans. The
technical expertise will be provided by EU Prosecutors
and Legal Advisors.

GIZ Office Albania seeks the following staff: Finance/
administrative support

A. Responsibilities

The position holder is responsible for:
Permanent interaction with the ECT/Focal Point for
the ECT (EU Prosecutor and Legal Advsior)
Provide administrative support to the EU Prosecutor
in the implementation of area I and IV of the Action;
 Provide administrative support to the Legal Advisor
in the implementation of area II and III of the Action;
 Provide administrative support to the Sub Project
Manager “ORF South East Europe - Legal Reform”;

In this context, the position holder fulfils the following
tasks:
B. Tasks

1. Core scope of tasks
 Ensures the strict application of the GIZ O+R;
 Manages the daily accounting and manage both the
Cash-book and Bank-book;
 Maintains and administers the GIZ financial systems
within the project in accordance with the guidance of
the Head of Finance and Administration Officer, GIZ HQ
book-keeping and financial controller;
  Eff icient processes of all local payments in
compliance with GIZ and EU procedures and daily
invoice checking, processing and record keeping;
 Liaisons with the GIZ HQ in the country in relation to
booking costs and checking invoices;
  Ensures detailed financial records are kept in the
formats needed for GIZ internal controlling, internal
audits and for EU audits;
 Monitors and regular reports on the spent and planned
resources;
 Communicates with partners of the project;
  Organises events, meetings, conference and trips

with the region and to the EU

2. Other duties/additional tasks
The position holder
 Has regular contact to the other project offices in
the region;
Participates in Team Meetings outside the country
 Is capable to work in a sensitive environment

C. Required qualifications, competencies and
experience

 Bachelor’s degree in economics/business
  At least 3 years of previous experience in
accounting preferably in the context of EU-funded
projects
 Organisational skills, experience with organizing
events, meetings, conference and trips
 Proficient IT skills (in particular: Word, Excel, SAP)
  Personal and interpersonal skil ls, including
excellent team-working and communication skills.
 Attention to detail and accuracy, in particular in
relation to accounting or budget monitoring
  Customer and service-oriented attitude, fast-
learner and willingness to be flexible and prepared
to contribute to the company in other duties as
required.
 Experience with the Legal Sector/Politics and or
International Cooperation will be considered as a
significant advantage

Contract conditions
 Full-time employment
 Project office in Tirana
 Duration: 2 years

Please forward your application until 28th of January
2018, to GIZ Office Albania by E-Mail: giz-albanien-
hr@giz.de , including the following information:
Application letter, CV in English (Euro Pass format),
references.

Only short-listed candidates will be contacted for
interviews. They might be asked to bring certified
copies of their diplomas and work certificates.

GIZ is an equal opportunity employer and
welcomes applications from all interested groups
without any discrimination!

 PROJECT “COUNTERING SERIOUS CRIME IN THE WESTERN
BALKANS”
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Vendimi i Këshillit të Ministrave: Buxheti për fondin, jo më shumë se 25% e totalit

Lista e plotë e shërbimeve
mjekësore të financuara nga shteti
Mbulim në 4 lloje spitalesh publike në vend

AMBASADA AMERIKANE

Ja kur mund të
riaplikoni për
vizë në SHBA
pas refuzimit
Të gjithë ata individë,

të cilët kanë ap-
likuar për vizë në SHBA
e janë refuzuar, duhet
të bëjnë kujdes në ap-
likimin e dytë. Ambas-
ada amerikane në Ti-
ranë bën me dije se
vetëm ata persona që
kanë informacione të
reja që tejkalojnë refu-
zimin e mëparshëm
mund të riaplikojnë sër-
ish brenda një kohe të
shkurtër. "A duhet të
aplikoni përsëri men-
jëherë pas refuzimit të
vizës? Mos harroni,
shpesh është e vështirë
për aplikantët të disku-
tojnë informacione të
reja në një kohë të sh-
kurtër pas refuzimit të
mëparshëm",-thekson
ambasada në njoftimin
e saj. Kjo e fundit, gjith-
ashtu, bën me dije se
viza turistike nuk ësh-
të për të jetuar e punu-
ar në Amerikë, pasi
keqpërdorimi i saj
ndikon në të ardhmen.
Nëse kandidati ka si
qëllim imigrimin,
atëherë mund të
shikojë mundësitë e
vizave imigruese apo
bashkimeve familjare,
pa përjashtuar edhe lo-
tarinë. Çdo person du-
het të dëshmojë që ai
ose ajo i plotëson kërke-
sat për kualifikim për
kategorinë e vizës dhe
të ketë lidhje të forta
me një rezidencë jash-
të Shteteve të Bash-
kuara. Këshilla që jap-
in përfaqësuesit e am-
basadës amerikane për
të interesuarit është që
të kuptojnë se refuzimi
nuk është një
paragjykim, apo kritikë,
ndaj aplikantit person-
alisht. "Nëse juve ju
është refuzuar viza ba-
zuar në lidhje jo të for-
ta jashtë Shteteve të
Bashkuara, do ishte më
e udhës që të prisni de-
risa situata juaj të
ndryshojë përpara se të
aplikoni përsëri për
vizë, ose t'i evidentoni
sa më qartë këto lidhje
dhe fakte tek formulari
juaj i aplikimit DS-160",
- citojnë përfaqësuesit
në faqen zyrtare të am-
basadës.

LISTA E SHËRBIMEVE SPITALORE QË DO TË FINANCOHEN NGA FONDI I
SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR

I. SPITALET UNIVERSITARE
  1. Shërbimi i kardiologjisë: a) Hemodinamika; b) Reanimacioni i kardiologjisë.
  2. Shërbimi i kardiokirurgjisë;
  3. Shërbimi i kirurgjisë angiovaskulare;
  4. Shërbimi i hematologjisë;
  5. Shërbimi i gastrohepatologjisë;
  6. Shërbimi i endokrinologjisë;
  7. Shërbimi i nefrologjisë dhe hemodializës;
  8. Shërbimi i anestezisë-reanimacionit;
  9. Shërbimi i urgjencës së sëmundjeve të brendshme;
10. Shërbimi i mjekësisë interne;
11. Shërbimi i alergologjisë;
12. Shërbimi i reumatologjisë;
13. Shërbimi i dermatologjisë;
14. Shërbimi i traumatologjisë;
15. Shërbimi i ortopedisë (SU "Trauma");
16. Shërbimi i okulistikës;
17. Shërbimi i ORL-së;
18. Shërbimi i kirurgjisë maksilo-faciale;
19. Shërbimi i urgjencës kirurgjikale;
20. Shërbimi i kirurgjisë digjestive;
21. Shërbimi i urologjisë;
22. Shërbimi i djegie-plastikës;
23. Shërbimi i neurologjisë neurofiziologjisë dhe neurovaskular;
24. Shërbimi i neurokirurgjisë;
25. Shërbimi i onkologjisë+kirurgjia onkologjike + radioterapi: b) Laboratori histo-

patologjik onkologjik; c) Laboratori klinik-biokimik onkologjik;
26. Shërbimi infektiv;
27. Shërbimi i pediatrisë së përgjithshme: a) Urgjenca pediatrike; b) Fizioterapia

pediatrike;
28. Shërbimi i pediatrisë së specialiteteve;
29. Shërbimi i pediatrisë infektive;
30. Shërbimi i kirurgjisë infantile;
31. Shërbimi i onkohematologjisë pediatrike;
32. Shërbimi i reanimacionit pediatrik;
33. Shërbimi i laboratorëve (klinikë-biokimikë, mikrobiologjikë, imunologjikë, ato-

mopatologjikë, gjenetikë mjekësore, laboratori i mjekësisë nukleare);
34. Shërbimi i imazherisë;
35. Shërbimi i fizioterapisë;
36. Shërbimi i statistikave;
37. Shërbimi i pneumologjisë;
38. Kirurgjia torakale;
39. Shërbimi i ftiziatrisë;
40. Shërbimi i gjinekologjisë;
41. Shërbimi i obstetrikës;
42. Shërbimi i patologjisë së barrës;
43. Shërbimi i neonatologjisë;
44. Shërbimi i farmacisë;
45. Shërbimi i konsultave të specializuara ambulatore;
46. Shërbimi i toksikologjisë;
47. Shërbimi i psikiatrisë (QSUT);
48. Kontrolli i infeksioneve spitalore;
49. Shërbimi i urgjencës ambulatore.
II. SPITALET NË NIVEL QARKU (SPITALET RAJONALE) OFROJNË

SHËRBIMET E:
  1. Urgjencës;
  2. Mjekësisë së përgjithshme;
  3. Kirurgjisë së përgjithshme, ortopeditraumatologji, urologji, ORL, okulistikë, an-

giologji, max-facial;
  4. Obstetrikë-gjinekologjisë;
  5. Neonatologji;
  6. Pediatrisë;
  7. Radiologjisë;
  8. Fizioterapisë;
  9. Anatomisë dhe histologjisë patologjike;
10. Laboratorëve kliniko-biokimike e të mikrobiologjisë
11. Anestezi-reanimacionit;
12. Farmacia;
13. Shërbimin e onkologjisë (kimioterapisë, kujdesin paljativ);
14. Kontrolli i infeksioneve spitalore;
15. Shërbime psikosocial;
16. Shërbimi i konsultave të specializuara
17. Banka e gjakut.
III. SPITALET NË NIVEL BASHKIE OFROJNË SHËRBIMET E:
  1. Urgjencës;
  2. Mjekësisë së përgjithshme;
  3. Kirurgjisë së përgjithshme;
  4. Pediatrisë dhe obstetrikë-gjinekologjisë, neonatologji;
  5. Radiologjisë;
  6. Laboratorëve kliniko-biokimike e të mikrobiologjisë;
  7. Anestezi-reanimacionit;
  8. Farmacisë;
  9. Shërbimin ambulator të specializuar;
10. Banka e gjakut. Trajtimi i kimioterapisë do të jetë në pesë spitale: Durrës, Vlorë,

Shkodër, Korçë, Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi".
IV. SPITALET DITORE
1. Ndihmë e parë mjekësore për trajtim dhe kurim brenda 24 orëve.

Dje në Fletoren Zyr
tare është publikuar
vendimi i Këshillit të

Ministrave për financimin e
shërbimeve shëndetësore
spitalore për vitin 2018. Fon-
di i Sigurimit të Dety-
rueshëm të Kujdesit Shën-
detësor nuk do të jetë më
shumë se 25% e buxhetit vje-
tor, i planifikuar për shër-
bimet spitalore. Ditën e sot-
me, "Gazeta Shqiptare" pub-
likon listën e shërbimeve spi-
talore të financuara nga Fon-
di për spitalet universitare,
ato rajonale, ato në nivel bash-
kie e spitalet ditore. Përkatë-
sisht ky fond do të shpërnda-
het për financimin e shërbim-
it spitalor gjatë vitit; pagesat
e paketave të shërbimeve të
veçanta, të ofruara nga shër-
bimet spitalore, publike e jo-
publike, brenda e jashtë ven-
dit; pagesat për kujdes shën-
detësor në institucione jopub-
like, brenda e jashtë vendit si
dhe pagesat për kujdes shën-
detësor. Por ky fond do të jepet
edhe për shërbimet e kryera
për spitalet publike e për
transfertën e mjekëve spe-
cialistë aty ku është e
nevojshme. Ndërkaq, Fondi
kontrollon dhe monitoron
spitalin për buxhetin dhe ak-
tivitetin vjetor, sipas kush-
teve të përcaktuara. "Numri
i përgjithshëm i punonjësve
të spitaleve është 12.016
veta, nga të cilët 141 punon-
jës në Spitalin Universitar të
Traumës për Shërbimin e

Voltiza Duro

Urgjencës Ambulatore dhe
Shërbimin e Ortopedi- Trau-
matologjisë. Numri dhe
struktura e punonjësve, për
çdo spital, miratohen nga
ministri i Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale",-citohet
në vendimin e Këshillit të
Ministrave.
METODAT E
FINANCIMIT

Fondi i Sigurimit të
Detyrueshëm të Kujdesit
Shëndetësor financon pa-
ketën e shërbimeve spitalore
të kontraktuar me buxhetim
me zëra shpenzimesh, por

edhe me buxhetim global.
Për raste të veçanta të mung-
esës së mjekut specialist në
shërbime të ndryshme të spi-
taleve rajonale e bashkiake,
ministri i Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, brenda
numrit të përgjithshëm të
personelit spitalor, urdhëron
kontraktimin, për një peri-
udhë të caktuar, të mjekëve
specialistë, sipas nevojave.
Këta mjekë të specialiteteve
të ndryshme, përveç pagës,
trajtohen financiarisht me
një bonus deri në 250 mijë
lekë të reja në muaj.

NUMRI
I PUNONJËSVE
"Numri i përgjithshëm i punonjësve të spitaleve është
12.016 veta, nga të cilët 141 punonjës në Spitalin
Universitar të Traumës për Shërbimin e Urgjencës
Ambulatore dhe Shërbimin e Ortopedi-
Traumatologjisë", - citohet në vendimin e Këshillit të
Ministrave.

Ministria e
Shëndetësisë

Udhëzimi i
Këshillit të
Ministrave

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 e suportit vjetor të produktit “McAfee
Endpoint Protection Advanced Suite” – 450 licenca dhe “ McAfee Complete Data Protection” – 80
licenca si dhe blerja e 50 licensave shtesë të produktit” McAfee Endpoint Protection Advanced
Suite” ‘‘

‘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 1,798,000 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 e suportit vjetor të produktit “McAfee
Endpoint Protection Advanced Suite” – 450 licenca dhe “ McAfee Complete Data Protection” – 80
licenca si dhe blerja e 50 licensave shtesë të produktit” McAfee Endpoint Protection Advanced
Suite” “

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në Bankën
e Shqipërisë, deri më datë 21 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.

SHPALLJE ANKANDI

Shoqëria përmbarimore gjyqësore private “ARB” Sh.p.k., zhvillon Ankandin
e Dytë për shitjen e pasurisë së paluajtshme Apartament, me sipërfaqe
98.39 m2 (nëntëdhjetë e tetë pikë tridhjetë e nënët metra katrorë), e
regjistruar në Zonën Kadastrale Nr. 8603, Regjistruar në Regjistrin
Hipotekor Nr. 322, datë 19.11.2004, Numri i Pasurisë 26/121+2-7,  Vol. 17,
Faqe. 243, me adresë: Lagjja  “28 Nëntori”,  Vlorë, në pronësi të Edlira
Aliaj, për kredinë e marrë pranë Bankës NBG Albania Sh.a. Çmimi fillestar
me të cilin fillon ankandi i dytë është 25,600.00 (njëzet e pesë mijë e
gjashtëqind) Euro. Ankandi do të zhvillohet datë 14.02.2018, ora 16:00, në
adresën: Qendra e Zhvillimit të Ankandeve Publike Përmbarimore
(“QZHAPP”), me adresë në: Rruga “Nikolla Jorga”, Ndërtesa Nr. 9, Kati 2,
pranë Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë, Tiranë.
Secili ofertues duhet të depozitojë si garanci në llogarinë e ARB me IBAN
AL21901110510027173510016018 në EURO pranë Bankës NBG Albania
shumën prej 10 % (dhjetë përqind) të çmimit fillestar. Për informacion të
mëtejshëm  kontaktoni  me shoqërinë përmbarimore gjyqësore private
“ARB” Sh.p.k., me adresë: Rruga “Fatmir Haxhiu”, Pall.: 21, Shk.: 3, Ap.: 3,
Tiranë; tel: 042 252888; ose në adresën e email-it: info@arb.al
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VENDIMET E MASR
ARSIMI PARAUNIVERSITAR



Udhëzimi i Ministrisë së Arsimit: Dokumentacioni që duhet të dorëzoni pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore

Njëvlefshmëri diplomash për ata që kanë studiuar jashtë
Kriteret që duhen plotësuar nga nxënësit e parauniversitarit

UDHEZIMI

MASR: Si do të
bëhet llogaritja

e çmimit të
teksteve shkollore
Është publikuar

mënyra sesi do të
përllogariten çmimet e
teksteve shkollore për
vitin e ardhshëm. Sipas
udhëzimit të Minis-
trisë së Arsimit, Sportit
e Rinisë, çmimi i li-
brave do të propozohet
nga subjektet, por më
tej do të kalojë në pro-
cesin e vlerësimit nga
MASR. Kjo e fundit më
tej bën përllogaritjen
dhe vlerësimin e çmim-
it mesatar aritmetik,
ose çmimit tavan të tek-
steve të miratuara. Kjo
metodë do të përdoret
për ato tekste ku sub-
jekti e tejkalon këtë
çmim, ndërkohë që
bëhet e qartë se për
tekstet e ofruara me
çmim poshtë çmimit
tavan do të shiten në
shumën e ofruar nga
subjekti. "Për vlerë-
simin e çmimit të tek-
steve të reja, të cilat
paraqiten me ndry-
shime në orët mësimo-
re, në krahasim me tek-
stet analoge të ap-
likuara në vitin e më-
parshëm, vlerësimi i
çmimit bëhet nga
MASR-ja, duke marrë
parasysh raportin
rritës ose zbritës të
ngarkesës mësimore,
bazuar në çmimin
tavan", - citohet në
udhëzim. Nëse në për-
fundim të procesit të
vlerësimit rezultojnë
më pak se dy tekste të
kualifikuara, çmimi i
tekstit vendoset nga
subjekti dhe MASR-ja
përllogarit çmimin që
nuk duhet të kalojë ku-
firin maksimal të
normës së inflacionit
mbi çmimin tavan të
tekstit analog për tek-
stet e printuara, plus
50% të normës së infla-
cionit për përmbajtjet
digjitale.

Voltiza Duro

Të gjithë ata nxënës që
kanë përfunduar ar
simin parauniversi-

tar jashtë vendit mund të
bëjnë njëvlefshmërinë e
dëftesave dhe diplomave si-
pas kritereve të përcaktu-
ara. Në udhëzimin e ndry-
shuar të Ministrisë së Ar-
simit, Sportit e Rinisë,
specifikohen procedurat
që duhen ndjekur si dhe
dokumentacioni që duhet
dorëzuar. Përkatësisht,
nxënësit duhet të para-
qitin pranë DAR/ZA-ve një
kërkesë për njëvlefsh-
mërinë e deklaratë me sh-
krim të prindit si dhe do-
kumentet e vijueshmërisë
së klasës, të përkthyera e
të noterizuara, të pajisura
me vulë apostile të shtetit
nga vijnë.
KRITERET DHE
PROCEDURAT

Qendra e Shërbimeve
Arsimore në vendin tonë
është institucioni që kryen
procedurat e njëvlefsh-
mërisë së diplomave të ar-
simit të mesëm për
nxënësit e ardhur nga jas-
htë Shqipërisë. Pas njeh-
simit të dëftesave, këta të
rinj mund të vijojnë stu-
dimet e tyre në arsimin e
lartë apo të punësohen, e
vlen të theksohet se kjo
procedurë kryhet gjatë
gjithë vitit. Ndërkohë,
nxënësit e ardhur nga jas-
htë vendit, për të ndjekur
studimet në institucionet e
arsimit të lartë në Shqipëri
duhet të dorëzojnë pranë

QSHA-së një formular ap-
likimi si dhe një diplomë me
listën e notave të të gjithë
viteve të shkollimit. "Sekre-

sekretariati vëren mangësi
në dokumente/aplikim i
kthen përgjigje me shkrim
aplikantit, duke specifikuar
arsyet pse nuk i njëvlerëso-
het dokumenti i shkollim-
it",-theksohet në udhëzimin
e firmosur nga ministrja e
Arsimit, Lindita Nikolla.
Ndërkaq, ky komision, bren-
da 5 ditësh, shqyrton e har-
ton dokumentin e njëvlefsh-
mërisë ku përcakton inde-
ksin e shkollës së kryer, si
dhe notën mesatare për të
gjitha vitet e arsimit jashtë
vendit. Gjithashtu, në këtë
dokument përcaktohet edhe
nota mesatare e përgjiths-
hme e njëvlerësuar dhe no-
tat e njëvlerësuara me
provimet e Maturës Sh-
tetërore në Republikën e
Shqipërisë. Në Udhëzim cit-
ohet se njëvlefshmëria e re-
zultateve të arritura në sh-
tetin përkatës duhet të kry-
het në përputhje me tabelën
e konvertimit të notave. Më
tej, Komisioni i Posaçëm
njëvlerëson lëndën që për-
cakton njohuritë gjuhësore
dhe letrare të shtetit nga
vjen nxënësi, me lëndën
"Gjuhë shqipe dhe letër-
si". Në fund të gjithë pro-
cedurave të sipërpërmen-
dura, është QSHA-ja ajo që
pajis nxënësin e ardhur
nga jashtë Shqipërisë me
dokumentin e njëvlefsh-
mërisë, i lëshuar në dy ko-
pje origjinale.

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

Shoqëria Përmbarimore “Executores Litium “ sh.p.k
do të zhvillojë ankandin e pare për pasurinë e paluajtshme  :

Njësi me nr. Pasurie 6/121-N12, vol 22, fq.28, e regjistruar në ZVRPP Tiranë ZK
8160, me sipërfaqe 37 m2, në pronësi të Albert Sokol Elezi
Cmimi me të cilin do të filloje ankandi është në vlerën 29,600 Euro
Ankandi do të zhvillohet në datë 29.01.2018 ora 16:00, në zyrën përmbarimore
“Executores Litium” sh.p.k, me adresë Blv “Zhan Dark”, Kulla 1 Teknoprojekt,
shk 1, kati 4, ap 10, Tirane.

