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DEBATET

Del kontrata e bingos
në teatër, 4 mijë

vetë peticion 
kundër ministrisë 

Ish-të burgosurit, kriteret për të marrë dëmshpërblim 

Arben Ahmetaj: Kush ka punuar në minierë s’ka nevojë Arben Ahmetaj: Kush ka punuar në minierë s’ka nevojë 
për vërtetim, 1 vit burg do t’iu njihet si dy vite punëpër vërtetim, 1 vit burg do t’iu njihet si dy vite punë

Ndryshon ligji për 
dëmshpërblimet e 

ish-të përndjekurve,
cilat janë përfitimet

Ministria e Financave do të ndryshojë ligjin për dëmsh-
përblimin e ish-të përndjekurve politik. Kjo iniciativë 
nuk është nismë e dikasterit të fi nancave, por siç tha dje 
ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj ...
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IKJA E KRYEPROKURORIT

Lu: Llalla i shpëtoi
vetingut, por të hetohet

penalisht. Largimi i 
të paaftëve, fitore 

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

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

HEC-et mbi Osum, 
Gjiknuri: Asnjë ndërtim

në kundërshtim 
me mjedisin e ligjin

LISTA E 1500 VETEVE QE KANE PRANUAR SHPERBLIM FINANCIAR NGA SHTETI

KOMPENSIMI I PRONAREVE,
20 DITE KOHE PER ANKIM

Nga AZGAN HAKLAJ

17 Shkurti 2008, dita kur parlamenti 
i  Kosovës  shpalli me votë una-

nime Pavarësinë e saj, së bashku me 
28 nëntorin 1443 dhe 28 nëntorin 1912 
janë  trinomi ... Vijon në faqet 20-21

Kosova, ADN e qëndresës 
dhe identitetit tonë kombëtar

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 22

Nga MONIKA KRYEMADHI 

Shqipëria ka sfi da të mëdha përbal-
lë krimit të organizuar dhe i duhet 

të ndërmarrë reforma që e vendosin 
vendin në rrugën e transparencës, 
përgjegjësisë, ...

Shqipëria duhet të qëndrojë 
në kursin e integrimit në BE 

Intervista
 “New Europe” në

Nga ORNELA MANJANI

Nga VOLTIZA DURO

 

Marrëveshja, Shqipëria 
firmos me misionin 

Frontex të BE për kufijtë,
më shumë kontroll

AVRAMOPULOS NE TIRANE
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pages

4 FAQE SPECIALE

 

Digjet makina e një 
biznesmeni në Vlorë, 

Alikaj: Nuk kam 
konflikte me asnjë
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RREFIMI PER “GSH”

Në faqet 13-17

Universiteti i Tiranës/ Ja sa do të vlerësohet mesatarja e 3 viteve dhe provimet e maturës

Shpallen kriteret e pranimit për 6 fakultete

Në faqen 8

“Kushtet për të fituar Juridikun, Eekonomikun e Shkencat Sociale
qiptare” publikon sot të 
gjitha kriteret e pranimit 
për vitin e ri akademik 2018-
2019 në të gjashtë fakultetet 
e UT-së si dhe në fi lialin e 
tij në Sarandë. Mesatarja 
e tre viteve të gjimnazit si 
dhe provimet e maturës 
shtetërore janë baza ...

Agjencia e Trajtimit të Pronave: Nëse nuk janë dakord me vlerësimin, të 
shkojnë në Gjykatën Administrative, ndryshe vendimi do të ekzekutohet

Të gjithë maturantët e 
këtij viti, që dëshirojnë 

të vazhdojnë studimet e 
larta në një prej fakulteteve 
të Universitetit të Tiranës, 
tashmë kanë mundësi të 
njihen me kushtet që duhet 
të plotësojnë. “Gazeta Sh-
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

NJOFTIM - SHPALLJE
PËR

HAPJEN E PROÇEDURAVE TË APLIKIMIT PËR VENDIN VAKANT GJYQTAR NË GJYKATËN
KUSHTETUESE

Presidenti i Republikës, në mbështetje të nenit 93, 125, 127 pika 1/b, 179 pika 2 dhe 12 të Kushtetutës, si dhe
të neneve 7, 7/a, 7/b, 86 pika 4 shkronja “a”, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe referuar shkresës nr. 101
prot, datë 25.03.2016 të Gjykatës Kushtetuese, me të cilën njoftohet se data 25.04.2016, konsiderohet si
datë e mbarimit të mandatit të ish-gjyqtarit Sokol Berberi, me cilësinë e organit të emërtesës dhe me qëllim
plotësimin e “Vakancës së parë”, të krijuar në Gjykatën Kushtetuese, me Dekretin nr. 10722, datë 07.02.2018,
ka miratuar;

· Shpalljen e procedurës së aplikimit për emërim gjyqtari në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së
Shqipërisë, me qëllim plotësimin e “Vakancës së parë” të krijuar për shkak të përfundimit të mandatit
të ish-gjyqtarit të kësaj gjykate Z. Sokol Berberi.

Presidenti i Republikës fton;

Çdo person të interesuar që plotëson kushtet dhe kriteret e parashikuara në Kushtetutën e vendit dhe nenin
7/a të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës
së Shqipërisë”, i ndryshuar, të marrë pjesë në këtë procedurë të konkurrimit të hapur publik, për vakancën e
mësipërme, për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese dhe të paraqesë pranë Institucionit të Presidentit të Republikës;

 Kërkesën për shpehjen e interesit për të kandiduar për vendin vakant të shpallur;
 Jetëshkrimin, me të dhënat e plota të kontaktit (numër telefoni/email);
 Fotokopje të kartës së identitetit;
 Dokumentacionin shoqërues nëpërmjet të cilit vërteton përmbushjen e kushteve dhe kritereve të

përcaktuara në nenin 7/a të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

 Formularin e vetëdeklarimit të plotësur dhe nënshkruar sipas përcaktimeve të ligjit nr.138/2015 “Për
garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.
Formulari i vetëdeklarimit, është i publikuar në faqen kryesore të institucionit të Presidentit të
Republikës.

 Formularin e aplikimit të plotësuar “Për informim përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta”, në
përputhje me parashikimet ligjore të nenit 29, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për
dokumentet e Ish-sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, formular ky i
cili është i publikuar në faqen kryesore të institucionit të Presidentit të Republikës.

Për lehtësinë e të gjithë aplikantëve, me qëllim plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm, më poshtë
gjeni të botuar përmbajtjen e nenit 125, pika 4 e 5 të Kushtetutës dhe nenit 7/a, të ligjit nr.8577, datë
10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar, ku parashikohen kushtet dhe kriteret për emërimin e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese,

· Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Neni 125

4. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese duhet të kenë arsim të lartë juridik, të paktën 15 vjet përvojë pune si
gjyqtarë, prokurorë, avokatë, profesorë ose lektorë të së drejtës, nëpunës të nivelit të lartë në administratën
publike, me një veprimtari të spikatur në fushën e së drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose në sfera të
tjera të së drejtës.

5. Gjyqtari nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese
në një parti politike gjatë 10 vjetëve të fundit përpara kandidimit. Kritere të tjera, si dhe procedura për
emërimin dhe zgjedhjen e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese rregullohen me ligj.

· Ligji nr.8577, dt 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Neni 7/a
Kriteret dhe kushtet e emërimit të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese

1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtuese mund të zgjidhet shtetasi shqiptar që përmbush këto kushte:
a) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
b) të ketë mbaruar arsimin e lartë juridik, Diplomë e Nivelit të Dytë;
c) të mos ketë ushtruar funksione politike në administratën publike dhe të mos ketë mbajtur pozicione
drejtuese në parti politike gjatë 10 viteve të fundit nga data e kandidimit;
ç) të mos jetë në procedim penal dhe të mos jetë dënuar me burgim për kryerjen e një vepre penale;
d) të mos jetë larguar nga detyra për shkaqe disiplinore dhe të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
dh) të ketë kaluar me sukses procesin e kontrollit dhe verifikimit të pasurisë së tij personale dhe të familjarëve
të tij, sipas ligjit.

2. Kandidati që përmbush kushtet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, duhet të plotësojë edhe këto
kritere:
a) të ketë përvojë pune jo më pak se 15 vjet si gjyqtar, prokuror, avokat, profesor ose lektor i së drejtës, jurist
i nivelit të lartë në administratën publike;
b) të ketë një veprimtari të njohur në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose sfera të tjera
të së drejtës;
c) të jetë vlerësuar për aftësitë profesionale dhe integritetin etik e moral.

3. Plotësimi i kritereve të mësipërme vlerësohet në bazë të:
a) vjetërsisë në profesion;
b) përvojës së veçantë të kandidatit në një fushë të caktuar të së drejtës, ose këshilltar ligjor i Gjykatës
Kushtetuese a Gjykatës së Lartë;
c) kualifikimeve pasuniversitare dhe trajnimeve në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose
në një fushë tjetër të së drejtës;
ç) treguesve shkencorë, ku përfshihen botimet dhe artikujt shkencorë në fushën juridike;
d) ecurisë gjatë kryerjes së arsimit të lartë juridik, me një mesatare notash jo më pak se 8 ose të barasvlershme
me të, nëse arsimi i lartë është përfunduar jashtë vendit ose vlerësimit përfundimtar në Shkollën e Magjistraturës;
dh) informacioneve të marra nga institucione të tjera publike.
4. Organet e emërtesës marrin parasysh përbërjen e Gjykatës Kushtetuese në momentin e emërimit të
kandidatit për të garantuar balancën ndërmjet përvojave profesionale të anëtarëve dhe respektimin e
barazisë gjinore.

Kërkesa dhe dokumentat shoqëruese mund të dorëzohet me postë ose drejpërsëdrejti në ambjentet e
Presidencës, në adresën: Institucioni i Presidentit të Republikës, Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1 Tiranë,
Kodi Postar 1001.

Afati i paraqitjes së kërkesës me dokumentacionin e nevojshëm, është brenda datës 22 shkurt
2018.

Pas administrimit të dokumentacionit, lista e aplikantëve do të publikohet në faqen zyrtare të internetit
të institucionit të Presidentit të Republikës dhe me mjetet e informimit publik, dhe menjëherë dosjet
respektive për secilin aplikant do t’i përcillen Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) për vlerësim sipas
ligj i t .

Institucioni i Presidentit të Republikës, do të bëjë transparente çdo rezultat të këtij procesi në përputhje
me Kushtetutën dhe procedurën e parashikuar në nenin 7/b, të ligjit nr.8577/2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Për çdo sqarim mos hezitoni të kontaktoni në këto të dhëna kontakti:
Numri telefonit: 042389898

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

NJOFTIM - SHPALLJE
PËR

HAPJEN E PROÇEDURAVE TË APLIKIMIT PËR PLOTËSIMIN E “VAKANCËS SË PARAKOHSHME” TË KRIJUAR PËR
VENDIN GJYQTAR NË GJYKATËN KUSHTETUESE

Presidenti i Republikës, në mbështetje të nenit 93, 125, 127 pikat 1/c, 2, 3, dhe nenit 179 pika 2 të Kushtetutës, neneve
7 pika 2, 7/a, 7/b, 7/dh pika 2, 86 pika 4 shkronja “d”, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin
e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr. 2, datë 31.01.2018 të Gjykatës
Kushtetuese për “Deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, zotit Besnik Imeraj në datën
31.01.2018, për shkak të heqjes dorë prej tij”, njoftuar me shkresë nr. 64/1 prot, datë 31.01.2018, me qëllim plotësimin e
“Vakancës së pararakoshme”, të krijuar në Gjykatën Kushtetuese, dhe me cilësinë e organit të emërtesës me Dekretin
nr. 10723, datë 07.02.2018, ka miratuar;

· Shpalljen e procedurës së aplikimit për emërim gjyqtari në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë,
për plotësimin e “Vakancës së parakohshme” të krijuar nga përfundimi përpara kohe i mandatit, të ish-
gjyqtarit Z. Besnik Imeraj, më datë 31.01.2018, për shkak të heqjes dorë prej tij nga kjo detyrë.

Presidenti i Republikës fton;

Çdo person të interesuar që plotëson kushtet dhe kriteret e parashikuara në Kushtetutën e vendit dhe nenin 7/a të ligjit nr.
8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i
ndryshuar, të marrë pjesë në këtë procedurë të konkurrimit të hapur publik, për vakancën e mësipërme, për gjyqtar në
Gjykatën Kushtetuese dhe të paraqesë pranë Institucionit të Presidentit të Republikës;

 Kërkesën për shpehjen e interesit për të kandiduar për vendin vakant të shpallur;
 Jetëshkrimin, me të dhënat e plota të kontaktit (numër telefoni/email);
 Fotokopje të kartës së identitetit;
 Dokumentacionin shoqërues nëpërmjet të cilit vërteton përmbushjen e kushteve dhe kritereve të përcaktuara në

nenin 7/a të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

 Formularin e vetëdeklarimit të plotësur dhe nënshkruar sipas përcaktimeve të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin
e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. Formulari i vetëdeklarimit,
është i publikuar në faqen kryesore të institucionit të Presidentit të Republikës.

 Formularin e aplikimit të plotësuar “Për informim përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta”, në përputhje me
parashikimet ligjore të nenit 29, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e Ish-sigurimit të
shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, formular ky i cili është i publikuar në faqen kryesore të
institucionit të Presidentit të Republikës.

Për lehtësinë e të gjithë aplikantëve, me qëllim plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm, më poshtë gjeni të botuar
përmbajtjen e nenit 125, pika 4 e 5 të Kushtetutës dhe nenit 7/a, të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e Gjykatës Kushtetuese në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ku parashikohen kushtet dhe kriteret për
emërimin e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese,

· Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

Neni 125
4. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese duhet të kenë arsim të lartë juridik, të paktën 15 vjet përvojë pune si gjyqtarë,
prokurorë, avokatë, profesorë ose lektorë të së drejtës, nëpunës të nivelit të lartë në administratën publike, me një
veprimtari të spikatur në fushën e së drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose në sfera të tjera të së drejtës.

5. Gjyqtari nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese në një parti
politike gjatë 10 vjetëve të fundit përpara kandidimit. Kritere të tjera, si dhe procedura për emërimin dhe zgjedhjen e

gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese rregullohen me ligj.

· Ligji nr.8577, dt 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës
së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Neni 7/a
Kriteret dhe kushtet e emërimit të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese

1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtuese mund të zgjidhet shtetasi shqiptar që përmbush këto kushte:
a) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
b) të ketë mbaruar arsimin e lartë juridik, Diplomë e Nivelit të Dytë;
c) të mos ketë ushtruar funksione politike në administratën publike dhe të mos ketë mbajtur pozicione drejtuese në parti
politike gjatë 10 viteve të fundit nga data e kandidimit;
ç) të mos jetë në procedim penal dhe të mos jetë dënuar me burgim për kryerjen e një vepre penale;
d) të mos jetë larguar nga detyra për shkaqe disiplinore dhe të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
dh) të ketë kaluar me sukses procesin e kontrollit dhe verifikimit të pasurisë së tij personale dhe të familjarëve të tij,
sipas ligjit.

2. Kandidati që përmbush kushtet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, duhet të plotësojë edhe këto kritere:
a) të ketë përvojë pune jo më pak se 15 vjet si gjyqtar, prokuror, avokat, profesor ose lektor i së drejtës, jurist i nivelit
të lartë në administratën publike;
b) të ketë një veprimtari të njohur në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose sfera të tjera të së drejtës;
c) të jetë vlerësuar për aftësitë profesionale dhe integritetin etik e moral.

3. Plotësimi i kritereve të mësipërme vlerësohet në bazë të:
a) vjetërsisë në profesion;
b) përvojës së veçantë të kandidatit në një fushë të caktuar të së drejtës, ose këshilltar ligjor i Gjykatës Kushtetuese a
Gjykatës së Lartë;
c) kualifikimeve pasuniversitare dhe trajnimeve në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose në një fushë
tjetër të së drejtës;
ç) treguesve shkencorë, ku përfshihen botimet dhe artikujt shkencorë në fushën juridike;
d) ecurisë gjatë kryerjes së arsimit të lartë juridik, me një mesatare notash jo më pak se 8 ose të barasvlershme me të,
nëse arsimi i lartë është përfunduar jashtë vendit ose vlerësimit përfundimtar në Shkollën e Magjistraturës;
dh) informacioneve të marra nga institucione të tjera publike.
4. Organet e emërtesës marrin parasysh përbërjen e Gjykatës Kushtetuese në momentin e emërimit të kandidatit për
të garantuar balancën ndërmjet përvojave profesionale të anëtarëve dhe respektimin e barazisë gjinore.

Kërkesa dhe dokumentat shoqëruese mund të dorëzohet me postë ose drejpërsëdrejti në ambjentet e Presidencës,
në adresën: Institucioni i Presidentit të Republikës, Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1 Tiranë, Kodi Postar 1001.

Afati i paraqitjes së kërkesës me dokumentacionin e nevojshëm, është brenda datës 22 shkurt 2018.

Pas administrimit të dokumentacionit, lista e aplikantëve do të publikohet në faqen zyrtare të internetit të institucionit
të Presidentit të Republikës dhe me mjetet e informimit publik, dhe menjëherë dosjet respektive për secilin aplikant
do t’i përcillen Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) për vlerësim sipas ligjit.

Institucioni i Presidentit të Republikës, do të bëjë transparente çdo rezultat të këtij procesi në përputhje me
Kushtetutën dhe procedurën e parashikuar në nenin 7/b, të ligjit nr.8577/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Sqarim:

Në zbatim të nenit 127 pika 3 të Kushtetutës, dhe nenit 7/dh pika 2 të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për oganizimin
dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, kandidati që do të përzgjidhet
për tu emëruar gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, për plotësimin e vakancës së parakohshme të krijuar për shkak të
përfundimit përpara kohe të mandatit ish-gjyqtarit Bensik Imeraj, do të qëndrojë në detyrë deri në përfundimin e
mandatit të gjyqtarit të larguar.

Për çdo sqarim mos hezitoni të kontaktoni në këto të dhëna kontakti:
Numri telefonit: 042389898
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DREJTESIA
VETINGU

Ambasadori ameri
kan, Donald Lu, e
cilëson individuale

dorëheqjen e Adriatik Llalës
nga sistemi i drejtësisë, por
sipas tij, askush nuk mund
të shpëtojë nga përgjegjësitë
personale. Ambasadori i Sh-
teteve të Bashkuara të
Amerikës në Tiranë, Donald
Lu në një postim në "Twit-
ter", reagoi dje mbi largimin
e ish-Prokurorit të Përgji-
thshëm, Adriatik Llalla prej
sistemit të drejtësisë. Sipas
ambasadorit, vendimi për
tërheqje është personal, por
nuk e shpëton atë nga ndjek-
ja penale për korrupsion. Në
"Twitter", Donald Lu shkru-
an se dorëheqjet janë indi-
viduale, por fitore sipas tij
është largimi i të korruptu-
arve nga sistemi. Ambasa-
dori Lu shprehet se spastri-
mi i drejtësisë nga të korrup-
tuarit është një arritje. "Ven-
dimi për t'u dorëhequr ësh-
të individual, por largimi i
çdo prokurori apo gjykatësi
të korruptuar, apo të paaftë
është një fitore në luftën për
një sistem më të mirë të
drejtësisë. Ata nuk mund të
kthehen në sistem për 15
vite", deklaroi ambasadori
amerikan në Tiranë. Nga
ana tjetër, Lu nënvizon se
askush nuk mund t'i shpë-
tojë investigimit për abuz-
imet e bëra. "Vendimi për t'u
dorëhequr nuk i përjashton
këta zyrtarë nga përgje-
gjësitë e mundshme krimi-
nale të korrupsionit apo abu-
zimit me pushtetin. Ata që
kanë frikë nga vetingu du-
het të kenë frikë edhe nga in-
vestigimi i pashmangshëm",
theksoi z.Donald Lu. Am-
basadori Lu megjithëse nuk
e përmend emrin e Adriatik
Llallës, referimi i drejtohet
pikërisht atij. Donald Lu i
dërgon një mesazh të qartë
ish-kreut të akuzës shqip-
tare apo edhe atyre që kanë
ndërmend t'i shpëtojnë
vetingut. Lu kërkon për ta
hetime dhe ndjekje penale.
Kjo është kërkesa e tij, që
vjen padyshim si një kam-
banë alarmi për njerëzit e
drejtësisë. Deri më tani 8
gjyqtarë kanë dhënë dorëhe-
qjen nga vetingu, teksa ish-
kryeprokurori Llalla, pas
përfundimit të mandatit,
vendosi të mos rikthehet në
sistemin e drejtësisë. Man-
dati i Adriatik Llallës për-
fundoi më 7 dhjetor 2017, pas
qëndrimit në krye të organ-
it të akuzës për 5 vite. Gjatë

Pas Presidentit, edhe
Kuvendi i Shqipërisë
ka vendosur të hapë

procedurën e zgjedhjes së
një anëtari të Gjykatës
Kushtetuese nga katër që i
mungojnë kësaj gjykate.
Në uebsitin e vet, parlamen-
ti saktëson nisjen e proce-
durës për zëvendësimin e
ish-gjyqtarit Vladimir Kris-
to, të cilit i ka përfunduar
mandati. Sipas Kuvendit,
aplikimet të shoqëruara
me dokumentacionin e për-
katës, përfshirë edhe for-
mularin e vetëdeklarimit
duhet të paraqiten brenda
datës 15 mars 2018 në zyrën
e protokollit të Kuvendit.
Lista e kandidatëve do të
publikohet në faqen zyrtare
të Kuvendit për 30 ditë dhe
më pas, bashkë me doku-
mentacionin e secilit kan-
didat do t'i përcillet Këshil-
lit të Emërimeve në Drejtë-
si. Aktualisht, Gjykatës
Kushtetuese i mungojnë 4
anëtarë dhe disa ditë më
parë Presidenti i Republikës
shpalli dy vende vakante
për gjykatën, e cila aktual-
isht ka vetëm 6 anëtarë, nga
9 që duhet të ketë gjithsej.
Vendimi i kreut të shtetit

erdhi si pasojë e vakancave
të krijuara pas dorëheqjes së
Sokol Berberit dhe të Besnik
Imerajt. Presidenti ka lënë
afat për paraqitjen e doku-
mentacionit deri në 22 sh-
kurt. "Ora News" është in-
teresuar pranë Presidentit të
Republikës dhe ka mësuar që
deri në 12 shkurt në protokol-
lin e Presidencës nuk ka

mbërritur asnjë kandi-
daturë. Një ditë më parë, Par-
tia Demokratike akuzoi
kryeministrin Rama se po e
mban qëllimisht në kolaps
Gjykatën Kushtetuese, në
mënyrë që opozita të mos
paraqesë asnjë ankimim. Në
përbërje anëtares Vitore
Tusha i ka përfunduar man-
dati, por sipas nenit 8 pika 4,

anëtari i Gjykatës Kush-
tetuese qëndron në detyrë
deri në emërimin e pasa-
rdhësit të tij. Me qëndrimin
e saj në detyrë, aktualisht
janë 6 anëtarë që përbëjnë
këtë gjykatë, duke e bërë
funksionale, pasi për të
shqyrtuar çështje duhet të
jenë jo më pak se 2/3 e num-
rit të gjyqtarëve, pra 6.

Hapet gara për një anëtar të ri në GJK

Vakanca në Kushtetuese, nis
procedura, kandidatët pa veting

ISH-KRYEMINISTRI

Berisha:
Rama si Vuçiç

për ndarjen e
Kosovës

Tërheqja e ish-kryeprokurorit nga Drejtësia, ambasadori: Fund korrupsionit

Lu: Llalla i shpëtoi vetingut, të
mos i shpëtojë hetimit penal

"Largimi i të paaftëve, fitore për drejtësinë"

Valentina Madani

procesit të zëvendësimit të
tij me një prokuror të për-
ko-hshëm, ishte sërish
Donald Lu që foli ashpër. Ai
tha se Shqipëria duhet të

zgjedhë një kryeprokuror që
të mos mbrojë më politi-
kanët e korruptuar, duke iu
referuar indirekt Adriatik
Llallës, që sipas ambasadorit,

ka mbyllur çdo dosje korrup-
sioni. Të shtunën ish-krye-
prokurori Adriatik Llalla i
dorëzoi presidentit kërkesën
për t'u tërhequr nga e drejta

Ish-kryeministri Sali
Berisha akuzoi dje kry-

eministrin Rama se mbë-
shtet projektin e presiden-
tit serb, Aleksandër Vu-
çiç për ndarjen e Kosovës.
Ndërsa sipas burimeve të
tij, është planifikuar edhe
një takim i Ramës me
Vuçiç në Preshevë. "Buri-
me diplomatike bëjnë me
dije se projekti serb për
ndarjen e në kuadrin e një
shkëmbim territoresh
është mbështetur plotë-
sisht nga Edi Rama. Mad-
je në këtë kuadër, burimet
diplomatike thonë se së
afërmi është planifikuar
një vizitë e përbashkët në
Preshevë Vuçiç-Rama. Ky
projekt përbën hapin parë
të madh në kuadrin e rik-
thimit të Serbisë së mad-
he. Beogradi menjëherë
pas luftës kërkoi me insis-
tim të madh që ta zgjidhte
me Tiranën problemin e
aneksimit të Mitrovicës
së Veriut dhe shkëmbim-
it të territoreve, por hasi
në një 'jo' kategorike të
palës tonë. Një projekt i
tillë, po të kemi parasysh
se në Ballkan kemi jo një,
por disa Mitrovica, do të
hapë kutinë e Pandorës
dhe të ndezë vatra konf-
liktesh me pasoja të pa-
parashikueshme. Me këtë
rast i them Edi Ramës që
përpiqet të mbulojë me
akte të reja tradhtie shi-
tjen e detit Greqisë: Hiq
dorë nga pazaret e fëlliqu-
ra prej apatridi në veri të
Kosovës se do të mbash
përgjegjësinë më të rëndë
personale", tha Berisha.
Ai mbyll mesazhin e tij: "U
bëj thirrje SHBA-ve dhe
vendeve anëtare të NATO-
s dhe BE-së të hedhin
poshtë çdo projekt për
ndarje të reja në Ballkan,
pasi kjo do shënonte
fillimin e një cikli të ri
konfliktesh të rrezikshme
në rajon!".

e emërimit në Gjykatën e
Apelit. Njëherësh, ai iu drej-
tua organeve të vetingut me
kërkesën për të mos iu nën-
shtruar këtij procesi.

Vonesat në zbatimin e
reformës në drejtësi

kanë bërë që Gjykata
Kushtetuese të
ndodhet në një

vështirësi të
pazakontë, duke pasur
vetëm 6 anëtarë, nga

9 që duhet të ketë
normalisht.

NGERCI

REAGIMI
Ambasadori Lu
shprehet se
spastrimi i drejtësisë
nga të korruptuarit,
është një arritje.
“Vendimi për tu
dorëhequr është
individual, por largimi
i çdo prokurori apo
gjykatësi të
korruptuar apo të
paaftë është një
fitore në luftën për
një sistem më të
mirë të drejtësisë”.

Ambasadori amerikan,
Donald Lu

Gjykata Kushtetuese
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KOMITETI I STABILIZIMIT
INTEGRIMI

Deputetët e PD pyesin për Tahirin, Vlahutin: Presim me padurim rezultatet

Komiteti Shqipëri-BE, Macovei: Dialog
konstruktiv, jo "luftë" gjithë kohën

Bushati: Duam rekomandimin. Balla: Pakt kombëtar për Evropën
MINISTRI
"Ne i inkurajojmë partnerët
tanë evropianë që të
monitorojnë nga afër
progresin që Shqipëria ka
bërë dhe po bën në mënyrë
të që të ecim bashkërisht
drejt një perspektive të
qartë të integrimit evropian.
Më lejoni t'ju falënderoj për
mbështetjen e
deritanishme dhe të
shpresoj në mirëkuptimin
dhe ndihmën tuaj për të
hapur së shpejti një faqe të
re në marrëdhëniet tona",-
tha dje, Bushati.

Nisi dje, punimet taki
mi i Komitetit të Sta
bilizim Asociimit mi-

dis Shqipërisë dhe Bashkim-
it Evropian. Gjatë diskuti-
meve, ambasadorja e BE në
Shqipëri, Romana Vlahutin,
u shpreh se, "Vetëm sh-
qiptarët mund ta bëjnë për
Shqipërinë: të bashkohen e të
krijojnë një aleancë të fortë,
duke paSur në mendje e
zemër çështjet më kyçe të in-
teresit kombëtar.

Integrimi në BE është një
prej tyre." Ndërsa kryetarja
e delegacionit të Parlamentit
Europian, Monica Macoveiu
shpreh: "Le të fokusohemi në
zhvillimin konstruktiv e të
jemi realistë. Le të ndjekim
interesat e shqiptarëve që
duan integrimin në BE." "Ne
presim për datën për hapjen
e negociatave, ndaj, le të
punojmë së bashku për këtë
qëllim, të sigurojmë datën e
hapjes së negociatave për Sh-
qipërinë e jo të gjejmë arsy-
en për të mos e pasur këtë
datë. PE është shumë mbësh-
tetës për anëtarësimin në BE
të Shqipërisë, ndaj nga pikë-
pamja politike më e shumta
varet nga ju. Dialogu politik
është vital. Ka momente në
historinë e një vendi kur
luftërat e brendshme politike
nuk kanë kuptim për vendin
e nuk e ndihmojnë atë",- u
shpreh znj. Macovei duke
shtuar se bashkëpunimi poli-
tik është i rëndësishëm për
procesin integrues të Sh-
qipërisë. "Nuk është mirë që
partitë në parlament të
luftojnë gjithë kohën. Ne
duam pozitivitet dhe kon-
struktivitet. Ne mirëpresim
praninë e të dyja palëve dhe
shpresoj që nesër të konklu-
dojmë me rekomandimin dhe
nëse kjo nuk ndodh, nuk
humbet Parlamenti Evropi-
an, por populli shqiptar", tha
Macovei. "Është momenti
kur ju duhet të bashkoheni
për të mirën e vendit. Hyrja
në BE është një nga këto mo-
mente. Duhet të jeni bashkë
në këtë përpjekje, mazho-
rancë dhe opozitë. Është një
moment shumë i rëndë-
sishëm tani. Javën e shkuar
patëm një takim përgatitor
dhe Komiteti është shumë
optimist që do të kemi reko-
mandimin për fillimin e ne-
gociatave ndaj shpresoj që
s'do të kemi persona që do ta
kundërshtojnë këtë gjë",- tha
bashkëkryetarja Monica
Macovei. Bashkëkryetari i
Komitetit, Taulant Balla në
fjalën e tij tha: "Të gjithë e
dimë shumë mirë se në qoftë
se na ikën ky stacion, nuk
është për fajin e Brukselit,
por është për fajin tonë, për
problemet që ja krijojmë
vetes këtu në Tiranë". Balla
u shpreh se mazhoranca ka
propozuar një pakt ko-
mbëtar për Evropën. Minis-
tri për Evropën dhe Punët e
Jashtme, z. Ditmir Bushati
në fjalën e tij gjatë aktivitetit
theksoi se Shqipëria pret re-

komandimin pozitiv nga Ko-
misionit Evropian për çeljen
e negociatave për anëtarësim
duke u shprehur optimist se
ky rekomandim do të mbësh-
tetet nga të gjithë vendet
anëtare të BE-së. "Në
mirëpresim vlerësimin dhe
gatishmërinë e Komisionit
për fillimin e bisedimeve të
anëtarësimit me Shqipërinë
dhe e konsiderojmë atë si
shprehje të njohjes së pro-
gresit në vend, dhe si kon-
firmim të nevojës për të ecur

përpara në këtë drejtim".
Bushati nënvizoi se reforma
në sistemin e drejtësisë e il-
ustron më mirë se çdo re-
formë tjetër impaktin e pro-
cesit të integrimit evropian.
"Ka filluar zbatimi i ele-
mentit kyç të reformës në
drejtësi, që është rivlerësimi
i rreth 800 gjyqtarëve dhe
prokurorëve duke nisur me
gjykatat më të larta. Proces
që bazohet në tre kritere thel-
bësore që përfshijnë vlerë-
simin e figurës, aftësive dhe

aseteve. Ndërkohë që është
për t'u shënuar fakt që një
pjesë e gjyqtarëve të instan-
cave më të larta kanë dhënë
dorëheqjen duke mos pranu-
ar që t'i nënshtrohen proces-
it të vetingut, çka do të thotë
që reforma ka filluar të japë
frytet e saj",-tha Bushati.
Ambasadorja e Bashkimit
Evropian në Tiranë, Roma-
na Vlahutin gjatë diskutim-
it të saj tha se Shqipëria ka
bërë hapa përpara, por duhet
të vijoi punën për realizimin

Darina Tanushi

GENC POLLO
Kryetari i Komisionit të Integrimit Europian në Kuvend
Genc Pollo i pranishëm në Komitetin e Stabilizim
Asociimit Shqipëri-BE ka ngritur pikëpyetje rreth
informimit të plotë të Brukselit për situatën e kanabisit
në Shqipëri. Këtë pyetje Genc Pollo ia drejtoi seancën
e djeshme ambasadores Vlahutin. Ambasadorja iu
përgjigj me shifrat e marra nga Guardia di Finanza.



Takimi i Komitetit të
Stabilizim Asociimit
midis Shqipërisë dhe
Bashkimit Evropian

Partia Demokratike
përmes deputetes Alba-

na Vokshi i kërkoi "llogari"
delegacionit të BE-së për
heshtjen lidhur me çështjen
Tahiri. "Ndërsa prokuroria
për krime të rënda kërkoi
heqjen e imunitetit për ish-
ministrin e Brendshëm
Saimir Tahiri, kryeministri
Rama, Ministri Xhafaj, kry-
etari i Komisionit të Ligjeve,
Manja, të gjithë në PS sul-
muan prokurorët duke de-
klaruar përveç të tjerash se
ata duhet të pushohen nga
puna. Prokurorët reaguan
se janë kërcënuar personal-
isht, por edhe me procesin e
vetingut. Delegacioni i BE
mbeti i heshtur. A mendoni
ju që, nëse do të ishte folur
hapur për këtë çështje në
favor të luftës kundër krim-
it, korrupsionit, pandësh-
kueshmërisë, delegacioni i
BE do të kishte rifituar disi
edhe kredibilitetin e hum-

Ruçi: Kemi pritshmëri të larta
për hapjen e negociatave në qershor

Kryetari i Kuvendit, z. Gramoz Ruçi priti dje, në një
takim të veçantë Delegacionin e Parlamentit Europi-

an në Komitetin Parlamentar të Stabilizim Asociimit, BE
- Shqipëri (KPSA), në kuadër të takimit të 12-të që ky Ko-
mitet po zhvillon në Kuvendin e Shqipërisë. Delegacioni
kryesohej nga znj. Monica Macovei. Nga pala shqiptare
në këtë takim ishte i pranishëm z. Taulant Balla, bash-
këkryetar i KPSA-së. Gjatë bisedës, Ruçi përshëndeti pub-
likimin e Strategjisë "Perspektiva e besueshme për zgjer-
imin dhe për një angazhim të shtuar të Bashkimit Euro-
pian për Ballkanin Perëndimor" si një mundësi historike
për vendet e Ballkanit Perëndimor për ndërtimin e rrugës
së tyre europiane dhe një shtysë për këto vende në
hartimin dhe zbatimin e reformave të rëndësishme. "Prit-
shmëria jonë për hapjen e negociatave me BE-në në qer-
shor të këtij viti është e lartë" dhe se "të vetëdijshëm për
sfidat në përmbushjen e rekomandimeve të BE-së, jemi
besimplotë në realizimin me sukses të reformat ven-
dimtare për vendin",-tha Ruçi. Kreu i Kuvendit u ndal në
mënyrë të posaçme në hapat e hedhur në drejtim të
konkretizimit të Reformës në Drejtësi, përmes miratimit
të strukturave dhe organikës të institucioneve të rivlerë-
simit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Repub-
likën e Shqipërisë, ngritjen e Komisionit Ad Hoc për Re-
formën Zgjedhore, miratimin e ligjit për pakicat ko-
mbëtare. Z. Ruçi nënvizoi faktin e miratimit të ndryshi-
meve kushtetuese dhe ligjeve të tjera të sipërpërmendura
me konsensus të forcave politike parlamentare.

e plotë të tyre. "Është e do-
mosdoshme që Shqipëria të
punojë, madje edhe më tepër,
për sa i përket sigurimit të
standardeve evropiane,
veçanërisht për sa i përket
shtetit të së drejtës, përfshirë
këtu luftën kundër korrup-
sionit dhe krimit të organi-
zuar, respektimin e të
drejtave themelore, qever-
isjen e mirë dhe forcimin e in-
stitucioneve demokratike".
Është e domosdoshme sepse
kjo me të vërtetë do të çojë

në më tepër investime, në
ekonomi më të fortë, në shër-
bime më të mira, në edukim
më të zgjuar, në mjedis më të
pastër. Është e domos-
doshme për qytetarët e Sh-
qipërisë, së pari dhe mbi të
gjitha, por edhe për qyteta-
ret e Evropës, sepse në fund
të ditës në të gjithë jetojmë
në të njëjtin kontinent dhe
kemi të njëjtat nevoja për një
jetë të sigurt, të mbrojtur dhe
me dinjitet",- tha znj. Roma-
na Vlahutin.

Vokshi pyet Vlahutin: Pse heshtët për
Tahirin? Ambasadorja: Po monitorojmë

bur për shkak të një heshtje
të gjatë edhe për një çështje
tejet të rëndësishme dhe kri-
tike për Shqipërinë siç është
ajo e narkotikëve",-tha dje, në
tryezë deputetja Vokshi. Ndër-
sa ambasadorja Vlahutin u
përgjigj: "Heqja e imunitetit
është një përgjegjësi sovrane
e parlamentit të Shqipërisë.
Dhe ajo çfarë ne presim është
që institucionet gjyqësore të
funksionojnë mirë. Ne presim
me padurim që çështja nga
ana e prokurorisë të përfun-

dojë dhe çështja çohet në
gjykatë. Ne po monitorojmë
shumë afër gjithë procesin
dhe presim me padurim rezu-
ltatet. Rezultatet të bëhen
publike sa më shpejt". Sa i
përket kanabisit, Vlahutin iu
përgjigj opozitës: "Ne varemi
shumë në informacionin e
shumtë që kolegët tanë ital-
ianë nga Guardia di Finanza
na japin. Nëse ju kujtohet ka
një mision në disa vite, BE po
kontribuon dhe financiar-
isht për këtë mision. Kultivi-
mi i kanabisit në Shqipëri ësh-
të një problem i hershëm. Ak-
sioni në Lazarat, atje prodho-
heshin 900 tonë në vit, ky
problem është luftuar". "Në
2017 ka pasur një ulje drama-
tike, jemi të kujdesshëm dhe
po presim të shikojë si do të
jetë 2018. Për ne është shumë
e rëndësishme, nisur nga ek-
sperienca e Lazaratit, të kemi
qëndrueshmëri të madhe në
këtë luftë",-tha Vlahutin.

Kryetarja e delegacionit të Parlamentit Europian, Monica
Macovei dhe bashkëkryetari i Komitetit, Taulant Balla
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PD-ja iu drejtua dje Ku
vendit me një kërkesë
për hetimin e ish-min-

istrit të Brendshëm, Saimir
Tahiri, si dhe për drogën.
Lajmi është bërë i ditur nga
kreu i PD, Lulzim Basha, i cili
tha në fund të mbledhjes së
grupit parlamentar se kjo
kërkesë ka marrë mbësh-
tetjen edhe të partive të tjera
opozitare parlamentare. Si-
pas tij, komisioni që do të ngri-
het do të hetojë edhe ekzeku-
tivin, duke shtuar se ky i fun-
dit ka pasur dijeni për përf-
shirjen e kupolës së shtetit
dhe policisë. "Grupi i PD do të
depozitojmë sot (dje) në Kuv-
end kërkesën për ngritjen e
një komisioni hetimor për
ish-ministrin Tahiri dhe
drogën. Kërkesa ka marrë
mbështetjen edhe të partive
të tjera opozitare. Ministria
e Brendshme, Rama e të
gjitha hallkat e tjera kishin
në dispozicion informacionin
se droga bëhej nga përfshirja
e kupolës së shtetit dhe poli-
cisë. Rama, Tahiri e Çako e
kanë pasur mbi tavolinë këtë
informacion nga SHISH, de-
noncimet e opozitës, nga me-
dia, nga shërbimet e huaja in-
teligjente se Shqipëria ishte
mbytur në drogë. Por, Rama i
ka varrosur këto fakte në
Ministrinë e Brendshme dhe
në kasafortën e Kryeminis-
trisë, sepse droga është bërë
me mbrojtjen e tyre dhe nën
bekimin e tyre. Për këtë Rama
ka shkelur rregulloren e par-
lamentit, duke e kthyer atë
në gjykatë për të mbrojtur
Tahirin. Ndërhyrja e ekzeku-
tivit do të jetë pjesë e këtij
hetimi parlamentar", dek-
laroi z.Basha. Mësohet se ko-
misioni hetimor "Tahiri" do
të ketë si objekt disa çështje,
por më kryesoret, sipas PD,
janë "verifikimi i ligjshmërisë
dhe efekteve të vendimit të
Kuvendit për të mos lejuar
arrestimin e Tahirit. Vep-
rimet e kryeministrit dhe
anëtarëve të tjerë të qeverisë
në pengimin apo intimidimin
e prokurorisë për të hetuar
Tahirin në mënyrë të pavar-
ur. Ligjshmëria e ekstradim-
it të Nezar Seitit si person nën
hetim për të njëjtën çështje si
'Tahiri' dhe efektet që sjell ek-
stradimi i tij për ish-ministrin
e Brendshëm" thuhet në
njoftimin e PD për mediat.
Saimir Tahiri është i akuzuar
nga prokuroria në dosjen
"Habilaj", ndërsa ekstradimi
i Nazer Seitit drejt Italisë ka
sjellë reagimin e ashpër të PD.
"PAKTI DET"PAKTI DET"PAKTI DET"PAKTI DET"PAKTI DETAR"AR"AR"AR"AR"

Kreu i PD-së foli dje për
debatin e hapur prej kohësh
lidhur marrëveshjet me Gre-
qinë, ku pala greke thekson
se Shqipëria i ka lejuar shtr-

irjen me 12 milje në det. Pas
mbledhjes së grupit par-
lamentar të PD-së, Basha
paralajmëroi se nëse preten-
dimet e grekëve rezultojnë të
vërteta, askush nuk do t'i
shpëtojë përgjegjësisë. "Nëse
rezultojnë të vërteta preten-
dimet e grekëve, askush nuk
do t'i shpëtojë përgjegjësisë.
Do t'i shkojmë deri në fund
hetimit", tha Basha. Kreu i
PD komentoi edhe zgjedhjen
në Federatën Shqiptare të
Futbollit ku u shpreh se "ban-
da" e pushtetit u përpoq ta
vinte në kontroll. Ndër të
tjera, Basha deklaroi: "Kemi

diskutuar në grupin par-
lamentar dy çështje të rëndë-
sishme të aktualitetit dhe që
kanë të bëjnë me bandën e
pushtetit. Pasi u përpoqën dhe
dështuan të vënë nën kon-
troll Federatën e Futbollit,
tani u janë sulur artistëve.
Edi Rama ka 20 vjet që ten-
ton të ndërtojë kullë te Teatri
Kombëtar. Po vihen në
ndërtim skema kriminale, siç
ishte kulla në stadium", u
shpreh Basha. z.Basha foli
edhe për përzgjedhjen e depu-
tetit të ri në qarkun e Beratit,
pas dorëheqjes së Eduard Hal-
imit. "Astrit Veliaj është i

numri 2 në listën Beratit, por
për shkak të kuotave gjinore,
KQZ vendos se kush do të
marrë mandatin. Këto janë
çështje të KQZ-së dhe të vull-
netit të personave përkatës",
tha z.Basha. Po a ngjan ky
rast me Arben Ndokën? "Në
asnjë gjë nuk ngjan me të. Aq
sa ngjan TV juaj me një mo-
toskaf droge, sepse Ndoka
është një person i dënuar për
prostitucion. Ndërsa në këtë
rast nuk kemi asnjë preten-
dim për kriminalitet në asnjë
nga kandidatët, kushdo qoftë
deputeti i ardhshëm", dek-
laroi z.Basha.

HETIMI
Mësohet se komisioni hetimor "Tahiri" do të ketë si
objekt disa çështje, por më kryesoret sipas PD janë:
"Verifikimi i ligjshmërisë dhe efekteve të vendimit të
Kuvendit për të mos lejuar arrestimin e Tahirit.
Veprimet e kryeministrit dhe anëtarëve të tjerë të
qeverisë në pengimin apo intimidimin e prokurorisë
për të hetuar Tahirin në mënyrë të pavarur".



Gjykata e Shkallës së
Parë Tiranë rrëzoi dje

padinë e ish-ministres së
Mbrojtjes, Mimi Kodheli
ndaj koordinatores së PD-
së, Reila Bozdo. Kodheli
kishte paditur për shpifje
dhe kishte kërkuar një
dëmshpërblim prej 50 mijë
eurosh pas një deklarate
të bërë nga Bozdo në lidhje
me monitorimin e hapë-
sirës detare. Bozdo e aku-
zonte ish-ministren për
korrupsion në lidhje me
tenderin e Sistemit të In-
tegruar të Vëzhgimit të
Hapësirës Detare. "Faktet
e zbuluara nga kontrolli
që është bërë në Minis-
trinë e Mbrojtjes janë
rrëqethëse. Janë abuzim i
paimagjinueshëm, që
nxjerrin në pah hajdutë-
rinë me çizme të Mimit të
Ramës. Kontrolli ka zbu-
luar se tenderin për bler-
je, furnizim, instalim dhe
vënie në punë të Sistemit
të Integruar të Vëzhgim-



Kryeministri emëron Ferit Hoxhën
ambasador në UNESKO

Kryeministri Rama ka emëruar ambasador të Sh
qipërisë në UNESCO, Ferit Hoxhën, të cilin kjo qeveri

e kishte paditur më parë për çështjen e marrëveshjes de-
tare me Greqinë të vitit 2009, të shpallur si antikushtetuese
nga gjykata përkatëse. Më 5 gusht të vitit 2014, Prokuro-
ria e Përgjithshme, pas padisë së bërë nga ministri i Jas-
htëm Ditmir Bushati 3 muaj më parë, kishte nisur he-
timet ndaj Ferit Hoxhës dhe 10 firmëtarëve të tjerë të
marrëveshjes së shumëpërfolur të nënshkruar gjatë ko-
hës së qeverisë "Berisha". Por pak kohë më pas, Hoxha
mori detyrën e drejtorit të përgjithshëm në këtë ministri
dhe tashmë ai duket se është "rehabilituar" plotësisht,
deri në atë pikë sa që qeveria që e paditi, tashmë e ka
emëruar ambasador të Shqipërisë në UNESCO. Në fakt,
Presidenti i Republikës, Ilir Meta, me propozim të kryem-
inistrit Edi Rama ka dekretuar sot emërimin e Ferit Hox-
hës ambasador pranë Organizatës së Kombeve të Bash-
kuara për Edukimin, Shkencën dhe Kulturën (UNESCO),
rezident. Po dje presidenti dekretuar lirimin nga detyra
të Venera Domit, ambasadore pranë Organizatës së Ko-
mbeve të Bashkuara për Edukimin, Shkencën dhe Kul-
turën (UNESCO). Gjithashtu, është dekretuar emërimi i
Ravesa Lleshit, ambasadore në Misionin e Përhershëm
të Republikës së Shqipërisë pranë zyrës së Kombeve të
Bashkuara dhe Organizatave të tjera Ndërkombëtare në
Gjenevë, rezidente. Si dhe është dekretuar lirimi nga
detyra i Filloreta Kodrës, ambasadore në Misionin e
Përhershëm të Republikës së Shqipërisë pranë zyrës së
Kombeve të Bashkuara dhe Organizatave të tjera Ndërko-
mbëtare në Gjenevë, rezidente. Ravesa Lleshi është vajza
e ish-deputetit të PS dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Is-
mail Lleshi. Ish-presidenti Bujar Nishani nuk pranoi ta
dekretonte ambasadore në zyrat e OKB-së në Vjenë.

12 milje det Greqisë? Kreu i PD: Nëse rezulton e vërtetë, askush nuk do t'i shpëtojë përgjegjësisë

PD, kërkesë Kuvendit: Komisioni
hetimor për drogën dhe "Tahirin"
"Banda e pushtetit u përpoq ta kontrollonte FSHF"

Kërkoi 50 mijë euro nga Bozdo për shpifje

Monitorimi i hapësirës detare,
gjykata rrëzon ish- ministren Kodheli

AKUZA
"Dyqani i përzgjedhur i
Kodhelit në Rrugën e
Durrësit do të monitorojë
hapësirën detare dhe po
flasim pikërisht për rrugët
nga ku kalon trafiku i
drogës", tha Reila Bozdo.

Valentina Madani

it të Hapësirës Detare, Kod-
heli ia ka dhënë një dyqani
celularësh në Rrugën e Dur-
rësit. Pra, dyqani i përzgje-
dhur i Kodhelit në Rrugën e
Durrësit do të monitorojë
hapësirën detare dhe po
flasim pikërisht për rrugët
nga ku kalon trafiku i
drogës", tha Bozdo në dek-
laratën për shtyp. Kurse dje
gjykata arsyetoi se padisë së
Kodhelit i mungon legjitim-
iteti. Pas vendimit, Bozdo
uron që çështje me të tillë
subjekt të mos merren në
konsideratë për t'u proced-
uar nga gjykata në të ardh-

men. "Gjykata sapo shpalli
vendimin për padinë e ng-
ritur ndaj meje nga ish-min-
istrja Mimi Kodheli për de-
klaratën e bërë nga selia e
PD-së në vitin 2015 mbi
monitorimin e hapësirës
detare. Gjykata e rrezoi
padinë. Uroj që çështje me
të tillë subjekt të mos mer-
ren në konsideratë për t'u
proceduar nga gjykata në
të ardhmen. Falënderoj se-
cilin nga ju që përmes me-
sazheve tuaja më keni
dhënë kurajë në këtë kauzë
të drejtë!", shkruan Bozdo
në "Facebook".

 Ferit Hoxha

Kreu i PD-së, Lulzim Basha
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MARREVESHJA
VIZITA

Shqipëria do të ndihmo
het nga Agjencia Evro
piane e Rojeve Kufitare

dhe Bregdetare për menax-
himin e kufijve. Kjo do të
bëhet e mundur sapo të hyjë
në fuqi, marrëveshja e firmo-
sur dje, mes Komisionerit
për Migracionin, Çështjet e
Brendshme dhe Shtetësinë
Dimitris Avramopoulos dhe
ministrit të brendshëm Fat-
mir Xhafaj. Marrëveshja do
t'i mundësojë Agjencisë të
sigurojë asistencë në fushën
e menaxhimit të kufirit të
jashtëm, si dhe do t'u mundë-
sojë ekipeve të Agjencisë
Evropiane të Rojeve Kufit-
are dhe Bregdetare të ven-
dosen me shpejtësi në terri-
torin shqiptar në rast të
ndonjë ndryshimi të papri-
tur të flukseve migratore.
Gjatë një konference të për-
bashkët me ministrin
Xhafaj, Komisioneri Avra-
mopulos tha: "Shqipëria ësh-
të një pararendëse në rajon
dhe marrëveshja do të shër-
bejë si model për mar-
rëveshje të ngjashme që po
negociojmë me partnerë të
tjerë në Ballkanin Perëndi-
mor. Bashkëpunimi më i
ngushtë midis Shqipërisë
dhe Agjencisë Evropiane të
Rojeve Kufitare dhe Bregde-
tare do të na lejojë të jemi
më të shpejtë dhe më fle-
ksibël në mënyrën se si i
përgjigjemi çdo sfide të
mundshme migratore. Ky
është një hap i rëndësishëm
përpara dhe është në intere-
sat më të mira si të Sh-
qipërisë, ashtu dhe të Bash-
kimit Evropian". "Shqipëria
është pjesë e familjes europi-
ane historikisht, gjeografik-
isht dhe në kontekstin e
paqëndrueshmërive gjeopoli-
tike me të cilat po ndeshemi,
ne ndajmë të njëjtat sfida me
Shqipërinë. Veçanërisht në
luftën ndaj migracionit të
parregullt, mirëmenaxhimin
e kufijve tanë dhe në luftën
efikase ndaj krimit të orga-
nizuar dhe terrorizmit. Ne
ndajmë një histori të për-
bashkët dhe e ardhmja jonë
e përbashkët do të jetë euro-
piane gjithashtu", deklaroi
Avramopuluos.