SHPALLJE ANKANDI

Shoqëria përmbarimore gjyqësore private “ARB” Sh.p.k., zhvillon
Ankandin e Dytë për shitjen e pasurisë së paluajtshme Apartament,
me sipërfaqe 59.5 m2 (pesëdhjetë e nëntë pikë pesë metra katrorë) e
ndodhur në Zonën Kadastrale Nr 2291, Pasuria me Nr. 306/68+1-18,
vol. 21, Fq. 245, me adresë në: Kryemëdhenj, Kavajë, në pronësi të
Edmond Zyberi, për kredinë e marrë pranë Bankës NBG Albania Sh.a.
Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi i dytë është 15,360.00
(pesëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) Euro. Ankandi do të
zhvillohet datë 14.02.2018, ora 17:00, në adresën: Qendra e Zhvillimit
të Ankandeve Publike Përmbarimore (“QZHAPP”), me adresë në: Rruga
“Nikolla Jorga”, Ndërtesa Nr. 9, Kati 2, pranë Dhomës Kombëtare të
Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë, Tiranë. Secili ofertues duhet të
depozitojë si garanci në l logarinë e ARB me IBAN
AL21901110510027173510016018 në EURO pranë Bankës NBG
Albania shumën prej 10 % (dhjetë përqind) të çmimit fillestar. Për
informacion të mëtejshëm  kontaktoni  me shoqërinë përmbarimore
gjyqësore private “ARB” Sh.p.k., me adresë: Rruga “Fatmir Haxhiu”, Pall.:
21, Shk.: 3, Ap.: 3, Tiranë; tel: 042 252888; ose në adresën e email-it:
info@arb.al

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

Pasuria e paluajtshme nr. 7/244-N59, “Dyqan nr. 28”, ndodhur në zonën
kadastrale 8220, volum 19, faqe 19, regjistruar në Regjistrin Hipotekor nr.
1286 dt. 08.11.2010, me sipërfaqje 84 m2, në katin e parë Godinë
Polifunksionale 3, 8 dhe 9 kat, me 2 kate parkim nëntokë, në pronësi të
ARDIAN Ndre KIRI, me adresë: Rruga e Kavajës”, Tiranë .
ÇMIMI 56.448 EURO . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 15.02.2018 .

CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

tariati Teknik i Komisionit
të Posaçëm paraqet për ven-
dimmarrje në Komisionin e
Posaçëm vetëm dokument-

et/aplikimet për njëvlefsh-
mëri që rezultojnë të plotë-
suara sipas kërkesave të për-
caktuara në udhëzim. Kur

Në udhëzim citohet
se njëvlefshmëria e

rezultateve të
arritura në shtetin
përkatës duhet të

kryhet në përputhje
me tabelën e

konvertimit të
notave. Më tej,

Komisioni i
Posaçëm

njëvlerëson lëndën
që përcakton

njohuritë gjuhësore
dhe letrare të shtetit

nga vjen nxënësi,
me lëndën "Gjuhë
shqipe dhe letërsi".

KONVERTIMI
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1. Bulqizë, Shahin Aliu
2. Devoll, Valbona Beshi
3. Dibër, Alma Bojku
4. Durrës, Ardian Iljazaj
5. Elbasan, Mariglen Disha
6. Fier, Petrit Kanani
7. Gramsh, Xhilson Bajrami
8. Gjirokastër, Florian Taci
9. Has, Fadil Mazreku
10. Kavajë, Matilda Peza
11. Kolonjë, Eljona Mydini
12. Krujë, Edmond Daci
13. Kukës, Klodian Gashi
14. Librazhd, Fatmir Brazhda
15. Lushnjë, Shkëlqim Mebelli
16. Mallakastër, Jetnor Muharremi
17. Mat, Sokol Demleka
18. Mirditë, Julian Përgega

"Regjistrimi i lejeve të legalizimeve të kryhet brenda të afateve, s'ka më pingpong"

Rama paralajmëron punonjësit e
hipotekës: Jeni të gjithë në provë

Gjoni: Reformë e re për titujt e pronësisë
Kryeministri Edi

Rama nuk kursen
kritikat për punon-

jësit e Hipotekës, madje u
ka bërë të ditur se janë të
gjithë në provë. Gjatë një
takimi ku është prezantuar
me drejtorët e rinj të
Hipotekave dhe të ALUIZN-
it në Ministrinë e Drejtë-
sisë, Rama pohoi se të gjithë
drejtorët e rinj që kanë dalë
nga konkurset do të jenë në
provë. "Të gjithë jeni në
provë, provën s'e keni me
partinë, por me popullin sh-
qiptar, që vjen në dyert e
Hipotekave. Po e ndaj
Hipotekën nga ALUIZNI.
Ky i fundit ka shembuj të
shkëlqyer brenda sistemit
që të ndahet qartë shapi nga
sheqeri. Lufta ndaj korrup-
sionit do të vazhdojë çdo
ditë. Secili nga ju duhet ta
ketë shumë të qartë që
paguhet nga taksat e qyteta-
rëve. Ne kemi nisur proces-
in e reformës rrënjësore të
titujve të pronësisë. Ne do
kemi krijuar Agjencisë Ko-
mbëtare të Titujve të Pronë-
sisë", - tha Rama. Kreu i
qeverisë theksoi se këta
punonjës duhet të fitojnë
çdo ditë betejën që të pagu-
hen me taksat e qytetarëve.
"Kemi detyrimin moral
ndaj publikut dhe vetes për
të bërë më të mirën për
zgjedhjen e drejtuesve të
Hipotekave. Kjo është arsye-
ja pse jemi 'vonuar' dhe se
refuzova të gjitha preten-
dimet për ndërhyrje në këto
konkurse, pasi siç e thashë,
askush dhe as ligji nuk na
detyronte që të bënim
konkurse. Dua ta bëj të
qartë edhe për ata që he-
dhin promuze dhe shfaqin
skërmitjet e cinizmit në
publik, se një drejtor këtu
dhe aty na paska qenë kon-
tribuues i PS në fushatën
paraardhëse. Këto procese
nuk përfaqësojnë social-
istët, pro u japin mundësi të
gjithëve të përfshihen. Për
ne duhet të jesh i gatshëm
dhe i aftë. Ashtu siç kam
besim se është bërë zgjedh-
ja më e mirë e mundshme
kur është zhvilluar ky
proces, kam bindjen se jemi
ne të parët, Ministria e
Drejtësisë, e gjithë struktu-
ra përgjegjëse që duhet të
bëjë verifikime të
zgjedhjeve", - tha Rama.
REGJISTRIMI

Regjistrimi i lejeve të le-
galizimit në Hipotekë duket
së do të jetë fokusi i punës
në këtë institucion. Kryem-
inistri u bëri të ditur
punonjësve të Hipotekës se
çdo leje e paregjistruar ësh-
të nënshkrim dorëheqjeje.
"Për t'i dhënë fund pingpon-
gut të ecejakeve, që ALUIZ-
NI ta njeh dhe Hipoteka s'ta
jep. Ne sot nuk jemi vetëm,
edhe pse aleatin që e kemi
zgjedhur dhe e duam më të

fuqishëm në këtë proces, që
është njeriu i zakonshëm,
s'e kemi ende në atë pozicion
që me siguri do ta kemi në
vijim. Ka ende dyshime se
platforma e bashkëqever-
isjes funksionon. Janë 35
punonjës Hipotekash që
janë larguar nga detyra dhe
po përballen me ligjin", tha
Rama.
MINISTRIA

Në takim ministrja Etil-
da Gjonaj vuri theksi te
pritshmëritë që do të kenë
nga këta drejtorë në
zgjidhjen e çështjeve me

pronat. "Ky është vetëm
hapi i parë i reformës në tra-
jtimin e titujve të pronësisë,
i cili do të pasohet me një
vlerësim të stafit lidhur me
përputhshmërinë e formim-
it të tyre profesional me
pozicionin e punës. Refor-
ma e pronës është një ndër
reformat më të rëndësishme
të këtij mandati, e cila do të
ndiqet me një proces të
mirëstudiuar për trajtimin
e integruar të titujve të
pronësisë. Pritshmëritë
tona dhe të qytetarëve janë
të larta dhe sfida më e mad-

he e të gjithëve bashkë ësh-
të që të ndryshojmë njëherë
e mirë imazhin e zyrave të
titujve të pronësisë për t'i
kthyer ato në mënyrë reale
vetëm në shërbim të qyteta-
rëve dhe për t'u dhënë fund
një herë e mirë abuzimeve
që bëhen në kurriz të
qytetarëve. Jemi të vendo-
sur që aleatit tonë, që janë
qytetarët, t'u realizohen të
drejtat pa asnjë cenim dhe
se detyra e secilit nga ju ësh-
të që të angazhohet maksi-
malisht për të arritur këtë
synim", - tha Gjoni.

Ministria e Drejtësisë ka publikuar sot
listën me emrat e 28 kandidatëve të

shpallur fitues nga konkursi i hapur për
pozicionin e regjistruesit pranë ZVRPP-
ve. Drejtuesit e rinj të Zyrave Vendore të
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

Aksioni nis në 1 shkurt

Lidhjet e paligjshme të ujit
do të kallëzohen penalisht
Për të gjithë qytetarët

të cilët kanë lidhje të
paligjshme dhe nuk i dek-
larojnë ato që më pas të li-
dhin kontratë me ndër-
marrjet e ujësjellësve,
atëherë ndëshkimi do të
jetë ndjekje penale. Zëv-
endësministri i Infrastruk-
turës, Hantin Bonati, ka
mbledhur në një tryezë
prefektët e të 12 qarqeve
në Shqipëri, për t'u thënë
atyre që të sensibilizojnë
qytetarët, pasi nga data 1
shkurt aksioni do të nisë
derë më derë dhe do të pe-
nalizohet çdokush që nuk
ka kontratë uji. "Duhet
kujtuar që 1 shkurti është
data që do nisë aksioni
derë më derë dhe çdo ndë-
rhyrje do penalizohet
sikundër e parashikon
ligji", - tha Bonati. Qeveria
kërkon që shembulli i parë
të jepet nga punonjësit e
administratës publike, për
këtë arsye prefektëve iu
kërkua që të monitorojnë
çdo institucion që rezulton
debitor apo ka nëpunës që

nuk kanë kontratë uji. "Të
gjitha institucionet pub-
like të formalizojnë
formën e tyre të bashkëve-
primit me shoqëritë. Pra,
të kenë kontratë ujëmatë-
si. Pika e dytë që kërkohet
vëmendja juaj është pjesa
e monitorimit të vazh-
dueshëm të procesit të ak-
sionit që po zhvillojnë
bashkitë", - tha Bonati. Ak-
sioni për formalizimin e
sektorit të ujit do të përf-
shijë edhe të gjitha bi-
zneset dhe familjarët, të
cilët kanë pus në mjediset
e tyre. Një nismë ligjore e
miratuar nga qeveria ësh-
të dorëzuar në Kuvend,
për të bërë formalizimin
edhe të kësaj pjese të buri-
meve ujore. Sipas të
dhënave zyrtare, kapacite-
tet e ujit të pijshëm në Sh-
qipëri janë 20% më të lar-
ta edhe nëse do të kishte
shërbim 24 orë, por një
pjesë e tij shpërdorohet.
Deri tani raportohet të
jenë lidhur 6 mijë kontra-
ta të reja.

Lista, drejtuesit
e rinj të hipotekave

janë thirrur sot në një takim nga kryemi-
nistri Rama, i cili ka kërkuar profesional-
izëm në shërbimin e qytetarëve. Nga fazat
e testimit me shkrim dhe intervistës me
gojë, Ministria e Drejtësisë ka shpallur
fitues vetëm për 28 nga 35 ZVRPP-të.

19. Peqin, Kastriot Salla
20. Përmet, Vasil Pano
21. Pogradec, Majlind Shkira
22. Pukë, Gjokë Nikolli
23. Sarandë, Jonida Abduli
24. Skrapar, Besnik Demko
25. Shkodër, Zamir Leka
26. Tiranë, Valdrin Pjetri
27. Tropojë, Blerant Lushaj
28. Vlorë, Sokol Bana
29. Lezhë, s'ka kandidat fitues
30. Kurbin, s'ka kandidat fitues
31. Kuçovë, s'ka kandidat fitues
32. Malësi e Madhe, s'ka kandidat fitues
33. Tepelenë, s'ka kandidat fitues
34. Korçë, s'ka kandidat fitues
35. Berat, s'ka kandidat fitues

MINISTRJA ETILDA GJONAJ

"Ky është vetëm hapi i parë i reformës në
trajtimin e titujve të pronësisë, i cili do të

pasohet me një vlerësim të stafit lidhur
me përputhshmërinë e formimit të tyre

profesional me pozicionin e punës.
Reforma e pronës është një ndër reformat
më të rëndësishme të këtij mandati, e cila

do të ndiqet me një proces të
mirëstudiuar për trajtimin e integruar të

titujve të pronësisë.”

“

Ornela Manjani
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NR EMER ATESI MBIEMER
1 EDUART PREND GJOKA KAMEZ
2 ADEM HSYEN BEHLULI KAMEZ
3 GENTJAN BAJRAM PEPA KAMEZ
4 MYSLIM OSMAN MEMA KAMEZ
5 ALFRED BESIM HYSA KAMEZ
6 ABDULLA SELAM HODA KAMEZ
7 MALIQ HAZIS CANI KAMEZ
8 NAZMIJE ASLLAN TOKA KAMEZ
9 NJAZI MUHARREM HASI KAMEZ
10 FLUTURIM/ALTIN HYSNI/HYSNI MUCEKU/

MUCEKU KAMEZ
11 SHKELZEN HYSEN BYBERI KAMEZ
12 RAMADAN/SOFIE HASAN/MUSTAF KOCEKU/

KOCEKU KAMEZ
13 GJIN MARK PALI KAMEZ
14 ERALD MUFIT HOXHA KAMEZ
15 ZEF PJETER CAMLUKU KAMEZ
16 AGRON BIBE DEDAJ KAMEZ
17 GJOKE DEDE BUSHGJOKAJ KAMEZ
18 DYLAVER HAJDAR TOCI KAMEZ
19 ILIR ETHEM ALLKOKAMEZ
20 PAJTIM SHEFKI MENGA KAMEZ
21 HILMI RUFATNOKA KAMEZ
22 ISLAM IBRAHIM DEDIA KAMEZ
23 HASHMET ISUF ISLAMAJ KAMEZ
24 XHEVAHIR MUHARREM HOXHA KAMEZ
25 RAMIZ ELES KAZIU KAMEZ
26 BAJRAM MAN DOCAJ KAMEZ
27 SHAKE DIN SINANIKAMEZ
28 PAJTIM MURAT GJETA KAMEZ
29 YLLI FADIL RAJKUKAMEZ
30 LIKE HIDER META KAMEZ
31 TEFIK ASLLAN BRUKA KAMEZ
32 ERMIRREXHEP KARAJKAMEZ
33 MEHDI REXHEP DODA KAMEZ
34 HAMZANJAZI SITA KAMEZ
35 DEMIR/URIM KURTISH/DEMIR REXHMATAJ/

REXHMATAJ KAMEZ
36 KOMINITETI MYSLIMAN I SHQIPERISE KAMEZ
37 KOMINITETI MYSLIMAN I SHQIPERISE KAMEZ
38 KOMINITETI MYSLIMAN I SHQIPERISE KAMEZ
39 SAIMIR RRAHMAN DISHA KAMEZ
40 AGIM VAHID PEPOSHI KAMEZ
41 GENTI BEJTULLA BALLIU KAMEZ
42 POLIKRON SHABAN METALIA KAMEZ
43 CEN HALIT SELIMAJ KAMEZ
44 HAXHI SHYQIRI BEGU KAMEZ
45 DRITA SHAQIR BEQIRI KAMEZ
46 DEFRIM RASIM PERSEKU KAMEZ
47 BESIM ISMAIL KAMERRI KAMEZ
48 XHEVAHIR QAMIL KOCA KAMEZ
49 ASLLAN ISMAIL LUSHI KAMEZ
50 NDOC/AGRON SALI/NDOC RRUCAJ/

RRUCAJ KAMEZ
51 ARJANTAHIR VATA KAMEZ
52 EDI SKENDER KOTARJA KAMEZ
53 TON MARTIN DODA KAMEZ
54 NJAZI RAMADAN MATA KAMEZ
55 ERVIN RAMAZAN QOSE KAMEZ
56 TOFIK FALI RUSI KAMEZ
57 AGRON MUHARREM CANI KAMEZ
58 SKENDER AZEM GECA KAMEZ
59 BAJRAM SHERIF BRUCI KAMEZ
60 HYLMI/MEXHIDE HAXHI/HAZIZ DISHA/DISHA KAMEZ

61 PETRIT ISLAM ABAZAJ KAMEZ
62 SABRI SELMAN CUPANI KAMEZ
63 DED NDUE KECANI KAMEZ
64 ARDIAN HYSEN ZENELI KAMEZ
65 MUSTAFA HIDER TAFA KAMEZ
66 LEONIDHA DALI HIDA KAMEZ
67 ILIR/DAUT/URIM DAUT/MURAT/DAUT

MOLLA/MOLLA/MOLLA KAMEZ
68 DRITAN MARASH PRELA KAMEZ
69 MIRUSH FAIK GEZICIKAMEZ
70 BARDHYL HAMIT LUSHAKAMEZ
71 LEONARD MARK MAKLEKAJ KAMEZ
72 SKIFTER HAJRI ALLCIU KAMEZ
73 GAZMIR/RAMADAN RAMADAN/ILJAZ

COKA/COKA KAMEZ
74 FATMIRE ZYLFI SELIMIKAMEZ
75 FATOSSKENDER KOLECI KAMEZ
76 BESIM RAME PRENGZAJ KAMEZ
77 RASIM EMIN BUCI KAMEZ
78 URIM NURI MELANI KAMEZ
79 PLLUMP/SOKRAT HYDAI/YDA KAPTELLI/

KAPTELLI KAMEZ
80 REXHEP/SHKELZEN/XHEVAT/HAMZA/BAJRAM

HAJRULLA/REXHEP KOLAVERI/KOLAVERI KAMEZ
81 ASTRIT/AFRIM RIZVAN/ARIF FERATI/

FERATI KAMEZ
82 AGIM HYSEN HASLIKA KAMEZ
83 AVDULLA XHAFER RUGA KAMEZ
84 INDRIT AVDI TAHIRAJ KAMEZ
85 VLADIMIR ARIF MARKU KAMEZ
86 RAMIZ HAXHI QUNI KAMEZ
87 ARBEN AVDI CAHANI KAMEZ
88 XHAFERR HAJREDIN NECI KAMEZ
89 ZABIT TAFIL GJABRI KAMEZ
90 RUZHDI ISUF DERVISHI KAMEZ
91 AGIM MUHARREM TUFA KAMEZ
92 XHEVAHIR NAZMI MYRTJA KAMEZ
93 BYLBYL ALI DEGA KAMEZ
94 FERIT MUSA BUCI KAMEZ
95 SHAQIR ISUF DODA KAMEZ
96 QAMIL MISIM CALA KAMEZ
97 ERMIRSELMAN TAFA KAMEZ
98 AVDI IBISH CAHANI KAMEZ
99 ARBEN HAMDI METANI KAMEZ
100 NAIM HAJREDIN BARDHI KAMEZ
101 ISMAIL ASLLAN KOLECI KAMEZ
102 LEZAN XHEMAL DODA KAMEZ
103 HAZIS/SULLTANE MURAT/DAUTDEDA/DEDA KAMEZ
104 XHELAL RASIM GJORGJI KAMEZ
105 QAMIL HALIL FARRICI KAMEZ
106 BASHKIM RAMAZAN MURATI KAMEZ
107 SERVETE/IZET.BARDHYL/ALI KAPLLAN/JASHAR/

JASHAR/JASHAR MURATI/MURATI/MURATI/MURATI KAMEZ
108 ERMAL IBRAHIM MEMAJ KAMEZ
109 SHEFQET FADIL DURRSI KAMEZ
110 PETRIT BAFT BILJA KAMEZ
111 ANDON LIRIM SKUKA KAMEZ
112 HALIM QERIMVATA KAMEZ
113 LLAN RUSTEM NEZHAKAMEZ
114 KOL FRROK PREKA KAMEZ
115 ASLLAN MISIM COKA KAMEZ
116 AGOSTIN SHESH GJERGJI KAMEZ
117 FLAMUR ALI LAME KAMEZ
118 MEHDI METE HALILI KAMEZ
119 ARDIAN HIL MEMAJ KAMEZ

120 LEON HANE DEDA KAMEZ
121 ISMAIL KADRI KURTI KAMEZ
122 ZUMAN ABDULLA BAJA KAMEZ
123 LUTFI RAMAZAN TAKA KAMEZ
124 XHEMAL RRUSTEM MULKURTI KAMEZ
125 ARIAN ISMAIL HAXHIAJ KAMEZ
126 FADIL BAJRAM NELI KAMEZ
127 BESNIK NDUE SHPENDI KAMEZ
128 XHEMIL AJET DACI KAMEZ
129 HIDAJET TASIM ELEZAJ KAMEZ
130 SHAQE MARK QOKAJ KAMEZ
131 VESEL/FATIME MUSA/HASANBUCI/BUCI KAMEZ
132 NAIM ISMAIL DAUTI KAMEZ
133 ISUF/QAMIL RAMADAN/ISUF XHIKA/XHIKA KAMEZ
134 LUMNON XHEZAHIR SPAHIU KAMEZ
135 BUKURIJE TAHIR TROCIKAMEZ
136 RASIM/ARBEN NESHAT/NESHAT SENA/SENA KAMEZ
137 GJYLKE ALI ASLLANI KAMEZ
138 BAJRAM ISUF HIDA KAMEZ
139 SHPETIM MUHAMET CANAJKAMEZ
140 SHPETIM LUTFI LITA KAMEZ
141 SEJDIJE HAZIS BELLOVA KAMEZ
142 HALIL MEHMET REXHMATI KAMEZ
143 SHAHIN CAN AJAZI KAMEZ
144 MEHMET RUSHIT SULI KAMEZ
145 JONIDA GJIN GJOKA KAMEZ
146 EDMOND RASIM BELULI KAMEZ
147 AGRON/ALFRED ISUF/ISUF HASAJ/HASAJ KAMEZ
148 QELIBARE FEJDI SHUKULLI KAMEZ
149 REMZIJE ASLLAN AXHAMI KAMEZ
150 SULEJMAN QAMIL LILA KAMEZ
151 ASLLAN LIMAN ARUCI KAMEZ
152 REXHEP JASHAR JAHI KAMEZ
153 NASIBIHYSEN QOSE KAMEZ
154 GJYLANE SELMAN GOCI KAMEZ
155 ERMIR/MEXHIT MUSTAFA/MUSTAFA CUNI/CUNI KAMEZ
156 GJOVALIN PREK GJERGJAJ KAMEZ
157 KUJTIM SEFE AFMATAJ KAMEZ
158 VLADIMIR HASAN ILNICA KAMEZ
159 HAJDAR SELIM DAJCI KAMEZ
160 SKENDER RAMADAN HUNA KAMEZ
161 HAJRI VESELALLA KAMEZ
162 ALI HALIM LALA KAMEZ
163 BEHAR/RUSTEM HALIT/HALIT KOLAVERI/

KOLAVERI KAMEZ
164 KUJTIM HASAN SHEHI KAMEZ
165 NDOC MARK IMERAJ KAMEZ
166 SHYQYRI TAHIR DERVISHI KAMEZ
167 NEZIR ASLLAN LUSHI KAMEZ
168 SHEFIT HAZIZ REXHMATAJ KAMEZ
169 ALEKSANDER FRANG KOLAKAMEZ
170 HAVE HALIT BEGU KAMEZ
171 TONIN FRAN GJONPJETRI KAMEZ
172 SABRI XHETAN LEKA KAMEZ
173 FATIME EQEREM UKA KAMEZ
174 SHPETIM HYSEN QOSE KAMEZ
175 SERVETE RAMAZAN KOLAVERI KAMEZ
176 PERPARIM XHELAL HYSA KAMEZ
177 YLBER ASLLAN REXHA KAMEZ
178 EQEREM/XHEVAT XHEVAT/MEHMET

DOMI/DOMI KAMEZ
179 XHEMAL IBRAHIM NDOJ KAMEZ
180 BAJRAM/ALBERT RAMADAN/BAJRAM

ISUFI/ISUFI KAMEZ
181 FERIT RAMAZAN VRAPI KAMEZ

Përfituesit në Kamëz dhe Vorë, dosja për aplikim për tapi përgatitet nga agjencia dhe ZRRP-ja

ALUIZNI: 1400 personat që kanë gati lejet e legalizimeve
Publikohet lista me përfituesit, nisin procedurat për tapitë

ALUIZNI bën publike
listën me 1400 per
sonat që kanë ndër-

tuar pa leje dhe kanë gati
lejet e legalizimit. Përfitues-
it janë në qarkun e Tiranës,
në zonën e Kamës dhe Vorës.
TAPITË

Për pajisjen me tapi të
personave që kanë ndërtu-
ar pa leje me ndryshimet e
fundit në ligj do të bash-

Ornela Manjani

terren (data e "procesver-
balit të evidentimit në ter-
ren") dhe shoqërohet nga
harta vektoriale në format
shkresor dhe elektronik.
Ndërkohë, ZVRPP-ja brenda
15 ditëve nga administrimi i
kërkesës, dërgon informacio-
nin mbi gjendjen juridike të
pronave në bllokun kadas-
tral, në të cilin përfshihen të
dhënat mbi pronarin e pa-
surisë, harta kadastrale në
format shkresor dhe elek-
tronik dhe kartelat. Në VKM
është sanksionuar se kur

ZVRPP-ja nuk dërgon infor-
macion, ALUIZNI vijon pro-
cedurat administrative për
legalizimin e ndërtimit, duke
kërkuar regjistrimin e tij.
Kur zona kadastrale nuk i
është nënshtruar regjistrim-
it fillestar dhe poseduesi i
ndërtimit nuk disponon do-
kumentacion që provon
pronësinë mbi truallin, ALU-
IZNI vijon procedurat e kal-
imit të së drejtës së pronë-
sisë, si në rastin e ndërti-
meve informale të ngritura
mbi truall "shtet".

këpunojë ALUIZNI dhe
ZRPP-ja, pa qenë nevoja të
aplikojë vetë përfituesi.
ALUIZNI dorëzon në ZRRP
verifikimin e gjendjes jurid-
ike të pronës ku janë ngri-
tur ndërtimet informale,
përditësimin e regjistrit të
pasurive të paluajtshme,
kartelave dhe hartave ka-
dastrale, sipas blloqeve ka-
dastralë ku janë ngritur
ndërtimet informale dhe
regjistrimin e lejes së legal-
izimit dhe të pasurisë së le-
galizuar. Kërkesa për infor-

macion, për verifikimin e
gjendjes juridike të pronës
(statusit juridik), dërgohet

nga ALUIZNI pranë ZVRPP-
së, jo më vonë se 10 ditë nga
data e evidentimit faktik në

LISTA E LEJEVE TE LEGALIZIMIT KAMEZ - VORE
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182 ISLAM SHABAN MENA KAMEZ
183 FATMIR IMER ALLUSHI KAMEZ
184 BESIM RUC HOXHA KAMEZ
185 AVNI RUSTEM MILUKA KAMEZ
186 RIZA/DASHNOR HAZIZ/RIZA BARDHOCI/

BARDHOCI KAMEZ
187 ILIR MERSIN PACI KAMEZ
188 DRITAN ELEZ KABASHI KAMEZ
189 XHELADIN QAZIM CANI KAMEZ
190 JETMIR PRENG PRENGA KAMEZ
191 HAKIK IMER GJUCI KAMEZ
192 RUSHIT LUTFI GJAPI KAMEZ
193 GAZMIR/SABRIJE HALIT/MUSTAF TAHIRI/

TAHIRI KAMEZ
194 SABA RAM KAMERI KAMEZ
195 SOKOL HILE MEMAJ KAMEZ
196 BAFTJAR HAMIT NEZHAKAMEZ
197 GANI/BESNIK HAMIT/GANI ARAPI/ARAPI KAMEZ
198 ISAT ZMAJL KASEMI KAMEZ
199 MIMOZA LUSH MRISHAJ KAMEZ
200 HAKI UKE RAMAJKAMEZ
201 MEDAT ALI TORBA KAMEZ
202 ENVER/FILIP/GJERGJI SADIK/ENVER/

ENVER SINANASI/SINANI/SINANASI KAMEZ
203 BERHAN EMIN PEPOSHI KAMEZ
204 HEKURAN HASAN ILNICA KAMEZ
205 ALI KAMBER DAJCI KAMEZ
206 ESAT SEFEDIN DELLIU KAMEZ
207 ZEK ISMAIL QARRIKAMEZ
208 HALIT SADIK AJAZI KAMEZ
209 SOKOL HALIL QUNI KAMEZ
210 OSMAN VATH XHAJA KAMEZ
211 RESUL RASIM BASHA KAMEZ
212 ISMAIL ALI TAFA KAMEZ
213 MAL MALIQ CANI KAMEZ
214 BRAHIM JAHE SYLAJ KAMEZ
215 RUSHIT XHELADIN ZEKA KAMEZ
216 FLAMUR MUSA CELAMI KAMEZ
217 XHELAL HALIL LOKA KAMEZ
218 ADEM ISNI BITRI KAMEZ
219 ALTIN/BLERIM QAMIL/QAMIL MEZIU/MEZIU KAMEZ
220 ARBEN JASHAR TOTA KAMEZ
221 DERVISH ISLAM SHEHI KAMEZ
222 DASHAMIR/YLLI MUHAREM/MUHAREM

MERKOHASANI/MERKOHASANI KAMEZ
223 ZEF/KOL NDUE/ZEF GJETA/GJETA KAMEZ
224 YTBIJE IDRIS PYSQYLI KAMEZ
225 XHEVRIJE XHAFER KAZIU KAMEZ
226 SHEMSEDIN XHEMALI GJANAKAMEZ
227 SETKIJE SADIK DOMI KAMEZ
228 SEJDIN/SADIJE SULEJMAN/ASLLAN KURTI/KURTI KAMEZ
229 ROLAND ESAT HOXHA KAMEZ
230 KUJTIME XHEMALI KOLECI KAMEZ
231 ISNI/DESTAN SHEFKI/SHEFKI MUJA/MUJA KAMEZ
232 HISMET RAMADAN BARHANI KAMEZ
233 FESTIM DEMIRREXHMATI KAMEZ
234 FATMIR / SHPETIM SELMAN / SELMAN

KOVACI / KOVACI KAMEZ
235 ERLET DILAVER BURRELI KAMEZ
236 BEHAR SADRI RRAHMANI KAMEZ
237 BLERIM/HAXHI SELMAN/SELMAN MUCA/MUCA KAMEZ
238 CANE HAXHI MUJA KAMEZ
239 ERBLIN ZENELMULGECI KAMEZ
240 ARTUR/LUMESHAHIN/SALI POKA/POKA KAMEZ
241 RONALD SHEMSEDIN ILNICA KAMEZ
242 ERVIS/ALEKS ALEKS/HASAN DOBRA/DOBRA KAMEZ
243 TOMORR FEIM YMERI KAMEZ
244 ALEKSANDER FRAN LALA KAMEZ
245 CLIRIM MUHARREM QERKREZI KAMEZ
246 VALDET XHAVIT LIKA KAMEZ
247 FATOSIDRIZ HIDAJ KAMEZ
248 HISMET NUHI ZELAJ KAMEZ
249 GURI QAZIM KUKELI KAMEZ
250 BAJRAM MEHMET FEJZA KAMEZ
251 NEKI SEFER KALESHI KAMEZ
252 FLAMUR ALI MORINA KAMEZ
253 MASLIME ISA UKA KAMEZ
254 OSMAN HALIT SELIMAJ KAMEZ
255 YLLI GJON KOLA KAMEZ
256 ISLAM REXHEP NUREDINI KAMEZ
257 SHEFKI UKE DUNGA KAMEZ
258 LIRIM HILMI SKUKA KAMEZ
259 FATMIRA HAXHI MANI KAMEZ
260 ILMI SHAQIR BUKACI KAMEZ
261 DHURATA ASLLAN HOXHA KAMEZ
262 ETHEM XHELADIN DAKU KAMEZ
263 NASLIE LIMAN TANUSHI KAMEZ
264 SEFULLA/URIM HAQIF/SEFULLA XHOKA/GJOKA KAMEZ
265 ALUSHHALIL SELIMAJ KAMEZ
266 GJYLJANA SAMI KOTORRI KAMEZ
267 FATOSFIDAI SULEJMANI KAMEZ
268 MUHARREM BEQIRMUKA KAMEZ
269 AFRIM SADIK KOCEKU KAMEZ
270 SHEFQET HYSEN VLADI KAMEZ
271 SOKOL HASAN SEFA KAMEZ
272 HODE REFIK HALILI KAMEZ
273 BASHKIM IBRAHIM BALLIU KAMEZ
274 NIKOLIN GJON PERPALAJ KAMEZ
275 DASHAMIR IDRIZ MILLA KAMEZ
276 ALI/EDUART/KASTRIOT ZENEL/ALI/ALI BALLA/

BALLA/BALLAKAMEZ

277 ZENEL/RRAHMAN RRAHMAN/ZENEL
PEPOSHI/PEPOSHI KAMEZ

278 BINAS MAHMUT SULKU KAMEZ
279 JASHAR BAJRAM KETA KAMEZ
280 ARIF HAZIS DOKA KAMEZ
281 SABRI YMER TAFA KAMEZ
282 KUJTIM/VJOLLCA ADEM/QAZIM KOXHA/KOXHA KAMEZ
283 SAMI MUHARREM DACI KAMEZ
284 LUFTAR/JETMIR/ALI/MENTOR/ARBEN ALI/LUFTAR/

ALI/ALI DEDA/DEDA/DEDA KAMEZ
285 TONIN HAMEZ DEDAJ KAMEZ
286 ALI AHMET AHMETI KAMEZ
287 ISMAIL YMER TAFA KAMEZ
288 GJEVALIN PJETER ZEFI KAMEZ
289 NAZMI/HAVE SADIK/DEMIRCERPIA/CERPIA KAMEZ
290 PAL GJIN GJINI KAMEZ
291 LULZIM XHAVIT SINANIKAMEZ
292 SABRI ALI MULKURTI KAMEZ
293 MARK PREL NIKA KAMEZ
294 SAMET ALI QOKU KAMEZ
295 BESNIK HYSNI GJINOLLARI KAMEZ
296 LAVDIE/KUJTIM BAFTJAR/PETRIT HALILI/HALILI KAMEZ
297 GANI HALIL KOLGJINI KAMEZ
298 LUAN SELMAN CANI KAMEZ
299 ESAT/HAJRI ISUF/ISUF BUCI/BUCI KAMEZ
300 AVNI ILJAS TROCIKAMEZ
301 MUNIR NEL LATA KAMEZ
302 NASUF HAJRI XHEPAKAMEZ
303 KUJTIM RRAHMAN DEDA KAMEZ
304 ASTRIT REXHEP SEFOLLI KAMEZ
305 XHEVIT RIZA BRAHA KAMEZ
306 BESNIK SALI JAKU KAMEZ
307 ARTUR HATEM GERBOLLI KAMEZ
308 NESHAT RUSHIT HOXHA KAMEZ
309 MET/BESNIK/VESELSINAN/MET/MET

COKA/COKA/COKA KAMEZ
310 BAFTJAR ELES NDREKA KAMEZ
311 ASLLAN NEZIR HIDAJ KAMEZ
312 PERPARIM/ASLLAN ZYBER/ZYBER

LUSHA/LUSHA KAMEZ
313 HALIL SALI GJOSHI KAMEZ
314 BAJRAM SADIK MURATAJ KAMEZ
315 ARMAND REXHEP KUQI KAMEZ
316 HYSEN ISMAIL GJONI KAMEZ
317 ASTRIT/DONART ZEF/DEDE GJONAJ/GJONAJ KAMEZ
318 BASHKIM BEJDULLA BALLIU KAMEZ
319 HAQIF BAJRAM GJASHI KAMEZ
320 ZEMI RUSTEM GJICI KAMEZ
321 SMAJL HALIL SELIMAJ KAMEZ
322 PRENE BIB GJONAJ KAMEZ
323 SELMAN SALI VLADI KAMEZ
324 ALUSHQEMAL CERPJA KAMEZ
325 ARIF TASIM MORINA KAMEZ
326 LATIF HAMIT ASLLANAJ KAMEZ
327 FARI RAMAZAN HOXHA KAMEZ
328 GEZIM GANI FISHTI KAMEZ
329 HILMI MISIM TROCIKAMEZ
330 ALI XHELADIN DOCI KAMEZ
331 DESTAN RIZA TOTA KAMEZ
332 SELMAN KADRI CAHANI KAMEZ
333 ILIRJAN TEME DEMIRAJ KAMEZ
334 BASHKIM SHEMSI KASEMI KAMEZ
335 YLLI SABRI DEMIRI KAMEZ
336 HIL TOM ALIJA KAMEZ
337 URIM/SYL SYL/SEJDI SHUTI/SHUTI KAMEZ
338 QERIMREXHEP KAZIU KAMEZ
339 QERIMBAFQAR CENMURATI KAMEZ
340 AJET QAZIM BUSHI KAMEZ
341 ILIR HYSEN KADRIU KAMEZ
342 FETIJE IBRAHIM PARTALLI KAMEZ
343 AHMET ELMAZRAMI KAMEZ
344 HYSEN/XHEMAL TAF/TAF NEGA/NEGA KAMEZ
345 RUZHDI HALIT KAMBERI KAMEZ
346 MUSA SALI ISUFAJ KAMEZ
347 SELMAN/MANUSHAQE XHELAL/DEMIR CAJKA/ KAMEZ
348 SELVIE KURTISH ADEMAJ KAMEZ
349 ISMAIL HAMDI DOKU KAMEZ
350 ZENELSHAQIR SAVA KAMEZ
351 BEXHET MYSLIM POKA KAMEZ
352 HAMDI ISMAIL AHMETAJ KAMEZ
353 PASHKE MIRASH GJONI KAMEZ
354 AJAZ ABDULLA PERZHILLA KAMEZ
355 LIRIJE BAFTJAR CERPJA KAMEZ
356 BESNIK HASAN DOCI KAMEZ
357 TAHIR DIN MORINA KAMEZ
358 SADIK ZENELMURATI KAMEZ
359 NEIP FERIK HOXHA KAMEZ
360 BAFTJAR HALIL QERIMI KAMEZ
361 KADRI XHEMALI SPAHIU KAMEZ
362 EMIN ARIF BALA KAMEZ
363 TAULANT JONUZPEKA KAMEZ
364 NDRICIM MISIR GJIKA KAMEZ
365 HAVE RIZA BYTYCI KAMEZ
366 IDAJET HAQIF MARKU KAMEZ
367 UKE HYSEN UKA KAMEZ
368 KURTI XHELAL BEGA KAMEZ
369 SHPETIM HYSEN TOSKAJ KAMEZ
370 LAVDRIM MEHDI BEQIRI KAMEZ
371 GEZIM MAHMUT KICI KAMEZ
372 LIMAN ISUF NIKOLLI KAMEZ
373 ARTANAGIM KALLARI KAMEZ

374 ASTRIT/JUSUF/SULEJMAN TUFA/TUFA KAMEZ
375 XHEVAHIR XHEMAL PASHAKAMEZ
376 HYSEN SALI KETA KAMEZ
377 MEXHIT HAMIT LALA KAMEZ
378 NAILE HAXHI ELEZAJ KAMEZ
379 ZYHRAMUHARREM DUSHKU KAMEZ
380 ABAS HAMDI DISHMETA KAMEZ
381 FATMIR/XHEMAL/RAMAZAN RAMAZANI/ KAMEZ
382 HASAN XHELIL SHAHINI KAMEZ
383 SUL ISMAIL RATA KAMEZ
384 DEDE NIKOLL LORI KAMEZ
385 ILIR AHMET AJAZI KAMEZ
386 FATMIRE QAZIM LUSHAKAMEZ
387 ZENELSHABAN KURPALAJ KAMEZ
388 RAMADAN TAHIR TAHIRAJ KAMEZ
389 DAUT SHABAN SHEHI KAMEZ
390 FADIL GARIP GJETA KAMEZ
391 LUTFI HASAN LITA KAMEZ
392 SUL ALI VELJA KAMEZ
393 INDRIT AHMET GJIKOLA KAMEZ
394 HAMDI XHEMAL PERGJEGJA KAMEZ
395 ISNI ILJAZ GJANAKAMEZ
396 SHAQIR HALIL DEMIRI KAMEZ
397 MEHDI HASAN HALMUSAJ KAMEZ
398 FADIL TAHIR MUCAJ KAMEZ
399 PASHK LLESHLLESHI KAMEZ
400 BASRI DAUT LUGA KAMEZ
401 MEHDI BAJRAM MATMUJA KAMEZ
402 SUADA BESIM CANI KAMEZ
403 LAVDERIM FERIK KOCI KAMEZ
404 MALIK MURAT PEPOSHI KAMEZ
405 YLLI XHEMAL MILLOSHI KAMEZ
406 ARDJAN MUHARREM SKACAJ KAMEZ
407 FLORIM RIFAT SPAHIU KAMEZ
408 ISAK ISMAIL BILLA KAMEZ
409 ESAT NEZIR MUCA KAMEZ
410 ELTON HAJREDIN TOTA KAMEZ
411 LIRI LUTFI XHELESHI KAMEZ
412 MEHDI RUSTEM METKOLA KAMEZ
413 ERMAL DESTAN NIKA KAMEZ
414 ASTRIT TAHIR MUCAJ KAMEZ
415 BUJARRIZA BAJRAMAJ KAMEZ
416 PAVLIN NDUE NDRECA KAMEZ
417 MUHARREM SHEFIT TOCILLA KAMEZ
418 NEXHMI IBRAHIM HIDA KAMEZ
419 FATMIR IBRAHIM MUHADRI KAMEZ
420 NDRICIM/IDRIS LATIF/LATIF HOXHA/HOXHA KAMEZ
421 DURIMIBRAHIM METALIU KAMEZ
422 GEZIM SHABAN SHEHU KAMEZ
423 NESIM QAMIL PALUSHI KAMEZ
424 FASLLIISLAM IBRAHIMLLARI KAMEZ
425 BEKIM LUTFI CANI KAMEZ
426 SELAJDIN ALI BREGASI KAMEZ
427 KASTRIOT MUSTAF REXHAJ KAMEZ
428 ARDIANA RAMAZAN HYSOLLARI KAMEZ
429 NAZLIE HAMIT SEFA KAMEZ
430 YLBER/MELIMAN RRAHMAN/HALILI/HALILIKAMEZ
431 CEN AVDI HODA KAMEZ
432 HYSEN HAXHI SINANIKAMEZ
433 KURTISH KURTISH CERPIA KAMEZ
434 FATMIR/EDUART FIQIRI/FIQIRI PJETRI/PJETRI KAMEZ
435 FRAN MARK GJONI KAMEZ
436 SELIM AVDI SINANAJ KAMEZ
437 URIM SELIM SINANAJ KAMEZ
438 LIMAN SABRI HOXHA KAMEZ
439 LAVDRIM AGIM RASKA KAMEZ
440 AGIM ZIA DAKU KAMEZ
441 QAMIL/FATMIR OSMAN/QAMIL AHMATI/AHMATI KAMEZ
442 HAZIS/AFRIM/KUJTIM XHEMAL/XHEMAL/