"Dëshiroj, gjithashtu, të
përgëzojë Shqipërinë për
përpjekjet që ka bërë në
lidhje me menaxhimin e
flukseve të emigracionit të
parregullt dhe ta inkurajojë
Shqipërinë të bëjë edhe më
shumë. Ne duhet që të ulim
numrin e personave që abu-
zojnë me liberalizimin e
vizave. Të gjithë ne duam ta
sigurojmë dhe ta ruajmë lib-
eralizimin e vizave", dek-
laroi ai. Nga ana e tij, minis-
tri i Brendshëm Xhafaj tha:
"Kjo është një marrëveshje

Komisioneri për Migracionin, Avramopulos: Mbështesim vetingun

Marrëveshja, Shqipëria firmos me
misionin Frontex të BE për kufijtë
Xhafaj: Nuk do jemi më në hartën e vendeve që kultivojnë kanabis

Darina Tanushi

NEGOCIATAT
Komisioni po negocion
aktualisht marrëveshje
të ngjashme me
Serbinë dhe ish-
Republikën Jugosllave
të Maqedonisë dhe
shpreson për një
përfundim të shpejtë të
të dyja negociatave.
Tani marrëveshja me
Shqipërinë duhet të
miratohet nga shtetet
anëtare dhe do të
nënshkruhet zyrtarisht
në një datë të
mëvonshme, pasi të
dyja palët të
përfundojnë procedurat
e nevojshme
ligjore.

e rëndësishme që do të na
ndihmojë të marrim asis-
tencë të kualifikuar në
lidhje me menaxhimin e
kufijve. Ajo do t'i mundësojë,
gjithashtu, Shqipërisë të
përfitojë nga projektet që do
të japë Bashkimi Evropian

gjatë implementimit të kësaj
marrëveshjeje. Kjo është një
mundësi e mirë për ne për
zgjerimin e bashkëpunimit
ndërkufitar dhe bash-
këpunimit me vendet e BE-
së". "Rikonfirmova ven-
dosmërinë tonë se po bëjmë

gjithçka është e mundur për
të garantuar përfundimisht
që Shqipëria nuk do të jetë
më në hartën e vendeve që
kultivojnë kanabis, për të
treguar vendosmëri dhe re-
zultate konkrete në luftën
kundër krimit të organi-

zuar përmes operacionit
"Forca e ligjit", rezultatet e
para të të cilit janë inkura-
juese; për të rritur më tej
performancën e Policisë së
Shtetit, për ta sjellë atë në
standardet më të mira euro-
piane duke e informuar në
këtë kuadër edhe për proces-
in e vetingut që sapo kemi
nisur",-tha Xhafaj. Projekt-
marrëveshja e djeshme ësh-
të negociata e parë që do të
përfundohet mes Agjencisë
Evropiane të Rojeve Kufit-
are dhe Bregdetare dhe part-
nerëve të BE-së në Ballka-
nin Perëndimor. Forcimi i
bashkëpunimit operativ
mes vendeve të treta priori-
tare dhe Agjencisë Evropi-
ane të Rojeve Kufitare dhe
Bregdetare do të kon-
tribuojë në menaxhimin më
të mirë të migracionit të par-
regullt, do të rrisë më tej sig-
urinë në kufijtë e jashtëm të
BE-së, si dhe do të forcojë
aftësinë e Agjencisë për të
vepruar në vendet e afërta
me BE-në.

Kryeministri prezanton projektin pilot për sigurinë e nxënësve

15 gjimnaze të Tiranës, nga muaji
mars do të kenë oficer sigurie

Nga muaji mars në 15
gjimnazet e Tiranës do

të ketë edhe një oficer sigu-
rie në mjediset e shkollave.
Kryeministri Edi Rama
prezantoi dje, projektin
"Oficeri në shkolla". Rama
shpjegoi se oficeri më
shumë se sa në rolin e po-
licit do të ketë rolin e kujd-
estarit për mbarëvajtjen
brenda ambienteve të sh-
kollës. Ky projekt pilot nis
në muajin mars, dhe më pas
do të tentojë të shtrihet në
të gjitha gjimnazet.
"Oficerët do të jenë burra e
gra që do vendosen filli-
misht në 15 shkolla, si pjesë
e parë e zbatimit të pro-
gramit në funksion të shtr-
irjes më pas të këtij pro-
grami në të gjitha gjim-
nazet. Fillon në muajin
mars. Ne mendojnë se ësh-

të e rëndësishme që t'i bash-
këngjitet oficeri i sigurisë se
është e nevojshme që mes
prindërve, mësuesve e
nxënësve dhe Policisë së Sh-
tetit, për të gjitha rastet
shqetësuese, të mos ketë më
një hendek", tha kryeminis-

tri. "Është normale që nëse
mësuesit ndeshen me vësh-
tirësi që lidhen me fenom-
ene të dhunës, të shitjes
apo konsumimit të lëndës
narkotike, të mungesës së
disiplinës, është e pamun-
dur që këto të adresohen
duke përfshirë policinë,
dhe prandaj do të jetë ofic-
eri, që nuk është polic, që
nuk bën kontrolle, që nuk
ka asnjë detyrë për të mar-
rë masa, por që i bash-
këngjitet trupës mësimo-
re dhe trupës së prindërve
si një figurë kujdestari për
mbarëvajtjen e bashkë-
jetesës jashtë klasës, në
oborrin e shkollës dhe në
marrëdhënies mes klasës,
oborrit dhe pjesës jashtë.
Dhe njëkohësisht është
urë komunikimi me po-
licinë",-u shpreh Rama.

Strehimi për LGBT, LSI-PD: Si
verifikohen? Financat: Do vetëdeklarohen

Deputetët e Komisionit të Ligjeve debatuan dje, për
projektligjin "Për strehimin" e pikërisht për pjesën

që i takon të mbështetet nga ky projektligj dhe që i për-
ket komunitetit LGBT. Deputetë të PD-së dhe LSI-së,
ngrenë dyshime se përfshirja e personave që vijnë nga
komuniteti LGBT, si kategori që përfiton me prioritet
strehim nga shtetit, mund
të sjellë abuzime. Silva
Caka ngriti pyetjen: "Si e
keni menduar ju si har-
tues, si do ta verifikoni një
person që vjen dhe kërkon
strehim social nëse ai ësh-
të apo jo person LGBT?
Nuk kam asnjë lloj
paragjykimi, të mos keqk-
uptohem, por, nëse ne nuk
e saktësojmë mirë në ligj
mund të lëmë hapësira për
abuzime". Gent Strazimiri tha se "Të jesh pjesë e komuni-
tetit LGBT është çështje zgjedhjeje, jo fatkeqësi natyrore.
Pse duhet përfshirë në këtë kategori?", sipas Report TV.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave
thanë se identifikimi i personave LGBT do të bëhet përmes
vetëdeklarimit dhe me ndihmën e shoqatave. Përfaqësue-
si i Ministrisë së Financave u shpreh se "Do të kryhet
përmes vetëdeklarimit, duke e plotësuar me elementët e
bashkëjetesës së verifikueshme. Për këtë do të na vijnë në
ndihmë shoqatat specifike të këtij trageti".

Deputetja e PS
përkulet përpara

lapidarit të
Mehmet Shehut

Deputetja e PS-së, An
toneta Dhima ka mar-

rë pjesë në ceremoninë
përkujtimore me rastin e
75-vjetorit të Luftës Nacio-
nal Çlirimtare, në Patos.
Ajo është përkulur para
lapidarit që mban ende fo-
ton e Mehmet Shehut. De-
putetja ka shpërndarë fo-
tografitë e rastit në rrjetet
sociale dhe është kujdesur
që të shmangë imazhin e
ish-kryeministrit të diktat-
urës, Mehmet Shehu, por
pamjet e përkuljes së saj
janë publikuar nga mediat
lokale. Ndërsa në rrjetin
social, "Facebook", ajo sh-
kroi: "Sot në 75-vjetorin e
sulmit të çetës plakë të Mal-
lakastrës dhe çetës plakë të
Vlorës ndaj garnizonit
fashist të Patosit, të cilin e
asgjësuan, shkatërruan
centralin elektrik, puset
dhe makineritë e naftës të
armikut. Me këtë aktivitet
përkujtimor nderojmë dhe
respektojmë veprën hero-
ike të partizanëve të çetës
plakë të Mallakastrës dhe
çetës plakë të Vlorës. Lav-
di Luftës Antifashiste Na-
cional Çlirimtare! Lavdi
Dëshmorëve të Atdheut!"

Komisioneri për Migracionin, Çështjet e
Brendshme dhe Shtetësinë Dimitris Avramopoulos
dhe ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj
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Ministria e Finan
cave do të ndry
shojë ligjin për

dëmshpërblimin e ish-të
përndjekurve politik. Kjo
iniciativë nuk është nismë e
dikasterit të financave, por
siç tha dje ministri i Finan-
cave dhe Ekonomisë Arben
Ahmetaj është një direktivë
e kreut të qeverisë. Ministri
Arben Ahmetaj zhvilloi dje
një interpelancë me një
grup ish-të përndjekurish
ku bëri të ditur se të gjithë
ish-të përndjekurit politikë,
që në kohën e burgimit kanë
punuar në minierë do të tra-
jtohen me ligjin e minatorit.
Ministri i Financave dhe
Ekonomisë Arben Ahmetaj
gjatë një interpelance me
ish-të përndjekur në Plat-
formën e Bashkëqeverisjes
me Njerëzit, deklaroi se de-
klaroi se ligji do të thjeshto-
het. Kështu ish-të përnd-
jekurit nuk kanë nevojë të
kenë vërtetim që kanë qenë
në burg, por automatikisht
nga ISSH do ju njihen një vit
burg baras me dy vite punë.
"Pasi ka ardhur ankesa juaj,
ne kemi pasur një takim të
detajuar me kryeministrin.
Arsyeja e vonesës është se,
sipas ligjit 7514 "Për tra-
jtimin e minatorit", ju
kërkon ju që të merrni një
dokumentacion në një komi-
sioni të ngritur nga Minis-
tria e Drejtësisë dhe e
Brendshme. Kryeministri e
konsideron si një procedurë
të lodhshme për ju. Kështu
kryeministri më kërkoi mua
të bëj disa ndryshime në ligj,
i cili do kalojë pas një muaji
në parlament. Pra, me këtë

thjeshtim të ligjit ju nuk
keni nevojë për dokumentin
e vërtetimit, në mënyrë au-
tomatike një vit burg do t'iu
llogaritet si dy vite punë. Ju
jeni 264 persona që përfitoni
nga ky ndryshim ligji, i cili

do thjeshtohet". Një tjetër
problematikë e ngritur nga
ish-të përndjekurit, ishe dhe
vonesa e pagesës për dosjet,
si dhe dëmshpërblimi nga
ligji i terrorit në burgje, për
të cilat ministri premtoi se

do marrin zgjidhje.
PAPAPAPAPAGESAGESAGESAGESAGESATTTTT

Ministria e Financave ka
shlyer deri tani pagesën për
ish-të dënuarit politikë që
janë gjall, të të cilat kanë
marrë këstin e tetë. Ndërko-
hë që ritmet e pagesave për
trashëgimtarët kanë qenë
tejet të ngadalta. Aktual-
isht, Ministria e Financës po
vijon me procesimin e këstit
të parë dhe të dytë. Në faqen
zyrtare të këtij institucioni
janë publikuar publikohen
herë pas here listat e
trashëgimtarë që janë për-
fitues, të cilët nuk kanë dorë-
zuar dokumentacionin. Mbi
bazën e ligjit në fuqi,
trashëgimtarët duhet të de-
pozitojnë kopje të letërn-
joftimit, numër llogarie, cer-
tifikatë vdekjeje, certifikatë
e trungut familjar, dëshmi
trashëgimie dhe prokurë.

INSTAT 330 mijë persona kanë
braktisur Shqipërinë shtatë vitet e fundit
Në shtatë vitet e fun

dit (2011-2017), nga
Shqipëria janë larguar në
total rreth 330 mijë perso-
na, si emigrantë. Të dhë-
nat janë bërë publike sot
nga një grafik i INSTAT,
duke treguar faktin e
dhimbshëm se 28 vjet pasi
u shënua vala e parë e em-
igrimit, shqiptarët ende
duan të ikin dhe shumë
pak duan të kthehen. Që
nga viti 2011 vihet re që
ka pasur një rritje të sh-
qiptarëve që braktisin
vendin. Në atë vit u

shënua dhe numri më i lartë
i të ikurve, me rreth 52 mijë.
Pasi është zvogëluar gradu-
alisht në vite, një valë e re
emigracioni u shënua sërish
në 2017, në rreth 40 mijë per-
sona të ikur. Ndërsa ka
shumë persona që kthehen,
numri i atyre që ikin mbetet
gjithnjë më i lartë dhe difer-
enca është negative, në 2017-
n, në një zhvillim negativ,
pasi migracioni neto është
përkeqësuar. Të dhënat e IN-
STAT tregojnë se në vitin
2017, numri i emigrantëve
është 39.905 persona dhe

numri i imigrantëve, 25.003
persona. Migracionit neto
(diferenca midis imigrantëve
dhe emigrantëve), rezulton -
14.902 persona. Një vit më
parë, diferenca ishte shumë
më e ulët, më pak se 10 mijë
persona. Kjo tregon se më
shumë po ikin dhe më pak po
kthehen. Në shtatë vitet e
fundit, njerëzit që kanë ikur
janë të barabartë, ose më
shumë sesa numri i ban-
orëve që ka qarku i dytë më i
madh i vendit, Fieri, me 302
mijë banorë. Më pas renditet
qarku i Durrësi me 285 mijë.

Emigracioni, së bashku me
rënien e lindshmërisë janë
arsyet kryesore që po çojnë
në tkurrjen e popullsisë. IN-
STAT-i raportoi se me 1 jan-

ar 2018 popullsia e Sh-
qipërisë, rezultoi 2.870.324
banorë duke pësuar një
rënie me 0,2 % krahasuar
me 1 janar 2017.

Ministri i Ahmetaj interpelancë me ish-të përndjekurit që kanë punuar në minierë

Ndryshon ligji për dëmshpërblimet e ish-të përndjekurve
S'ka nevojë për vërtetim, 1 vit burg do t'iu njihet si dy vite punë

Ornela Manjani KRITERET PËR TË PËRFITUAR
DËMSHPËRBLIM

 I dënuari ose familjarët e viktimave të dënuara, të
ekzekutuara apo të pushkatuara, për të përfituar dëmshpërblim
duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:
a) të jetë dënuar me dënim kapital, heqje lirie, internim dhe
dëbim apo të jetë izoluar në hetuesi ose në një institucion
mjekësor psikiatrik, për shkak të një vendimi gjykate të 0formës
së prerë, të një akti administrativ apo të urdhrave të hetuesisë,
të dhëna gjatë periudhës 30.11.1944 deri më 1.10.1991;
b) heqja e lirisë, izolimi në hetuesi apo në një institucion
mjekësor psikiatrik, me vendim gjyqësor të formës së prerë
apo me urdhër të hetuesisë, të jetë për shkak të një vepre
penale politike, siç përcaktohet në nenin 5 të këtij ligji;
c) të ketë kryer ose të ketë vuajtur dënim penal të padrejtë
plotësisht ose pjesërisht;
ç) të kenë fituar pafajësinë, sipas ligjit nr. 7541, datë
30.09.1991 "Për pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish të
dënuarve dhe të përndjekurve politikë", të ndryshuar;
d) sipas vendimit gjyqësor të formës së prerë, të mos ketë
kryer veprime të dëmshme, me pasoja për jetën e shtetasve të
tjerë gjatë periudhës 30.11.1944 deri më 01.10.1991.

Ministri Arben Ahmetaj, dje në një
interpelancë me një grup ish-të përndjekurish

INSTAT

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: “Realizimi i lidhjes online ndërmjet
godinave të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 8,000,000 Lekë”.

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

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Realizimi i lidhjes online ndërmjet
godinave të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 07 Mars  2018, ora 15:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

TENDER  I HAPUR NDËRKOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Upgrade i sistemit të Regjistrit të
Kredive të Bankës së Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur ndërkombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 30,000,000 Lekë
ose 226,655 Euro”.

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

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Upgrade i sistemit të Regjistrit të
Kredive të Bankës së Shqipërisë”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 03 Prill  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.
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NDRYSHIMET
ARSIMI I LARTË



UNIVERSITETI I TIRANËS/ Ja sa do të vlerësohet mesatarja e 3 viteve dhe provimet e maturës

Shpallen kriteret e pranimit për 6 fakultete
"Kushtet për të fituar Juridikun, Ekonomikun e Shkencat Sociale”

TAKIMI

Pedagogët: Kërkojmë
ndryshimin e ligjit
të arsimit të lartë

Pedagogët e Univer
sitetit të Tiranës pro-

testuan dje për vonesën në
dhënien e pagave si dhe
për ndryshimin e ligjit të
arsimit të lartë. "Mund të
shohim se Bordi i Admin-
istrimit dhe administratori
sillen si opozitë me rek-
torët dhe pjesën tjetër të
trupës akademike me një
lloj arrogance që nuk ka
qenë e zakontë në Univer-
sitetin e Tiranës. Fakti, i
cili është dhe maja e ajs-
bergut që ishte mosdhënia
e rrogave të pedagogëve që
vetëm kur kolegët e bënë
publik shqetësimin,
atëherë pas 10 ditësh erdhi
një reagim i turpshëm"-tha
pedagogu Agron Gjer-
markaj. Gjatë takimit ped-
agogët kërkuan dhe ndry-
shimin e ligjit të arsimit të
lartë, por MASR nga ana e
saj u shpreh se ky ligj syn-
on të rrisë autonominë e
universiteteve dhe theksoi
se do të fillojë puna për ak-
tet nënligjore. "Qeveria
nuk na mbulon pagat e plo-
ta të 12 muajve, ka 3-4 vjet
që ne, 3 muaj të pagave ua
marrim studentëve, kjo
është shkelje me të dyja
këmbët e ligjit",-tha në
fjalën e tij, pedagogu Fabi-
an Topallaj. Më tej, Minis-
tria e Arsimit tha se pagat
do të jenë në llogarinë e
pedagogëve brenda ditës së
sotme (djeshme). Pas kësaj,
pedagogët i morën pagesat
e janarit ditën e djeshme.
"Po i kemi marrë pagat. Por
nuk di nëse janë hedhur
nga fondet e buxhetit të
shtetit apo nga të ardhurat
e taksave të studentëve.
Për këtë mund të intereso-
heni pranë Bordit të Ad-
ministrimit të UT",-u
shpreh padagogia Dhurata
Shehri për "Gazeta Sh-
qiptare".

FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
Kriteret e miratuara nga Universiteti i Tiranës, për pranimet në
ciklin e parë të studimeve për vitin akademik 2018-2019, për
Fakultetin e Shkencave të Natyrës janë si më poshtë:
- Mesatarja e thjeshtë aritmetike e përgjithshme 50% e

vlerësimit, e cila përbëhet 25% nga mesatarja aritmetike e
thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha
vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë dhe 25%
mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të
maturës shtetërore.

- Nota mesatare e gruplëndëve 50 % e vlerësimit (kurrikula
bërthamë). Në gruplëndët përfshihen lëndët me përqindjet
përkatëse :

Programi i studimit Biologji
a. Biologji 30%
b. Kimi 10%
c. Fizikë 5%
d. Matematikë 5%

Programi i studimit Bioteknologji
a. Biologji 20%
b. Kimi 10%
c. Fizikë 10%
d. Matematikë 10%

Programet e studimit Kimi; Kimi Industriale dhe Mjedisore;
Kimi dhe Teknologji Ushqimore

a. Kimi 20%
b. Biologji 10%
c. Fizikë 10%
d. Matematikë 10%

Programi i studimit Matematikë
a. Nota mesatare e tri viteve të lëndës Matematikë 50%

Programi i studimit Fizikë
a. Fizikë 20%
b. Matematikë 20%
c. Kimi 5%
d. Biologji 5%

Programi i studimit Informatikë; Teknologji Informacioni dhe
Komunikimi

a. Matematikë 25%
b. TIK 10%
c. Fizikë 10%
d. Biologji 5%

Programi i studimit Inxhinieri Matematike dhe Informatike
a. Matematikë 30%
b. Nota mesatare e matematikës në maturën shtetërore 20%

FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE
Kriteret e miratuara nga Universiteti i Tiranës, për pranimet në
ciklin e parë të studimeve për vitin akademik 2018-2019, për
Fakultetin e Shkencave Sociale janë si më poshtë:
- Nota mesatare aritmetike e tri viteve të shkollimit 50% e

vlerësimit -Nota mesatare aritmetike e tri provimeve të maturës
të detyrueshme ( Gjuhë-Letërsi, Matematikë, Gjuhë e huaj )
40% e vlerësimit.

- Një provim me zgjedhje nga lista e provimeve me zgjedhje 10%
e vlerësimit:
a. Qytetari
b. Sociologji
c. Filozofi
d. Psikologji
e. Histori ( nga kurrikula bërthamë ose e avancuar)
f. Gjeografi ( nga kurrikula bërthamë ose e avancuar)
g. Biologji ( nga kurrikula bërthamë ose e avancuar)
h. Ekonomi ( nga kurrikula bërthamë ose e avancuar)
i. Teknologji ( nga kurrikula bërthamë ose e avancuar)

FILIALI SARANDË
Kriteret e miratuara nga Universiteti i Tiranës, për pranimet në
ciklin e parë të studimeve për vitin akademik 2018-2019, për Filialin
Sarandë janë si më poshtë:
Kriteret e pranimit për të dy programet e studimit të Filialit Sarandë
do të jenë të njëjtat me kriteret që do të kenë Fakultetet bazë:
- Fakulteti i Ekonomisë programi Administrim Biznesi
- Fakulteti i Gjuhëve të Huaja programi Gjuhë Angleze

Voltiza Duro

Të gjithë maturantët e
këtij viti, që dëshirojnë
të vazhdojnë studimet

e larta në një prej fakulteteve
të Universitetit të Tiranës,
tashmë kanë mundësi të nji-
hen me kushtet që duhet të
plotësojnë. "Gazeta Sh-
qiptare" publikon sot të gjitha
kriteret e pranimit për vitin
e ri akademik 2018-2019 në të
gjashtë fakultetet e UT-së si
dhe në filialin e tij në Sa-
randë. Mesatarja e tre viteve
të gjimnazit si dhe provimet
e maturës shtetërore janë
baza mbi të cilën do të bëhen
përzgjedhjet e fituesve edhe
për këtë vit. Respektivisht, në
faqen zyrtare të këtij univer-
siteti bëhet me dije se për tu
bërë pjesë e Fakultetit të
Drejtësisë, maturantët du-
het të dinë se 50% të pikëve
do t'i ketë mesatarja e sh-
kollës, ndërsa 50%-in tjetër
do e ketë nota mesatare e
lëndëve Gjuhë dhe Letërsi
Shqipe, Histori, Qytetari,
Ekonomi e Gjuhë e Huaj me
nga 10% secila prej tyre. Por
mesa vihet re, fakultetet i
kanë përcaktuar vetë kriter-
et këtë vit, e rëndësia e me-
satares apo provimeve të
maturës ka vlera të ndry-
shme për programe të ndry-
shme. Kështu, Fakulteti i
Historisë dhe Filologjisë
vlerëson me 80% mesataren
e 3 viteve të shkollës së mes-
me dhe vetëm me 20%
provimet e maturës, ndërsa
për studentët që do pranohen
në Fakultetin e Ekonomisë,
në të gjitha programet ka
50% të pikëve mesataren dhe
50% gruplëndët përkatëse.
Por prej 2 vitesh, maturantët
që dëshirojnë të studiojnë në
një nga institucionet e arsim-
it të lartë duhet të kenë një
mesatare më të lartë se 6-të.
Ndërkohë, në faqen zyrtare
të UT-së, theksohet më tej se
në Fakultetin e Gjuhëve të
Huaja 100% të pikëve i ka
mesatarja e thjeshtë që del
nga mbledhja aritmetike e
notave të tre viteve dhe no-
tave të marra në provimet e
maturës shtetërore pjestuar
me numrin në total të notave
të mbledhura. Ndërsa në
Fakultetin e Shkencave So-
ciale, 50% të pikëve të vlerë-
simit i zë mesatarja e tre
viteve të gjimnazit; 40%

provimet e detyruara të
Maturës Shtetëore si dhe
10% një prej provimeve të
lëndëve me zgjedhje. Ajo çka
shfaqet risi në ndryshim nga
fakultetet e tjera, është
mënyra se si i ka ndarë pikët

e vlerësimit Fakulteti i Sh-
kencave. Në këtë të fundit ka
50% të pikëve ku 25% është
mesatarja e 3 viteve e 25%
provimet e Maturës, ndërsa
50% janë gruplëndët sipas pro-
grameve të studimit.

FAKULTETI I DREJTËSISË
Nota mesatare e përgjithshme (mesatare e thjeshtë) e cila
përbëhet nga nota mesatare e të gjithë viteve të shkollës së
mesme (përfshirë edhe notat e provimeve të maturës shtetërore),
të cilat përbëjnë 50 % të vlerësimit.
Nota mesatare e lëndëve të mëposhtme, të cilat përbëjnë 50 %
të vlerësimit:

a. Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 10 %
b. Histori 10 %
c. Qytetari 10%
d. Ekonomi 10%
e. Gjuhë e Huaj (e parë ) 10%

FAKULTETI I HISTORISË DHE FILOLOGJISË
Kriteret e miratuara nga Universiteti i Tiranës, për pranimet në
ciklin e parë të studimeve për vitin akademik 2018-2019, për
Fakultetin e Histori Filologjisë janë si më poshtë:
- Vlerësohet me 80 % të rezultatit përfundimtar mesatarja

aritmetike e tre viteve të studimit në shkollën e mesme
- Vlerësohet me 20 % të rezultatit përfundimtar mesatarja

aritmetike e lëndëve të Maturës Shtetërore

FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA
Kriteret e miratuara nga Universiteti i Tiranës, për pranimet në
ciklin e parë të studimeve për vitin akademik 2018-2019, për
Fakultetin e Gjuhëve të Huaja janë si më poshtë:
- Mesatare e thjeshtë e cila rezulton nga mbledhja aritmetike e

notave të tre viteve dhe notave të marra në provimet e maturës
shtetërore pjestuar me numrin në total të notave të mbledhura

FAKULTETI I EKONOMISË
Kriteret e miratuara nga Universiteti i Tiranës, për pranimet në
ciklin e parë të studimeve për vitin akademik 2018-2019,për
Fakultetin e Ekonomisë janë si më poshtë:
- ota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet,

përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore (mesatare e
thjeshtë), të cilat përbëjnë 50 % të vlerësimit.

- Nota mesatare e gruplëndëve (për të gjithë vitet gjatë të cilave
shtrihen lëndët, përfshirë notat e maturës shtetërore), të cilat
përbëjnë 50 % të vlerësimit:
a. Matematikë 15%
b. Ekonomi 15%
c. Fizikë 10%
d. Gjuhë e Huaj 10%
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Rreth 3400 rimbursime në masën 100% për fëmijët

Ja cilat janë kategoritë që përfitojnë
çerdhen falas nga Bashkia e Tiranës

Mbillen 200 pemë të
reja në liqenin e Farkës

Rikonstruksioni i fundit i "Osman Myderizi" në 2004, ndërhyrje të pjesshme vjet në gusht

Shembet suvaja në shkollën
9-vjeçare, plagoset mësuesja
Drejtoresha: Gjendja e të lënduarës, e stabilizuar

Voltiza Duro

Në një prej klasave të
shkollës 9-vjeçare
"Osman Myderizi"

në kryeqytet, mëngjesin e
ditës së djeshme, u shemb
suvaja e si pasojë ngeli e
lënduar mësuesja  e
matematikës,  Elbarina
Toshkal lari .  Mësuesja
menjëherë u dërgua në
urgjencën e  Spitali t  të
Traumës e  aktualisht
gjendja e saj paraqitet e
stabilizuar dhe pa dëm-
time në kokë. "Sapo erdha
nga spital i ,  e  mund të
them vetëm se mësuesja
tashmë është shumë mirë.
Kjo është primare në këto
momente",-u shpreh drej-
toresha e shkollës "Osman
Myderizi" ,  Brisida
Çekrezi në një prononcim
për "Gazeta Shqiptare".
Nxënësit e klasës së 9B
(prej të cilëve nuk ka asn-
jë të lënduar) po dëgjonin
shpjegimin e orës së dytë
të mësimit në lëndën e
matematikës,  kur kanë
parë shembjen e suvasë.
Kjo e fundit ka rënë në
kokën e Toshkallarit duke e

rrëzuar në tokë e fëmijët pas
kësaj skene janë ndier të
frikësuar e janë larguar nga
klasa. Ndërkohë në shkollë
ka mbërritur Policia e Sh-
tetit, me atë bashkiake për të
verifikuar klasën ku ndodhi
incidenti e për të konstatu-
ar shkakun e përgjegjësit.

RIKONSTRUKSIONI
Rikonstruksioni i fundit i

shkollës "Osman Myderrizi"
është bërë në vitin 2004, me
ndërhyrje të vogla në mua-
jin gusht të vitit të kaluar
nga ndërmarrja nr.3 e Bash-
kisë së Tiranës. Ndërkaq,
nxënësit kanë bërë me dije

për Top Channel se janë ndi-
er të tronditur e kanë sh-
kuar te mësuesja pasi ajo
është rrëzuar në tokë e mad-
je kanë kontaktuar ambu-
lancën, por sipas tyre nuk
kanë marrë asnjë përgjigje.
Prindërit, pasi kanë marrë
vesh rreth ngjarjes kanë sh-

kuar menjëherë në shkollë
për të parë nëse fëmijët e
tyre ishin mirë apo jo,
ndërkohë që nxënësit e
klasës ku ndodhi shembja e
suvasë, u zhvendosën në një
klasë tjetër për të vijuar
mësimin. Menjëherë pas ng-
jarjes ka reaguar edhe Min-

istria e Arsimit, Sportit e
Rinisë, e cila në deklaratën
e saj për mediat ka theksuar
se nxënësit nuk janë dëmtu-
ar, ndërsa mësuesja është
lënduar lehtë. "Në shkollën
'Osman Myderizi' në Tiranë,
mëngjesin e sotëm, në orën
e parë të mësimit, në një
klasë në katin e 3-të të sh-
kollës, teksa mësuesja po
jepte mësim është shkëpu-
tur një pjesë suvaje nga
tavani dhe ka dëmtuar lehtë
mësuesen. Pas ngjarjes drej-
toresha e shkollës ka dër-
guar drejt urgjencës mësue-
sen e klasës së 9-të, E.T për
të marrë mjekimin e duhur.
Raportohet se asnjë nga
nxënësit që ndodheshin në
klasë nuk ka pësuar dëm-
time nga kjo ngjarje. Ende
nuk dihen shkaqet që çuan
në rënien e suvasë ndërko-
hë ndërmarrja Nr.3 e Bash-
kisë ndodhet në shkollë për
riparimin e dëmeve",- thu-
het në reagimin e ministrisë.

GJENDJA
E MESUESES
"Sapo erdha nga
spitali, e mund të
them vetëm se
mësuesja tashmë
është shumë mirë.
Kjo është primare në
këto momente",-u
shpreh drejtoresha e
shkollës 9-vjeçare
"Osman Myderizi",
Brisida Çekrezi në
një prononcim për
Gazeta Shqiptare.

Gjendja në
klasën IX-b pas

shembjes së
suvasë në
shkollën
"Osman

Myderrizi"

Rreth 3400 rimbur
sime në masën

100% janë dhënë për
fëmijët që shkojnë në
çerdhet publike të
kryeqytetit. Ky mbulim
falas për vogëlushët ësh-
të dhënë nga Bashkia e
Tiranës për disa kategori
të veçanta e sipas Qen-
drës Ekonomike të Zh-
villimit dhe Edukimit të
Fëmijëve, mesatarisht
rreth 232 fëmijë në muaj
kanë frekuentuar falas
çerdhet. Numrin më të
lartë të përfituesve të këtij bonusi e ka kate-
goria e nëna vajzave si dhe familjet që traj-
tohen me ndihmë ekonomike. Por edhe
vogëlushët; prindërit e të cilëve janë me aftësi
të kufizuara apo  ku gratë janë kryefamiljare;

mund të shkojnë falas në
çerdhet e kryeqytetit.
Nga ky benefit mund të
përfitojnë edhe fëmijët
me aftësi të kufizuar apo
fëmija i tretë që merr ulje.
Po ashtu përfitues të rim-
bursimit në masën 50 për
qind janë edhe ato famil-
je që kanë dy fëmijë në
çerdhe publike. Pra, për
familjet që kanë dy fëm-
ijë që frekuentojnë në të
njëjtën kohë çerdhen
apo kopshtin, Bashkia
rimburson në masën

50% faturën e fëmijës së dytë. Për vitin 2017,
janë bërë 4886 rimbursime faturash për këtë
kategori, ku mesatarisht kanë përfituar
frekuentimin e çerdhes me faturë të
përgjysmuar për 407 fëmijë çdo muaj.

Në parkun e liqenit të
Farkës janë mbjellë

edhe 200 pemë të tjera,
gjatë një aksioni tjetër për
gjelbërimin e qytetit. Kry-
etari i Bashkisë së Tiranës,
Erion Veliaj, tha se me in-
vestimet e realizuara në
këtë zonë, por edhe me
pemët e mbjella gjatë këty-

re muajve, liqeni i Farkës po
shndërrohet në destinacion
argëtimi dhe frymëmarrje e
dytë për qytetin e Tiranës.
"Sot jemi në cepin tjetër të
liqenit të Farkës. Njerëzit
kanë parë hyrjen, ku është
punuar shumë, por tani e
kemi zhvendosur hartën e
ndërhyrjeve edhe në fundin

tjetër, që është më pranë
zonës së fshatit, ku shumë
banorë të zonës kanë bash-
këpunuar dhe thonë: për sa
kohë që e dimë që nuk do
ndërtohen pallate buzë
liqenit, më mirë na e gjel-
bëroni. Sot i kemi dhënë
qytetit një total prej 200
pemësh", - tha Veliaj.

INVITATION TO TENDER
The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing
Technical cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.
GIZ Kosovo invites Bidders to submit, free of charge, and without obligation on part of GIZ, a bid
on the basis of the following terms and conditions. Non-conformity with all conditions mentioned
could lead to the exclusion of the bid. Bids for each lot should be submitted in the requested
quantity including transport per destination. Partial or incomplete bids may be considered non-
responsive. Bid evaluations and contract awards will be made on individual lot basis.

Additional Requirements:

The Bidder shall submit along with the quotation the following information and copies of documents:

 Technical specifications i.e. product catalogue, images where applicable
 Company profile and legal documents
 Reference-letters linked to similar supplies

If interested, please submit your complete proposal together with the above documents in a
SEALED ENVELOPE, clearly indicating the NAME, and Tender Reference number via post or in
person at:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Anton Çetta No. 1
1000 Pristina
Republic of Kosovo

General purchase conditions and procurement procedures of GIZ do apply.
Bidders are not allowed to contact or discuss any aspect of the tender with GIZ before closing
of the tender as it will lead to automatic disqualification. Clarification requests must be sent by
e-mail to procurement.kosovo@giz.de before 25 February 2018.

 
ITEMS IN LOTS 

Lot 1. Compost Bins  
Lot 2. Trommel sieve 
Lot 3. Front end loading spoon for tractor  
Lot 4. Packaging machine for compost bags 

 
 
 
SPECIFICATIONS 

 
ON DEMAND: Send a request for tender documents via email with 
reference number GIZ/91115373 in the subject line to: 
procurement.kosovo@giz.de 
 
 
The responsible GIZ officer will provide you with tender documents 

TENDER REF. GIZ/ 91115373 
CLOSING DATE February 27, 2018 at 16:00. 
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Majtas:
Eduard Alikaj

Djathtas:
 Makina e djegur

AKTUALITET

SITUATA
DROGE DHE ATENTATE



Dyshime se ngjarja është e qëllimshme, ja dy pistat që po hetohet

Digjet makina e biznesmenit në Vlorë,
Alikaj: Nuk kam konflikte me asnjë

"I vetmi dyshim është interesimi im kritik kundrejt politikëbërjes"

Alikaj u akuzua për vrasje me dashje, e mbetur në tentativë

Sherri me thika për parkingun me
pagesë në 2016, ja si nisi konflikti

Ina Allkanjari

Një automjet tip
"Benz" ML është
djegur mesnatën e

së dielës në qendër Vlorës,
teksa ishte e parkuar. Mëso-
het se makina, e cila u përf-
shi nga flakët është në pronë-
si të biznesmenit Eduard
Alikaj. Paraprakisht dysho-
het se zjarrvënia është e
qëllimshme, por ende nuk
dihen autorët dhe motivet.
Ndërkohë në një prononcim
për "Gazeta Shqiptare", Alikaj
shprehet se nuk ka dijeni se
kush mund të jenë autorët,
pasi  nuk ka konflikte me as-
një person. Ai thekson se i
vetmi dyshim është interesi-
mi i tij kritik dhe opozitar
kundrejt politikë bërjes dhe
vetë politikanëve.
NGJARJA

Më datë 12.02.2018, rreth
ora 01:00, në lagjen "Hajro
Çakërri", në vendin e quaj-
tur Xhamia, është djegur
pjesërisht, automjeti "Benz"
tip 'Fuoristradë ML', me tar-
ga AA 777 KP, në pronësi të
shtetasit Eduard Alikaj.
Mësohet se Alikaj është bi-
znesmen ndërtimi në
Vlorë. I pyetur nga "Gazeta
Shqiptare", Alikaj u shpreh
se nuk ka konflikte me asn-
jë person dhe se nuk ka dije-
ni se kush mund të jenë au-
torët. "Nuk kam asnjë dy-
shim në persona. Nuk kam
konflikte. I vetmi dyshim
është interesimi im kritik
dhe opozitar kundrejt poli-
tikë bërjes dhe vetë politi-
kanëve. Kjo mund të jetë
arsyeja e vetme për këtë
kërcënim. Shkrime kanë
qenë të shumta. Në të gjitha
krahët politike",-u shpreh
Alikaj. Në lidhje me ngjar-
jen ai theksoi se u lajmërua
nga persona, të cilët panë
edhe autorin po nuk
mundën ta identifikojnë
pasi ishte me kapuç në kokë

dhe u largua me shpejtësi.
"Makina ishte poshtë sh-
tëpisë në qendër të qytetit,
pranë Xhamisë. Flaka është
venë nëpërmjet benzinës
duke malaksur pjesën midis
xhamit dhe kofonit. Ka pa-
sur dëmtime të vogla. Plas-
tika të shkrira. Policia e
zjarrfikësit kishin ndërhyrë
në kohë të lajmëruar nga
persona që panë edhe perso-
nin me kapuç e biçikletë të

largohej me shpejtësi. Ata
më lajmëruan edhe mua",-
tha biznesmeni. Ndërkohë
hetimet e policisë së Vlorës
janë përqendruar në dy pis-
ta. E para, është ajo e një
konflikti të ndodhur në dh-
jetor të 2016-ës, ku Alikaj u
përfshi në një sherr me
punonjësit e një parkingu
ku u gjakos dhe përfundoi
në pranga. Në lidhje me këtë
konflikt Alikaj tha se është

i mbyllur dhe dyshimi tek ai
është zero. "Makina ishte
poshtë shtëpisë në qendër të
qytetit, pranë xhamisë. Fla-
ka është venë nëpërmjet
benzinës duke malaksur
pjesën midis xhamit dhe ko-
fonit. Ka pasur dëmtime të
vogla. Plastika të shkrira.
Policia e zjarrfikësit kishin
ndërhyrë në kohë të
lajmëruar nga persona që
panë edhe personin me

kapuç e biçikletë të largo-
hej me shpejtësi. Ata më
lajmëruan edhe mua",-tha
biznesmeni. Ndërsa pista e
dytë ka të bëjë me një sta-
tus të publikuar në profilin
e tij në "Facebook" pak orë
para se t'i digjej mjeti. Me
anë të këtij statusi biznes-
meni denoncon ndërtimin e
inceneratorit të Elbasanit
dhe thotë se për shkak të
lidhjeve të ngushta nga
xhepat e popullit janë
vjedhur plot 26 milionë
euro. Kujtojmë që Alikaj
është një person mjaft aktiv
në rrjetet sociale sidomos
për çështje të aktualitetit.
Sakaq burime nga policia
konfirmojnë se kamerat e
sigurisë në objektet pranë
vendit të ngjarjes kanë

kapur momentin kur një
person i maskuar në
biçikletë largohet nga zona.
Ndërsa grupi hetimor po
punon për përcaktimin e
plotë të shkaqeve të djegies
së mjetit.
STATUSI NË
"FACEBOOK"
INCENERATORI I
ELBASANIT

Iu dhanë për ta ndërtuar
një personi pa lidhje (apo
lidhje të "ngushtë"), 26 mil-
ionë euro nga lekët e popul-
lit. Na shpjeguan se do hiqte
plehrat dhe do gjeneronte
korrent, por plehrat janë
akoma në parlament dhe
këta, për korrentin, japin
leje ndërtimi hidrocen-
tralesh mbi lumenjtë e
mrekullueshëm. Na
shpjeguan se ishte
teknologji e pastër (avull),
por personat e zonës që e
përjetojnë, thonë se prod-
hon re të zeza tymi, si shpir-
ti i atyre që e lejojnë. Pre-
tenduan nga bashkia, që të
gjitha plehrat të dërgo-
heshin atje, dhe riciklimi të
bëhej atje, duke ndaluar
fukarenjtë të "rrëmbenin"
nga koshat plastikën, meta-
let, kartonët, apo ndonjë
copë bukë të mbetur. Tani
ankohen se populli nuk
prodhon plehra mjaf-
tueshëm për ta mbajtur
gjithmonë ndezur, dhe rin-
dezja e furrit ka kosto të
madhe (këtë kosto men-
dojnë t'ia faturojnë qever-
isë, popullit), por populli i
shkretë është në krizë edhe
në prodhimin e plehrave,
ngaqë nuk konsumon mjaf-
tueshëm. A u bë një studim
i mirëfilltë kur u dha leja e
ndërtimit, dhe me të paratë
e popullit?!

A do vazhdojë ky gabim
(i provuar), duke ndërtuar
incenerator të tjerë, d.m.th.
duke shpenzuar akoma nga
paratë e popullit?!

Më datë 15.12.2016, në
lagjen "29 Nëntori"

pas një konflikti midis
palëve për shkak të
parkimit të automjetit, sit-
uata është agravuar deri
në përdorimin e mjetit pre-
rës "thikë", ku kanë mbe-
tur të plagosur tre
vëllezërit Fitim, Celo dhe
Edison Veizaj, punonjës të
"TIS Park shpk". Gjithash-
tu, nga ky konflikt ka mbe-
tur i dëmtuar fizikisht
edhe një nga personat e ar-
restuar, shtetasi Eduard
Alikaj. Ky i fundit kishte

parkuar mjetin e tip "ML"
me targaAA 777 KP dhe
kishte refuzuar të bënte pag-
esën prej 50 lekësh në orë.
Alikaj është konfliktuar filli-
misht me njërin nga
vëllezërit, debat i cili ka për-
funduar me konfrontim fiz-
ik, më pas të thirrur nga i
vëllai janë afruar edhe dy
vëllezërit e tjerë, të cilët
kanë qenë duke konsumuar

kafe në një bar aty pranë
duke agravuar situatën
deri në përdorimin e
mjeteve prerëse. Në lidhje
me këtë ngjarje ranë në
pranga Eduard Alikaj së
bashku me kunatin e tij,
Hënes Dalipaj. Ata u aku-
zuan për veprën penale
"Vrasje me dashje, e mbe-
tur në tentativë, e kryer
në bashkëpunim".

NJOFTIM ANKANDI

Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima, në datë 26/02/2018, ditën e
Hënë, ora 16,00,  përfundon ankandin e ri (të parë), për shitjen e pasurisë
së paluajtshme të llojit “Apartament” me sipërfaqe 34,8m2, e ndodhur në
Bilisht, Bashkia Devoll në vlerën 1.840.000 lekë. Pasuria është lenë garanci
nga debitorët z.Genci Sami Berberi  banues në Bilisht, Bashkia Devoll, për
detyrimin ndaj kreditorit Fatmir Ymer Kutrolli.
Ankandi zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga
« Avni Rustemi », nr.31 .k,1. Korçë. Kontakt  Cel.0674044666, e-mail.
simaartan@yahoo.com

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :

“Toke Are truall nr pasurie 222/11, vol 4 , faqe 83  ne Zonen Kadastrale  3652   ndodhur ne
fshatin Trush , Njesia Administrative Berdice , bashkia Shkoder
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte
në vleren 463,680 ( katerqind e gjashtedhjete e tremije e gjashteqind e tetedhjete) leke

Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  15.02.2018  ora 16.16 ne Zyren e
permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se
rrethit Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit
10 % te vleres si garanci ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie 41064051, ose ne
Tirana Bank me nr IBAN  AL74 2065 1017 0000 6
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Shoqërohen tre persona në polici, ka dyshime se trafikantët janë shtetas shqiptarë

Vlorë, gjendet një makinë në det
dhe 500 kg kanabis në një gomone
Dyshime se destinacioni i drogës ishte Italia

"E mora mjetin të ngarkuar dhe të vulosur"

Tentoi të trafikonte me kamion 11 kg heroinë
nga porti i Durrësit, shoferi mohon akuzat

Humb jetën polici i qarkullimit
rrugor në krye të detyrës,

dyshohet atak kardiak

Një polic i qarkullimit
rrugor ka humbur

tragjikisht jetën në krye
të detyrës në zonën e Te-
pelenës. Report Tv mësoi
se ka ndërruar jetë polici
Ilir Divintari, i cili është
paraqitur në spitalin e
Gjirokastrës me kriza të
forta në kraharor. Sapo ka
mbërritur në spital oficeri
i policisë ka dhënë shpirt
në prani të mjekëve. Ende
nuk dihen arsyet që sh-
kaktuan vdekjen e oficer-
it, por nga informacionet
e para dyshohet për atak
kardiak. Ndërkohë, mjekët
po kryejnë analizat e
nevojshme për të zbuluar
shkaqet e vdekjes.

KG KANABIS
Policia e Vlorës, ajo kufitare në bashkëpunim edhe me
Delta Force gjetën një gomone të mbushur me drogë në
afërsi të Petroliferes. Mendohet se në gomone janë gjetur
rreth 500 kg kanabis sativa, e cila nuk mbërriti ne
destinacionin e parashikuar, në Itali.500

Ina Allkanjari

Një automjet me targa
italiane është gjetur
e braktisur mëngjes-

in e djeshëm në bregdet, në
vendin e quajtur plazhi i
vjetër në Vlorë. Ishin ban-
orët e zonës ata që pikasën
mjetin tip "Jeep" me targa
BG 643GX. Braktisja e mjetit
në ujë ngriti dyshime të for-
ta se ai mund të jetë për-
dorur për të tërhequr ndon-
jë gomone apo skaf. Unifor-
mat blu vijuan kontrollet
pas evidentimit të mjetit dhe
pas orësh të tëra verifikime
nga toka dhe deti, policia e
Vlorës, ajo kufitare në bash-
këpunim edhe me Delta
Forcë gjetën një gomone të
mbushur me drogë në afërsi
të Petroliferes. Dyshohet se
gomonia tërhiqej nga mjeti
që u gjet i zhytur. Nga he-
timet e para dyshohet se
makina ngeci në det në mo-
mentin që po transportonte
për në breg gomonen me
karel. Pasi makina u zhyt në
det, trafikantët kanë larguar
gomonen dhe karelin, por
nuk kanë arritur që të për-
fundojnë planin për shkak
edhe të motit të keq. Gomo-
nia është e gjatë 5 metra dhe
ndodhej afro 1 km larg
mjetit tip "Jeep" të zhytur.
Gomonia ka qenë e tejm-
bushur me drogë, mendohet
rreth 500 kg kanabis sativa,
e cila nuk mbërriti në desti-
nacionin e parashikuar, në
Itali. Mësohet se mjeti ujor
kishte pësuar avari dhe ish-
te braktisur pranë zonës së
petroliferes nga trafikantët,
të cilët më pas mundën të
arratiseshin. Gomonia me
një motor ishte e mbuluar
me një qese jeshile për të

mos rënë në sy të heliko-
pterëve kur lëvizte në det.
Në gomone veç lëndës
narkotike të dyshuar
kanabis sativa u gjet dhe u
sekuestrua po ashtu kar-
burant, ushqime dhe ujë i
pijshëm, çka forcon dy-
shimet se mjeti do të kryente

udhëtim të gjatë. Ndërkohë
të dhëna të rëndësishme për
hetimin mësohet se janë gje-
tur edhe në makinën me tar-
ga italiane BG 643GX. Bëhet
me dije se grupi hetimor ka
gjetur në mjetin e braktisur
dokumentet e një shtetasi
shqiptar. Agjencitë shqiptare

shmangën një tentativë të
trafikut ndërkombëtar të
lëndëve narkotike, por oper-
acioni që ende vijon pasi deri
tani nuk janë identifikuar
autorët. Gjithashtu, mëso-
het se 3 persona janë sho-
qëruar në polici, për t'u pye-
tur rreth ngjarjes. Unifor-

mat blu kanë dyshime se
trafikantët janë shtetas sh-
qiptarë.
HETIMI

Më datë 12.02.2018, në
lagjen "1 Maji", në zonën e
quajtur plazhi i vjetër, shër-
bimet e Policisë së
DVP.Vlorë, ato të Kufirit dhe
Delta Forcë në vijim të kon-
trollit të vijës bregdetare të
nisur mbrëmjen e djeshme
nga toka dhe deti mbi bazën
e informacioneve të marra në
rrugë operative për një ten-
tativë për trafik të lëndëve
narkotike, kanë gjetur të zhy-

63-vjeçari, Bujar Shazi
vari, personi i arrestu-

ar mbrëmjen e së dielës
për trafikun e afro 11 kilo-
gramëve heroinë nga por-
ti i Durrësit, ka mohuar
ditën e djeshme lidhjen e
tij me këtë histori. Shazi-
vari, shoferi i kamionit,
është marrë në pyetje nga
oficerët e policisë. Mëso-
het se 63-vjeçari ka mo-
huar akuzat duke sqaruar
se ai e ka marrë mjetin të
ngarkuar dhe vulosur. Por
kjo dëshmi nuk ka bindur
shumë grupin hetimor
pasi lënda narkotike është
gjetur në kabinën e shof-
erit. Policia Kufitare e Dur-
rësit bllokoi ditën e diel
rreth 11 kilogram lëndë
narkotike e dyshuar hero-
inë, e cila kishte destina-
cion Italinë. Bëhet me dije
se Heroina ishte fshehur
në një kamion me targa
'AA 943 OO' që po trans-
portonte qese plastmase.
Uniformat blu arrestuan

në flagrancë shtetasin Bujar
Shazivari, 63 vjeç, i cili drej-
tonte kamionin. Uniformat
blu deklaruan se sekuestri-
mi i drogës u bë falë kon-
trolleve intensive për paran-
dalimin dhe goditjen e
trafikut të lëndëve narko-
tike, bazuar në informacio-
net e marra në rrugë opera-
tive në bashkëpunim me

Agjencitë e tjera ligjzbat-
uese. Ndërkohë gjatë kon-
trollit të imtësishëm me qen
antidrogë dhe fibroskop, re-
zultoi se në kabinën e kami-
onit MAN me targë AA 943
OO, nën krevatin e shoferit,
në një vend të fshehtë u
gjetën disa pako me lëndë të
dyshuar heroinë. Mësohet
se në vendngjarje mbërriti
menjëherë grupi hetimor
dhe specialistët e Sektorit të
Hetimit të Narkotikëve në
Drejtorinë Vendore të Poli-
cisë Durrës. Nga kontrolli u
gjetën 10 pako të mëdha dhe
një pako e vogël. Brenda tyre
kishte lëndë narkotike të dy-
shuar heroinë dhe është
sekuestruar në cilësinë e
provës materiale. Do të kry-
het dhe peshimi i saj. Kamio-
ni ishte me ngarkesë me qese
plastmase me destinacion
Firenzze, Itali. Grupi hetimor
po vijon punën për zbardhjen

SHOFERI
63-vjeçari, Bujar
Shazivari është
marrë në pyetje
ditën e djeshme nga
oficerët e policisë
duke sqaruar se ai e
ka marrë mjetin të
ngarkuar dhe
vulosur. Por kjo
dëshmi nuk ka
bindur shumë grupin
hetimor pasi lënda
narkotike është
gjetur në kabinën e
shoferit.

e plotë të kësaj ngjarje, iden-
tifikimin dhe kapjen e per-
sonave të tjerë të përfshirë
në këtë trafik. Njëkohë-
sisht është shkëmbyer in-
formacion me homologët
italianë për të zhvilluar
hetime të përbashkëta në
lidhje me këtë rast.

tur rreth 20 metra brenda në
det një mjet tip "Jeep", me
targa të huaja. Gjithashtu, po
në vijim të kontrollit për
gjetjen e mjetit lundrues, në
afërsi të vendit të quajtur
Petroliferë nga shërbimet
policore është gjetur një mjet
lundrues tip gomone me
gjatësi rreth 5 metra dhe me
një sasi lënde narkotike në
brendësi. Grupi hetimor po
vijon punën për zbardhjen e
plotë të kësaj ngjarje dhe
identifikimin e kapjen e sh-
tetasve të përfshirë në këtë
veprimtari kriminale.