XHEMAL CANI/CANI/ CANI KAMEZ
443 PETRIT ZENELMEMA KAMEZ
444 SELMAN ILJAZ COKA KAMEZ
445 ERIDION AGRON PLAKUKAMEZ
446 VERA HASAN KOLECI KAMEZ
447 AHMET MEHMET BEGU KAMEZ
448 RAMAZAN ISFU RASHA KAMEZ
449 HAJRIE ASLLAN MENA KAMEZ
450 ADEM HAZIZ MARGJONI KAMEZ
451 ANDRE GJETEPRENGA KAMEZ
452 XHEVAT ISMAIL RUSI KAMEZ
453 ARTUR/DAVEBAFTJAR/LLESH SIRIXHI/SIRIXHI KAMEZ
454 MIRBAN XHAVIT LIKA KAMEZ
455 ADEM MUSTAFA HIDRI KAMEZ
456 RESMIE ZENELDOCI KAMEZ
457 LAVDI BAJRAM DUSHKU KAMEZ
458 MARJETA SELMAN BAJRAMI KAMEZ
459 ROLAND EMIN TERSHALLA KAMEZ
460 RRUSTEM/AVNI TAF/RRUSTEM AHMATI/AHMATI KAMEZ
461 BUJARAHMET SUCI KAMEZ
462 SHKURTE MAN DIBRA KAMEZ
463 ENVER HALIT KALAVERI KAMEZ
464 LULZIM/SELIM SELIM/REXH QEMA/QEMA KAMEZ
465 SATBERE QAZIM LEKA KAMEZ
466 MAJLINDA/AGIM VELI/HASAN IMERAJ/IMERAJ KAMEZ
467 BESMIR NEZIR MULGECI KAMEZ
468 AZEM/ELTON ETHEM/ETHEM BACI/BACI KAMEZ
469 BESNIK SKENDER KODRA KAMEZ
470 MARK LUSH HYSAJ KAMEZ
471 PETRIT ASLLAN CUPI KAMEZ
472 XHAVIT NURI KABILI KAMEZ
473 ELEZ SEJDIN MURATI KAMEZ
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474 DYLEMAN SULEJMAN BUSHI KAMEZ
475 SHPETIM HYSEN SUCI KAMEZ
476 HALIL QAZIM LEKA KAMEZ
477 GANI SABRI PEPOSHI KAMEZ
478 LAVDRIM RUFATNOKA KAMEZ
479 SHKELQIM/RAMAZAN /ASLLAN CANGU KAMEZ
480 ARJANMIFTAR KACA KAMEZ
481 DURIMMURAT ISEHITI KAMEZ
482 GRAMOZ AZEM DOMI KAMEZ
483 BEDRI ADEM MOLLA KAMEZ
484 SOKOL HASAN DUSHKU KAMEZ
485 EDJON/PERPARIM KALOSH/KALOSH DOCI/DOCI KAMEZ
486 DERJAN QAZIM ISLAMAJ KAMEZ
487 LAZE MAHMUT MENA KAMEZ
488 QATIP XHEVAT RAMA KAMEZ
489 XHAVIT BAJRAM MATMUJA KAMEZ
490 LIRIJE MUHAMET MUJA KAMEZ
491 SADIJE/ARIF/FISNIK NJAZI/XHEZAHIR/

XHEZAHIR PLAKU/PLAKU/PLAKU KAMEZ
492 RAMZAN REXHEP MIFTARAJ PASKUQAN
493 ALTIN/FERIK ABDI/ABDI LACI/LACI PASKUQAN
494 FESTIM MERSIM MERDINI PASKUQAN
495 AGUSTIN ZARIF LOPARI PASKUQAN
496 ARTIOL/BRIKENA SYRJA/KRISTO

DORROZHANI/DORROZHANI PASKUQAN
497 AGRON NIJAZI HYSALLIU PASKUQAN
498 IMER ISLAM PEPOSHI PASKUQAN
499 SKENDER HALIT HOXHA PASKUQAN
500 RUSTEM LIMAN KAZIU PASKUQAN
501 SELIM SHABAN BULICA PASKUQAN
502 KEVIN ABDURRAHMAN LITA PASKUQAN
503 DRITA HALIL LACI PASKUQAN
504 FATLI JEMIN MECOLLARI PASKUQAN
505 HAQIF/LUTFI RUSHIT/HAQIF KADRIU/ PASKUQAN
506 GJON/GJERGJ NIKE/GJON MESHAJ/ PASKUQAN
507 SAMI/BESNIK/MARIO OSMAN/SAMI/SAMI GJATA/

GJATA/GJATA PASKUQAN
508 ALI KALEM TOLA PASKUQAN
509 VALENTIN ZEK MARPEPA PASKUQAN
510 NEXHMI BEQIRHOXHA PASKUQAN
511 EDUART ZEK MARPEPA PASKUQAN
512 XHETAN QEMAL SULA PASKUQAN
513 NAFERIE QEMAL KACI PASKUQAN
514 ILIR MEXHIT GJIKOLA PASKUQAN
515 ISMAIL SULEJMAN MARKU PASKUQAN
516 ELION AFRIM KOLA PASKUQAN
517 RESHAT SADIK RRAPI PASKUQAN
518 ALI SHABAN BRUCI PASKUQAN
519 SELIM SALI CERPIJA PASKUQAN
520 ALFRED MUHARREM DAFKU PASKUQAN
521 RUSHAN SEIT BREGASI PASKUQAN
522 ISA ALUSHHAJDINAJ PASKUQAN
523 ALI MUSTAFA COLI PASKUQAN
524 PERPARIM BAJRAM MECI PASKUQAN
525 MANUSHAQE ZENELSEFA PASKUQAN
526 ZENELBILAL ALLA PASKUQAN
527 SADIK ISLAM QOKU PASKUQAN
528 VASIL ISMAIL SINAJ PASKUQAN
529 ALBERT RUZHDI HIDRI PASKUQAN
530 BURHAN VEHBI HYSA PASKUQAN
531 YLLI TAFIL ALIJAJ PASKUQAN
532 HUZRI HAJDAR HYSA PASKUQAN
533 SHEMSI BAFTJAR KACI PASKUQAN
534 ILIR NAIM DALIPI PASKUQAN
535 FATOSAZIZ SARACI PASKUQAN
536 ASTRIT GANI DAFKU PASKUQAN
537 RASIM HALIL SKANA PASKUQAN
538 ILIR XHELAL DOCI PASKUQAN
539 AGRON ABDULLA HAXHIU PASKUQAN
540 SHKELQIM PETRIT HOXHA PASKUQAN
541 BESJAN HASAN DOCI PASKUQAN
542 MERITAN FIQIRI PALI PASKUQAN
543 AUREL BAJRAM GJONI PASKUQAN
544 EDMOND BASHKIM XHEPULLARI PASKUQAN
545 PETRIT MARTIN SHAHINI PASKUQAN
546 NAIM VEJSEL KRASNIQI PASKUQAN
547 GEZIM ALI LALA PASKUQAN
548 BARDHYL ZYRDI SINANIPASKUQAN
549 ISMAIL RUSTEM FANA PASKUQAN
550 FLUTURIM BERHAN KORDHOKU PASKUQAN
551 FIQIRI ABAZ CANI PASKUQAN
552 DEMIRMEHMET LLESHI PASKUQAN
553 BARIQ NIAZI HADRI PASKUQAN
554 GAZMEND ABDIRRAMAN LITA PASKUQAN
555 HATIJE KADRI ISLAMI PASKUQAN
556 JAHI/JETMIR RAGIP/JAHI VEJSELI/

VEJSELI PASKUQAN
557 ISUF ABDUL MAKISHTI PASKUQAN
558 RUFAT/BILBILIBRAHIM/RUFAT BARA/

BARA PASKUQAN
559 XHEMAL REXHEP KRYEMADHI PASKUQAN
560 GEZIM HALIT DYBELI PASKUQAN
561 REXHEP MUSTAFA SHEHU PASKUQAN
562 ILIA BEKTASH HOXHA PASKUQAN
563 PERPARIM XHEVIT ISLAMAJ PASKUQAN
564 QAMILE ALI DEMIRNELI PASKUQAN
565 HASAN SULEJMAN TOTA PASKUQAN
566 DURIMHAZIR NELA PASKUQAN
567 FIQIRETE SELADIN VISHA PASKUQAN
568 SALI AVDI JAMAKU PASKUQAN
569 ZAHIDE XHEMAL LUSHAPASKUQAN

570 IMER ALI FEJZA PASKUQAN
571 XHELAL HAVZI SMACI PASKUQAN
572 HAXHI ZENUN GJIDIA PASKUQAN
573 BESNIK SHABAN TAFA PASKUQAN
574 YLBER MILAIMSINAJ PASKUQAN
575 KASTRIOT HALIM KINGJI PASKUQAN
576 SABA/FATIME HAMID/SABRI MURATI/  PASKUQAN
577 SEAT IBRAHIM SKENDERI PASKUQAN
578 SHAQIR RIZA SUFA PASKUQAN
579 REXHEP VELI RUCI PASKUQAN
580 PETRIT RIZA SUFA PASKUQAN
581 XHIL ZYBER PERGJEGJI PASKUQAN
582 OSMAN KASEM MISKU PASKUQAN
583 ILIR BESIM PELLUMBI PASKUQAN
584 LAVDIE KADRI BUCI PASKUQAN
585 SHPETIM HYSEN DAUTI PASKUQAN
586 BEQIRFEHMI MURATAJ PASKUQAN
587 DIN SALI BRATI PASKUQAN
588 ASTRIT RAMADAN MIJA PASKUQAN
589 RIFAN ARIF META PASKUQAN
590 MOJSI BEQIRLOSHA PASKUQAN
591 MYSLYM BAJRAM SIDA PASKUQAN
592 REXHEP KADRI VATA PASKUQAN
593 DRITAN MARK DEDUKAJ PASKUQAN
594 MURAT SHABAN MENKSHI PASKUQAN
595 SHPETIM ISUF FARRUKU PASKUQAN
596 SEJDIN KADRI NDREU PASKUQAN
597 SALI AHMET VANI PASKUQAN
598 FAIK HAN KRRASHI PASKUQAN
599 IBRAHIM RAKIP SKENDERI PASKUQAN
600 NEKIJE ALUSHKORONI PASKUQAN
601 HAJRI HAMIT GEGA PASKUQAN
602 RAM ZEQIR SELIMAJ PASKUQAN
603 ARBEN JONUZMUZHAQI PASKUQAN
604 PASHK LULASH UKA PASKUQAN
605 FADIL/EVLAD VEHAP/FADIL TOTA/TOTA PASKUQAN
606 ASTRIT SADIK NUZI PASKUQAN
607 FAREDIN HAMZAMUCA PASKUQAN
608 FITIM TAHIR MUCA PASKUQAN
609 ARTANTAHIR MUCA PASKUQAN
610 NIKOLL BIBE PREKPERAJ PASKUQAN
611 KORAB HAXHI ABAZI PASKUQAN
612 VILI VAIT LECI PASKUQAN
613 FATIME OSMAN MOLLA PASKUQAN
614 FATJON RESUL HYSA PASKUQAN
615 HALIL BESHIR SHQUTI PASKUQAN
616 ARTANRAMAZAN HYSENI PASKUQAN
617 QERIMQAZIM MEMA PASKUQAN
618 AGRON ZEF SYLA PASKUQAN
619 DAUT ELMAZKUKA PASKUQAN
620 HAZIZ IBRAHIM TOTRAKU PASKUQAN
621 NAZMI MISIM ELEZAJ PASKUQAN
622 HALIL HAMDI ISLAMAJ PASKUQAN
623 KLEMEND ISMAIL MEMA PASKUQAN
624 AGIM ISLAM KETA PASKUQAN
625 FREDI TAKUSH VELIASI PASKUQAN
626 XHEMAL ALI NUZI PASKUQAN
627 LUTFI SHABAN TAHIRI PASKUQAN
628 NIKOLL MARK DEDA PASKUQAN
629 LIRIM ISUF SHIRA PASKUQAN
630 BEDRI QAMIL LITA PASKUQAN
631 GEZIM RAMADAN XHEDIKU PASKUQAN
632 REXHEP RUSTEM KADRIU PASKUQAN
633 ADEM MEXHIT VISHA PASKUQAN
634 MEFAIL MERE LLESHI PASKUQAN
635 VLADIMIR AZEM SHABANAJ PASKUQAN
636 ALFRED REXHE REXHA PASKUQAN
637 ILJAZ/ISMEN LUTFI/ILJAZ HIMALLARI/

HIMALLARI PASKUQAN
638 NURI YMER ELQENI PASKUQAN
639 ZAIM HASAN VLADI PASKUQAN
640 RAMADAN RASIM KOVACI PASKUQAN
641 FLUTURIM SEJDI MORINA KAMEZ
642 SAFETRAMADAN NUZA KAMEZ
643 BASHKIM/SKENDERRRAPUSH/RRAPUSH

HAXHIU/HAXHIU KAMEZ
644 EJULIS HAJREDIN KUKA KAMEZ
645 NDUE PJETER QAMLUKU KAMEZ
646 PREL DED ZMALI KAMEZ
647 SHKELQIM/SELIM SELIM/FETAHTHACI/THACI KAMEZ
648 HYSEN/ERBEN DALIP/HYSEN ISLAMAJ/

ISLAMAJ KAMEZ
649 HATIXHE BAKI ONUZI KAMEZ
650 SALIH MAN DEMUCAJ KAMEZ
651 ADMIR QAZIM ISLAMAJ KAMEZ
652 VANGJUSH SHAZIMAN PETRITAJ KAMEZ
653 ASIM ALI LILA KAMEZ
654 EDISON MYFIT PILLATI KAMEZ
655 GEZIM MEHMET KOXHERRI KAMEZ
656 ISMAIL FASLLICAUSHI KAMEZ
657 ZENELHAMDI KURTI KAMEZ
658 EDUART HALIT LOSHI KAMEZ
659 HAXHI IDRIZ CERPJA KAMEZ
660 ARTANBASRI COBA KAMEZ
661 SELMAN RAMADAN CANI KAMEZ
662 FETA AZEM NURCJA KAMEZ
663 AGIM XHEMAL BAJA KAMEZ
664 SHKELQIM HALIL AJAZI KAMEZ
665 OSMAN LIMAN ARUCI KAMEZ
666 YMER SULEJMAN LIMANI KAMEZ
667 SULEJMAN REXHEP LEKA KAMEZ

668 MUSLI RAHMAN OSMANI KAMEZ
669 SKENDER QERIMQEMA KAMEZ
670 LUSH PREL BUSHGJOKAJ KAMEZ
671 SHYQYRI RAMAZAN DYBELI KAMEZ
672 AGIM BILAL BUCI KAMEZ
673 ENVER OSMAN VATA KAMEZ
674 ELISABETA XHELAL SALLAKU KAMEZ
675 RRAHMAN/LUAN ALI/ALI KOLAVERI/KOLAVERI KAMEZ
676 BAZ NUHI ZELA KAMEZ
677 DAN MALIQ DAJCI KAMEZ
678 GJYSLIME BAJRAM HASALAMI KAMEZ
679 SELIM MUSA CELAMI KAMEZ
680 BESNIK HYSEN PERAJKAMEZ
681 MIFTAR KADRI CANI KAMEZ
682 ARTANBEJTULLA ALLUSHI KAMEZ
683 YLBER HYSEN PEPA KAMEZ
684 AGRON XHEMAL NIKOLLI KAMEZ
685 LIMAN/BLEDAR/KLODIAN RAMADAN/LIMAN/

LIMAN NUZA/NUZA/NUZA KAMEZ
686 NEBI SHABAN SHEHI KAMEZ
687 GEZIM ISLAM MYFTARI KAMEZ
688 GEZIM FRROK PRENGA KAMEZ
689 ALI BAJRAM BAJRAMAJ KAMEZ
690 VASIL/NIKO/KOSTA SALIKO/VASIL/VASIL