Makina e gjetur në bregdet Gomonia me drogë

Droga e
sekuestruar

në kamion

Gomonia me drogë
e kapur në afërsi të

Petroliferes, Vlorë
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Bisedimet me zyrtarët kroatë, presidenti serb: S'do të jenë të lehta

Vuçiç vizitë zyrtare në Kroaci
për uljen e tensioneve

Presidentja Kitaroviç: Të tejkalojmë konfliktet

SHKURT

Tronditet Greqia,
bombë artizanale

gruas së politikanit
të njohur

Në orët e para të
mëngjesit të djeshëm ka
ndodhur një ngjarje e
rëndë që ka tronditur
Athinën. Një bombë arti-
zanale ka shpërthyer në
biznesin e bashkëshortes
së politikanit grek, kry-
etar i partisë opozitare
"Demokracia e Re", Kyri-
akos Micotakis. Mediat
greke kanë raportuar se
sulmi ka ndodhur rreth
orës 03.00 të mëngjesit
dhe kanë dhënë detaje
mbi bombën artizanale, e
cila ishte e përbërë prej
një kallëpi dinamit dhe
disa bombola gazi, të
lidhura me një sahat. Për
fat të mirë nuk ka pasur
viktima ndërsa janë
regjistruar disa dëme
materiale sa i takon fas-
adës së  godinës.  Dy-
shimet e para janë për
një kat terrorist. Nga ana
tjetër,  autoritetet  be-
sojnë se akti u krye prej
g rupeve anarkiste,  të
cilat ,  kohët  e  fundit
kanë kërcënuar bash-
këshorten e Micotakis-it.
Mareva Grapovski-Mico-
taki është bërë objekt
sulmesh politike edhe
prej qeverisë, për shkak
të implikimit të emrit të
saj në blerje pronash dhe
transaksionesh bankare
të dyshimta.

Zv/presidenti ameri-
kan: SHBA dhe Koreja

e Jugut, unike në
politikën ndaj Veriut

Mike Pence, zëv-
endëspresidenti ameri-
kan, ka thënë se vendi i
tij  dhe Koreja Jugore
mbeten unike në poli-
tikën e tyre ndaj Koresë
Veriore, me gjithë një
zbutje të qartë aktuale të
raporteve ndërmjet dy
Koreve. Zoti Pence
mbrëmë tha se presiden-
ti jugkorean, Moon Jae-
in, është pajtuar për
"nevojën për ta vazhduar
izolimin e Koresë Veriore
në mënyrë ekonomike
dhe diplomatike, derisa
ajo të tërhiqet nga pro-
grami i vet atomik dhe i
raketave balistike". Pence
dhe Moon kanë biseduar
ndërsa zyrtari i lartë
amerikan qëndronte për
vizitë në Lojërat
Olimpike Dimërore në
Pjonçang të Koresë
Jugore. Duke folur para
gazetarëve në aeropla-
nin, Air Force Two, gjatë
kthimit të tij në Shtetet
e Bashkuara, Pence tha
se të dy vendet "vazh-
dojnë të qëndrojnë fu-
qishëm" dhe t'i koordi-
nojnë përpjekjet kundër
Koresë Veriore. Sipas tij,
për një strategji të ngjas-
hme me Shtetet e Bash-
kuara dhe Korenë
Jugore, është e përkush-
tuar edhe Japonia.

Policia kosovare: Janë vrarë 75 shqiptarë, 196 janë ende në Siri

Largohet nga Gjermania për t'iu
bashkuar ISIS, vritet shqiptari në Siri

Aksidenti jashtë territorit të Moskës, vdesin 71 pasagjerë

Rrëzohet aeroplani rus, komiteti hetues:
Nuk ishte i dëmtuar para se të përplasej

Vijon të rritet numri i
viktimave në luftën e

zhvilluar në Siri. Kësaj rad-
he është vrarë një tjetër sh-
qiptar me iniciale K.A. nga
Pestova e Vushtrrisë. Ai
është viktima e radhës nga
Kosova në luftën e Sirisë. Si-
pas portalit kallxo.com, or-
ganet e rendit janë njoftu-
ar se kosovari është vrarë
me 2 shkurt. Këto burime
kanë bërë të ditur se shqip-
tari nga Vushtrria jetonte
në Gjermani nga ku i ish-
te bashkuar luftëtarëve në

Siri. Vrasja e tij shënon vde-
kjen e 75 të shqiptarëve nga
Kosova në konfliktin e Sirisë
dhe Irakut. Të dhënat e poli-
cisë tregojnë se në zonën e
konfliktit janë duke qëndru-
ar 196 qytetarë nga Kosova
prej të cilëve 95 fëmijë dhe 40

gra. Para vrasjes së shqiptarit
nga Kosova është raportuar
edhe për shumë kosovarë të
tjerë, ndër ta edhe Lavdrim
Muhaxheri. Madje për këtë të
fundit ishin hapur dyert e
mortit ku kishin marrë pjesë
edhe anëtarë të BIK-ut.

Ndërkohë, në Siri vazhdojnë
të qëndrojnë akoma shumë
kosovarë. Kosova është rendi-
tur një ndër shtetet me num-
rin më të madh të qytetarëve
që iu janë bashkuar ISIS kra-
hasuar me numrin e
përgjithshëm të banorëve.

Pas më shumë se pesë
vitesh krize mar
rëdhëniesh mes Ser-

bisë dhe Kroacisë, ditën e
djeshme Aleksandar Vuçiç,
presidenti i Serbisë, nisi një
vizitë të rëndësishme dy di-
tore në Zagreb. Kjo shënonte
vizitën e parë e kreut të sh-
tetit serb në Kroaci, pas
shumë vitesh. Ndërkohë që
pritet që homologia e tij,
Kolinda Grabar Kitaroviç dhe
kryeministri, Andrej Plenk-
oviç të zhvillojnë bisedime
për uljen e tensioneve të mar-
rëdhënieve mes dy ish-repub-
likave jugosllave, për një per-
spektivë më të mirë për të
zgjidhur të paktën disa nga
çështjet e hapura midis Beo-
gradit dhe Zagrebit. Vuçiç ka
pranuar ftesën e Kitaroviç
duke u fokusuar në dëshirën
për të kapërcyer mosmar-
rëveshjet historike që vazh-
dojnë të mbajnë peng mar-
rëdhëniet Kroaci-Serbi dhe
për të hapur një faqe të re për
të dyja vendet. Gjithashtu,
Vuçiç ka planifikuar të tako-
het edhe me përfaqësuesit e
pakicës serbe në Kroaci si dhe
të vizitojë parlamentin kroat.
Sipas raportimeve të zyrës
presidenciale kroate, pritet të
zhvillohen bisedime mbi çësh-
tjen e ndarjes së informacion-
eve të personave që ende kon-
siderohen të humbur gjatë
konfliktit të viteve '90, kthimi
i pasurive kulturore nga Ser-
bia, dhe statusi i pakicës dhe
kufiri në Danub.

Gjithashtu, presidenti serb
pritet të takojë edhe kryemi-
nistrin kroat dhe kryepar-
lamentarin, Gordan Jandrok-
oviç. Vuçiç po ashtu pritet të
takohet edhe me përfaqësues
të tjerë dhe liderë religjiozë.
Marrëdhëniet bilaterale kanë
qenë të tensionuara që nga
shpallja e pavarësisë së Kroa-
cisë më 1991. Dhjetëra veter-
anë të luftës dhe nacionalistë
kanë protestuar kundër
Vuçiçit, i cili njihet si nacio-
nalist nga periudha e luftës,
por që tani e prezanton veten
si reformist pro-evropian.
Bashkimi Evropian ka thënë
se Serbia duhet të krijojë mar-
rëdhënie të mira fqinjësore
nëse dëshiron t'i bashkohet
bllokut të BE-së dhe si duket
sjellja e tij politike me fqinjët
po tregon një përpjekje për të
bërë një hap të tillë. Ndërko-
hë që në datën 6 shkurt 2018,
në fjalën e mbajtur në parla-
mentin europian përkrah
kryeministrit të Kroacisë,
presidenti i KE, David Junck-
er, deklaroi se nuk do të ketë
zgjerim të Bashkimit Europi-

Një avion An-148 rus
ishte nisur për në

malet Urale, ndërsa u për-
plas në tokë vetëm pak
minuta pasi ishte ngritur
në ajër. Kamerat e sigurisë
së një objekti pranë zonës
ku ndodhi aksidenti kanë
fiksuar momentin e për-
plasjes ku duket se avioni
ka shpërthyer në flakë gji-
gante. Aeroplani me
pasagjerë që u rrëzua jas-
htë territorit të Moskës
nuk ishte dëmtuar dhe ka
shpërthyer pasi është rrë-
zuar në tokë, ka thënë
agjencia më e lartë e shtetit
për hetime. Në videon e pub-
likuar nga mediat në Rusi
dhe Serbi nuk ka pamje të
qartë, mirëpo në të duket
një shpërthim i madh, i cili
solli edhe 71 viktimat. Sipas
teknikëve të aeroportit,
aeroplani që u rrëzua ishte
kontrolluar dje në Penza
dhe sipas tyre të tilla kon-

trolle bëhen çdo dy ditë. Ata
nuk e kanë të qartë se cilat
kanë mundur të jenë shkaqet
e rrëzimit pasi sipas raporteve
aeroplani ishte në rregull.
Ministria ruse e situatave
emergjente njoftoi se kishte
dërguar ekuipazhin në ven-
din e rënies së avionit. Buri-
mi i shërbimit të urgjencës
thotë se kushtet e këqija të

motit, gabimet e pilotëve ose
dështimet teknike mund të
jenë shkaku i aksidentit. Ky
burim shtoi se, megjithatë,
kushtet e motit nuk ishin aq
të këqija. Ndryshe, aeroplani
me 65 pasagjerë dhe 6 anëtarë
të ekuipazhit fluturoi në qyte-
tin Orsk dhe u rrëzua në kufi
me Kazakistanin. Përmes një
deklarate, Komitetit Hetues

ka thënë se nuk ka pasur
zjarr kur është përplasur
aeroplani. Në këtë incident
kanë vdekur të 71
pjesëtarët që kanë qenë në
aeroplan. "Jemi të bindur se
në momentin e rrëzimit, në
aeroplan nuk ka pasur
zjarr", është thënë në dek-
laratë. "Shpërthimi ka
ndodhur pasi aeroplani ësh-
të rrëzuar". Zyrtarët kanë
thënë se nuk besojnë që
ndonjë akt terrorist të ketë
rrëzuar aeroplanin, mirëpo
nuk kanë njoftuar për sh-
kakun e mundshëm. Komi-
teti Hetues ka thënë se au-
toritetet do të konsiderojnë
"të gjitha teoritë" dhe do të
hetojnë të gjitha anët që lid-
hen me fluturimin, duke
përfshirë edhe nivelin e ek-
speriencës së punëtorëve.

an me shtete nga Ballkani
Perëndimor, derisa të zgjidhet
konflikti midis Kroacisë dhe
Sllovenisë për kufirin. Kroacia
është tashmë anëtare e BE-së.
Përmes një mesazhi në Twit-
ter, presidenti Kitaroviç ka
thënë se ka ftuar homologun e
tij serb, "me qëllim të mirë ash-
tu që të dyja vendet të kenë
dëshirë për të tejkaluar konf-
liktet dhe ngjarjet që na
mbajnë peng në të kaluarën
dhe të vazhdojmë tutje duke
lejuar zhvillim për popullin
dhe shtetet tona". Duke konfir-
muar ftesën, Vuçiç ka thënë se
bisedimet e tij me zyrtarët
kroatë, "nuk do të jenë të leh-
ta, mirëpo jam i bindur se do të
jenë mira si për Kroacinë ash-
tu edhe për Serbinë".

Aleksandar
Vuçiç me

homologen
Kolinda Grabar

Kitaroviç
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Ministri i Energjetikës në "Studio e Hapur": Akuzat ndaj meje, thashetheme

HEC-et mbi Osum, Gjiknuri: Nuk ndërtohet
nëse bie në kundërshtim me mjedisin

"Asnjë projekt në zonë të mbrojtur. S'kam dijeni për manipulime"

PROJEKTI I HEC-ve
INTERVISTA

Ministri i Infrastruk
turës dhe En
ergjisë, Damian

Gjiknuri ka folur për çësh-
tjet më të nxehta të ditëve
të fundit. Në emisionin "Stu-
dio e Hapur" me Eni Vasi-
lin në "News24", ministri
Gjiknuri tha se nuk ka dije-
ni nëse ka manipulim në
projektet për HEC mbi lu-
min Osum. Sipas tij, leja e
ndërtimit është dhënë në
vitin 2016, dhe vlerësimi i
ndikimit në mjedis është
bërë nga agjencitë për-
katëse.

Deputeti Shehaj ju kaDeputeti Shehaj ju kaDeputeti Shehaj ju kaDeputeti Shehaj ju kaDeputeti Shehaj ju ka
akuzuar ju dhe ministrinakuzuar ju dhe ministrinakuzuar ju dhe ministrinakuzuar ju dhe ministrinakuzuar ju dhe ministrin
Ahmetaj  se  keni  kryerAhmetaj  se  keni  kryerAhmetaj  se  keni  kryerAhmetaj  se  keni  kryerAhmetaj  se  keni  kryer
telefonata me persona qëtelefonata me persona qëtelefonata me persona qëtelefonata me persona qëtelefonata me persona që
janë në hetim. Ka gjë tëjanë në hetim. Ka gjë tëjanë në hetim. Ka gjë tëjanë në hetim. Ka gjë tëjanë në hetim. Ka gjë të
vërtetë?vërtetë?vërtetë?vërtetë?vërtetë?

Meqë unë isha në
Amerikë, dikush do të dilte
të hidhte një shashke këtej
nga Shqipëria. Është njësoj
si të them unë sipas thash-
ethemeve që Shehaj ka
paguar 800 mijë euro apo 1
milion euro, siç thonë, për
t'u bërë pjesë e listës së PD
në Vlorë. Unë s'jam në bi-
znesin e thashethemeve,
këto janë për humor se u
mësuam se me Habilajt
thanë që jam hetuar, faktet
janë aty, nëse ka ndonjë gjë
bujrum, le të hetohem, por
kam frikë se gjithçka mbe-
tet në kuadër të thasheth-
emeve, s'kam ndonjë lidhje
me çështjen në fjalë.

Do t ' i  përgjigjeniDo t ' i  përgjigjeniDo t ' i  përgjigjeniDo t ' i  përgjigjeniDo t ' i  përgjigjeni
kërkesës së opozitës përkërkesës së opozitës përkërkesës së opozitës përkërkesës së opozitës përkërkesës së opozitës për
interpelancë për incener-interpelancë për incener-interpelancë për incener-interpelancë për incener-interpelancë për incener-
atorët?atorët?atorët?atorët?atorët?

Unë e kam për detyrë
këtë gjë, dhe do të
përgjigjem. Edhe pse unë i
jam përgjigjur me shkrim
opozitës për kërkesat për
këtë çështje.

Opozita e ka ngritur siOpozita e ka ngritur siOpozita e ka ngritur siOpozita e ka ngritur siOpozita e ka ngritur si
një çështje të rëndësishmenjë çështje të rëndësishmenjë çështje të rëndësishmenjë çështje të rëndësishmenjë çështje të rëndësishme
për inceneratorët. Si ësh-për inceneratorët. Si ësh-për inceneratorët. Si ësh-për inceneratorët. Si ësh-për inceneratorët. Si ësh-
të e mundur që një persontë e mundur që një persontë e mundur që një persontë e mundur që një persontë e mundur që një person
i vetëm të jetë për tre in-i vetëm të jetë për tre in-i vetëm të jetë për tre in-i vetëm të jetë për tre in-i vetëm të jetë për tre in-
ceneratorët?ceneratorët?ceneratorët?ceneratorët?ceneratorët?

Unë nuk dua të hyj te pje-
sa si janë bërë këto proce-
dura. I janë nënshtruar
Kontrollit të Lartë të Sh-
tetit, dhe, mos gaboj, edhe
ndonjë lloj hetimi adminis-
trativ. Inceneratori i Fierit
dhe i Elbasanit janë marrë
përsipër për t'u ndërtuar
nga buxheti i shtetit. Ndër-
tohet nga kompania private
futet ne operim, i dorëzohet
pastaj bashkisë, e cila ësh-
të pronari final.

200 mln euro janë për tre200 mln euro janë për tre200 mln euro janë për tre200 mln euro janë për tre200 mln euro janë për tre
inceneratorët. Është nor-inceneratorët. Është nor-inceneratorët. Është nor-inceneratorët. Është nor-inceneratorët. Është nor-
male kjo?male kjo?male kjo?male kjo?male kjo?

Këto para shlyhen në vite
me paratë e shtetit, dhe në
fund pronësia i kalon sh-
tetit. Buxheti i shteti del
garant për bashkitë nëse
ato nuk arrijnë të shlyejnë
detyrimet. Pra, nëse nuk
garantohet minimumi i sa-
sisë së nevojshëm të
mbetjeve, apo nuk kanë
para për të paguar tarifën
për metër kub, për mbetjet

që do të trajtohen aty. Në
Fier ka filluar puna për
ndërtimin e inceneratorit,
por ka pasur disa problem-
atika me banorët aty.

Do t'i hapni rrugë im-Do t'i hapni rrugë im-Do t'i hapni rrugë im-Do t'i hapni rrugë im-Do t'i hapni rrugë im-
portit të mbetjeve?portit të mbetjeve?portit të mbetjeve?portit të mbetjeve?portit të mbetjeve?

Shqipëria e ka marrë një
vendim për një çështje të
tillë është e kotë t'i rikthemi
kësaj teme.

Të flasim për HEC-etTë flasim për HEC-etTë flasim për HEC-etTë flasim për HEC-etTë flasim për HEC-et
mbi Osum, si qëndron embi Osum, si qëndron embi Osum, si qëndron embi Osum, si qëndron embi Osum, si qëndron e
vërteta e kësaj çështje?vërteta e kësaj çështje?vërteta e kësaj çështje?vërteta e kësaj çështje?vërteta e kësaj çështje?

Leja e ndërtimin është
dhënë në 2016. Ka një pre-
tendim nga Ministria e Mje-
disit dhe jemi shprehur që,
nëse ka koordinata të rreme
apo të dhëna të falsifikuara
ka të drejtën të revokojë
vendimet e dhëna nga
KKRT-ja. Projekti nuk ish-
te në zonë të mbrojtur. Janë
hedhur shumë spekulime,
dhe t'i sqarojmë. Projekti
nuk devijon ujëvarë, por
vazhdon siç ka qenë. Unë
nuk e di për çfarë projekti
të manipuluar flitet. Unë di
të dhënat për të cilat ka
folur ministri i Mjedisit,
dhe unë besoj se do vijohet
në këtë drejtim deri në
zbardhjen e plotë të rastit.
Kam besim që Ministria e
Mjedisit do t'i shkojë deri në
fund çështjes. Sipas doku-
menteve që kanë sjelle
Agjencitë përkatëse të Mje-
disit, nuk ka probleme të
tilla. Tashme i takon agjen-

cive të mjedisit ta zbulojnë
këtë. Unë flas për rolin e
Ministrisë së Infrastruk-
turës dhe Energjetikës. Ky
institucion nuk bën
vlerësime mjedisore, këtë e
bën një institucion tjetër.

Nuk mund të themi seNuk mund të themi seNuk mund të themi seNuk mund të themi seNuk mund të themi se
leja është anuluar….leja është anuluar….leja është anuluar….leja është anuluar….leja është anuluar….

Unë po pres Ministrinë e
Mjedisit që të kryejë hetimin
e saj. Ne jemi të gatshëm që
të bëjmë procedurat e tjera,
pra procedurat ligjore.

Do ndërtohen apo joDo ndërtohen apo joDo ndërtohen apo joDo ndërtohen apo joDo ndërtohen apo jo
hidrocentrale në Osum?hidrocentrale në Osum?hidrocentrale në Osum?hidrocentrale në Osum?hidrocentrale në Osum?

Nëse këto kontrata bien
në kundërshtim me proce-
durat dhe mjedisin, e them
se nuk do të ndërtohet as-
gjë. Qeveria Berisha nuk
kishte vënë limite për en-
ergjinë. Qeveria Berisha ka
dhënë edhe hidrocentrale në
zonat e mbrojtura. Në këto
vite s'kemi dhënë asnjë HEC
në zonë të mbrojtur.

Nuk janë anuluar?Nuk janë anuluar?Nuk janë anuluar?Nuk janë anuluar?Nuk janë anuluar?
Jo një pjesë janë anulu-

ar, kam qenë i akuzuar për
anulime të tilla. Ne kur er-
dhëm në pushtet gjetëm një
borxh të madh në këtë sek-
tor.

Në Theth do të bëhenNë Theth do të bëhenNë Theth do të bëhenNë Theth do të bëhenNë Theth do të bëhen
HEC? Se në VHEC? Se në VHEC? Se në VHEC? Se në VHEC? Se në Valbonë poalbonë poalbonë poalbonë poalbonë po
bëhet….bëhet….bëhet….bëhet….bëhet….

Ju e merr ni të gjithë
zonën. Tek Osumi, në pjesën
e poshtme të tij, nëse nuk
ka lidhje me kanionin, s'ka
lidhje. Për pjesën e Val-

bonës e kemi sqaruar. HEC
ka marrë lejen dhe ka nisur
puna. KKT ka dhënë lejen
dhe atij projekti i kemi
kushtuar vëmendje që të
mos ketë impakt mjedisor.

A do ndërtohen nëA do ndërtohen nëA do ndërtohen nëA do ndërtohen nëA do ndërtohen në
Theth 3 HEC-et?Theth 3 HEC-et?Theth 3 HEC-et?Theth 3 HEC-et?Theth 3 HEC-et?

Nuk kemi dhënë HEC në
zonë të mbrojtur në Theth.
Po do të ndërtohen. Por jo në
zonë të mbrojtur, por larg saj.

Rruga Tiranë-ElbasanRruga Tiranë-ElbasanRruga Tiranë-ElbasanRruga Tiranë-ElbasanRruga Tiranë-Elbasan
tani ka arritur në dyfishintani ka arritur në dyfishintani ka arritur në dyfishintani ka arritur në dyfishintani ka arritur në dyfishin
e asaj  që ishte  parash-e  asaj  që ishte  parash-e  asaj  që ishte  parash-e  asaj  që ishte  parash-e  asaj  që ishte  parash-
ikuarikuarikuarikuarikuar. J. J. J. J. Ju ku ku ku ku keni deklareni deklareni deklareni deklareni deklaruar seuar seuar seuar seuar se
duhet të mbahet përgjegjë-duhet të mbahet përgjegjë-duhet të mbahet përgjegjë-duhet të mbahet përgjegjë-duhet të mbahet përgjegjë-
si për këtë çështje, Xhika,si për këtë çështje, Xhika,si për këtë çështje, Xhika,si për këtë çështje, Xhika,si për këtë çështje, Xhika,

apo drejtues të lartë poli-apo drejtues të lartë poli-apo drejtues të lartë poli-apo drejtues të lartë poli-apo drejtues të lartë poli-
tikë?tikë?tikë?tikë?tikë?

Nëse nga hetimi do të da-
lin elemente të tjerë, unë
këtë nuk mund ta them. Per-
sonat që u kallëzuan janë
persona direkt me vendim-
marrjen e tyre apo mosvep-
rime. Nëse këta për arsye
korruptive kanë lidhje me të
tjerë, kjo u përket hetimeve.
Sipas dokumentacionit ësh-
të bërë edhe kallëzimi.

Po ministri Haxhinas-Po ministri Haxhinas-Po ministri Haxhinas-Po ministri Haxhinas-Po ministri Haxhinas-
to?to?to?to?to?

Thashë personat e përf-
shirë në audit. Po të ishte
ministri, do ishte aty.

AGRON SHEHAJ
Deputeti i PD-së, Agron Shehja reagoi dje, për
deklaratën e Gjiknurit. "Nëse del që unë kam
dhënë jo 1 milion euro, por 100 euro për t'u bërë
deputet, unë dorëhiqem. Por nëse del që ju keni
folur me Zotot për çështje parash, a do e jepni
dorëheqjen",-tha deputeti Agron Shehaj.



Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri,
dje në emisionin "Studio e Hapur" me Eni Vasilin
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Ish-pronarët që janë kundër vlerësimit financiar që ka vendosur agjencia mund të ankimojnë

Pronarët, 20 ditë afat
për ankimim në gjykatë
Vendimet e ATP-së për dosjet e vitit 1997

Ornela Manjani

Pronarët që janë njo
hur me vlerësimet fi
nanciare të vitit 1997

kanë të drejtë edhe 20 ditë
për t'u ankuar në Gjykatën
e Administrative. Në rast se
pronarët që nuk janë dako-
rd me vlerësimin nuk
paraqesin akimimin brenda
afateve vendimi kthehet në
titull ekzekutiv dhe ata
s'mund të ndjekin më asnjë
rrugë ligjore për korrigjimin
e vendimit. Agjencia e Tra-

jtimit të Pronave ka përfun-
duar procesin e vlerësimit fi-
nanciar të vendimeve për-
fundimtare për dosjet e vitit
1997, të cilat kanë njohur të
drejtën e kompensimit të
subjekteve të shpronësuar
në të gjithë vendin. Në për-
fundim të procesit të veri-
fikimit të vendimeve të ad-
ministruara pranë arkivit së
ATP-së, u identifikuan gjith-
sej 1'462 vendime të vitit
1997, të cilat kanë njohur të
drejtën e kompensimit të
subjekteve të shpronësuar.
Të dhënat lidhur me num-
rin e vendimit, gjeneralite-

tet e subjekteve të shpronë-
suar, sipërfaqja e njohur për
kompensim, vlerësimi finan-
ciar përkatës apo mangësitë
në dokumentacion dhe prob-
lematikat në vlerësim, jepen
të detajuara për çdo dosje.
APLIKIMI PËR
KOMPENSIM

Pronarët që janë dakord
me vlerësimin e ATP-së
kanë gjashtë muaj kohë për
të plotësuar dokumentet.
Përfituesit duhet të dorë-
zojnë në ATP nëntë doku-
mente për të marrë 20 % të
vlerës së pronës në para dhe
80 % kompensim fizik. Shi-

frat janë bërë të ditura nga
burime zyrtare pranë Agjen-
cisë së Trajtimit të Pronave
sipas të cilave mësohet se të
gjithë pronarët, për dosjet e
të cilëve është dhënë një
vlerësim duhet të paraqiten
në agjenci për të dorëzuar:
kërkesë për kompensim;
konfirmimin nga ZVRPP
përkatëse mbi gjendjen ju-
ridike të pronës që kompen-
sohet dhe nëse është ushtru-
ar apo jo e drejta e para-
blerjes (nëse është njohur në
vendim); dëshmi trashëgim-
ie; prokurë; deklaratë note-
riale të nënshkruar nga sub-

jekti i shpronësuar; deklaratë
noteriale të nënshkruar nga
subjekti i shpronësuar; vër-

tetim për numrin e llogarisë
bankare; dokument identi-
fikimi dhe mandat pagese.