LIMALLARI/LIMALLARI/LIMALLARI PASKUQAN
691 PAJTIM FIQIRI KALOSHI KAMEZ
692 HAMIT/KUJTIM MAHMUT/HAMIT

COLI/COLI PASKUQAN
693 IBRAHIM XHEMAL BALLIU KAMEZ
694 GZIM LAVDRIM FERATI KAMEZ
695 ASLLAN ISLAM DOMI KAMEZ
696 DRANDE GJON HASANI KAMEZ
697 BILBIL SADIK BALLCAJ KAMEZ
698 RAMIZ DEMIRTOSHI KAMEZ
699 GLEDIS DAVID FRROKU KAMEZ
700 MIRUSH MEHMET MAXHAKU PASKUQAN
701 PETRIT GANI SALLAKU KAMEZ
702 DAVE FRROK LEKA KAMEZ
703 FESTIM FUAT KUQO KAMEZ
704 ZENELKADRI CEJKU KAMEZ
705 NIKOLL GJOKE SUKA KAMEZ
706 BEHAR ZYBER ZYBERAJ VORE
707 DENIS RAMIZ ALLMETA BERXULL
708 BLERINA OSMAN DOMI VORE
709 FADIL DAUT KALESHI VORE
710 BESNIK BAJRAM DODA VORE
711 LUTFI HAXHI PICARI VORE
712 RAKIP JEMIN KASTRATI VORE
713 LINDA XHEMAL ELEZI VORE
714 ILIR KASEM MESI VORE
715 ALLTANE TAHIR MATA VORE
716 HALIL VELI GJUNI VORE
717 FESTIM FERIT SPAHIU VORE
718 IBRAHIM MUHARREM HOXHA BERXULL
719 TASIM SHAIP KRASNIQI PREZE
720 KRASNIQ SHAIP KRASNIQI PREZE
721 RAMAZAN MUHARREM MARKU BERXULL
722 ARBER QEMAL MEMA VORE
723 ARJANHAXHI GORDI VORE
724 SHPETIM HAXHI GORDI VORE
725 MUSTAFA MUHARREM MARA VORE
726 PETRIT HAMDI KOVACI VORE
727 MIRJAN RAMIZ PERKOLA VORE
728 HASAN BILAL SHEHU VORE
729 NIKO ABAZ DISHA VORE
730 MYFTAR MAHMUT LAMA VORE
731 PERPARIM RAMADAN ZGURI VORE
732 YLLI ABDI KOXHERI VORE
733 BEXHET/MEHDI MYFTAR/MYFTAR LAMA/LAMA VORE
734 GAZMOR ISUF CERRA VORE
735 HEKURAN/BEJTULLA VAIT/VAIT ZENELI/ZENELI VORE
736 LAN SULEJMAN KACI VORE
737 RAMAZAN RAMADAN DEMIRI VORE
738 BAKI RAMAZAN HALILI VORE
739 KUJDESI SKENDER HODA VORE
740 SINAN SAHIT MEMA VORE
741 VAHIT ISUF DERVISHI VORE
742 NEZIR SEJDI PALUSHI VORE
743 XHELADIN ALI SEFA VORE
744 BUJARXHEMAL KUBATI VORE
745 RAKIP ISUF ELEZAJ VORE
746 SERVET ISA SELIMIVORE
747 ADRIATIK AHMET MARKU VORE
748 LATIF SEFEDIN LAMALLARI VORE
749 KUJTIM YMER KOVACI VORE
750 HAJDAR DAUT RAMA VORE
751 ARBEN MUHARREM KEPI VORE
752 SADIK SEFER SELA VORE
753 ARJANSUL MEMA VORE
754 AFRIM MALIQ REXHMATAJ VORE
755 FLAMUR RRAHMAN KACA VORE
756 KLODIAN SALI SHEHU VORE
757 SOKOL BEQIRKODRALIU VORE
758 SEID ADEM MUCA VORE
759 GERSI RUFATTUSHA VORE
760 MAMUDIE BASHKIM RRAPI VORE
761 AGRON XHEMAL DEDJA VORE
762 DALLANDYSHE KAPLLAN ELEZI PREZE
763 NAIM DALIP MENA BERXULL
764 NDRICIM TAHIR HIMA BERXULL
765 XHEM HAQIF IMERI BERXULL
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766 FATMIR/EDUART ABAZ/FATMIR LETI/LETI VORE
767 BILAL REXHEP HOXHA VORE
768 SAFAT SHABAN KEQA VORE
769 SHEMSI ADIL LAMA VORE
770 GJON MARK BUSHGJOKAJ VORE
771 ERVIS GEZIM BIBA VORE
772 ZIJA HAMIT BYLYKU VORE
773 AUREL SHEFQET KONI VORE
774 SHAHE SHABAN ZEKA VORE
775 GEZIM BAJRAM RAMA BERXULL
776 HYSEN GANI DYBELI VORE
777 SUL/SHPETIM OSMAN/SUL KOTARJA/ BERXULL
778 BASHKIM HYSEN ELEZAJ VORE
779 NDRICIM REXHEP SHEHI VORE
780 XHEMALI JAHO HASANAJ VORE
781 KUJTIM BAJRAM ELEZAJ VORE
782 XHELAL ABEDIN SOGANI VORE
783 SABRI ZYBER LLESHI VORE
784 BASRI DESTAN LAMI VORE
785 LUAN SELIM PEPOSHI BERXULL
786 BUJARRUFATTUSHA BERXULL
787 KUJTIM LIMON SIMONI BERXULL
788 FITOR MALIQ KASTRATI BERXULL
789 ARMIDA SINAN DERVISHI VORE
790 HALIM MYRTEZA SHEHI VORE
791 GJULISHANE RAMADAN DAKU BERXULL
792 ADIL/JENUZ JENUZ/ADIL MATA/MATA VORE
793 KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPERISE PREZE
794 KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPERISE VORE
795 XHEVDET XHELAL MANERKOLLIVORE
796 KASME RAMADAN ZGURI VORE
797 PELLUMB SINAN MARA VORE
798 TAFIL KAMER MICI VORE
799 BILBIL GAFURR LIKA VORE
800 AGIM FADIL MEZINIVORE
801 SEFEDIN JAKUPMUKJAVORE
802 VLADIMIR SELMAN NIKA VORE
803 BERZA SEFEDIN DAKU VORE
804 XHELADIN HASAN SHEHU VORE
805 SHKELQIM DYLEMAN XHURA VORE
806 GEZIM ZYLFI HODA VORE
807 EDUART ADIL MATA VORE
808 HAKI BAFTIAR PICARI VORE
809 JETMIR/ZAIDE KASAM/XHEVIT / KARANXHA VORE
810 ARBEN OSMAN MEMA VORE
811 MENSUAR MUSTAFA LITA VORE
812 GEZIM PETRIT DUKA VORE
813 BAJRAM ABAZ SHAMKU VORE
814 DHURIM ABAZ MEZHIKA VORE
815 FIQIRI ARDIL ISHA BERXULL
816 FORCIM GANI SPAHIU VORE
817 GENTIAN DALIP PICARI VORE
818 LIMAN TAHIR KEPI VORE
819 HILMI/HIKE HALIL/RIZA DRAZHI/DRAZHI VORE
820 ZYBER SHERIF JATA VORE
821 BEQIRISLAM BAKALLI VORE
822 YMER ABDULLA ZELA VORE
823 ALTIN MUHARREM TOTA VORE
824 SINAN RAMAZAN KAJMAKU VORE
825 ZELIJETAFIL REXHEPI VORE
826 JETMIR REXHEP HALILAJ VORE
827 NAIM HASAN KURTI VORE
828 ARIS ALIMAN MEMISHAJ VORE
829 PAJTIM FARI SALIU VORE
830 SALI HALIL KURTI VORE
831 FATOSISMAIL GJIKA VORE
832 KADRI IDRIZ GJORLLAKU VORE
833 SKENDER HARUN BUDLLA VORE
834 BLEDAR XHEMALI CEKA VORE
835 SALI SHABAN SALLAHI VORE
836 FERIT MURAT ISTREFI BERXULL
837 ZYBER/NAILERASIM/FARIZ ZYBERAJ/ZYBERAJ VORE
838 ASLLAN XHAFER SIPRI VORE
839 ARBEN GANI ISMAILI VORE
840 NDOC BIBE MANDREJA VORE
841 SEFER RESHIT KONI VORE
842 KASEM SEFER KONI VORE
843 NAZMI/AGIM SABRI/SABRI SHEHU/SHEHU VORE
844 EMIN XHELADIN LAMA VORE
845 ENI ZENELMURATI VORE
846 FEJZULLA ABDULLA PICARI VORE
847 MEHDI BEQIRKURTI VORE
848 BESNIK QAZIM TOPI VORE
849 XHUVAN SALI HASRAMA VORE
850 KLODIAN SHERIF MUKA VORE
851 BAJRAM HAMDI HAXHIU VORE
852 DILAVER KASEM ISMAILI VORE
853 DALLANDYSHE RIZA GJOKA VORE
854 GANI SEFER ALIU VORE
855 ISMET AGIM ALIU VORE
856 LULZIM XHEMAL ZELA VORE
857 ARDIAN/GEZIM BEJRUSH/BEJRUSH MEMA/MEMA VORE
858 SEFER GANI ALIU VORE
859 PELLUMB MUSTAFA ZELA VORE
860 XHEVDET ABDULLA BYLYKU VORE
861 RUZHDI ASLLAN NDREU VORE
862 NAILE MUHARREM DEMIRXHIU VORE
863 KUJTIM ABAZ SHAMKU VORE
864 DRITAN BERHAN MIFTARI PASKUQAN
865 ADEM HAMIT LACI PASKUQAN
866 GAVROSH NEFAIL ZELA PASKUQAN

867 XHAVIT XHAFER BULICA PASKUQAN
868 ABDULLA MUHARREM SHAHINI PASKUQAN
869 NUREDIN ARIF KUKA PASKUQAN
870 MIRUSH MIFTAR BITRI PASKUQAN
871 VEBI ALI HURDHA PASKUQAN
872 YLBER HASAN SENA PASKUQAN
873 UKE DEMIRRAMA PASKUQAN
874 MENTOR XHAFER LATA PASKUQAN
875 FLAMUR VOGEL DUNGA PASKUQAN
876 JETON MEHMET SHTINIPASKUQAN
877 KLODIAN REMZI MANERKOLLIPASKUQAN
878 MEVLAN SALI LASHI PASKUQAN
879 AGRON MEXHIT BALLA PASKUQAN
880 HAXHI SHEMSI CENA PASKUQAN
881 ENVER TEFIK ZENOLLARI PASKUQAN
882 FIQIRI MUSTAFA FEJZOPASKUQAN
883 SHEMSI FARRUK DEMA PASKUQAN
884 MARK NIKOLL PERGECI PASKUQAN
885 IBRAHIM HAJREDIN DALIPI PASKUQAN
886 FATMIR SABRI MUSTAVATAJ PASKUQAN
887 MENTOR REKIP MUCA PASKUQAN
888 DASHNOR FAIK MARKU PASKUQAN
889 LORO MARK KOLA PASKUQAN
890 FERIT RIZA AJAZI KAMEZ
891 LIMAN HAJREDIN META KAMEZ
892 SABRI ZENELKARAJKAMEZ
893 KUJTIM QAMIL ZHELI KAMEZ
894 NUHI HAJDIN SHAHU KAMEZ
895 BILBIL NAZIF MIKLI KAMEZ
896 ZAMIR REXHEP BUCPAPA KAMEZ
897 ARTUR MARK LLESHI KAMEZ
898 ISMAIL HALIT HOXHA KAMEZ
899 TAFIL DESTAN MAQINA KAMEZ
900 AGRON RUSHIT ISLAMAJ KAMEZ
901 FERIZ IDRIZ MULGECI KAMEZ
902 ZAIM ISUF HODA KAMEZ
903 PAL NDREC DEDAJ KAMEZ
904 NURI SADIK LICA KAMEZ
905 ISMAIL ABDI RRUSHI KAMEZ
906 PELLUMB RIZA CUNI KAMEZ
907 HASAN SHAQIR TROCIKAMEZ
908 SEFER XHEM KUCI KAMEZ
909 REFKI AZEM BRESA KAMEZ
910 DESTAN HASAN BRUCI KAMEZ
911 LIMAN ABDYLHASA KAMEZ
912 RAMADAN ISMAIL RATA KAMEZ
913 HYSEN MEHMET MOLLA PASKUQAN
914 ALI JONUZKURTI PASKUQAN
915 BAJRAM RUSTEM NAKAJ PASKUQAN
916 MEHMET NUHI PEPOSHI PASKUQAN
917 ILVI SALI TAKACI PASKUQAN
918 SAJMIR XHEVIT RAMALIU PASKUQAN
919 ELMAZRIZA HIDA PASKUQAN
920 PERPARIM KADRI GJANAPASKUQAN
921 IBRAHIM UKE GAXHA PASKUQAN
922 LUIGJ ZEF GJERGJI PASKUQAN
923 LIMAN REXHEP MARINI PASKUQAN
924 SELAMI RUSHIT XHAFERRI PASKUQAN
925 HYSEN RAMADAN LACI PASKUQAN
926 SAJMIR ALI METOLLARI PASKUQAN
927 RAMADAN XHELAL BIBA PASKUQAN
928 MIFTAR RUSHIT PLAKUPASKUQAN
929 MEHMET HAMIT COKA PASKUQAN
930 HYSNI DALI KOKA PASKUQAN
931 HASAN MEHMET MOLLA PASKUQAN
932 SEFEDIN HAKIK MYFTARI PASKUQAN
933 XHEVDET HALIT LOKA PASKUQAN
934 LIZA PAL SOKOLI PASKUQAN
935 SHKELZEN MUSTAFA COLI PASKUQAN
936 ADEM SELIM BALLA PASKUQAN
937 FIDERIM KAMBER GJANAPASKUQAN
938 IDRIZ HAJRULLA MORINA KAMEZ
939 ARDIAN ENUZ BILLA KAMEZ
940 RREMZI ZYBER HOTI KAMEZ
941 RAMIZ HYSEN KTHELLA KAMEZ
942 MEDI MALIQ KASEMI KAMEZ
943 SHABAN ASLLAN GJECI KAMEZ
944 MARTIN MARK RAJTA KAMEZ
945 MURAT HAN BULICA KAMEZ
946 ARTANMARTIN RAJTA KAMEZ
947 HAXHI SEIT VATA KAMEZ
948 SEFER SHAQIR TROCIKAMEZ
949 FETAHHAJDAR PUCI KAMEZ
950 BASTRI IBRAHIM ZYBERAJ KAMEZ
951 FATMIR SALI BASHA KAMEZ
952 SHEFQET XHELAL KOTARJA KAMEZ
953 SAFETHAZIZ NIKA KAMEZ
954 XHELIL ISLAM HERENI KAMEZ
955 ZENELBINAK TOBLI KAMEZ
956 SHERIF BAJRAM SEFA KAMEZ
957 ADEM SEFER KURTI KAMEZ
958 GEZIM XHEMALI ALIAJ KAMEZ
959 FAIK HALIL KACA KAMEZ
960 AVNI QEMAL RATA KAMEZ
961 ISUF AQIF VOGLI PASKUQAN
962 MENTOR XHELADIN BUCI KAMEZ
963 BISLIM,LUTFI FET,BISLIM DACI KAMEZ
964 LATIF BEQIRKAJO KAMEZ
965 BILBIL BAJRAM TOSUNI KAMEZ
966 MYRTEZA ALI HYSA KAMEZ
967 ADRIATIK GEZIM XHEFERASI KAMEZ

968 VEHBI JAKUPRECI KAMEZ
969 MYZAFER RUFATCENA KAMEZ
970 ZIJA HALIL KURTASHI KAMEZ
971 PAL PREND UKSHINI KAMEZ
972 HAVZI VESELKRASNIQI KAMEZ
973 XHEMAL ISUF GJABRI KAMEZ
974 NDOC GJELOSH STAKAKAMEZ
975 MANE SADIK GOCA KAMEZ
976 UKE TAHIR CEK KAMEZ
977 DIJE DALI DERVISHI KAMEZ
978 FRAN KOL PJETERGJOKAJ KAMEZ
979 KOL MARK HASAJ KAMEZ
980 BARDHOK REXHEP KRAJAKAMEZ
981 AZEM SHABAN HOXHAJ KAMEZ
982 SELIM HAXHI VOKA KAMEZ
983 ARIF BAJRAM GJURRA KAMEZ
984 KUJTIM KAMBER LEKA KAMEZ
985 SHAQIR SADIK CANAMETI KAMEZ
986 ILIA NIJAS OSMANI KAMEZ
987 XHEMALI GANI ZYBERI KAMEZ
988 TONIN MARASH HYSA KAMEZ
989 ILIR IBRAHIM MENA KAMEZ
990 SADIK XHELIL HODA KAMEZ
991 NAZIF RAMAZAN CELIKU KAMEZ
992 LODOVIK GJIN RAJTA KAMEZ
993 MAL OSMAN ALLARAJ KAMEZ
994 RUFATRIZA COLLAKU KAMEZ
995 JEMIN XHELADIN LAMA VORE
996 SHAHIN OSMAN RAMOLLARI VORE
997 SHEMSI QEIM KARASANI VORE
998 AFRIM AGRON SHKURTI VORE
999 FLAMUR RAMADAN KRASNIQI VORE
1000 IBRAHIM XHEMAL ELEZI VORE
1001 VATH SHEFQET GJONI VORE
1002 XHAVIT SEJDIN DHJARI VORE
1003 MUSTAFA SELMAN REXHA KAMEZ
1004 NASIP RIZA RECI KAMEZ
1005 ASLLAN HASAN LUSHI KAMEZ
1006 FADIL SADIK ISMALAJ KAMEZ
1007 RAMAZAN SADIK LOSHA KAMEZ
1008 ABAZ HALIL SELITA PASKUQAN
1009 FLORIN ALI SIMONI PASKUQAN
1010 GAZMEND MURAT HASA VORE
1011 SAMI HALIL KASTRATI VORE
1012 HASAN SELIM PEPOSHI VORE
1013 MENTOR SHEFQET SINANIVORE
1014 PELLUMB ENVER MYSLIMAJ VORE
1015 ZAIM DALI HALILAJ VORE
1016 NESRET RRAHMAN TEFERICI VORE
1017 YLLI IBRAHIM CACA VORE
1018 QEMAL HYSEN KASTRATI VORE
1019 YLVI IBRAHIM DISHA VORE
1020 REMZI ESAT GURI VORE
1021 SADIK SHABAN KURTI VORE
1022 SHEHAP HAMDI KRASNIQI VORE
1023 ABDULLA ISLAM ELEZAJ VORE
1024 KUJTIM HAN XHOKOLA KAMEZ
1025 LUTFI HAKIK CERPJA KAMEZ
1026 RUSHIT, LULZIM DALIP, RUSHI CERPJA KAMEZ
1027 ADIL SELIM CARA KAMEZ
1028 SHPETIM HASAN HOXHA KAMEZ
1029 NUREDIN ZENELTOTA KAMEZ
1030 IBRAHIM MAHMUT NIKA KAMEZ
1031 BESNIK HASAN ELEZI KAMEZ
1032 SHPEND ZENELDOCI PASKUQAN
1033 DALI LIMAN DOCI PASKUQAN
1034 ARBEN HYSNI IMERI PASKUQAN
1035 SHERIF QAZIM LEKA KAMEZ
1036 ILIR HYSEN DAUTI KAMEZ
1037 IBRAHIM RAMADAN BILJA KAMEZ
1038 ADEM RIZA BARDHOCI KAMEZ
1039 HYSNI XHELADIN CUBI KAMEZ
1040 HARUN ORHAN SHKIRA KAVAJE
1041 LAVDRIN RUSHIT ISLAMAJ KAMEZ
1042 BESNIK ALI RUCI KAMEZ
1043 ZADE MALIQ ZEZIRAJ PASKUQAN
1044 REXHEP HAXHIU NELAJ PASKUQAN
1045 CEN HALIT COKA KAMEZ
1046 SELIM ZAIM MARKU KAMEZ
1047 ISMAIL DAN KOLECI KAMEZ
1048 SABRI MEHDI SHAHU KAMEZ
1049 CEN XHEMAL LALA KAMEZ
1050 SULEJMAN HASAN LEKA KAMEZ
1051 HALIM DEMIRBISLIMI KAMEZ
1052 MUSAR SELMAN MELI KAMEZ
1053 LUAN OSMAN TUSHA KAMEZ
1054 AGIM HALIL SELMANLLARI PASKUQAN
1055 APOSTOL FRAN GJONPJETRI KAMEZ
1056 MISIM BAJRAM GJOKA KAMEZ
1057 OSMAN MEVLUT PLAKUPASKUQAN
1058 BATO MUSA KACIQI KAMEZ
1059 LULEZIM NZIR SHPATA KAMEZ
1060 XHEP IBRAHIM ZYBERAJ KAMEZ
1061 SHYQYRI RAMADAN PEKA KAMEZ
1062 KADRI AHMET NEZIRIKAMEZ
1063 DRITN HALIT SELMANLLARI PASKUQAN
1064 SELAMI XHEMA JATA KAMEZ
1065 SKENDER ASLLAN KARAJKAMEZ
1066 GEZIM OSMAN DUKA KAMEZ
1067 ALI XHELAL GJORGJI KAMEZ
1068 GANI MUSLI DRENI KAMEZ
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1069 OSMAN QAMIL LAME BERXULLE
1070 SHAQIR KADRI BALA PASKUQAN
1071 MERSIM FEHMI ISLAMAJ PASKUQAN
1072 DIAMANT HEKURAN BURGU PASKUQAN
1073 HAJREDIN SHABAN BRESA KAMEZ
1074 SHAQIR VELI VANI KAMEZ
1075 PETRIT IBRAHIM KOVACI KAMEZ
1076 FRAN ZEF PJETERGJOKA KAMEZ
1077 XHEVAHIR ASLLAN MORINA KAMEZ
1078 MEHMET ALI KOLECI PASKUQAN
1079 SAMI ASLLAN ALLUSHI KAMEZ
1080 NDRICIM ISMAIL DISHA KAMEZ
1081 GENTIAN ALI SPAHIU KAMEZ
1082 LULZIM ISMAIL KURTI NDROQ
1083 HAMDI CAN MARKU KAMEZ
1084 SHYQYRIE EQEREM DAIU KAVAJE
1085 XHEVAHIR ALI SIMONI PASKUQAN
1086 SELIM BESHIR TOSHI KAMEZ
1087 SAMI BAJRAM TROCIKAMEZ
1088 HAMDI SALI UKA PASKUQAN
1089 GEZIM ALI KOLECI PASKUQAN
1090 DED NDUE DEMA KAMEZ
1091 HAXHI HAN KOLDASHI KAMEZ
1092 BESIM HIDER LETI PASKUQAN
1093 SYLEMAN HAQIF BALA PASKUQAN
1094 SHEFKI DALIP MEMA KAMEZ
1095 GURI SAHIT LLESHI KAMEZ
1096 GENTIAN ALI SPAHIU KAMEZ
1097 HALIL MEHMET MUCAJ KAMEZ
1098 HAZRET RUSTEM NEZA KAMEZ
1099 MEHMET SELMAN CENI KAMEZ
1100 GJERGJ UKE NIKLEKAJ KAMEZ
1101 FIDAJET FERIT MERGJINI KAMEZ
1102 NIKOLL NDOC MALAJ KAMEZ
1103 ALBERT MEHMET SULA KAMEZ
1104 LIRIM ARIF DISHA KAMEZ
1105 RIZA BERAM ELEZI KAMEZ
1106 ARTANNUREDIN TAFA KAMEZ
1107 TOM LLESHMARGJINI KAMEZ
1108 MALIQ MISIM ZEKA PASKUQAN
1109 SHPETIM RAMADAN PALI KAMEZ
1110 RAMAZAN HAKIK TROCIPASKUQAN
1111 JASHAR DALI AJAZI PASKUQAN
1112 NERTILA SALI LACI PASKUQAN
1113 AGIM REXHEP MEMA KAMEZ
1114 TOM GJON LLESHAJ PASKUQAN
1115 MEVLAN VESELSULA KAMEZ
1116 REXHEP SELIM LEKA KAMEZ
1117 SOKOL MIRASH NIKA KAMEZ
1118 HABIB ISLAM KICI KAMEZ
1119 GJON GJON RAJTA PASKUQAN
1120 FIQIRI MEHMET LUSHAKAMEZ
1121 BAJRAM HAJDAR DEMAJ FARKE
1122 MARK NDUE GJOKA FARKE
1123 PRENG GJIN RAJTA KAMEZ
1124 ALI NEVRUS PODA KAMEZ
1125 AGRON SHAQIR CELA PASKUQAN
1126 HYSEN MUSTAFA NDREU KAMEZ
1127 MENSUR ISMEN GJICI PASKUQAN
1128 SHPETIM FERIT KACA PASKUQAN
1129 DUKAGJIN ABDURRAHIM ABAZI KAMEZ
1130 FLAMUR ABDYLCELIKU PASKUQAN
1131 AGIM OSMAN KALESHI VORE
1132 FLAMUR HAMDI HIDAJ KAMEZ
1133 SIMONGJON SOKOLI KAMEZ
1134 DRITAN ENVER DAFKU KAMEZ
1135 SOKOL MYSLYM QOSE KAMEZ
1136 MEHMET OSMAN TANUSHI KAMEZ
1137 QERIMBAJRAM BELLOVA KAMEZ
1138 ZENUN RAMIZ FERATI KAMEZ
1139 ILMI SHERIF DOKUCI PASKUQAN
1140 RAMAZAN ARIF LOSHA PASKUQAN
1141 HASAN OSMAN HASA KAMEZ
1142 YLBER ABDURRAHIM ABAZI KAMEZ
1143 SHEFQET JASHAR HOXHA PASKUQAN
1144 EQEREM GANI UKA PASKUQAN
1145 PELLUMB ALI DEDJA KAMEZ
1146 ZYBER HALIL MURATAJ KAMEZ
1147 FETAHHAZIZ MATA KAMEZ
1148 HEVZI NURI NDREU KAMEZ
1149 ASLLAN SHABAN MARKU PASKUQAN
1150 XHELAL NEZIR HOTI PASKUQAN
1151 MAHMUT SALI DEMIRI KAMEZ
1152 KRESHNIK SALI ALIJA KAMEZ
1153 ILIR BESIM METAJ KAMEZ
1154 PERPARIM PALUSH KOLA KAMEZ
1155 FATJON LUAN CELIKU PASKUQAN
1156 ADRIATIK HAZIS LIKA PASKUQAN
1157 MISIN ABDULLA UKA KAMEZ
1158 GAZEP MUSTAFA SULAJ KAMEZ
1159 GANI HAMDI GJUTA PASKUQAN
1160 LUAN HALIM LALA PASKUQAN
1161 FERIT RAMIZ LEKA PASKUQAN
1162 IMER XHEM KUCI KAMEZ
1163 AFRIM/FATIME XHEMALI/BAJRAM HODA/HODA KAMEZ
1164 FATMIR RAMIS LEKA PASKUQAN
1165 OSMAN BAJRAM MURATAJ KAMEZ
1166 BESIM ZEF QEHAJA KAMEZ
1167 BUAJRRAMADAN NOKA KAMEZ
1168 MARASH ZEF PERA KAMEZ
1169 LEONARD HALIY GJOCI KAMEZ

1170 ABDYLBAJRAM BAJRAKTARI KAMEZ
1171 ROMEO SKENDER META KAMEZ
1172 ANDREA NEXHAT MUCKA PASKUQAN
1173 YLVI ABAZ LETI PASKUQAN
1174 MYFTAR BISLIMMYFTARI KAMEZ
1175 PELLUMB GANI GOCI KAMEZ
1176 BLERIM IDRIZ LILA PASKUQAN
1177 BILBIL REXHEP SHEHI PASKUQAN
1178 ASTRIT RAMADAN SKANA PASKUQAN
1179 HAKI MALL KROSIKAMEZ
1180 LUFTIM FADIL XHIKA KAMEZ
1181 BASHKIM RAMAZAN HYSENI PASKUQAN
1182 KUJTIM PJETER ZEFI KAMEZ
1183 NUREDIN ELMAZGJONI KAMEZ
1184 MEFAIL SHEMSI NDREU PASKUQAN
1185 ASTRIT RAMADAN LALA PASKUQAN
1186 JONUZZENELPECA KAMEZ
1187 MEXHIT SINAN ZENELI BERXULLE
1188 ALBERT YMER RRUSHI PASKUQAN
1189 IQMET XHEVAHIR LAMI PASKUQAN
1190 KORAB BESNIK DODA PASKUQAN
1191 ILIRJAN MUHARREM PENGU PASKUQAN
1192 BASHKIM AQIF RUCI KAMEZ
1193 AZIF SALI CYCYMENI KAMEZ
1194 HAQIF SINAN GJOKA PASKUQAN
1195 MUHARREM SELMAN SKARRA PASKUQAN
1196 GANI,NEXZIRR NEZIR,GANI MURATI KAMEZ
1197 ASTRIT ZEF MARGJECI KAMEZ
1198 KADRI IBRAHIM KAMBERI KAMEZ
1199 PREND KOLD DELIJA KAMEZ
1200 HIDAJET SHEFQET HOXHA KAMEZ
1201 NEXHAT XHEVAT GJORGJI KAMEZ
1202 IKBALE RAMAZAN SUTA VORE
1203 ISA SELIM KRRIKU PREZE
1204 AGIM XHEMAL GJINAJ KAMEZ
1205 XHEVAHIR QAZIM MURANI KAMEZ
1206 AHMET KAPLLAN MEZHIKA KAMEZ
1207 ZEQIR,ALBAN,IDRIZ ZEQIR NDREKA KAMEZ
1208 VELI SADIK PASHAKAMEZ
1209 MEVLAN AFRIM SHIRA KAMEZ
1210 BASHKIM CAN DELIU KAMEZ
1211 ADMIR ISMET SHEHU KAMEZ
1212 SAFETBEQIRMETALIU KAMEZ
1213 KUJDES RRAHMAN SHIRA KAMEZ
1214 REXHEP SHEFQET GOLECI PASKUQAN
1215 DILAVER HASAN CAJKRI PASKUQAN
1216 ABAS RAMADAN HOXHA PASKUQAN
1217 BRAHIM HAREDIN RABO KAMEZ
1218 ILIR XHAFERR MANI BERXULLE
1219 KORAB XHELAL TANUSHI PASKUQAN
1220 SALI QAZIM NEZIRIPASKUQAN
1221 BESNIK,YLBER ZIT MUSAJA KAMEZ
1222 FETAHMERSIN MANERKOLLIKAMEZ
1223 NAIM RASIM KOLDASHI KAMEZ
1224 ALFRED ISMET KAJA PASKUQAN
1225 BLEDAR HALIL DODA KAMEZ
1226 QAMIL SHAQIR HETA PASKUQAN
1227 KUJTIM ISMAIL CENI KAMEZ
1228 MUJDIN MUHARREM NOKA PASKUQAN
1229 SALI SHABAN JAHELEZI KAMEZ
1230 RUZHDI SHABAN TAFHASAJ KAMEZ
1231 BENARDO SELIM DOMA BERXULLE
1232 HALIL ZENUN BRAHAJ PASKUQAN
1233 REXHEP SALI ALIA KAMEZ
1234 SELADIN OSMAN BARDHI BERXULLE
1235 ZENELSHERIF JATA BERXULLE
1236 BESNIK BAJRAM DODA KAMEZ
1237 PLLUMB AGIM KAZHANI KAMEZ
1238 KASTRIOT RAMAZAN HOXHA KAMEZ
1239 KADRI SADIK KATAROSHI KAMEZ
1240 ANESTI STAVRO TASHO VORE
1241 SHPETIM SABRI REZI VORE
1242 FLORIN NDRECE GEGA KAMEZ
1243 ABDYLRIZA KENGA KAMEZ
1244 HAMIT AVDI DOCI KAMEZ
1245 SHEFQET ZYBER HOTI KAMEZ
1246 NAIM QERIMVATA KAMEZ
1247 HALIT RAMAZAN MILLOSHI KAMEZ
1248 NDUE NIK MYFTARI KAMEZ
1249 FERIZ XHELADIN SINANAJ PASKUQAN
1250 AGIM TAHIR SAHITAJ PASKUQAN
1251 FLAMUR RAMAZAN MALOKU KAMEZ
1252 SOKOL MUSTAFA BODI PASKUQAN
1253 ASTRIT MEHMET TAFA KAMEZ
1254 GANI HIDER META KAMEZ
1255 ARJANHALIL PAJA BULCESH
1256 XHAVIT HASAN MAHMUDI ZALL-MNER
1257 FATMIR HYSEN SHUPLI KAMEZ
1258 ARBRI SADIN SAVA KAMEZ
1259 BARDHYL MIFTAR KOCI KAMEZ
1260 ZYLFIE OSMAN SHIRA KAMEZ
1261 XIMI ISLAM SPAHIU KAMEZ
1262 LULZIM ISLAM JATA BERXULLE
1263 DITURIE ADEM DISHANI KAMEZ
1264 AGRON JAKUPREXHMATI KAMEZ
1265 LIRIM SEJFULLA HIDAJ KAMEZ
1266 IDRIZ ALI BALLA VORE
1267 ARTI ALI MEMAJ KAMEZ
1268 BUKUROSHEENEVER HIMALLARI PASKUQAN
1269 QEMAL ISUF REXHMATI KAMEZ
1270 SALI HASAN SEFA BERXULLE

1271 PERPARIM,SELMAN RAHMAN NESIMI PASKUQAN
1272 NEZIR ISUF PORJA KAMEZ
1273 EDMOND SULEJMAN DERVISHI KAMEZ
1274 MEXHIT ELEZ PIRA PASKUQAN
1275 VJOLLCA HALIT MOLLA PASKUQAN
1276 LATIF SULEJMAN BUCI PASKUQAN
1277 NESTI MIROSH CANO PASKUQAN
1278 HAJRI BAFTI KORBIPASKUQAN
1279 QEMAL SEKMAN KOLECI PASKUQAN
1280 FATMIR LAZAM KACA PASKUQAN
1281 HYSNI HATEM DOMI PASKUQAN
1282 QEMAL HIM PUCI PASKUQAN
1283 SHPETIM SADIK FARRUKU PASKUQAN
1284 BASHKIM MUHAREM TROCIPASKUQAN
1285 BAJRAM MUSTAFA SADIKU PASKUQAN
1286 NEKI OSMAN NDREU PASKUQAN
1287 BILBIL DEMIRTOLA PASKUQAN
1288 MIKEL GJON SOKOLI PASKUQAN
1289 NAIM GAFURR BICI PASKUQAN
1290 DRITAN SHERBET KODRA PASKUQAN
1291 MIRUSH MIFAT RRECEKU PASKUQAN
1292 JASHAR ADEM HYSENAJ PASKUQAN
1293 XHELAL HAZIS LALA KAMEZ
1294 SAMI RUSTEM HODA KAMEZ
1295 BESIM ADEM HASA KAMEZ
1296 RAMIZ MISIM VLADI KAMEZ
1297 FATOSMEHMET CUPI KAMEZ
1298 ESAT ENVER GJOKA KAMEZ
1299 GEZIM ENVER DAFKU KAMEZ
1300 GAZMEND HAQIF PEPOSHI KAMEZ
1301 NEIM SEJAT QOSE KAMEZ
1302 AZEM SALI NEZAJ KAMEZ
1303 FATMIR MUSA DERVISHI KAMEZ
1304 REXHEP VESELKASTRATI KAMEZ
1305 SHAQE MARK GECI KAMEZ
1306 JETON HAQIF SHOTI KAMEZ
1307 FATBARDH REXHEP METALIAJ KAMEZ
1308 RUZHDI ISMEN MICI KAMEZ
1309 DOSTAN XHELIL HODA KAMEZ
1310 FERIT RAMADAN TOTA KAMEZ
1311 DERLAND HABIB SINANIKAMEZ
1312 MUSA MEHMET BILLA KAMEZ
1313 MANE ISUF VLADI KAMEZ
1314 ZYBER ISLAM DEMLEKA KAMEZ
1315 SHYQYRI REXHEP QEMA KAMEZ
1316 GANI HASAN BRAHA KAMEZ
1317 QERIMRREM GJABRI KAMEZ
1318 XHELIL MALIQ TANUSHI KAMEZ
1319 REXHEP AHMET TARJA KAMEZ
1320 BESIM LIM LENA PASKUQAN
1321 SADIK SHABAN PROZLLOMI PASKUQAN
1322 ZENELGANI BEGU PASKUQAN
1323 VAIT REXHEP HOXHA BERXULL
1324 MEHMET TASIM LLESHI PASKUQAN
1325 AHMETLI LIMAN BALLIU PASKUQAN
1326 LIMAN RIFAT ISMAILAJ PASKUQAN
1327 QAMIL ELMAZCERPJA PASKUQAN
1328 QAZIM OSMAN KULLA KAMEZ
1329 DED NIK MEMAJ KAMEZ
1330 PETRIT MEDI HALILI KAMEZ
1331 ENVER ASLLAN REXHA KAMEZ
1332 BAFTJAR ELMAZMISKA BERXULLE
1333 BASHKIM ZIT MUSAJA KAMEZ
1334 SHKELZEN EMERLLA KUPA PASKUQAN
1335 AHMET REXHEP DOMI KAMEZ
1336 LULZIM REXHEP HASA PASKUQAN
1337 VESELHYSEN ARUCI KAMEZ
1338 HAVE KAMBER REXHMATI KAMEZ
1339 SHPETIM LIMAN MEZHIKA VORE
1340 KURTISH HALIM LALA PASKUQAN
1341 TASIM HASAN DOMI BERXULLE
1342 NEHATQERIMCOLLAKU PASKUQAN
1343 ASLLAN REXHEP MARINI PASKUQAN
1344 JENUZ MUHARREM KOTARJA BERXULLE
1345 BESIM RAM MORINA KAMEZ
1346 BESIM,DASHAMIR SADIK IMERI KAMEZ
1347 YLLI RASIM ELEZI PASKUQAN
1348 QAMIL RRAHMAN CENA PASKUQAN
1349 GRAMOS AGIM KOLASI VORE
1350 AFRIM ABDURAHMAN KUPA PASKUQAN
1351 HAFUZEMERLLA KUPA PASKUQAN
1352 NURI OSMAN SHEHU KAMEZ
1353 FAIK SELMAN XHIXHA PASKUQAN
1354 LATIF RAMAZAN HYSENI PASKUQAN
1355 KAPLLAN HAXHI MJEKRA KAMEZ
1356 MUSTAFA BAJRAM MARA VORE
1357 ELJONXHEVAHIR SHBA VORE
1358 PLLUMB BEQIRPEPKOLJ KAMEZ
1359 GURI DIN QOSE KAMEZ
1360 AHMET ELMAZRAMI KAMEZ
1361 PETRIT SHAQIR PELLUMBI KAMEZ
1362 HYSNI SELAUDIN SKURA KAMEZ
1363 HYSEN TAHIR SAITAJPASKUQAN
1364 SHEFKI HAMDI ISLAMAJ PASKUQAN
1365 HIDER MURAT BARLIKA KAMEZ
1366 ARBEN NIKOLL PRENDI KAMEZ
1367 SALI TAHIR NEZAJ KAMEZ
1368 ZABIT MANE DACI PASKUQAN
1369 BESNIK ETHEM DEMA KAMEZ
1370 REXHEP ADEM PERZHILLA VORE
1371 MUSA ADEM PERZHILLA VORE
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BOTIMI

E nisi jetën si biri i një
hoxhe, duke u
ushqyer përditë me

vargjet kuranore. Pas
studimeve në Sorbonë e jo
vetëm, Isuf Luzaj do të bëhej
filozof. Pothuaj e gjithë jeta
e tij, shkoi larg Shqipërisë.
Kishte lënë këtej familjen që
e humbi, kur komunizmi
mbyste vendin në vetminë e
vet.
Instituti i Studimit të
Krimeve dhe Pasojave të
Komunizmit (ISKK) lajmëron
botimin për së afërmi të 6
librave filozofikë të filozofit,
shkrimtarit e poetit Isuf
Luzaj (1913-2000), një ndër
personalitetet më të shquar
të mendimit shqiptar. “I
anatemuar gjatë diktaturës
dhe i mërguar Luzaj qëndroi
dhe shkruajti veprën e vet
kryesisht në Argjentinë.
Hartues i Dekalogut të Ballit
Kombëtar, Isuf  Luzaj ishte
ndër intelektualët
antikomunistë, që
dëshironte të realizonte
idealin kombëtar të
Rilindësve për një Shqipëri të
Bashkuar e Demokratike”,-
bën me dije Agron Tufa.
Shton më tej, se 6 librat me
ese filozofike e interpreta-
tive (metafizika dhe
metalogjika) botohen për
herë të parë dhe janë
organizuar brenda 2
vëllimeve me mbi 400 faqe
secili nën titullin “Kujdesjet
e Bletës”. Këto janë fillimi i
një publikimi në vazhdimësi
i të gjithë trashëgimisë
filozofike të Isuf Luzajt, të
mbetur në dorëshkrime dhe
që përbëjnë dhjetra vëllime.
Falënderojmë me këtë rast
dhe znj. Zyba Hysa për
punën e madhe në
përgatitjen e teksteve për
botim, redaktimin dhe
korrektimin. Më në fund
Isuf Luzaj hyn në Shqipëri
nga “dera ballore” e jo nga
“dera e fshehtë”.
SHËNIMET
BIOGRAFIKE,
VETMITARI I
PANDREQSHËM
Në kapitullin “Shoku im,
vetmia dhe Pan-i”, Luzaj
tregon se ka qenë natyrë e
vetmuar. Ja çfarë shkruan ai:
“Ka qenë natyra ime të jetoj

i vetmuar edhe kur kam
qenë në mes të shoqërisë.
Dëshiroj të jetoj i vetmuar”.
Ndonëse biri i një hoxhe,
Luzaj thoshte se për të “fjala
Zot, merr kuptim kur jam i
vetmuar. Nuk besoj që Feja
të jetë një themë për
intelektin, as për shoqërinë
në biseda e vanitete. Besoj
vetëm kur nuk besoj mbi
Fenë. Kam nevojë për vetmi,
aq sa kam nevojë për
ushqim. Vetmija është koha
që më jep më shumë
shpërblime shpirti, porse
këtë vetmi nuk e zgjedh dot
unë, ajo më zgjeth mua. Për
mua, me qenë i vetmuar do
të thotë, me qenë i bashkuar
me të gjithë botën. Në çaste
vetmije i vë pjesat e mija
bashkë si cickërra të një
pasqyre të thyer dhe të
rikompozuar dhe atëherë e
shoh qartë që gjërat e vogla
duken të mëdha, kurse ato

që dukeshin të mëdha janë
të vogla”.
Ai thoshte se e ndjente që
vetmia është një akt i
dashurisë me gjithë
universin. Dhe në këtë pikë,
ai analizon dhe krahason
ndjesitë e veta në dy kohë:
kur isha shumë fetar, në një
kohë të shkuar vuajtjesh e
deziluzionesh, mërmëroja
dendur lutjet e Budës,
Krishtit dhe Muhametit
bashkërisht, njëkohësisht,
duke kërkuar konekcionet
në pikat e përpjekëshme të
metafizikës së tyre, mirëpo,
n’atë kohë pata rezultate
gabimesh, sepse humba
intuitën, imagjinatën dhe
fuqinë shpirtërore aktive për
të ndërtuar struktura të
shkrimevet të mi. “Intuita
më sugjeron t’a përdor atë,-
thotë Luzaj, duke shtuar se
“kur është çasti i sajë për
zbulime horizontesh dhe të

përdor meditacionin kur e
ndjej që kam nevojë për
paraqitje tek Zoti; të përdor
arësyetimin kur ky vjen
natyrisht në ndihmë për të
zgjidhur ndonjë ekuacion të
zgjidhshëm”.
Ka një qasje interesante edhe
ndaj kritikave: kur më
kritikojnë, unë e shoh që
kritikonjësit duan të marrën
kontakt me mua për ndonjë
hall të tyre që është i pa
konfesuarshëm nga ata. Nuk
më shqetësojnë dhe këjo më
jep një lloi kënaqësije pasive,
sepse ata e dinë që gabuan
dhe u ulën aqë poshtë, sa
Morali, Etika dhe Estetika
nuk më premtojën kontakt
me ata. “Miqt e mi që çëmojnë
durimin tim thonë që unë i
ngjaj një FAKIRI të BUDËS,
ose një fetari të përulët
kristian. Nuk e di në se këtu
më gjukojnë drejtazi po e di
mirë që heshtja jep më
kënaqësi sesa grindja”,-
thekson Luzaj.
Në vijim, zbulon edhe një
çast mjaft të rëndësishëm të
jetës së njeriut. Ai zbulon
pothuaj arritjen e Nirvanës,
si qëllimin final të shumë
ndjekësve të Budizmit, për
çka shkruan: Për dashurinë
të së VËRTETËS dhe të së
DREJTËS, më duhet të
plotësoj që- është e
domosdoshme, e nevojshme
e fortë dhe konstante një
GJYMNASTIKË të
mekanizmavet të trurit me
ndihmën e studimit të
heronjëvet të mendimit për
të arrijtur këtë traguard. Pas
pesëdhjetë vjet gjymnastike,
as unë nuk mund të afermoj
që e kam arrijtur një qind për
qind atmosferën
psikollogjike të NIRVANËS.
NJOHJA ME SARTRIN
Në një pjesë tjetër të vëllimit
të parë, Luzaj tregon njohjen
me Zhan Pol Sartrin. “Në dy
udhëtimet që bëri Sartri në
Amerikë, më ra mua llotaria
të ishja përkëthenjsi i

Biri i një hoxhe që u bë filozof,
humbi familjen në torturat komuniste

Isuf Luzaj lindi në Kan
inë e Vlorës më 21 sh-

kurt 1913. I ati ishte hox-
ha i fshatit. Shkollën fil-
lore e kreu në Vlorë me
1926. Gjimnazin e vijoi në
Shkodër, ku e kreu më
1933. Në vitin e dytë fitoi
bursë nga gjimnazi për të
studiuar jashtë vendit,
aplikoi për bursë por iu
refuzua. Për të shkuar
me studime u detyrua ta
shesë pjesën e vet të tokës
me ullinj. Me 1933 vajti në
Paris. Pasi ishte regjis-
truar dhe kreu liceun u
regjistrua pranë Univer-
sitetit të Sorbonës. Nga
pamundësia ekonomike
u detyrua të tërhiqej nga
studimet në Francë.