Qarku Emri  (Subjekti Kerkues) Vleresimi

 Fier Edmond Pogaçe
 Gjirokastër Qani Çibuku 339,904
 Gjirokastër Qani Nuraj372,478
 Gjirokastër Xhafer Sulo Meçe 6,510,255
 Lezhë Tonin Merdhoqi
 Lezhë Mark Bibe Doda 635,983
 Korçë 154,190
 Tiranë Gani Murati
 Korçë Haki Kurili585,923
 Korçë Nesti Kotmilo 747,823
 Korçë Jorgjia Thimo 703,108
 Korçë Vasilika Çekani 4,023,338
 Korçë Isa Bliri770,855
 Korçë Ali Hasankolli 863,465
 Korçë Hysen Qerimi 878,884
 Korçë Ervehe Laze646,057
 Korçë Nazliko Tefiku 1,460,901
 Korçë Pashako Shuli 426,922
 Korçë Mirash Zeqo 324,581
 Korçë Ali Petritaj 411,603
 Korçë Rakibe Pane 0
 Korçë Leonidha Mujo3,622,728
 Shkodër Kol Shiroka 533,498
 Shkodër Tonin Kromiçi 185,028
 Shkodër Zef Loro Kiri
 Shkodër Hasan Radovic 959,406
 Shkodër Veneranda Paliku 616,761
 Shkodër Ballkiz Shehi 231,285
 Korçë Gurtali Fezolli 258,194
 Korçë Ibrahim Brame 514,899
 Korçë Vangjo Nune1,083,443
 Korçë Mustafa Seit Mekellari
 Korçë Sotiraq Terova7,508,037
 Korçë Llazar Burnazi
 Korçë Violeta Bajraktari2,432,814
 Korçë Shefki Pillati
 Korçë Emin Bregu 604,426
 Korçë Hysen Shahinllari 971,399
 Shkodër Trashgimtarët Jakup

Salo Kali 831,485
 Shkodër Trashgimtarët Elez

Can Lahi 117,185
 Elbasan Nigjare Bardhoshi

(Belshaku) 109,646
 Berat Nazmi Shahu 25,904
 Berat Nazmi Shahu 1,222,329
 Berat Bahije Tusha
 Berat Gëzim Braho 1,134,109
 Berat 863,465
 Berat Shkëlqim Musabelliu314,411
 Berat Shkëlqim Musabelliu584,781
 Korçë 71,955
 Korçë Nihat Sulkollari9,922,182
 Korçë Albert Çorbaxhiu 179,276
 Korçë 6,807,671
 Korçë Pandi Berberi 17,989
 Korçë Gazmend Çorbaxhi -699,553
 Korçë -2,749,119

 Kukës Azem Hoxha
 Kukës Ramazan Muça
 Korçë Hasan Bajko1,325,899
 Kukës Sahit Xhebexhia
 Lezhë Llesh Preng Kacorri
 Lezhë Zef Ded Brunga
 Lezhë Preng Ded Deda
 Korçë Lirika Kane233,280
 Korçë 59,110
 Dibër Xhelal Stana
 Korçë Mysteak Xhixho -88,100
 Korçë Kasëm Jaupi-78,200
 Dibër Ismail Muharremi 1,370,352
 Korçë Livi Shanazo
 Dibër Bajram Çeku 2,151,993
 Dibër Sali Dedolli 926,275
 Korçë Njazi Potomi 37,000
 Dibër Hamit Leti83,000
 Dibër Selim Hasa 1,569,657
 Dibër Ahmet Boza 752,448
 Dibër Hajrulla Dishani 236,311
 Dibër Hamit Metuku 855,863
 Elbasan Todi Sulonjaku
 Elbasan Mehmet Bardhi
 Fier Vath Buzi 2,999,743
 Fier Ylbere Doda11,087,620
 Fier Razie Kumani 25,622,590
 Fier Dashamir Balla 7,886,774
 Fier Zylfie Gashi 855,470
 Fier Xhemal Beqiri
 Fier Donika Çoçoli
 Fier Xhumuriet Vlushaj 3,595,031
 Fier Gjylo Lako 1,421,291
 Fier Kadri Kodheli 5,796,640
 Fier Ylbere Doda232,508
 Korçë Emine Tarelli 1,705,582
 Korçë Kiço Filo 44,258
 Lezhë Prena Mark Kola
 Lezhë Gjon Koli Perkeqi 383,762
 Lezhë Preng Ndue Dushku (Nikollaj) 603,466
 Lezhë Preng Nikolle Ndoji41,254
 Vlorë Mynyr Cobo 50,400
 Lezhë Frrok Kole Perkeçi383,762
 Elbasan Dhimiter Toci 8,149,327
 Fier Hysen Nazeraj 858,833
 Fier Kujtime Xhafaj
 Fier Hekuran Bideri
 Fier Barjam Barjami
 Fier Kaso Zotaj
 Fier Nateme Veliaj -550,000
 Fier Jonuz Brahimaj
 Fier Muharrem Avdiaj
 Korçë Ollga Tabaku 1,807,110
 Korçë Qerim Nake 121,088
 Vlorë Mukadez Sulejmani 94,160
 Vlorë Neshat Osmani 363,440
 Berat Iljaz Metani 1,292,114
 Berat Isuf Nuellari 0
 Fier Beqo Hoxha 1,768,868
 Berat Hajder Hysi2,723,000

 Gjirokastër Jonuz Naci
 Korçë Demir Keco 169,136
 Korçë Hekuran Xhango 191,881
 Korçë Islam Asllan Myrte 1,527,696
 Korçë 2,274,738
 Korçë Beqir Bylykbashi 533,813
 Tiranë Musa Ahmet Sudi 1,168,720
 Tiranë Hamdi Reka
 Vlorë Baftjar Caushi 325,741
 Vlorë Petref Haxhiraj4,711,136
 Vlorë Engjell Runa3,678,278
 Vlorë Kojdhel Isaraj 4,986,170
 Vlorë Bilbil Labaj 271,238
 Vlorë Bektash Tahiraj 628,137
 Vlorë Fadil Capo
 Vlorë Serri Kurti 13,260,000
 Vlorë Demir Islamaj 1,161,338
 Vlorë Mitat Bellaj 2,838,197
 Vlorë Iljaz Iljazi 566,506
 Korçë Ferit Ago 680,219
 Korçë Pandi Zhato 1,574,065
 Korçë Pleurat Caco 2,078,073
 Tiranë Hajdari
 Tiranë Hasan Ramazan Bogdani
 Tiranë Xhavit Dibra
 Tiranë 1,918,812
 Tiranë Zydi Shijaku
 Tiranë Thaci
 Korçë Lytfi Berberi
 Elbasan Adhurim Kaoli
 Elbasan Mehmet Ballkoci256,881
 Gjirokastër Hajri Bilo Llakaj 773,007
 Korçë Feim Pasho 1,096,875
 Durrës Nazmi Shehi
 Lezhë Mark Frrok Gjeci 686,944
 Lezhë Preng Mark Prenga 282,129
 Lezhë Dede Ndue Gjeci
 Lezhë Pashk Nikoll Prendi
 Durrës Ramazan Çopa
 Durrës Vjollca Dedja 4,407,000
 Korçë Mitat Mero
 Durrës Vita Mazniku-530,400
 Gjirokastër Shaje Allkaj
 Durrës Abdulla Shehi
 Korçë Nevruz Subashi2,054,088
 Fier Llazar Koço 2,072,317
 Fier Sokrat Naçi3,121,119
 Fier Ndoni Silo 6,089,030
 Fier Nimete Mala
 Fier Refat Selfo 2,021,021
 Fier Hidajet Mala 1,170,475
 Fier Hysen Malaj
 Fier Miti Janku8,591,494
 Korçë Mitika Uci
 Korçë 477,960
 Lezhë Gjyste Leshi387,251
 Fier Nikollaq Liço
 Durrës Hamid Balla 2,738,574
 Gjirokastër Neim Barjam Kanani 1,505,811
 Fier Tahir Kallëmbi

 Gjirokastër Bashkim Shytaj
 Durrës Rifat Shkodra 6,840,147
 Durrës Ismail Meça 10,504,858
 Durrës Hatixhe Dani649,782
 Korçë Luan Kolami -232,552
 Korçë Teki Gegolli
 Korçë Eqerem   Avxhi  103,530
 Dibër Bardhyl Kadiu 3,088,739
 Lezhë Frok Llesh Reci-2,768,525
 Lezhë Gjon Mark Reci 2,845,484
 Tiranë Besnik Bashmeta, Halil Bashmeta
 Tiranë Ramiz Cela329,000
 Tiranë Xhemile Maliqati 3,948,000
 Tiranë Hamide Koka
 Tiranë Kadife Dedej(Dervishi) 723,552
 Tiranë Mereme Xhahysa (Kaja) 414,829
 Tiranë Drita Gashi, Feride Gashi,

Skender Gashi 1,570,913
 Tiranë Anisha Henci 3,190,836
 Tiranë Mereme Hoti ( Boletini ),

Xhemile Hoti (Boletini) 1,197,704
 Tiranë Sadete Hadja,

Shyqyri Hadja 2,585,000
 Tiranë Fatime, Olimbi,

Kumbuli, Gjinovefa,
Caci, Kallfa 7,502,418

 Tiranë Hatixhe Celpica 3,026,800
 Tiranë Ali Thertori 659,569
 Tiranë Haxhi Hallulli,

Shefqet Hallulli1,826,812
 Tiranë Arta Fagu 3,424,805
 Tiranë Ramiz Çela458,066
 Tiranë Ramiz Cara 5,317,211
 Dibër Qemal Allamani 2,055,808
 Korçë Hasan Emin Skerma 2,551,030
 Vlorë Astrit Kallapodhi
 Korçë Zikuli Karanxha 55,987
 Dibër Ramazan Ceku
 Korçë Yzret Meço 232,068
 Korçë Viktor Konomi -12,669
 Vlorë Myzejen Zejnati
 Fier Shefqet Buzi7,682,923
 Fier Thoma Haxhistasa
 Fier Thanas Duda 9,173,566
 Fier Bilbil Kerri
 Fier Hysen Çoçoli
 Fier Përparim Alizoti 3,121,268
 Gjirokastër Spartak Xhuvani-413,340
 Gjirokastër Shezai Shehu 323,182
 Gjirokastër Kristaq Çipi
 Gjirokastër Foni Dilo 73,800
 Korçë Gurtali Fezolli
 Korçë Kostandina Ktona
 Korçë Xhevdet Dervishi 675,710
 Korçë Kujtim Demko 99,500
 Korçë Shpëtim Çaushllari254,400
 Korçë Ropi Shurdhi -18,458
 Korçë Ibrahim Qose 240,000
 Korçë Novruz Pino 190,000
 Korçë Bajram Pane

DOKUMENTET
1. Kërkesë për kompensim.
2. Konfirmimin nga ZVRPP përkatëse mbi gjendjen

juridike të pronës që kompensohet dhe nëse është
ushtruar apo jo e drejta e parablerjes (nëse është
njohur në vendim).

3. Dëshmi trashëgimie nëse ka ndryshuar rrethi i
trashëgimtarëve.

4. Prokurë e nënshkruar nga të gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm, ku si tagër i nevojshëm të jetë dhe e drejta
për të tërhequr vlerën financiare në emër të tyre.

5. Deklaratë noteriale të nënshkruar nga subjekti i
shpronësuar/përfaqësuesi me prokurë i të gjithë
trashëgimtarëve ligjorë të subjektit të shpronësuar,
përmes së cilës subjektet vetëdeklarojnë nëse vendimi
përfundimtar i kompensimit apo vlerësimi i tij është
ankimuar apo jo në rrugë gjyqësore, si dhe nëse këto
subjekte kanë qenë apo jo të paditur apo persona të
tretë në proceset, për të cilët ata aplikojnë për
kompensim, janë kundërshtuar apo jo gjyqësisht nga
ana e tyre, si dhe, nëse këto subjekte kanë qenë të
paditur apo persona të tretë në proceset gjyqësore me
objekt ankimin e vendimit, për të cilin ata aplikojnë.

6. Deklaratë noteriale të nënshkruar nga subjekti i
shpronësuar/përfaqësuesi me prokurë i të gjithë
trashëgimtarëve ligjorë të subjektit të shpronësuar,
përmes së cilës subjektet vetëdeklarojnë nëse kanë
përfituar apo jo nga dispozitat e ligjit për ndarjen e
tokës bujqësore.

7. Vërtetim për numrin e llogarisë bankare.
8. Dokument identifikimi.
9. Mandat pagese.
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 Korçë Vangjel Pelteku 773,500
 Korçë Shpetim Iliri 400,000
 Elbasan Muhamet Gjoni 165,749
 Elbasan Xhemal Stojku 1,633,731
 Korçë Kadrije Agolli 219,272
 Korçë 1,010,000
 Elbasan Demir Rexhepi
 Vlorë Koco Kristo
 Vlorë Skender Godo
 Korçë Vasfi Staro
 Korçë Gurali Dervishllari
 Korçë Vasfi Nevrus 3,924,912
 Vlorë Vasil Dharmi 54,912
 Korçë Ylli Sulo 1,398,086
 Korçë Xhelal Vasha 1,289,030
 Durrës Sanije Hoti -2,275,000
 Durrës Bahtije Feri2,925,000
 Durrës Hysen Dizdari 936,000
 Durrës Jovan Prifti
 Durrës Ramazan Dika 862,000
 Durrës Fadil Feri
 Gjirokastër Poli Xhello 55,770
 Korçë Gjergji Shkurti
 Korçë Eleni Fushi 643,500
 Korçë Ahmet Çeta
 Korçë Nuri Pleku 261,180
 Tiranë Hyka 1,719,366
 Gjirokastër Novruz Varfi
 Korçë Selami Elezi 1,010,207
 Korçë Sotir Robo 523,119
 Korçë Avdulla Myteveli 1,958,607
 Korçë Neki Kroi 1,356,211
 Korçë Guri Tili 278,500
 Korçë Qani Lazelliu 147,926
 Korçë Sefer Kacka 413,108
 Korçë Bedri Spahillari 2,124,536
 Korçë Ramadan Hysollari
 Korçë Teki Kodrasi 497,558
 Berat Nuri Çongo877,968
 Berat Nuri Çongo380,367
 Berat Qemal Alushani35,138
 Berat Qemal Alushani585,630
 Berat Fatime Llango 1,423,829
 Berat Bido Duçellari 1,683,665
 Berat Xhevdet Molla 3,478,642
 Korçë Demirali Collaku 2,140,803
 Gjirokastër Qani Veiz

Jeniçeraj 3,150,256
 Korçë Kristo Plaku 11,304,583
 Durrës Ibrahim Halili1,063,654
 Durrës Shaban Kurti 3,738,252
 Durrës Mehmet Hoxha
 Elbasan Xhazai Sulollari 583,129
 Elbasan Rakipe Zenel

Gurra (Kaca) 129,571
 Gjirokastër Vangjel Angjeli72,421
 Dibër Shaqir Koka
 Korçë Radium Avxhi 306,000
 Dibër Lihe Pali
 Korçë Huan Agolli 1,011,000
 Dibër Myftar Sinani 3,660,480
 Korçë Llazar Morcka
 Korçë Viktor Xhelati 440,000
 Korçë Fehim Aska 223,000
 Korçë Qerim Tahiri 71,500
 Dibër Dylejman Tusha
 Korçë Adem Imami 150,000
 Korçë Xhelil Xhaholli
 Korçë Valentina Duçi 142,560
 Korçë Vasil Jani 636,000
 Korçë Ollga Xhelo
 Korçë Gaqo Koroveshi 91,065
 Korçë Safet Bashtani
 Korçë Aferdita Spaho
 Korçë Hekuran Bashllari 0
 Lezhë Gjet Mamli 0
 Korçë Sotir Ruço 1,874,400
 Gjirokastër Aferdita Xhitomi
 Dibër Fiqiri Çuka
 Gjirokastër Qeriba Gjylaj
 Korçë Ismail Hanelli 174,821
 Korçë Ylvije Talelli 250,357
 Korçë Hysen Shutko
 Korçë Vasil Morcka450,753
 Korçë Shyqyri Hoxhalli453,907
 Korçë Nefi Bacelli 212,929
 Korçë Shyqyrie Abedini 98,802
 Korçë Selvika Ziu 168,095
 Korçë Andon Naumi 273,294
 Korçë Bari Sulollari
 Korçë Medat Mero 5,827,721
 Korçë Gjergj Nikolli1,431,560
 Korçë Hysen Lipo 394,474
 Korçë Servet Lari 1,376,491
 Korçë Hekuran Zenelaku 653,973
 Korçë 468,504
 Korçë Zani Barolli 214,041
 Korçë Mazllem Zypçe222,539
 Dibër Zabit Ahmet Bici 23,115
 Dibër Tahir Ramadan Zeneli
 Dibër Agim Gjoka335,097
 Korçë Nazif Shaholli 17,408
 Korçë Gurazi Demiraj420,339

 Korçë Adem Abidin 1,710,040
 Korçë Leonard Pasterma778,302
 Lezhë Bardh Ndoji 292,485
 Vlorë Bastri Hasani 0
 Lezhë Kol Zef Gjinaj 193,128
 Gjirokastër Petrit Maliq Sinomataj
 Korçë Ibrahim Subashi 858,280
 Korçë Hekuran Gjiriti 1,054,134
 Korçë Spiro Sorba 324,916
 Korçë Llazi Kovaci -255,200
 Korçë Skënder Shkëmbi 460,800
 Korçë Gjergji Burda
 Korçë Ligor Mançe 20,000
 Korçë Janulla Gjata 33,200
 Korçë Hajrije Lisi 100,000
 Korçë Ajdin Mecollari 400,000
 Korçë Jonel Nasto 432,870
 Korçë Todi Çollaku 47,322
 Korçë Dalip Shkembi 66,500
 Korçë Fevri Bylykbashi 55,400
 Korçë Shenjtor Hoxhalli 91,408
 Korçë Ylber Mullalli31,520
 Korçë Engjell Bushi 0
 Korçë Hekuran Mullalli418,000
 Korçë Xhevat Agolli 1,567,744
 Tiranë Haki Xhaja -75,775
 Tiranë Komuniteti Myslyman

Shqiptar -1,494,400
 Korçë Xhemal Qyteza 374,724
 Korçë Kisha Ortodokse 584,800
 Korçë Petri Tomorri 123,633
 Korçë Petraq Pine 907,727
 Korçë Lefkothe Pete 190,330
 Korçë Medeat Bylyku
 Korçë Nafiz Tale 570,256
 Korçë 1,335,236
 Shkodër Hydajet Kuqi
 Gjirokastër Fejzo Zaçaj
 Gjirokastër Xhafer Beqo

Osmani 338,616
 Korçë Fadile Spaho 818,537
 Korçë Leni Rado 321,745
 Korçë Sotir Toçe 146,408
 Korçë Vangjel Morcka 333,809
 Korçë Shefki Dalip Malësia 7,509,078
 Korçë Gurali Bacellari 286,959
 Korçë Nevruz Bala 726,669
 Korçë Safet Malelli 1,454,295
 Vlorë Meto Duka -7,006,940
 Korçë Vangjel Saqellari 5,000,000
 Korçë Vaskë Melo1,241,392
 Korçë Pandora Minka 1,153,418
 Korçë 2,463,858
 Korçë Elise Taluri 279,168
 Korçë Nazar Ismail 1,124,232
 Korçë Hajredin Rusi
 Korçë Dilaver Baruti
 Korçë Gezim Sulillari 1,332,308
 Kukës Asllan Qema
 Kukës Sali Neza
 Kukës Ali Neza
 Kukës Sadik Neza
 Durrës Atdhe Hoxha
 Berat Dalip Mystafaraj 527,067
 Korçë Buajr Bejleri 494,560
 Korçë Mustafa Veliu
 Vlorë Vedat Beqi -518,800
 Korçë Xhelal Dedelli -8,507,600
 Korçë Milo Lluka 135,200
 Korçë Avdyl Avxhi 170,000
 Korçë Hysen Oranlli 369,900
 Korçë Mustafa Xhihani 98,040
 Korçë Sotiraq Prifti 73,220
 Korçë Nure Kupe 360,000
 Korçë Muharem Kupe 240,000
 Korçë Celnike Kupe 360,000
 Korçë Ilia Nasto
 Korçë Petraq Duni 65,200
 Shkodër Jakup Rroji 12,002,986
 Dibër Ahmet Lusha
 Dibër Rasim Tomcini
 Korçë Fotini Danushi 133,650
 Dibër Aqif Cakoni280,046
 Dibër Hasan Hysen Nika
 Dibër Ferit Bushkashi
 Dibër Hanife Troci 415,125
 Dibër Mehmet Spahiu 726,415
 Dibër Elmaz Dika 3,320,522
 Vlorë Musa Shehu
 Dibër Fije Vani 731,276
 Dibër Ismail Nel Klosi1,088,274
 Dibër Qamil Doku 1,496,870
 Dibër Ramadan Çira 305,330
 Dibër Rustem Mcuku
 Dibër Arif Shulku -13,631,380
 Durrës Bajram Dana
 Durrës Skënder Seseri
 Durrës Agim Picorri 96,264
 Elbasan Skender Toromani 46,419
 Elbasan Haxhi Zaimi 147,828
 Elbasan Mehmet Hoxha 2,304,584
 Elbasan Ferit Dermyshi 1,827,825
 Elbasan Shaban Toromani 949,415

 Elbasan Lefter Nazari322,747
 Elbasan Ymer Cala473,100
 Elbasan Hyqmet Kacaniku2,938,078
 Elbasan Baki Guri 3,316,466
 Elbasan Selman Xhelili 129,270
 Elbasan Nuri Tace 238,026
 Korçë Petraq Bushi 133,650
 Korçë 2,783
 Korçë Neki Pupa 789,668
 Korçë 453,377
 Korçë 19,404
 Korçë 48,963
 Korçë 7,093,056
 Korçë 502,755
 Korçë Gëzim Çela314,301
 Korçë 296,539
 Korçë 295,975
 Durrës Miranda Dulla
 Vlorë Fatime Mici -6,305,240
 Vlorë Vasil Lango
 Vlorë -81,165
 Elbasan Spiro Xhufka 6,670,326
 Durrës Shkëlzen Jakova
 Vlorë Agim Toro 5,907,901
 Korçë Miço Kurila
 Berat Jaup Katillari 7,938,215
 Berat Aziz Dardha 701,021
 Berat Karafil Arapi 196,203
 Korçë Luan Agostra 380,925
 Tiranë Petrit Citaku 1,976,827
 Tiranë Xhevdet Libohova (Neki)
 Tiranë Qamil Allushi 5,511,305
 Tiranë Shaqir Zeneli 5,397,557
 Tiranë Musa Ahmet Herri
 Tiranë -10,315,467
 Tiranë 647,707
 Tiranë Sefer Alvora -8,590,720
 Tiranë Trashegimtaret

Alimehmeti 222,539
 Tiranë Zoje Demiri1,882,692
 Tiranë Xhaferr Aga 457,100
 Tiranë Mahmut Loku 557,496
 Gjirokastër Qamil Kalaja 121,918
 Gjirokastër Sotir Saqellari 207,317
 Lezhë Ali Sula
 Dibër Shaban Zyberi788,172
 Korçë Muharrem Mulla
 Korçë Muharrem Mulla -1,251,075
 Dibër Njazi Sul Tasha 51,763
 Dibër Xhelal Nurçe Balliu
 Dibër Skender Jashar Zeneli
 Dibër Arben Qamil Balliu
 Lezhë Rrok Zef Gjoka
 Kukës Qamil Sheta 3,042,880
 Korçë Ismail Fero 629,496
 Korçë Oresti Baboci 42,448
 Korçë Adil Sadik239,842
 Lezhë Prenc Jaku
 Tiranë Abdulla Zaja 1,047,762
 Tiranë Makbule Sefa
 Tiranë Metani -2,933,760
 Tiranë Petrit Mulla 2,396,268
 Tiranë Haki Alizaj693,206
 Tiranë Gani Allmuça
 Tiranë Hysen Shehi390,820
 Tiranë Qamile Ymeraj195,125
 Tiranë Xheracina Spahija (Osmanlliu)

Spahija (Osmanlliu) 1,682,374
 Korçë 272,781
 Korçë 506,310
 Korçë 224,593
 Korçë Enver Alickolli
 Fier Trashgimtaret
 Fier Trashgimtaret 1,091,072
 Tiranë Nurie Hajdar Sultafa 1,544,167
 Tiranë Xhemal Ali Pazari764,524
 Tiranë Skender Çullhaj 787,746
 Tiranë Makbule Sefa 330,913
 Tiranë Zija Çullhaj 1,436,249
 Tiranë Zydi Egra
 Tiranë Tire Bega7,382,331
 Tiranë Ibrahim Sejdini62,682,984
 Tiranë Reshit Shkoza
 Korçë Nestan Kolami 440,400
 Elbasan Partizan Kaptelli527,006
 Berat Faik Germenji 1,424,448
 Tiranë Rexhep Shkalla
 Tiranë Selim Picalli
 Tiranë Qerim Lami356,131
 Tiranë 6,077,392
 Tiranë Muharrem Isufi6,149,086
 Tiranë Vaje Doku 2,452,181
 Tiranë Maliq Demneri 1,901,800
 Tiranë Islam Qershori 2,297,508
 Tiranë Matja 339,471
 Tiranë Shyqyri Milla
 Lezhë Mark Preng Zefi
 Tiranë 114,108
 Tiranë Sadi Hysen Rexha 546,863
 Tiranë Rexhep Musa Karaj
 Tiranë Rexhep Bastari 597,469
 Tiranë Nexhat Karapici 1,481,883
 Tiranë Haxhi Sinani 955,940

 Tiranë Adem Burnaca0
 Tiranë Ramazan Hima2,396,268
 Tiranë Gjata 832,756
 Tiranë Shqiponja Vathi 707,470
 Lezhë Zef Gjon Miloti
 Tiranë Ali E Lila Tirana 8,066,175
 Tiranë Sotira Plluska
 Fier Bajram Shehu
 Fier Viktor Ikonomi
 Fier Jakov Milaj
 Gjirokastër Koço Miko 222,486
 Korçë Skender Spaho 3,704,400
 Korçë Muhamet Shaholli 236,791
 Korçë Gazi Lindraku 653,900
 Dibër Islam Mertini
 Tiranë Aqif Muça1,712,571
 Tiranë Sinan Mara3,584,000
 Tiranë Shpetim Ramazan Kuci -,940,480
 Tiranë Lulzim Taku
 Durrës Xhemal Teta
 Korçë Haki Muka 196,577
 Durrës Ymer Reçi 2,446,605
 Lezhë Gjergj Mark Ndoji
 Korçë Emine Muka 198,325
 Korçë Nastasi Papadhami 272,802
 Korçë Spiro Shopi1,823,653
 Korçë Eqrem Gegolli 1,654,070
 Fier Reshat Zeqaj
 Fier Edmond Janushi 7,473,412
 Fier Ahmet Çobra 7,470,222
 Fier Thoma Bakalli 1,289,300
 Fier Kujtim Morina
 Fier Kamber Metushi
 Korçë Abasali Jazxhi 1,033,246
 Korçë Fani Vangjel
 Korçë Sulejman Rusi 470,465
 Tiranë Genc Hoti18,282,537
 Tiranë Fatmira Pojani 37,502,640
 Tiranë Kadri Etj Alla
 Tiranë Franc Pali 64,022,364
 Dibër Islam Qazim Tasha
 Dibër Nezir Seit Lleshi
 Dibër Fehmi Jella
 Dibër Hysen Muharrem Jella
 Dibër Nurçe Qamil Toska
 Korçë Sabri Spaho
 Korçë Sabri Spaho 57,792
 Lezhë Ndue Geg Nikolli 188,186
 Lezhë Gjon Preng Marku 82,196
 Gjirokastër Urani Haje
 Elbasan Mahmut Dehima-31,548,700
 Korçë 38,880
 Tiranë Hamdi Murthi 7,814,178
 Tiranë Hamdi Murthi 8,271,765
 Korçë 975,896
 Korçë Selajdin Meka 1,684,287
 Korçë Aishe Peroma 156,435
 Kukës Ramadan Geca951,529
 Korçë 469,306
 Fier Trashgimtaret 495,378
 Fier Neim Murataj 7,830,977
 Fier Ali Cakaj
 Fier Qemal Zotaj 1,514,139
 Lezhë Preng Dede Doci
 Tiranë Muharrem Stermasi
 Tiranë Ramazan Balla
 Tiranë Çekerri
 Tiranë Muca Idriz 1,082,301
 Tiranë Xhavit Kruja
 Tiranë Ramazan Beqiri
 Tiranë Kadri Pazari
 Berat Baki Qama
 Shkodër Cake Mehaj
 Fier Ismail Gjata
 Fier Kujtim Sinani
 Fier Hasan Balla 5,241,730
 Fier Fitim Feleqi 58,415,272
 Fier Qanie Beqiri 3,955,085
 Fier Safet Henzzi 431,791
 Fier Behije Shehu 1,422,538
 Fier Vasil Dhima 4,482,722
 Fier Ilmi Myftari 326,867
 Fier Hajdar Strumi 6,544,976
 Fier Monki Dhana 7,801,099
 Tiranë Qemal Daja 1,048,267
 Tiranë Ibrahim Pupa 1,876,099
 Tiranë Bajram Hoxha
 Fier Nasi Dhima7,826,897
 Fier Koli Goxhomani774,158
 Fier Jorgji Prifti
 Dibër Islam Hoxha
 Dibër Riza Hazis Leti 34,369
 Dibër Mersin Sulejman Mjeshtri
 Dibër Osman Selman Balla
 Dibër Meriban Xheka
 Kukës Mehmet Rame Kapica 313,104
 Kukës Ismail Avdi Guri 191,823
 Kukës Zenepe Sadik Perzhita 1,776,021
 Kukës Qemal Mahmut Beqiraj 276,800
 Kukës Xhevdet Selman Murati
 Kukës Sali Sule Basha1,347,065
 Kukës Zyber Mustaf Vata 842,169
 Kukës Selman Ali Vata 841,467
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 Shkodër Prend Ndue Lufi822,010
 Shkodër Nikoll Zef Gjoni
 Durrës Mark Shota4,186,185
 Durrës Rustem Syziu
 Durrës Sabri Llubani
 Durrës Andrea Rexha, Llasbi Rexha
 Durrës Eqerem Faja
 Durrës Ilirjana Prusha
 Lezhë Gjon Preng Deda (Gjoka) 1,228,330
 Lezhë Gjin Ndue Ndoji 744,652
 Tiranë Agim Kokonozi
 Korçë Adil Mullaj 620,117
 Dibër Kisha Ulez
 Lezhë Zoje Shkëmbi
 Lezhë Ndue Gjet Gjonaj
 Gjirokastër Kule Bitri
 Tiranë Idriz Allmeta 1,200,640
 Dibër Kasem Kasmi
 Dibër Mark Gjergj Lala 2,290,742
 Fier Mirjana Babamusta 9,118,329
 Fier Llazar Sako 6,048,751
 Fier Izet Ruka 7,593,166
 Fier Hekuran Kumanaku 4,933,123
 Fier Petraq Dimi 1,605,660
 Fier Sadedin Ago
 Fier Haki Luarasi
 Fier Haki Luarasi 652,968
 Fier Sefer Alushllari
 Fier Hasan Llagiu
 Fier Konica Bukuroshi 1,305,937
 Fier Haki Zavalani 13,560,174
 Fier Elisabeta Poda
 Fier Bido Nuhaj 3,630,464
 Korçë Njazi Bleta 510,510
 Korçë 836,125
 Lezhë Hajredin Qyshka -2,956,500
 Korçë Ilo Popllo 1,109,626
 Korçë Haxhi Barolli 740,121
 Korçë Riza Pasho
 Korçë Bektash Laho 2,871,557
 Korçë Avni Male399,981
 Kukës Sadik Shuti
 Gjirokastër Alem Muharrem Shehu 2,266,274
 Korçë Ibrahim Cane 593,330
 Korçë Refije Backa70,139
 Korçë 97,957
 Shkodër Maruka Gjoni 2,400,462
 Shkodër Angjelina Lekovia
 Shkodër Riza Haxhija 1,497,049
 Korçë 34,400
 Korçë 100,073
 Kukës Hanife Shaqir Murati1,385,575
 Fier Tomor Hoxha
 Fier Kostandin Sharra 2,149,291
 Fier Syrja Rrapaj 8,628,622
 Fier Islam Majaci 932,812
 Fier Petraq Xoxa
 Fier Hajdar Breshnica 4,078,256
 Fier Banush Kumanaku 3,329,068
 Fier Hetem Goga
 Fier Perikli Ongari 6,233,631
 Fier Sokrat Samarxhiu 1,659,182
 Fier Nexhmie Henzi 1,041,150
 Fier Kostandin Dhima
 Fier Novruz Mullaj 4,268,380
 Fier Vasillaq Prifti 40,142
 Fier Alqi Kusta
 Korçë  Petrika Çili232,247
 Korçë Shega Xhafka 179,777
 Korçë 1,568,959
 Korçë Harvid Dervishi 1,245,017
 Korçë Muhamet Zhilla
 Korçë Ali Petriti
 Korçë Behar Bregu -379,000
 Korçë Mitat Çika -9,827,700
 Korçë Stavri Prenda
 Lezhë Llesh Gjet Nikolli
 Korçë Nurihan Mece 183,697
 Korçë Ollgë Bode 588,360
 Korçë Naum Palla693,301
 Korçë Burbuqe Konomi 291,976
 Korçë Viktor Cami98,060
 Korçë Dituri Lenja662,167
 Korçë Guralije Hoxha1,683,229
 Korçë Pranvera Baruti2,434,639
 Korçë Lumturi Lipo 1,029,731
 Korçë Njazi Petriti 429,514
 Korçë Thanas Moni 883,113
 Korçë Shkende Xhaçi 2,100,180
 Shkodër Andrea Martini 51,611
 Shkodër Sanije Druni 653,733
 Shkodër Muhamet Lohi 1,083,821
 Gjirokastër Hysen Seiti 59,257
 Gjirokastër Rrapo Lumani 302,208
 Gjirokastër Brahim Jashari, Sali Jashari 248,877
 Fier Shyqyri Rustemi 7,048,465
 Dibër Astrit Rifat Muha
 Dibër Ramazan Hasan Meta
 Dibër Miftar Xhem Martini
 Tiranë Mehmet Bylykbashi 7,366,590
 Fier Seit Seitaj 5,162,724
 Fier Thoma Duda 6,544,976
 Fier Beshir Bushi6,254,734

 Fier Urani Toska 7,664,920
 Fier Qamil Sukaj 704,483
 Fier Selam Fejzaj 3,241,904
 Korçë Mjallaq Gjylameti 2,040,673
 Korçë Kusto Tytymçe
 Korçë Nigjare Qamka690,750
 Korçë Gjok Percini 243,793
 Korçë 46,528
 Korçë Dhimitri Ilo 0
 Korçë 0
 Korçë 55,783
 Korçë 87,640
 Shkodër Xhabir Lukaj 980,600
 Korçë Vangjel Gjergo 451,972
 Tiranë Besnik Petrela 1,120,000
 Tiranë Rexhep Keta 3,214,512
 Tiranë Rexhep Keta 4,553,892
 Durrës Haki Hima6,129,600
 Durrës Haki Hima
 Dibër Nazmi Hysen Alimani
 Dibër Mehmet Sinani
 Dibër Mexhut Jella
 Dibër Hamdi Meta
 Elbasan Sherif Ajazi 1,385,361
 Korçë 542,630
 Tiranë Ali Qordja
 Tiranë Petrit Radovicka 54,043,983
 Tiranë Muhamet E Feride Pelingu
 Fier Kozma Toska
 Fier Dano Kripa1,701,583
 Fier Ramadan Mucaj
 Fier Pandeli Berdalli 1,224,427
 Fier Ibrahim Baci
 Fier Gani Boriçi
 Fier Kristaq Kitani 3,807,930
 Fier Hetem Radeshi
 Fier Xhevdet Toska
 Fier Sherif Hazizaj
 Fier Sotir Gjika
 Fier Trashëgimtarët
 Fier Hekuran Maneku6,333,726
 Fier Vasillaq Como
 Fier Halit Marina
 Fier Ismet Mema
 Fier Vangjel Bitri
 Fier Faik Cepele
 Fier 1,302,911
 Durrës Sabri Jella
 Durrës Miranda Loli
 Durrës Goni Sijoni
 Durrës Hasan Karagjozi 2,326,740
 Fier Brahim Tishkezi
 Durrës Jorgaq Stasi 2,898,100
 Durrës Eqerem Kruja
 Korçë Seit Myrtollari 311,270
 Dibër Fali Alimani129,535
 Dibër Hysen Tasha 74,345
 Korçë Demir Barbuta 3,147,055
 Korçë Njavir Barbuta 5,816,813
 Fier Shuaip Sinani
 Lezhë Pjeter Mark Kola 126,931
 Durrës Ilir Goci
 Elbasan Aishe Aliko 193,144
 Elbasan Hanife Sallaku285,187
 Elbasan Salie Riza Karriqi -27,128
 Elbasan Makasen, Selman, Astrit Bunga
 Korçë Sabri Spaho
 Korçë Rapo Muharemi
 Korçë Llazi Saro610,000
 Korçë Mihal Goca874,530
 Tiranë Ksenie Gjoka 14,371,547
 Elbasan Xhevit Driza 485,789
 Elbasan Asllan Zogu 773,753
 Elbasan Islam Shyqyriu497,301
 Elbasan Maliq Kryemadhi 514,161
 Elbasan Ali Zeneja 536,396
 Elbasan Veiz Cekrezi 4,883,839
 Elbasan Idajet Llalla1,621,874
 Elbasan Razim Ballabani 132,496
 Elbasan Kaso Tafa 11,474,410
 Tiranë Aziz, Mustafa, Ibrahim, Rexhep Shkreta
 Tiranë Aziz, Mustafa, Ibrahim, Rexhep Shkreta
 Tiranë Zoga, Margarita Naçi 1,540,287
 Korçë Iljaz Maze 1,009,482
 Korçë 114,238
 Korçë Ismail Turku 245,845
 Korçë Shyqyri Avdullari 213,425
 Korçë Agim Gjore 32,634
 Korçë Pandeli Gjika 103,790
 Korçë 720,642
 Korçë 269,819
 Korçë Qamil Olldashi 1,057,656
 Korçë 59,467
 Korçë Xhemal Çela1,291,815
 Korçë Nazmi Pere1,701,028
 Korçë Hajdar Sadikaj 1,511,841
 Tiranë 310,074
 Tiranë Shaban Shabani
 Tiranë Veli Ahmeti
 Tiranë Agim Preza
 Tiranë Sulejman Veshi
 Gjirokastër Petraq Gorishani -1,164,185
 Korçë Qamil Hyska

 Korçë -937,840
 Tiranë Dedja 7,031,745
 Tiranë Shpetim Zajmi -17,065,968
 Korçë 0
 Korçë Qamil Hyska 675,273
 Korçë Lefter Samara 768,199
 Tiranë Alush Deliu1,170,000
 Kukës Rexhep Ismail Parllaku 683,856
 Korçë 596,230
 Durrës Englantina Mehmeti (Golemi)
 Korçë 275,932
 Fier Thanas Bakalli2,120,118
 Fier Ali Llanaj
 Fier Halim Behari
 Fier Irakli Toska 23,729,021
 Fier Thoma Meço
 Fier Kilo Stoja 7,190,412
 Fier Thoma Meco 7,616,852
 Fier Arben Borici 5,870,249
 Fier Stavri Cuko4,530,628
 Fier Thoma Gjeçi1,418,230
 Fier Sotir Meço
 Korçë 12,443,256
 Lezhë Llesh Nikoll Dudi
 Durrës Naim Dollaku
 Durrës Njazi Milaqi
 Durrës Ana Sotiri5,011,440
 Tiranë Dylbere Bakalli 33,350,562
 Durrës Raqi Dimo 2,200,650
 Dibër Sali Seit Zeneli
 Dibër Ahmet Dalti
 Tiranë Bedri Bega
 Tiranë Hajdije Derhemi-26,251,842
 Gjirokastër Zylfo Katiraj
 Korçë Gëzim Xhihani 311,300
 Korçë Nikollaq Sheremeni 243,263
 Korçë Gani Çuçllari 680,919
 Korçë Ligor Visi 2,472,740
 Korçë Pirro Greço 602,664
 Korçë Llazar Ruço(Shardho) 198,245
 Korçë Kristaq Koço1,525,650
 Korçë Gurie Hysenllari 395,480
 Korçë Adriatik Pojani 1,451,838
 Korçë Xhevair Kulla 2,116,849
 Korçë Anesti Kristo2,302,795
 Fier Janul Leshi
 Korçë Ylli Poloska
 Durrës Ali Tupi
 Tiranë Mustafa Maci 2,891,070
 Tiranë Besim Hasmeta 15,447
 Lezhë Mark Preng Ndreca393,186
 Tiranë Musa Kruja-4,611,240
 Korçë Zenel Toska 172,638
 Elbasan Numrie Xhaka 2,444,371
 Elbasan Rushan Dermyshi 1,735,668
 Elbasan Bashkim Llalla4,047,909
 Elbasan Dilaver Llalla 520,238
 Elbasan Qamil Mane 946,588
 Elbasan Skender Tocila 1,928,201
 Elbasan Shaban Fejzullau2,043,048
 Fier Rrapo Myrselaj
 Fier Muhamet Myresehi -3,480,328
 Korçë Qazim Hamolli 524,082
 Korçë 370,520
 Korçë 314,745
 Korçë Behije Çela565,280
 Korçë Gafer Kapa 231,598
 Korçë Sadik Ahmeti 379,070
 Korçë Skender Rexhollari 1,002,039
 Korçë Mihallaq Bice 734,550
 Korçë 569,036
 Korçë Emin Hoxha -5,134,681
 Korçë Nazar Mimini-1,996,200
 Korçë 850,924
 Korçë 173,442
 Korçë Llazi Gusho 104,372
 Korçë Gjyladin (Xheladin) Afisllari298,346
 Korçë Nikolla Vako 768,353
 Korçë Piro Llazo Mehilli -4,980
 Korçë Esma Elezi 507,580
 Korçë Vllazëria Çollaku
 Kukës Rame Ali Ramallari30,805
 Kukës Myftar Asllan Cena-651,233
 Kukës Enver Mustaf Elezi 0
 Kukës Ferit Arif Elezi
 Fier Hyqmet Myrsela
 Korçë Demir Bajraktari 0
 Korçë Qemal Palla 154,379
 Dibër Abaz Kola
 Durrës Qamil Merlika 500,000
 Fier Kristaq Stambolliu 15,151,164
 Fier 3,495,305
 Fier Zija Perkazi
 Fier Bujar Cane
 Fier Flamur Zavalani 1,123,299
 Fier Kadri Kodheli
 Fier Zoi Ndreko 2,866,473
 Fier Mane Ferko 2,463,375
 Fier Spiro Sauli
 Lezhë Zenun Sheta
 Lezhë Lume Xhepa
 Elbasan Shaqr Hima6,053,956
 Elbasan Xhemile Dashi 489,465

 Elbasan Mehmet Faqolli 669,076
 Elbasan Tafil Rexhep Kercini491,151
 Elbasan Bihane Prrenja 276,937
 Korçë Uran Kostreci
 Korçë Myftar Tare
 Korçë Bektash Male 106,272
 Dibër Beqir Koçi
 Korçë Qerim Tahiri 1,325,701
 Korçë Dallendyshe Xhaferi
 Korçë Viktor Kapxhillari
 Korçë Selami Afez Begollari 349,000
 Korçë Hasan Cenko
 Korçë Gjergji Mborja -2,450,500
 Korçë Guri Vantazi 36,816
 Korçë Eftimija Vantazi 676,713
 Korçë Mbarime Dulellari 379,600
 Korçë Myfit Hena -7,505,400
 Korçë Mihal Sotiri 155,978
 Korçë Bido Luarasi416,232
 Korçë Beqir Beqiri 1,871,730
 Korçë Demir Shkembi 480,247
 Korçë Hasan Cenko 827,940
 Korçë Hasim Terolli
 Korçë Dilaver Muço 1,204,636
 Korçë Bari Pera 389,944
 Korçë Nazar Kaftira 1,763,368
 Gjirokastër Riza Hajnaj 3,447,927
 Shkodër Ded Kaçi
 Fier Shahin Majaci
 Fier Josif Bare747,051
 Fier Llambi Bare
 Fier Selim Hoxha
 Fier Nexhip Hoxha
 Fier Haziz Mahmutaj 2,342,401
 Fier Kozma Ndreko 7,626,669
 Fier Avni Braçe 3,115,904
 Fier Haxhi Brace
 Dibër Feride Guga1,706,000
 Dibër Sadete Shehu 430,100
 Fier Petrit Zariu
 Shkodër Zef Ndoka
 Shkodër Hamit Mus Mehaj 0
 Kukës Ramiz Dan Istrefi 1,889,975
 Kukës Isuf Rushit Cengu -780,290
 Elbasan Hajrie Tahiraj 5,662,627
 Elbasan Kadri Tahiraj
 Elbasan Sami Kadiu -29,747,200
 Fier Hariz Ferko
 Fier Osmen Xhafa
 Fier Mihal Mecalliu 1,335,388
 Fier Aristir Çuko
 Fier Brahim Fera
 Korçë Farije Shaholli 517,189
 Fier Gora Nushi7,015,236
 Gjirokastër Refie Vrekaj
 Gjirokastër Nevro Dalani
 Korçë Kimet Kollcinaku
 Korçë Hysen Orhan 341,600
 Korçë Hysen Orhan 149,301
 Korçë Hysen Orhan 53,808
 Kukës Mustaf Neza 346,756
 Lezhë Muhamet Rama
 Tiranë Haki Alla 672,000
 Tiranë Alla
 Tiranë Nadire Zela806,400
 Gjirokastër Shyqyri Dulo 361,941
 Gjirokastër Qatip Hysoskendaj 1,562,557
 Korçë Bedri Gane154,949
 Korçë Gjenci Kosturi 5,080,083
 Korçë 54,592
 Gjirokastër Duro Kopo 475,953
 Gjirokastër Skender Beqari 952,358
 Fier Ali Osmani 3,971,501
 Fier Qamil Isufi 780,800
 Fier Lili Bare 658,937
 Fier Themi Dema
 Fier Myzafer Hoxha
 Fier Nuri Balaj
 Fier Fuat Zyberi
 Fier Xhemil Braka 10,077,451
 Fier Kristaq Prifti
 Fier Hasime Ndreu
 Fier Telemak Nushi 7,975,670
 Fier Hedie Delibashi 5,286,821
 Fier Sherif Krasniqi
 Fier Gori Vidhi
 Fier Idajet Feleqi
 Fier Ndoni Gjini 7,194,291
 Lezhë Mark Gjok Ruci 1,113,195
 Fier Vullnet Serjani
 Korçë Vasfi Çekiçi979,956
 Korçë Mersin Ibi 705,626
 Korçë Haki Kapa 4,015
 Korçë Lytfi Ibi 757,542
 Korçë Sefedin Palla 171,966
 Korçë Nazar Shkullaku 403,473
 Korçë 253,133
 Korçë Elmas Çela950,095
 Korçë Muhamet Berberi 451,974
 Korçë Isa Çaush Bramellari 155,905
 Korçë Sofije Sotir 0
 Tiranë Zyhdi Fortuzi
 Tiranë Abdulla Tagani
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 Lezhë Lek Frrok Gjoni
 Tiranë Kadia, (Sufniqi) Ibrahim
 Tiranë Seit, Sehit Cullhaj 804,144
 Tiranë Shaqir Alla 0
 Tiranë Dajlan Omeri 2,758,342
 Tiranë Haxhi Guri
 Korçë Barije Agolli 141,888
 Korçë 227,215
 Korçë 336,000
 Korçë Edije Kello
 Korçë Edije Kello 490,199
 Lezhë Marte Gjok Ndoja 141,781
 Shkodër Gjeke Preka
 Gjirokastër Asllan Imeri
 Korçë Nafije, Kadri Spaho 921,762
 Korçë Shyqyri Dikollari 72,722
 Korçë 1,184,530
 Korçë Teki Hoxha 2,318,209
 Lezhë Ndue Gjergj Perlola
 Tiranë Enver Balla-3,818,689
 Korçë Pavli Dimashi 450,430
 Durrës Spiraq Kulja
 Durrës Pranvera Deliallisi
 Lezhë Ndue Gjergj Kolziu
 Korçë Vexhide Heri836,035
 Korçë Viktor Agolli 500,650
 Korçë Refihan Telo166,000
 Korçë Gazi Lulja8,400
 Korçë Sofia Ropi
 Korçë Mitke Lapi 50,000
 Korçë Sejfi Sadikaj352,200
 Korçë Alije Hoxha 310,000
 Lezhë Gjin Mark Kola351,938
 Tiranë Demneri 3,505,011
 Lezhë Mehill Zef Prenga 37,205
 Korçë Bexhe Kolaneci
 Korçë Saip Isa Duli360,400
 Fier Asqeri Hyskaj
 Tiranë Menduhije Gjeci -2,858,672
 Tiranë 4,419,954
 Korçë Gezim Orhani 373,636
 Korçë Behije Duci480,323
 Korçë Resmije Pasho 38,736
 Korçë 393,093
 Gjirokastër Astrit Mezini
 Fier Ali Tafa2,944,209
 Fier Isuf Metanaj
 Shkodër Ejll Gjoni
 Lezhë Preng Nikoll Marku285,504
 Fier Rronje Pashaj 574,592
 Korçë Vladimir Kroi
 Korçë Azem Zenullari1,003,491
 Tiranë Ali Dervishi 2,827,531
 Tiranë Ibrahim Alla896,000
 Tiranë Nebi Duro 3,101,984
 Tiranë Bedrije Molla
 Tiranë Ramazan Peti -349,625,600
 Tiranë Ramazan Peti -297,898,471
 Tiranë -15,377,546
 Korçë Mustafa Myrtollari 674,713
 Korçë Lefter Tili 2,651,334
 Korçë Sulejman Hysenllari 89,062
 Korçë Gaqo Tili 1,445,181
 Korçë Mustafa Pilinçi 38,203
 Korçë Ferit Tahirllari 217,875
 Korçë Mbarime Dulellari 2,657,804
 Korçë Petrit Bamkallari 1,220,509
 Elbasan Nevruz Tafa 4,103,592
 Elbasan Isuf Koci297,355
 Elbasan Demir Agolli 574,592
 Korçë Hasan Mazelli 786,782
 Korçë Floresha Belli -287,216
 Korçë Lutfi Ibi448,344
 Korçë 411,648
 Korçë Arife Gjata 228,752
 Korçë 279,988
 Korçë Ligor Gjergo206,347
 Korçë 455,718
 Korçë Sotiraq Kreste 345,600
 Korçë Koli Kapbardhi72,912
 Korçë Piro Tasellari 415,000
 Korçë Riza Hoxhallari-179,040
 Korçë Aleksandra Vesho
 Lezhë Pashk Perndoj
 Shkodër Viktor Kumrija 60,602
 Shkodër Bukurije Kali 2,911,027
 Shkodër Gjon Gjeloshi 614,095
 Shkodër Qani Kadija4,605,714
 Shkodër Ismail Kombi 276,343
 Shkodër Pjerin Deda 1,473,828
 Tiranë Sefer Abazi1,478,358
 Tiranë Sanije Hoxha -19,004,720
 Tiranë Jonus Hoxha0
 Tiranë Muharrem Asllani 2,812,698
 Tiranë Tefik Gjinali -182,656,432
 Tiranë Alla
 Tiranë Mehmet Daja -186,025,000
 Tiranë Rexhep Piciri 4,754,799
 Tiranë Ali Qoraliu -121,688,409
 Tiranë -18,256,560
 Korçë Vangjeli Gjeli 221,400
 Korçë Bashkim Minga 1,048,857
 Korçë Beqir Bardhi