Në Shqipëri kthehet
me 1936. Pas betimit para
mbretit Zog fillon punën
në Normalen e Elbasan-
it si mësues frëngjishteje,
drejtor i së cilës ishte Ale-

ksandër Xhuvani. Mandej u
transferua në liceun e Ko-
rçës po si mësues frëngjish-
teje në periudhën 1936-’38, ku
asokohe punonte dhe dikta-
tori i ardhshëm Enver Hox-
ha, dhe bashkë me Sotir Koz-
mon ishin të vetmit profe-
sorë shqiptarë. Në vitin 1938
botoi përmbledhjen e parë
poetike me titull “Rrëfime”.
Pasi botoi këtë përmbledhje,
e cila nuk arriti as të
shpërndahet si duhet, u bur-
gos, dhe si shkas ishte poe-
zia “Neroni”. Pasi u hodh në
gjyq dhe 94 ditëve burg u li-
rua si i pafajshëm.

I dyshuar për vrasjen e
një polici italian burgoset në
Vlorë, transferohet në Dur-
rës nga ku, pas disa muajve,
transferohet në Brindisi të
Italisë me 12 studentë të In-
stitutit Tregtar të Vlorës.
Mandej në Gaeta e prej
andej në Ventotene (ishull).
Aty kishte takuar Abaz Er-

menjin e Llazar Fundon.
Këtu mbahet deri në 1942.
Mandej nga këtu transfero-
het në kështjellën e Corto-
na D’Arezzo për shkak të
disa poezive kushtuar
Luftës së Vlorës. Aty ra në
kontakt me Ali Këlcyrën, i
cili kishte formuar Ballin
Kombëtar, me Mit’hat
Frashërin, Fuad Bej Dibrën
e Lef Nosin. Në kështjellë
kishin shkruar Dekalogun
e Ballit Kombëtar. Propozoi
që në Dekalog të hynte pika
e shtatë: “Organizata e Bal-
lit Kombëtar do të zbulojë
vlerat e vërteta, do t’i
edukojë njerëzit pa marrë
parasysh besimin, krahinën
ose partinë politike”.

Me ndërhyrjen e Ali Kël-
cyrës te ministri i Arsimit,
Ernest Koliqi lirohet nga
burgu dhe kthehet në Sh-
qipëri në tetor 1942. Organi-
zon çetat e Ballit në Dukat.
Merr pjesë në themelimin e

Partisë Social-Demokrate
në rrethet Shkodër, Ti-
ranë dhe Vlorë me
Musine Kokalarin dhe av.
Skënder Muço me 12 tetor
1943.

Në vitin 1944 më 28
nëntor ikën nga Sh-
qipëria, duke lënë në Kan-
inë gruan më 5 fëmijë të
mitur. Djali i madh nuk
kishte veç 7 vjet, i dyti 5, i
treti-3 dhe vajzat 2 e 1
vjeçe. Vajza e vogël vdiq
në Kampin e Përqendrim-
it në Fushë Krujë për mu-
ngesë të ilaçeve kundër
tuberkulozit, ndërsa për
të tjerët as që dinte se a
jetojnë apo edhe ata kanë
vdekur ndër torturat ko-
muniste.

Me 1957 diplomohet në
letërsi e filozofi. Po atë vit
fillon punë në Universite-
tin e Buenos Airesit. Me
1960 emërohet drejtor i in-
stitutit francez, “La
France à l’étranger” i cili
përshëndetet dhe vizito-
het personalisht nga ish-
presidenti i Francës De
Gaule.

I anatemuar gjatë diktaturës dhe i mërguar, Luzaj në Europë e SHBA, la në
Shqipërinë komuniste familjen që e humbi nga torturat

 ISUF LUZAJ
Filozofi shqiptar, miqësia

e korrespondenca me Sartrin
“I kërkoj ndjesë për miqësinë që
më dha, prej tij humba kontratën
me NOTRE DAME të Indianës”

Botohen për herë të parë nga
ISKK vëllimet filozofike:
Dëshiroj të jetoj i vetmuar

Fatmira Nikolli

Vehbi Bajrami me Isuf Luzajn

Isuf Luzaj
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ROMANI

“Armëpushimi” i Primo Levit,
koha mes dy luftrave

VENDIMI

Qeveria i jep 25 milionë lekë
Moikom Zeqos për kurim

“Malli është një vuajtje e brishtë dhe e ëmbël,
ndryshe qysh në thelb, më intime, më
njerëzore se vuajtjet e tjera që kishim
përballuar deri në atë kohë: rrahje, të ftohtë,
uri, terror, skamje, sëmundje. Është një
dhembje e kthjellët dhe e pastër, por
ngulmuese: pushton gjithë minutat e ditës,
s’të lejon të mendosh për asgjë tjetër, e të
shtyn drejt nevojës për arrati”.
Romani i përkthyer nga Aida Baro, me
siglën e Botimeve Pegi është
cilësuar nga kritika si një
vepër që shërben për të
dekonstruktuar forcat e së
keqes. Triumfi i identitetit
njerëzor dhe vlerave të tij mbi
patologjinë e shkatërrimit të
njeriut shkëlqen kudo në
shkrimësinë e Levit. Për shumë
arsye, veprat e tij zënë një vend
të veçantë ndërmjet pasurisë së
Letërsisë së Holokaustit.
“Armëpushimi”, libri i kthimit,
odiseja e Europës mes luftës dhe
paqes, është vijimi i “A është
vallë, njeri...?,” një ndër librat më
të bukur të letërsisë europiane
lindur nga kampet e shfarosjes.
Nëse libri i parë ishte shkruar
menjëherë pas kthimit, thuajse me qëllimin
për t’u çliruar së brendshmi nga barra e rëndë
shpirtërore, si nevojë dëshmie, duke qenë se
ai ishte një ndër të paktët hebrenj që mbijetuan
në kampin e përqendrimit dhe duke iu bindur
nevojës së menjëhershme për “t’u treguar të
tjerëve, për t’i bërë të tjerët pjesëmarrës” të
asaj tragjedie, libri i dytë është shkruar me
njëfarë largësie nga ngjarjet, në një klimë më
të shtruar e më të qetë. Aventura europiano-
qendrore e Levit nuk mbyllet me çlirimin e
Aushvicit nga ana e Ushtrisë së Kuqe,
përkundrazi, si në një shtegtim
fantazmagorik, Levi bashkë me një mijë e
katërqind italianë të tjerë vërtiten nëpër
hapësirën e paskajshme ruse për muaj me
radhë, nga janari deri në fund të vitit 1945.
Nuk dihen as sot e kësaj dite arsyet e kësaj
sorollatjeje të panevojshme, ndoshta edhe
thjesht për shkak të neglizhencës ose
rrëmujës burokratike që mbizotëronte në
Bashkimin Sovjetik të asokohshëm. Gjatë

Një vendim i qeverisë së Shqipërisë i
botuar në Fletoren Zyrtare, bën me

dije se Këshilli i Ministrave ka marrë
përsipër, mbulimin e pjesshëm të
shpenzimeve të mjekimit
të profesor Moikom
Zeqos.
Me propozimin e ministrit
të Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, Këshilli
i Ministrave ka vendosur
mbulimin e pjesshëm të
shpenzimeve të mjekimit
të Moikom Zeqos, në
masën 2 500 000 (dy
milionë e pesëqind mijë)
lekë. Ky fond të
përballohet nga Fondi i
Sigurimit të Detyrueshëm
të Kujdesit Shëndetësor. Pagesa do të bëhet
me paraqitjen e faturave përkatëse të
mjekimit. Vendimi ngarkon Ministrinë e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe
Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor për zbatimin e këtij
vendimi. Vendimi hyn në fuqi menjëherë.
Historiani, studiuesi e ish-drejtori i

konferencavet të tija,
si në Universitetin
t’im në Indiana dhe në
New York ku e
vendosi ai këtë
zgjidhje. Kam një
korrespondencë dhe
kam vizituar dy herë
në Paris, në prezencë
të Simone de
Beouosit. Besoj ta
kem njohur pakë ma
afër se komentaristët
e botës. Thashë për fat
të mirë, ose të keq,
sepse nuk jam i
sigurtë, cili mbiemër
më ndihmoi ose më
dëmtoi. Për arësye
admirimi për
mendimin e tija, humba
kontratën me NOTRE
DAME të Indianës: Institut
i lartë studimesh porse
rrënjësisht Katolik pa leje të
dilte në DOGMA. 94% e
profesorëve ishin priftërinj
Katolikë dhe refuzuan
kriterin t’im të lirisë që e
trazuan me fenë t’ime
myslimane. Ndoshta, për
fatin e mirë t’imin sepse në
Universitetete të tjerë pati
100% të zgjidhja unë
BIBLIOGRAFINË E
kursevet, dhe jetova kështu
në ikuosferën e lirisë frënge
1789, që është dhe
temperamenti im”.
Më tej, në “një parathënie
ontogjenike”, kujton se për
të parën herë në jetën time,
më 1 janar 1936 hyra në
klasën e parë të Normales
së Elbasanit, si mësonjës i
gjuhës frëngjishte. “Në
shkurt t’atij viti, Xhuvani,
drejtor i shkollës më
ngarkoi kursin e
Pedagogjisë2 së klasës së
fundit. Për të fundit herë në
jetën t’ime, më 1 janari 1993
dhashë dorëheqjen nga
kathedra e Fillozofisë, për
arësye shëndetësore, në Chi-
cago. Pushim zemre, më 28
nëntor 1992, duke dhënë një
intervistë gazetës Illyria,

korrespondentit Vehbi
Bajramit. Gjatë këtyre 56
vitevet, me përjashtim të
parantezavet të jetës t’ime:
burgime, internime, luftëtar
vullnetar, mbeten
egzaktësisht 51 vite mësonjës
shkollash: Shqipëri, Itali,
Argjentinë, Buenos Aries,
Lima Peru, Bogata, Colombia,
Boston Massachuselts,
Coletrosh, Neë Hamshire, Lac
Focest Ilinois, Bloonungton
Indiana, Samt Jozeph Indi-
ana, Champagne Ilinoes,
Profesor vizitor gjatë
pushimesh: Notre Dame Indi-
ana, San Franchisko, Austin
Texas”.
Luzaj pati pranuar se “i pari
që më ra nga shtatuti që i paçë
ndërtuar qe Bergsoni, ish
mjeshtri im në Sorbonë. I
fundit që më deziluzionoi qe
SARTRE, i kërkoj ndjesë për
miqësinë që më dha. Vuajta
shumë shpirtërisht për
kontradiktat e tyre dhe për
konfliktet që po
smadhoheshin në mendjen
t’ime për arësye se, më dukej
shumë pretendim të rrëzoja
disa pjesë të theorivet të tyre
dhe sepse e ndjeja veten fajtor
t’u mësoja sinqerisht n’atë e
ato që besoja unë atyre
Mijërave shpirtrave të rinj, të

Muzeut Historik Kombëtar, është i
sëmurë prej pothuaj tri vitesh.
Ai është Doktor i Shkencave dhe mban
urdhrin e lartë “Mjeshtër i Madh” si edhe

autori i 62 librave me poezi,
studime arkeologjike, për
historinë e artit, si dhe të
një numri skenarësh për
filma kinematografike e
televizivë me karakter
arkeologjik dhe kulturor.
Ka marrë disa herë çmime
të para për librat e tij.
Krijime të Moikom Zeqos
janë përkthyer në gjuhët
anglisht, frëngjisht,
greqisht, italisht,
s e r b o k r o a t i s h t ,
bullgarisht, rumanisht,

polonisht, danisht, esperanto,
gjermanisht si dhe në gjuhën tonë.
Është autor i tre ekspozitave vetiake në
pikturë. Ka përfaqësuar Shqipërinë në
Konferenca Shkencore Ndërkombëtare
me dhjetëra herë dhe është vlerësuar nga
personalitete të larta të kulturës
shqiptare dhe të huaj.

gjithë kësaj periudhe, të mbijetuarit e
Aushvicit përshkojnë gjithë Europën
Qendrore dhe Lindore, përmes Polonisë,
Rusisë së Bardhë, Ukrainës, Rumanisë,
Hungarisë dhe vetë Gjermanisë. Lufta
ende s’ka mbaruar ose, siç thotë greku i
Levit, një ndër personazhet më të spikatura
të romanit, “Luftë është përherë”, Europa
po shijon njëfarë “armëpushimi” para se
të mbërrijë lufta tjetër, “Lufta e ftohtë” që

do ta copëtonte sërish
Europën. Me vërtetësi, ironi
therëse deri në sarkazëm,
Levi përshkruan tipa dhe
karaktere nga më të
ndryshmet, tregjet
klandestine të Krakovës
dhe Katovicës,
çmobilizimin e shthurjen e
radhëve të Ushtrisë së Kuqe,
tokën ruse të pafund, të
pushtuar nga lavdia,
mjerimi, harresa dhe forca
jetësore; këneta e pyje të
paprekura, trena të
shkatërruar, gostitë e
shfrenuara të rusëve të
dehur nga fitorja; fjetoret
plot ëndrra të italianëve në

udhën e pasigurt të kthimit.
Primo Levi është shkrimtar italian me
origjinë hebreje, një prej të
mbijetuarve të kampeve të përqendrimit
hitleriane. U diplomua si kimist në vitet e
para të vendosjes së regjimit fashist, i cili,
më 1938 shpalli ligjet racore, që sollën
diskriminimet e rënda ndaj qytetarëve
italianë “të racës hebreje”. Të gjitha këto e
shtynë Levin të hynte në radhët e
antifashistëve dhe të merrte pjesë në disa
çeta partizane. U arrestua në dhjetor 1943
dhe, prej shkurtit 1944 deri më 27 janar 1945,
përjetoi tmerrin e pafund të kampit të
shfarosjes në Aushvic. Përvoja në kampin
e përqendrimit e tronditi si fizikisht, edhe
psikologjikisht dhe e shtyu të hidhte në
letër makthin e jetuar prej tij e miliona
njerëz të tjerë, përmes shkrimesh të
paharrueshme si “A është, vallë, njeri...?”,
“Armëpushimi” dhe “Të mbyturit e të
mbijetuarit”.

cilët prisnin nga unë
të vërtetën, kurse unë
nuk ishja në akord
me mendjen t’ime dhe
me yjet e mendimit,
në se me të vërtetë po
mësoja të
VËRTETËN”.
Po aty, shton se për
Sartrin liria
koincidon në rrënjët
e saja më MOS -
QENËJEN, e cila
është në zemrën e
njeriut. Për një qenie
njerëzore, ME QENË
do të thotë me zgjedhë
veten e tij, vetë ai,
asgjë nuk i vjen
njeriut as që për së
jashtmi, as për së

brendëshmi, të cilën ardhje
ai do ta presë ose do ta
pranojë. “Ky mendim i
rëndë në kuptim është edhe
i gjerë në konseguencat e
tijë. Njeriu është
krejtësisht dhe pa asnjë
shpresë nënë sundimin dhe
mëshirën të nevojës së të
paduruarëshme, për t’a
bërë veten e tija QENËJE,
bile edhe deri në hollësirat
më të imta të të egzistencës
së tija. Pra LIRIA nuk
është QENËJE as TË
QENURIT, është po qenëja
e njeriut, që do të thotë
MOSQENËJA e tija. Po të
fillojmë t’a konceptojmë
njerinë si një PLOTËSI -
TERESI, n’a bëhet absurde
të kërkojëm në atë (në
njerinë) çaste psikike ose
ZONA TË LIRISË; na do të
kërkonim për një vend
bosh, brenda një kusije plot
me ujë. Njeriu nuk mund të
jetë disa herë i lirë dhe disa
herë rop (SKLLAF); ose ai
është gjithmonë dhe
krejtësisht i lirë, ose ai nuk
është kurrë, kurrë dhe
kurrë i lirë. Ky koncept i
Sartrit, shpjegon qartazi
fillozofinë e tija mbi
LIRINË”, shënonte Luzaj
për lirinë.
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... dhe deri tek ajo e votës. Dhe
ndërsa Shqipëria qenka vend
“pjesërisht i lirë”!? Ne, vendi hibrid
i Ballkanit që zvarritemi nëpër
aeroportet e botës për të drejtën e
vetme, që e mban në jetë njeriun-
të kemi një punë.

Kurse, në anën tjetër të globit,
vjen pas përhapjes së akuzave për
ngacmim seksual të aktoreve nga
producenti Harvey Weinstein,
lëvizja “Me too!” i yjeve të Holly-
woodit që përshkruhet si “thirrje
për ndryshim tek gratë në biznes
dhe tek çdo vend tjetër pune.

Yjet më të njohura që e përkra-
hin këtë iniciativë janë Natalie
Portman, Reese Witherspoon, Cate
Blanchett, Eva Longoria dhe
Emma Stone.

Deklarata e fundit e aktores me
origjinë shqiptare Eliza Dushku,
se ka qenë e ngacmuar seksualisht
në moshën 12-vjeçare nga ish-koor-
dinatori i dublantëve, Joel Kram-
er në setin e xhirimit, ka shkaktu-
ar mjaft reagime në Hollywood.
Shoqëria atje evoluon dhe kërkon
që legjislacioni të ushtrojë push-
tetin e vet në zgjidhje të fenomenit
me mjetin më modest, atë fjalës.

Po vetë Tirana ç’thotë për këtë
fenomen global, vallë a është përf-
shirë, a është shqetësuar, a ka re-
aguar në një farë mënyre !? A ka
raste ku abuzohet një femër nee
punë qoftë ajo edhe bashkëshorte,
motër apo dhe shoqe? Në Shqipëri
ky fenomen rëndom nuk quhet
perversitet i turpshëm, por është
një gjë që ndodh, një shkëmbim
interesash, një mënyrë ose mjet
për të siguruar të ardhmen, ose të
paktën të tashmen. Pra, e thënë më
shqip: funksionon si formula- më
jep, që të jap ç’të duash; fiton një
punë, një shtëpi, një kredi me in-
teres 0%, pushime luksi dimër e
verë, veshje moderne, komoditet e
rehati personale, dhe madje, së fun-
di edhe respektin e të tjerëve. Sho-
qëri e zhytur në “mëkate intere-
sash” për të mbijetuar në xhun-
glën e vet…., shoqëri që shpirtër-
isht po degjeneron çdo ditë e më
shumë. Pse? Jo vetëm e pa ushqy-
er, por edhe e paarsimuar, e pamo-
tivuar, vërtet hibride e pa integ-
ritet, pa të ardhme e perspektivë
ndriçuese. Ëndrrat janë thjesht
qëllimet e tyre, ku ndërthurja e të
tilla marrëdhënieve të rëndomta e
banale janë mjeti.

Si reagoi shoqëria shqiptare për
të mbështetur dhe ndërgjegjësuar
lidhur me këtë projekt për të ndih-
muar luftën ndaj ngacmimeve sek-
suale në industrinë e filmit dhe
vendet e tjera të punës. Po, pati një
emision në një tv, ku “kryegratë” e
shoqatave, të cilat shpërdorojnë
plot qejf fondet në ndihmë të gru-

as (në nevojee), pra dhe të abu-
zuara, thjesht këshillojnë nga ek-
rani i një televizioni si lektore të
përsosura duke u vetafirmuar kë-
sisoj, me ndodhi nga realiteti i
dhimbshëm shqiptar, ku ato mund
dhe duhet te japin konkretisht
zgjidhje.

Kë frymëzuan ato, kë nxitën të
dëshmojë “çfarë” e kundër
“kujt”?? Askënd! Dolën në një
bisedë televizive, e më pas shkuan

përsëri për të shijuar jetën e tyre
të sigurt, pa as më të voglën ndjen-
jë faji për dëmin që i kanë sjellë
species së vet, femrës.

Kurse, orteku i akuzave në Hol-
livud nuk ka ende të ndalur që prej
shpërthimit të skandalit të Harvey
Wenstein. Sepse makineria e fshe-
htë e ngacmimeve në Hollivud nuk
përfshiu vetëm femrat më të buku-
ra. Anna Hunt p.sh një shkrimtare
australiane (obeze) denoncon re-

Opinioni i   Ditës

Lëvizja “Edhe unë!”, sa
reagon shoqëria shqiptare Të shfaqeni i freskët dhe të ripërtërirë pas

një mbledhje të gjatë dhe të lodhshme nuk
është e lehtë. Por ju, të fuqishëm nga en-
ergjia juaj e pashterueshme, do t’ia dilni
edhe pa kësaj. Mos u shqetësoni shumë
nga opinioni i të tjerëve dhe vazhdoni të
ecni përpara në rrugën e juaj.

DEMI

Nëse po shqyrtoni mundësinë për një
udhëtim, për argëtim apo për punë,
mos u ktheni mbrapa. Parashikohen
përvoja shumë interesante në vijim!
Mund të pasuroni bagazhin tuaj kul-
turor me njohje dhe njohuri të reja.
Me të vërtetë shumë mirë

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Nëse në të shkuarën takt ika që keni
përdorur gjatë aktiviteteve ka funksion-
uar, atëherë mos e ndryshoni pikërisht
tani pasi mund të humbisni kontrol l in e
situatës. Nuk ju duhet të improvizoni,
thjesht ndiqni logj ikën tuaj të fortë dhe
të pakundërshtueshme.

Përpara se të bësh bilancin e humbjeve,
mendoni mbi të gjitha të merrni veten pa
pasur pendime dhe paragjykime, që nuk i
bëjnë kurrë mirë një marrëdhënieje. Mund
të bëni edhe më shumë, por ndoshta prob-
lemi është se nuk doni që të vazhdojë his-
toria.

I  vetmi defekt  i  juaj  i  vër tetë mund të
jetë g jendja e lëv izshme emocionale,
por me sa duket  në disa raste duhet
t ë  k a p ë s h  m o m e n t i n  d h e  t ë  m o s
presësh!  Pretendentët  janë të shumtë
d h e  k o h a  n ë  d i s p o z i c i o n  m u n d  t ë
mbarojë.  Vendosni  pa humbur kohë!

N ë  k ë t ë  m o m e n t  m u n d  t ë  k e n i  m ë
shumë pretendime ndaj kolegëve, por
edhe nga vet ja juaj nëse doni të arr ini
ob jekt ivat  e  vendosura.  Përdor in i  të
gj i tha mjetet  që keni  në dispozic ion,
për të çuar ani jen në port:  ia vlen me
të vërtetë barra qiranë.

Diel l i  dhe Hëna ju japin shumë parala-
jmërime, që ju ndërkaq i shpërfi l lni ose
bëni  shikuar nuk shikoni .  Megj i thatë
duhet t ’ i  hapni  sytë.  J in i  të vëmend-
shëm dhe mos u gënjeni .  Nuk do t ’ ju
pëlqente fare,  që dikush të ta l le j  me
ju .

D isa  dysh ime r rez iko jnë  që  të  mos
ju  l ë n ë  t ë  f l i n i  i  q e të .  Po r  he rë t  a
vonë  e  vër te ta  de l  në  shesh  dhe  më
në fund  do  të  qe tësohen i .  Nëse  don i
t ’ i  j epn i  fund  n jë  l i dh je je  që  nuk  ju
përmbush  më,  mendo jen i  m i rë ,  po r
më pas  vepron i .

Mund të synoni një objektiv të rëndësishëm,
falë bashkëveprimit të Saturnit dhe Nep-
tunit dhe një optimizmi të fuqishëm. Por t’i
kesh shpatullat e ngrohta nga fati nuk është
e gjitha. Mos u mburrni, por vazhdoni të
qëndroni i përqendruar në veprimtarinë tuaj.

Me mbështetjen e Venusit, mendimet e juaja
do të jenë më pak të turbullta dhe mund të
ndriçoni të gjitha zonat e errëta që ju trem-
bnin. Në fund të fundit, kjo është edhe për
të mirën tuaj. Nëse partneri ju kërkon pak
kohë, jini dispozicion menjëherë.

Nëse është e vërtetë se mjafton të duash për ta
bërë diçka, është gjithashtu e drejtë të thuash se të
vazhdoni në drejtimin e gabuar, ju bën të humbni
shumë nga koha juaj e vyer. Mund të keni nevojë
për një ndihmesë. Por nuk duhet ta pranoni, nëse
do të kishit një përgjigje të tipit “a të thashë”!

Shumë kërkesa që nuk presin rrezikojnë
t’ju vënë për poshtë. Keni dëshirë t’ua
përmbushni dëshirat të tjerëve, por nuk
mund të jeni i pranishëm me të gjithë!
Gjeni ekuilibrin duhur, duke u udhëhequr
nga instinkti dhe nga bonsensi i thjeshtë.

Në Shqipëri ky fenomen rëndom nuk
quhet perversitet i turpshëm, por është

një gjë që ndodh, një shkëmbim
interesash, një mënyrë ose mjet për të
siguruar të ardhmen, ose të paktën të

tashmen. Pra, e thënë më shqip:
funksionon si formula- më jep, që të jap
ç’të duash; fiton një punë, një shtëpi, një

kredi me interes 0%, pushime luksi
dimër e verë, veshje moderne, komoditet

e rehati personale, dhe madje, së fundi
edhe respektin e të tjerëve. Shoqëri e
zhytur në “mëkate interesash” për të

mbijetuar në xhunglën e vet…., shoqëri
që shpirtërisht po degjeneron çdo ditë e

më shumë.

porterin e vet duke u shprehur se
kjo nuk ndodhi, ngaqë ajo ishte e
bukur, por, sepse ai s’përmbajti in-
stinktet e veta, sepse ai nuk kish-
te moral.

Qindra njerëz kanë marshuar
në Hollivud përgjatë “Walk of
Fame” në mbështetje të viktimave
të sulmeve seksuale dhe ngacmi-
meve, të frymëzuara nga kjo
lëvizje… Dhe, pati madje dhe mesh-
kuj që reaguan në mbështetje të
tyre, me qëllim e vetëm që ky
fenomen të marri fund, e shoqëria
të evoluojë.

Sepse shoqëria njerëzore përg-
jatë historisë ka pasur prirjen që
të shtypë të dobëtit, të frustrojë të
margjinalizuarit dhe të shfrytë-
zojë qeniet e brishta, siç janë dhe
gratë duke u mohuar dinjitetin e
merituar. Por, aq më tepër gruaja
shqiptare është e ekspozuar ako-
ma për të gjetur me dinjitet vendin
e saj në këtë shoqëri të ç’orientuar
nga tranzicioni i pafund.

Modeli i mbijetesës u shfaq, or-
ganizimi shoqëror e ligjor mun-
gon, shoqëria shqiptare vegjeton
duke përmbushur interesat utili-
tare meskine të përditshme, dhe
natyrisht duke pritur nga qielli të
ndodhë “ëndrra e madhe evropi-
ane”, -integrimi në BE, sa larg dhe
afër për këtë vend aq shumë të
dëshiruar.
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Një vit Trump, një
marrëdhënie e ndërlikuarNga Oliver Pieper

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

... për “gozhdën në arkivolin e
rendit liberal botëror”. Sot, një vit
më pas ai e sheh veten të konfir-
muar: “Trump-i mendon se rendi
liberal botëror nuk u shërben in-
teresave amerikane, por për-
fituesve si Gjermania ose Kina”.
Prandaj, për Presidentin e SHBA-
ve ekziston vetëm objektivi i “sh-
katërrimit të këtij rendi botëror”.
Duke përfshirë edhe pasojat nega-
tive për raportin transatlantik.
“SHBA-të duhet të fitojnë, si pasojë
duhet të humbasin të tjerët”. Shem-
bulli më i mirë për këtë - thotë
Braml - janë doganat ndëshkuese
për sipërmarrjet gjermane, të
cilat importojnë në SHBA. Shpre-
hja me ngjyra të errëta e Angela
Merkelit pak pas takimit të G-7-ës
në Itali sipas Bramlit, madje erdhi
relativisht vonë, sepse “SHBA-të
qenë edhe para Trump-it shumë të
dobëta, për ta mbajtur në këmbë
rendin liberal botëror”.
NJË STRANJË STRANJË STRANJË STRANJË STRATEGJI E RE?TEGJI E RE?TEGJI E RE?TEGJI E RE?TEGJI E RE?

“Nuk është krizë, është më tepër
sfidë”, thotë nga ana tjetër Andrew
Denison, drejtor i Qendrës Studi-
more “Transatlantic Networks”.
Ai nuk e ka humbur shpresën që
Trump-i do të mbështetet edhe në
të ardhmen në marrëdhëniet trans-
atlantike. “SHBA-të nuk duan që
Rusia ta kërcënojë Evropën.
Njëkohësisht Evropa mendohet se
duhet t’i ndihmojë SHBA-të me

Kinën dhe Lindjen e Afërt”, thek-
son Denison. Ministri i Jashtëm
gjerman, Sigmar Gabriel kërkon
përballë ndryshimeve shumë të

Dje në “Deutsche Welle”

mëdha në raportin transatlantik
që tani një politikë të re ndaj
SHBA-vë. Ai kërkon që Gjermania
t’i mbrojë më e sigurt në vetvete

interesat e saj dhe si psh., në ras-
tin e marrëveshjes atomike me Ira-
nin, në rast nevoje të caktojë edhe
kufij. Anna Kuchenbecker, zëv-

endësdrejtore e “Aspen Institut
Deutschland”, e mbështet këtë
kërkesë para së gjithash për shkak
të konfliktit aktual të interesave.
Po ç’pamje duhet të ketë strategjia
ndaj SHBA-ve në të ardhmen? “Të
bashkëpunojë me kryetarët e bash-
kive të qyteteve të mëdha në temën
e mbrojtjes së klimës, të takohet
me parlamentarët nga SHBA-të, që
kanë një interes të veçantë ndaj
Evropës dhe të mos ndjekë pro-
jekte ku ka dallime të mëdha si në
politikën tregtare”, i tha Kuchen-
becker “DW-TV”. Premisa pragma-
tike pra është “që të punohet për-
reth Shtëpisë së Bardhë”.
E ARDHME E ERRËTE ARDHME E ERRËTE ARDHME E ERRËTE ARDHME E ERRËTE ARDHME E ERRËT

Edhe në vitet e ardhshme, mar-
rëdhëniet transatlantike do të vi-
hen edhe më tej në një provë të
rëndë, beson Andrew Denison nga
“Transatlantic Networks”. “Gjer-
mania përshtatet gjithmonë mirë
si simbol i armikut. Dhe meqenëse
Trump-i kërkon gjithmonë fajtorë,
ai do të shprehet edhe në të ardh-
men në mënyrë kritike për Gjer-
maninë”. Josef Braml është i bin-
dur se Trump-i do të sulmojë edhe
Organizatën Botërore të Tregtisë
dhe OKB-në. Në një rast të tillë,
Gjermania duhet të përpiqet “që
me ata që mendojnë si ajo dhe me
një Evropë më të fortë, ta mbajë në
këmbë këtë rend, sepse SHBA-të
nuk do të jenë më ruajtësi i këtij
rendi”.
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Në garën për kreun e
ri të Federatës Sh
qiptare të Futbollit

më 7 shkurt nuk do të jenë
vetëm Duka dhe Fino, por
edhe Shpëtim Hala, ish-ar-
bitër për disa vite në Itali.
Në një intervistë ekskluzive
për "Balkanweb", Hala dek-
laron se kandidimi ishte një
inciativë e tij personale dhe
ka marrë mbështetjen e
shumë klubeve, jo vetëm të
Shoqatës së Arbitrave.

Përse vendosët të kandi-Përse vendosët të kandi-Përse vendosët të kandi-Përse vendosët të kandi-Përse vendosët të kandi-
doni?doni?doni?doni?doni?

Unë kam një kontribut
modest në futboll, kryesisht
si arbitër futbolli në Itali.

SPORT

TRAJNERI AUSTRIAK

Pakult: E kam të qartë në
kokë se si do luajë Kukësi

Kukësi është rikthyer si "fituesi" i fazës përgatitore në
Antalia. Kampionët e Shqipërisë arritën të merrnin re-

zultate pozitive ndaj shumë ekipeve të njohura në kampi-
onatin turk. Në një intervistë për "Rtsh Sport", tekniku i ri
i Kukësit, Peter Pakult, ka dashur të ul paksa entuziazmin
në ekip, duke u shprehur se ndeshjet e Antalias nuk kanë
asnjë vlerë tjetër, veçse asaj përgatitore. "Në Antalia patëm
mundësi të punonim në kushte maksimale dhe u njoha më
skuadrën. Kjo ishte pjesa më e mirë e këtij grumbullimi,
për t'u njohur me ekipin. Testeve miqësore nuk i jap rëndë-
si, pasi kanë vlerë vetëm përgatitore shkoi mirë përgatitja
dimërore, por duhet të përgatitemi për ndeshjen e radhës
në kampionat që luhet ndaj Vllaznisë. Në kokën time e kam
të qartë sesi duhet të luajë Kukësi, por do të shohim sesi mund
të përmirësohet kjo skemë. Për afrimet jemi në sintoni të
plotë me ekipin, pasi kam dhënë konfirmimin tim për mer-
katon e kryer. Kur të mbyllet përfundimisht merkato, atëherë
do të jetë çdo gjë e qartë sa i përket skemave të lojës që do të
praktikojë në këtë skuadër", - u shpreh Pakult.

Jeton SelimiJeton Selimi

Kandidimi ishte një inicia-
tivë e imja personale, pasi
mendoj që mund të jap diç-
ka në drejtimin e federates.

KKKKKush ju ka prush ju ka prush ju ka prush ju ka prush ju ka propoopoopoopoopozuar?zuar?zuar?zuar?zuar?
Kam pasur shumë kon-

takte gjatë këtyre ditëve me

shumë drejtues klubesh.
Premtime pa fund. Në bisedë
me drejtues e klubit të
Delvinës u binda se ishte diç-
ka e përshtatshme. Pranova
këtë propozim sikurse edhe
mbështetjen e shumë

DITË VENDIMTARE

Murinjo i bën gati fanellën
me numrin 7 Ronaldos

Kristiano Ronaldo shumë
shpejt do të kthehet

nën drejtimin e Zhoze Mur-
injos duke veshur përsëri
fanellën e Mançester
Junajtid, klub nga i cili u
largua në vitin 2009. Sipas
mediave spanjollë, trajneri
portugez ka dhënë "ok" për
realizimin e transferimit të

futbollistit nga Real Madrid,
në një operacion merkatoje
që përfshin një shifër prej
400 milionë eurosh. Sipas "La
Sexta", Murinjo ka udhëzuar
klubin që të bëjë gati planin
për afrimin e Ronaldos në se-
zonin e ardhshëm dhe po dis-
kutohet mënyra se si mund
të përballohen shpenzimet

fillestare për nënshkrimin
me futbollistin. "Djajve të
kuq" u nevojiten 400 milionë
euro investim për të bërë të
mundur këtë lëvizje, me 200
milionë euro që do të sh-
kojnë në arkat e Real Madrid,
ndërsa pjesa tjetër do të jetë
rroga e futbollistit. Diskuti-
mi është si të sigurohet sa

klubeve të tjera dhe të Sho-
qatës së Arbitrave.

Më herët u përfol se doMë herët u përfol se doMë herët u përfol se doMë herët u përfol se doMë herët u përfol se do
të propozoheshit  ngatë propozoheshit  ngatë propozoheshit  ngatë propozoheshit  ngatë propozoheshit  nga
qarqarqarqarqarku i Elbasanit.ku i Elbasanit.ku i Elbasanit.ku i Elbasanit.ku i Elbasanit.

Është e vërtetë, por unë
pranova që propozimi të ish-

te nga një ekip si Delvina,
sepse jam kandidat për pres-
ident i Federatës Shqiptare
të Futbollit dhe jo i një
qarku të caktuar.

Ke shikon si kandidatinKe shikon si kandidatinKe shikon si kandidatinKe shikon si kandidatinKe shikon si kandidatin
më të fortë, Dukën apo Fi-më të fortë, Dukën apo Fi-më të fortë, Dukën apo Fi-më të fortë, Dukën apo Fi-më të fortë, Dukën apo Fi-
non?non?non?non?non?

Përderisa pranova të jem
në garë mendoj që jam unë.
Duka ka bërë histori në
drejtimin e futbollit në Sh-
qipëri. Mendoj se ka punuar
mirë. Fino ka kontribute në
politikë. Nuk e di se si mund
të jetë si drejtues i federatës.
Gara është e hapur. Media-
tikisht janë të dy të fu-
qishëm, por janë platformat
që duhen votuar, jo emrat.

A mendoni se gara do të
jetë e drejtë?

Në rast se respektohen
rregullat e lojës po. Unë jam
pjesë e garës për ndershmëri
dhe rregull. Në të kundërt
nuk do të bëhesha pjesë.

Legjenda e "topçinjve" sulmon
Kion shpërthen ndaj Sançezit:

Je vetëm një mercenar

Aleksis Sançez është
etiketuar "një mer-

cenar i futbollit" nga ish-
lojtari legjendar i Arse-
nalit, Martin Kion. Sul-
muesi kilian është në
prag të largimit nga
"Emirates" për t'u bërë
një prej futbollistëve më
të paguar të Premier
League te Mançester
Junajtid. 29- vjeçari do të
ketë një kontratë të ma-
jme nëse transferohet në
"Old Trafford", ku pritet
të marrë 350 mijë paund
në javë, pavarësisht se
mendohej që Sançez
dëshironte të luante për
Mançester Sitin. Sulmue-
si refuzoi një kontratë të
re prej 300 mijë paun-
dësh në javë nga Arsena-
li, duke i lënë Martin
Kionit të kuptojë që supe-
rylli është i motivuar

vetëm nga paratë.
"Mançester Siti do të ishte
zgjidhja më e mirë për

Sançezin. Ai ka punuar me
Pep Guardiolën edhe më
parë. Por për Sançezin
duket qartë që puna nuk
qëndron në përmirësimin e
lojës së tij. Ai ndoshta men-
don se nuk ka për të pasur
oferta më të mira kontrate
në verë, prandaj sillet si i pa-
duruar",-tha Kion. "Kështu,
atij i leverdisë të pranojë of-
ertën më të lartë të mo-
mentit. Nuk e konsideroj
asgjë tjetër veçse një mer-
cenar që do t'i 'rrjepë' eki-
pet e interesuara për të fi-
nanciarisht."-ka mbyllur
ish-futbollisti legjendar i
"Gunners".

Pas Dukës dhe Finos, futet në garë edhe Shpëtim Hala, që la arbitrimin prej racizmit

Hala zyrtarizon kandidaturën:
Gara e hapur, vendosin platformat
Ish-gjyqtari propozohet nga Shoqata e Arbitrave

më parë shuma fillestare
pa thyer rregullat e UEFA-
s, pasi në Angli janë të bin-
dur se impakti mediatik
dhe përfitimet nga mar-
ketingu do ta kthejnë shpe-
jt në arkat e klubit këtë
shumë në momentin që
Ronaldo do të veshë përsëri
fanellën me numrin 7.

SITUATA TE TË KUQTË

Trashi me
mendjen
për t'u

larguar, por
vendos
klubi

Lorenc Trashi shi
het larg Partizanit.

Klubi i kuq, akoma
nuk ka vendosur për të
ardhmen e gramshiotit
dhe po merr kohë. Nga
ana tjetër, dy klube po
monitorojnë situatën.
Skënderbeu dhe Kukë-
si. Më pak i pari e më
shumë i dyti. Nëse të
kuqte "përcjellin"
Trashin, në Korçë e
Kukës do e prisnin me
krahë hapur. Sidomos
në Kukës. Teknikut Pa-
kult i nevojitet me pat-
jetër një mesfushor.
Klubi nuk arriti akord
me Bardullën dhe op-
sioni Trashi vjen në
momentin më të mirë.
Në qarkullim nuk ka
shumë opsione. Nëse
Trashi ndahet me Par-
tizanin, Kukësi do ish-
te gati t'i plotësonte
dëshirat e futbollistit.
Nga ana tjetër është
Skënderbeu. Korçarët
përgjithësisht nuk fa-
lin në situata të tilla.
Ajo që i intrigon më
shumë se sa kualiteti i
futbollistit është fakti
që ai mbulon disa pozi-
cione. Një "xhol" është
gjithmonë i
nevojshëm. Për mo-
mentin të gjithë po
mendohen. I pari flet
Partizani.

KANDIDATË
Janë zyrtarizuar
deri më tani. Pas
Armand Dukës,
presidentit aktual të
FSHF-së, dhe
deputetit Bashkim
Fino, erdhi edhe
kandidatura e
Shpëtim Halës.

3
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

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

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

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

- Para se të jepemi me zemër pas diçkaje, le të vëzhgojmë
sa të lumtur janë ata që tashmë e zotërojnë atë.

(La Roshefuko)
- A nuk duhet që dhënësi i lëmoshës t’i jetë mirënjohës

marrësit të saj? A nuk është nevojë dhënia e lëmoshës?
A nuk është mëshirë marrja e saj?            (Fridrih Nice)

- Një njeri s’mund të ndihet realisht mirë, në
rast se nuk aprovon vetveten. (Mark Tuein)

- Mënyra e vetme për të jetuar, është të
pranosh çdo minutë të kësaj jete si një
mrrekulli të papërsëritshme.

(M. Storm Xhejmson)

SAMI    FRASHERI
- Ajo që qeveris botën nuk është

as forca, as ligji, por është
mirësjellja dhe edukata.

- Bota është një shesh i
ekspozuar shiut dhe erës; ai
që në këtë shesh e ruan dritën
e përpjekjes e të kuptimit dhe
nuk e shuan, është filozof i
vërtetë.

- S’ka njeri të pafajshëm në
botë; i mënçuri  nuk i thotë
djalit mos gabo, por e këshillon
të gabojë sa më pak.

HORIZONTAL

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

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

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

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

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

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

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

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