 Korçë Zydi Meço 452,307
 Korçë Thimi Risto 417,307
 Korçë Haxhire Bylykbashi551,731
 Shkodër Meliha Beqi Ulqini
 Shkodër Tonin Ceklijej 3,387,378
 Fier Fejzi Gropa 7,120,000
 Korçë Imir Zhuli
 Elbasan Sofie Allko (Kurti) 475,384
 Elbasan Qani Kokonozi-672,720
 Lezhë Pashk Lufi
 Lezhë Sadri Reçi
 Fier Qamil Hoxha
 Fier Lame Shahini 4,101,254
 Fier Ymer Nuhaj 51,214
 Fier Thanas Gërxhi441,025
 Fier Tatjana Zoto
 Fier Pandeli Laze 3,003,074
 Durrës Marie Çoça-130,191,000
 Tiranë Xhemal Syziu 412,307
 Tiranë Shaqir Alla
 Tiranë Fatos Ajazi
 Shkodër Fredinand Pistulli1,200,255
 Shkodër Shpetim Bushati2,002,049
 Shkodër File Marashi 385,846
 Shkodër Esat Bushati
 Shkodër Vehibe Kazasi 991,452
 Shkodër Shyqyrie Halluni1,866,665
 Shkodër Marije Hila 197,538
 Shkodër Adem Halili 70,154
 Durrës Muhamet Domi0
 Durrës Sulejman Lila 1,148,717
 Durrës Ismail Çangu 751,264
 Durrës Vath Stafuka588,311
 Gjirokastër Erbap Stroka
 Gjirokastër Mero Beges
 Gjirokastër Selman Como 326,496
 Gjirokastër Tomor Bendo -7,200,000
 Lezhë Serafin Gjoka
 Fier Zaim Myftari 3,687,107
 Lezhë Rasim Bercaj
 Fier Ymer Korçari 2,084,100
 Fier Perikli Ziu
 Fier Zabit Fejzullahu1,042,734
 Fier Zogu Gjergji 1,188,888
 Fier Nadir Ferko 2,286,500
 Fier Kovaç Paja1,300,930
 Fier Rrapi Sallaku 5,780,917
 Fier Panoeli Ikonomi
 Fier Llazar Pushi 5,005,123
 Fier Qemal Prenjasi 2,728,202
 Fier Zaim Myftari
 Fier Haki Malaj
 Fier Nuri Behaj 535,914
 Fier Adem Borova
 Fier Naun Ikonomi
 Gjirokastër Vilson Abazi
 Korçë Flora Kajno 0
 Korçë Adem Guri 222,000
 Korçë Ferik Bacelli
 Korçë Fatmir Ramolli 50,000
 Korçë Halim Kulla 179,000
 Korçë Beqir Bashllari 1,012,950
 Korçë Dylber Pashollari192,780
 Korçë Teki Bregu -549,000
 Durrës Xhavit Sfinjari 1,364,875
 Korçë Fazlli Agolli 1,070,000
 Durrës Nuri Tafaruçi2,678,600
 Korçë Marika Tasho 500,000
 Korçë Selaudin Musaj 71,500
 Durrës Shefqet Shima
 Korçë Pellumb Agolli 161,538
 Korçë Petraq Kapshtica 160,769
 Korçë Violeta Terpini 2,469,228
 Korçë Selman Koçillari 93,501
 Elbasan Bajram Budini 1,943,831
 Elbasan Hartie Coniku (Haruni) 262,837
 Elbasan Xhelil Mollaj 907,449
 Korçë Gurie Menkshi 227,916
 Korçë Petref Mile 57,304
 Korçë 84,998
 Korçë Piro Hila 193,025
 Lezhë Komuniteti Mysliman Lezhe
 Fier Llambi Dashi 2,325,781
 Durrës Bajram Keçi
 Durrës Shefki Mancaku
 Durrës Vath Paja 0
 Durrës Riza Nraxhi
 Durrës Bakushe Katreli5,210,160
 Durrës Tomorr Xhamia
 Fier Muharrem Rrapaj
 Durrës Bektash Kamberi6,277,069
 Durrës Besnik Deda0
 Fier Trashëgimtarët
 Tiranë Islam Dengu 33,159
 Korçë Thanas Kallço 1,909,806
 Elbasan Artan Tabaku 2,350,000
 Lezhë Gjon Preng Gjoni
 Dibër Memet Caka
 Elbasan Myzejen Blloshmi 1,512,142
 Elbasan Dalip, Fejzulla Qazim Faqolli
451,251
 Tiranë Bajame Vogli 1,984,100
 Tiranë Kimete Xhaferri 1,184,400

 Tiranë Gjyle Kaja 3,318,623
 Tiranë Shyqyri Mahmudaj 721,789
 Tiranë Skender Gjoni 1,156,204
 Tiranë Resmije Shehi 1,233,750
 Tiranë Sulejman Hasa 493,500
 Tiranë Naim Allajbeu 309,800
 Tiranë Fadil Lushkja 6,877,560
 Tiranë Kadri Lushkja,

Shaban Lushkja-35,402,100
 Tiranë Shaban Xeka 185,880
 Tiranë Ali Kola 331,632
 Korçë Çiljeta Panariti
 Korçë Stavri Toçi -222,260
 Korçë Ferdinand Pengo 101,750
 Korçë Tera Qeleshi112,200
 Korçë Adem Beqari 449,600
 Korçë Sami Mollaymeri -14,903,588
 Korçë Hodo Mullalli295,500
 Korçë Muharem Dushi212,400
 Korçë Adem Beqari 370,000
 Korçë Shpetim Terolli
 Dibër Mustafa Seferi 2,456,640
 Dibër Taxhedin Shehu -10,150,355
 Shkodër Qamil Abaz Sefa 4,159,531
 Shkodër Halil Hyseni(Duni)
 Shkodër Zef Dema 857,377
 Shkodër Zef Leka 245,681
 Shkodër Sepir Neziri 6,317,514
 Shkodër Shpend Salihaj
 Shkodër Age Vjerdha 105,277
 Shkodër Sale Muharrem Kadia329,458
 Shkodër Majlinda Jaku 90,083
 Shkodër Ded Nik Lulgjuraj 571,585
 Gjirokastër Safet Shehu
 Korçë Sotira Nane 1,700,000
 Elbasan Hamit Çela -45,000
 Tiranë Dyzeme Tahiri 727,099
 Tiranë Gjyle Shala (Berisha) 1,223,392
 Tiranë Everhe Etj Pazari 2,130,490
 Tiranë Baftjar Mullaliu587,378
 Tiranë Amalija Rrufa 1,463,591
 Tiranë Shyqyri Mahmudaj 2,523,663
 Tiranë Nexhmije Saliu 1,027,315
 Tiranë Hatixhe E Haxhi Toprra 1,631,857
 Tiranë Gani Misiri, Serije Misiri,

Servete Misiri 908,385
 Tiranë Tixhe Spaneshi 2,014,669
 Tiranë Pranvera Babamusta 701,946
 Tiranë Tafil, Halil, Albert Xhihani 631,751
 Tiranë Tahir Harizi 1,144,941
 Tiranë Ragip Turra 40,780
 Tiranë Moisi Tershana 771,639
 Tiranë Qamil Dedej 409,602
 Tiranë Fadil Lushkja 244,678
 Tiranë Vasip Beçerri 1,572,610
 Tiranë Fatos Deda 2,731,991
 Berat Aqif Kasem Delibashi 625,902
 Fier Naunka Gjeci
 Gjirokastër Jaçe Aliaj 2,836,530
 Berat Sali Muka57,937
 Berat Resul Sefedin Sulanaku
 Dibër Liman Arriku 142,144
 Durrës Riza Vezi
 Durrës Selami Vezi
 Durrës Didare Xhemali (Shkupi)
 Dibër Fran Lena
 Dibër Ferit Hysa 563,897
 Vlorë Lirim Mero 132,000
 Gjirokastër Shega Lonari
 Dibër Hysni Vlesha
 Dibër Lirie Kaloshi
 Korçë Xhemal Hymetllari 727,637
 Korçë Hajdhica Bice 267,528
 Korçë Qazim Seitllari 69,280
 Korçë Gjergji Kristaq Mehilli 355,029
 Korçë Fidarije Abasllari 134,954
 Korçë Lavdie Alinji 244,710
 Korçë Elmije Begollari, Kame Begollari 187,356
 Tiranë Shaban Dervishi 757,935
 Tiranë Shqipe Lecini(Habili) 2,236,400
 Korçë Ibrahim Spaho
 Korçë Xhemal Hametllari -54,272
 Dibër Isuf Klosi 259,552
 Dibër Shefikate Muca 219,474
 Durrës Margarit Çumashi
 Dibër Bajram Zeqiri 302,102
 Gjirokastër Bekim Sula 299,063
 BeratXhezo Shyqo Bako
 Gjirokastër Namik Cami
 Korçë Hysen Ibro -587,000
 Korçë Iljaz Kalemi -156,400
 Korçë Fatime Haderllari
 Korçë Fuat Kelo311,984
 Korçë Xhafer Sulollari 5,000
 Korçë Thomaq Prifti -79,840
 Korçë Vaske Kolaci0
 Korçë Fatime Hadërllari431,962
 Korçë Radium Avxhi 1,139,155
 Korçë Ademije Mulla 1,396,985
 Korçë Vangjeli Bendo 108,000
 Berat Hysen Musabelliu 1,353,163
 Berat Adriatik Caka 776,233
 Berat Adriatik Caka 132,956

 Berat Medi Myrto Lulaj 0
 Gjirokastër Hysen Daut Shehu
 Berat Lule Lulollari 601,406
 Berat Lule Lulollari 784,272
 Korçë Shaban Male 743,040
 Korçë Shaban Male 1,068,693
 Shkodër Vishe Germaj 299,004
 Shkodër Jusuf Sylo Balidemaj
 Shkodër Geg Gjin Prendi756,996
 Shkodër Nikoll Mark Deda 408,067
 Shkodër Hysen Gerberti 145,834
 Shkodër Daut Loku 411,743
 Fier Bajrjam Avdia
 Fier Hekuran Alliaj
 Fier Pëllumb Toro 3,856,461
 Fier Nadir Ferko 5,064,357
 Fier Vangjel Stroni 6,554,638
 Fier Refat Meraj 145,286
 Fier Hamit Baxhia 4,575,198
 Fier Nasi Shkurti
 Fier Rrapi Mici
 Fier Banush Shateraj 5,657,346
 Fier Feim Rustemi 2,579,405
 Gjirokastër Eqerem Dashaj
 Gjirokastër Reshat Hyseni1,841,814
 Gjirokastër Muhamet Veizi489,386
 Gjirokastër Sefer Matohiti
 Gjirokastër Bylyre Luzaj
 Tiranë Nuredin Kamberi
 Tiranë Hekuran Hasa 0
 Tiranë Aishe Hoxha 0
 Tiranë Kasem Ismaili -2,115,200
 Tiranë Shaqir Alla 4,066,450
 Tiranë Qerim Gurzi 1,170,000
 Gjirokastër Nezet Shehu 1,030,092
 Fier Asllan Malaj 2,112,584
 Gjirokastër Dilfo Spahaj 483,112
 Tiranë Ramazan Çollaku 375,536
 Tiranë Meleqe Gjoni 1,155,903
 Gjirokastër Xhelal Resuli
 Gjirokastër Hasime Ballaxhiaj175,259
 Berat Neim Sali Saçdanaku 836,557
 Durrës Gëzim Balla 6,898,545
 Durrës Muharrem Kota 1,622,267
 Elbasan Jakup Preci
 Gjirokastër Bejaze Mataj
 Dibër Ramazan Saraci 927,010
 Gjirokastër Dilaver Jaup Divintari 335,276
 Gjirokastër Maliq Xhelo Hyseni 694,816
 Gjirokastër Skendo Jaho Sina 329,394
 Gjirokastër Demir Meraj 1,930,968
 Gjirokastër Servet Dervishi
 Gjirokastër Xhevit Çakalli
 Gjirokastër Isuf Çelo Rama 664,344
 Gjirokastër Serafin Stavri
 Gjirokastër Qerim Pashaj 4,099,200
 Gjirokastër Kostandin Rushitaj
 Tiranë Ylli Gjoka 948,838
 Tiranë Sefer Balla 2,357,228
 Tiranë Hamit Dedja 908,040
 Tiranë Xhemal Sula
 Durrës Selaudin Qesja
 Gjirokastër Kujtim Adem Laskaj
 Dibër Islam Kazani
 Dibër Ibrahim Pulja
 Vlorë Pandora Zoto
 Gjirokastër Axhem Hazbi Bakaj 500,709
 Gjirokastër Hajri Bilo Llaka 2,033,715
 Tiranë Asllan Caca 256,730
 Tiranë Kujtim Saraci
 Tiranë Tefik Dul Alim 3,528,525
 Tiranë Qerime Mema
 Tiranë Naim Beu
 Tiranë Islam Reci 540,200
 Tiranë Hume File Suma 1,545,642
 Tiranë Pellumb Vrapi 109,557
 Tiranë Mahire Pazari 9,751,889
 Tiranë 1,645,000
 Tiranë Haxhi Lusha 3,343,627
 Tiranë Hasan Ceka, Jashar Ceka 2,840,889
 Tiranë Remzije Kraishta,

Shahe Kraishta 1,133,927
 Tiranë Ali Tirana, Lila Tirana 907,425
 Tiranë Hane Bodlli1,271,547
 Tiranë Fitnete Sinka, Nexhip Allushi 1,929,626
 Tiranë Maira Pazari 3,893,056
 Tiranë Sulejman Kezi
 Tiranë Andrea Gani
 Tiranë Qazim, Abaz, Fadil Etj Beka1,159,415
 Tiranë Drita Merkja, Mehmet Merkja
 Tiranë Isuf Rosa 741,137
 Tiranë Merita Becerri, Vasip Becerri
 Tiranë Zyber Bushi 71,310
 Gjirokastër Kanan Ali Dervishi
 Gjirokastër Pashako Guma 96,237
 Dibër Rustem Vraniçi
 Dibër Bardhyl Mazari106,375
 Korçë Hamit Kasolli
 Fier Xhemil Haxhaj
 Gjirokastër Zonje Guma
 Korçë Saip Biba 402,675
 Tiranë Muharrem Mahmud Dardha-1,899,880
 Tiranë Xhafer Dardha-1,791,710
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Del kontrata e bingos në teatër, peticionin
kundër ministrisë e firmosin 4 mijë veta

PROTESTA

Është bërë virale dje në rrjetet
sociale video e fjalës së aktorit

Bujar Asqeriu kundër kastës poli-
tike në vend. Aktori i njohur tha
para gazetarëve se "artistët jetojnë
në një dhomë dhe një kuzhinë, me
një rrogë më të vogël se një punon-
jës i ministrisë, ndërsa politikanët
në vila me vlera marramendëse".

Ja fjala e tij:Ja fjala e tij:Ja fjala e tij:Ja fjala e tij:Ja fjala e tij:
"Do më falni që në takimin e parë

nuk kisha mundësi të flisja, ndër-
sa të gjitha i tha Robert Ndrenika,
por refleksionet që vijnë nga qever-
ia janë të vakëta, pafuqishme dhe
të ftohta. Këta si duket nuk e kup-
tojnë se çfarë është artisti. Një ak-
tor merr rogën më të vogël se një
nëpunës i rëndomtë i Ministrisë së
Kulturës. Ky është vlerësimi që sh-
teti i bën artistit. Jo më kot, kolegët
tanë ikën nga kjo botë në moshën
më të re dhe askush nuk u kujdes

"Politika duart larg, drejtorin
e teatrit e zgjedhim vetë"

"Nuk jemi keqkuptuar për
ligjin, nuk jemi të paditur"

Artistët kryqëzojnë ministrinë:
Politikanët milionerë, ne në vrimë miu

Fatmira Nikolli

Një letër publike e ministres
së Kulturës, Mirela Kum
baro drejtuar aktorit Robert

Ndrenika, i është kthyer si bumer-
ang. Ajo jo vetëm që nuk qetësoi ko-
munitetin artistik që po kundërsh-
ton prej ditësh projektligjin e hartu-
ar prej ministrisë pa u konsultuar me
artistët, por vetëm sa nxiti më shumë
revoltat për zhvendosjen e Teatrit
Kombëtar.

Kumbaro, duke dashur t'i kërkon-
te llogari Ndrenikës se pse ai nuk
paskësh protestuar për një bingo të
ndërtuar në teatër vite më parë, bëri
që artistët të nxirrnin kontratën e
ndërtimit të bingos, firmosur nga Edi
Rama, sot kryeministër, atëherë min-
istër Kulture.  Ish-drejtori i Teatrit
Eksperimental, Kastriot Çipi,
përmes një postimi në rrjetin social
i shkruan Kumbaros se, "ideja e
ndërtimit të teatrit brenda Pira-
midës ishte e vëllait tuaj, Arbenit,
kur ishte këshilltar i ministrit të
Kulturës Blendi, ndryshe kushëriri
juaj".

E jo vetëm kaq. Artistët tanimë
kanë ngritur zërin për shumëçka
dhe tanimë këtë e bëjnë nga Teatri
Kombëtar.

Për sa më sipër, Konfederata e
Sindikatave ka shprehur dje "ind-
injatën e thellë për sjelljen e min-
istres së Kulturës, Mirela Kumba-
ro karshi aktorit Robert Ndrenika".
Sipas KSSH -së, ministrat do vijnë
dhe ikin, por vepra e këtyre
artistëve është aset kombëtar, që
inspiron breza dhe mban gjallë ar-
tin dhe kulturën në këtë tokë.
TAKIMI

Takimi i artistëve "protestues"
ishte njoftuar për në orën 10:00 në
Teatrin Kombëtar. Por kur ata e
gjetën derën e teatrit mbyllur, iu
desh të prisnin në shi, derisa
dikush u dha leje ta mbanin pro-
testën në hollin e teatrit, jo në sallë.

Prej hollit, aty në këmbë, nga të
ftohtët dhe mëria e akumuluar ndër

vite, zërat e tyre qenë më të lartë e
më të ashpër.

Veç artistëve të Tiranës dhe in-
stitucioneve kombëtare, protestës
iu bashkuan edhe dramaturgë, ak-
torë e regjisorë nga Shkodra dhe
Vlora dhe institucioneve të tjera
kombëtare kulturore, Cirku Ko-
mbëtar dhe Teatri i Kukullave.

Në takimin e djeshëm artistët
theksuan se kërkojnë të ketë një
amendament, përmes të cilit të ven-
doset që drejtori i Teatrit Kombëtar
të zgjidhet me vota nga artistët, jo nga
politika. Kërkesa ka dalë në dritë, pasi

ditën e premte, tre emra kanë shpal-
lur kandidaturat: Ema Andrea, Genc
Fuga dhe Laert Vasili.

Ndërkaq, prej ditës së enjte ka një
peticion për anulimin e vendimit që
kërkon zhvendosjen e trupës së Te-
atrit Kombëtar te "Turbina". Gjatë
këtyre ditëve, ai është firmosur nga
mbi 4 mijë qytetarë, veç emrave të
aktorëve të njohur.

Po dje, ata i bënë me dije se minis-
tren e Kulturës të takohen vetëm në
Teatrin Kombëtar, jo në zyrat e min-
istrisë. Ministria përmes një komu-
nikate tha dje se Kumbaro do t'i presë

ata të mërkurën në orën 16:00, në in-
stitucionin që ajo drejton, pa pran-
inë e mediave.

Artistët bënë me dije se do t'i bëjnë
kërkesë parlamentit për anulimin e
projektligjit për artin dhe kulturën,
i publikuar në sajtin e Ministrisë së
Kulturës.
KRITIKAT

Pas një interviste të ditës së diel,
ku ministrja Mirela Kumbaro tha se
artistët janë keqkuptuar, se nuk do
ketë kullë në teatër, artistët nuk e
kanë besuar. Regjisori Altin Basha
tha të hënën se "nuk mund të bëjmë
të paditurin, nuk mund të bëjmë që
jemi keqkuptuar, nuk mund të bëjmë
që e kemi çuar në 500 adresa, se nga
këta njerëz që janë këtu dhe ata që
kam kontaktuar, asnjë nuk ka marrë
e-mail nga Ministria e Kulturës për
ndryshimet që duhen bërë në ligj.
Ministria e Kulturës nuk tregon të
vërtetën për çështjen e dialogut.
Ditën e mërkurë në ora katër e

presim ministren këtu. Do ta presim
të gjithë këtu, jo në zyrën e saj, por
këtu në këtë sallë".

Ai shtoi se është skandal që
artistët nuk lejohen të hyjnë në
sallën e teatrit për të mbajtur një
deklaratë.  Sipas tij, administrata e
teatrit nuk përfaqëson Ministrinë e
Kulturës. "Na janë bashkuar kolegë
nga cirku nga TKOB, nga QKK, gjëja
që nuk është më e vogël. Janë 4 mijë
firmëtarë të peticionit 'online'.

Fjalën e mori dramaturgu Stefan
Çapaliku, i cili para mediave tha se
"pjesa më aksidentale është zgjedhja
e lidershipit të institucioneve ko-
mbëtare të teatrit nga ministria, tek-
sa shtoi: "Ministritë e Kulturës në
gjithë të Europën përpiqen t'i heqin
kompetencat vetes, ndërsa në Sh-
qipëri po ndodh e kundërta". Sipas
tij, "ky është një moment shumë i
rrezikshëm, që ne duhet t'i themi
'stop'".

"Asnjë nuk e di se sa është fondi
publik i teatrit. Transparenca është
zero. Zgjedhja e lidershipit të insti-
tucioneve kombëtare kulturore du-
het të ndryshojë. Rektori i Univer-
sitetit zgjidhet në mënyrë demokra-
tike, politika nuk ka kontroll mbi
universitetet, por ka mbi teatrin, ky
është absurd i madh. Do bëjmë
kërkesë në parlament për amenda-
ment ku të thuhet që lidershipi nuk
emërohet, por zgjidhet nga komuni-
teti", tha Stefan Çapaliku.

Neritan Liçaj i kujtoi ministres se
përkthimi i parë i fjalës ministre,
kuptimi i parë i fjalës është shërbë-
tore dhe se "do të detyrohen të na i
plotësojnë të gjitha kërkesat, sepse
për këtë paguhen nga taksat tona".

Në emër të teatrit "Migjeni" të
Shkodrës, drejtoresha Rita Gjeka tha
se "detyrë e teatrit është të jetë në
opozitë me të gjitha qeveritë". "Kam
kurajën civile me thënë se kemi bërë
rikonstruksionin e teatrit dhe kemi
shpëtuar nga vdekja", tha ajo duke
shtuar se, "ne punojmë pa foni, pa
ndriçim, por bëjmë teatër".

Përfaqësues të Cirkut Kombëtar
pretenduan se prej projektligjit, ekz-
istenca e tyre fshihet.

FJALIMI VIRAL I BUJAR ASQERIUT:
SHQIPËRIA NDËRTON BURGJE, JO TEATRO

për ata, askush nuk e çau trapin për
ata. Ata ikën me pengje në shpirt dhe
këto do i ngremë me të madhe. Bujar
Lako jetonte në një dhomë dhe në një
kuzhinë, ndërsa politikanët tanë në
vila 5 apo 10 milionë euro, prandaj
nuk ka lekë për teatrin dhe ne duan
të na fusin në vrimën e miut.

Këtë vend e drejtojnë hajdutët,
prandaj nuk ka lekë për teatrot. Ata
marrin edhe lekët e një dosje, 100
lekë. Prandaj ndonjëherë them përse
të flas? A përmbyset kjo hajdutëri?
Zoti i paftë ata dhe fëmijët e tyre që

kanë vjedhur djersën dhe gjakun e
këtij vendi, unë ia lë atij! E kuptoj
që ata do të tallen me ne dhe do të
na përqeshin. Në Shqipëri janë
ndërtuar 24 burgje. Më thoni sa te-
atro janë ngritur? Zero. Gjithë rin-
ia shqiptare është në burgje, nuk
ka qytet pa burg, atëherë them unë,
këta me shkopinj gome dhe biruce
do e edukojnë rininë. Po të ndërto-
heshin 4-6 teatro, më pak burgje do
të kishim, jam i sigurt për këtë.
Këta nuk investojnë dhe ne zihemi
për një 5-lekëshe që hedhin ata,
kush mund ta kapë dhe tallen.

Kjo është e tmerrshme! Këta
nuk hedhin lekë për artin dhe kul-
turën, këta duan burgje. Rinia sh-
qiptare është nëpër burgje dhe
pastaj kush do të vijë në teatër,
kush do të punojë. Le të punojnë
këta, t'i mbyllin edhe teatrot dhe të
gjejnë të s'ëmës".

MINISTRJA E KULTURES MIRELA KUMBARO
Deklarata e Kumbaros "Sot ne Ministrinë e Kulturës, zhvilluam një
takim e debat konstruktiv me përfaqësues nga Skena e Pavarur Kul-
turore (SPK), për amendimet e propozuara për ligjin për Artin e Kul-
turën, por edhe për shumë problematika të tjera të kulturës. Diskutimet
dhe konsultimet do të vazhdojnë me të tjera grupe të komunitetit artistik.
Do të mirëpresim të mërkurën, në takimin e radhës, përfaqësuesit e
Sindikatës së Artistëve të Skenës dhe të Ekranit për të vijuar debatin".
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"SHIRLI VALENTINA"

Kam pak që u ktheva nga te
atri, komedia "Shirli Valen
tina" e Willy Russell, përk-

thyer nga Artur Lena, luajtur nga
aktorja e talentuar e humorit Olta
Daku, regjisore Driada Dervishi.
Dhe siç më ngjet rëndom kur
mendjen dua ta lë të bredhë paksa
lumenjve të përsiatjes e meditim-
it, po aq edhe të mbledh e shijojë
çastet e bukura, kënaqësitë, gjer
dhe epëritë e finesat estetike të
shprehura në tekst, aktrim, regji e
komponentë të tjerë të teatrit, e
konvertova atë fat gruaje, pra të
Shirli Valentinës, që kjo komedi
kishte si personazh të vetin, në fa-
tin e mijëra grave shqiptare, ash-
tu të harruara, të pafajshme, të
robëruara nga graviteti i të pamun-
durës dhe shtriga e plakjes, pa gë-
zuar kurrgjë nga jeta. Ka një brit-
më, një rebelim. E gjitha vendoset
në të ndërmjetmen, sipas meje të
kudogjendshme në statusin e
grave, midis të rëndomtës dhe të
jashtëzakonshmes, "prozaikes" dhe
romantikes, asaj se si jemi dhe asaj
se si duam të jemi, pra gjendjes le
ta quajmë "normale" dhe gjendjes
"jonormale", ose thënë më bukur,
të ëndrrës a të ëndërrimit. Ishte
një komedi e këndshme, një
monokomedi me aktoren Olta
Daku.

Olta i dha fytyrë Shirlit të saj, i
dha gjithë ojnat e zërit, lëkundjet
intonative, nuancat kuptimore,
nëntekstet, befasimet, gjestet, im-
itimet e personazheve të tjerë bri
saj dhe atë hir komik që ajo e ka
përbrenda vetes, si mënyrë të për-
jetuari, si gazmend. Zgjedhja e
kësaj aktoreje, tok me tekstin, ish-
te vetë suksesi i shfaqjes. Sepse në
një monokomedi, aktori është alfa
dhe omega. Regjisorja Driada Der-
vishi duke e njohur këtë pushtet,
së toku me Oltën, bënë që përkitja
e realizuar pa zhurmë aktor-rol të
mos na imponohej së jashtmi, falë
tjetërsimeve të lodhshme apo
"lojërave" e "marifeteve" aktoriale,
falë sforcimeve dhe trysnisë mbi
ne si spektatorë, që më shumë e
çnatyrojnë aktorin se sa i japin
shansin e lirshmërisë dhe një sjell-
jeje të shpenguar në skenë; pra,
kur ti ndjehesh aq mirë aty, kur
ndjehesh vetvetja, i vetëmjaf-
tueshëm, si në shtëpinë tënde. Olta
Daku ndjehej pikërisht kështu, si
në kuzhinën e shtëpisë së Shirlit
duke gatuar, duke folur me murin,
duke punuar e duke u strapacuar
për të tjerët. Ajo na solli historinë
e personazhit të saj, një histori e
thjeshtë në dukje, si e mijëra e
miliona grave, një farë vetëflijimi
i vullnetshëm, sa i nevojshëm aq
dhe i panevojshëm, sa idiot aq dhe
"sakral", e megjithatë jo dhe aq e
"thjeshtë", sepse ajo thyente një
normë, një klishe morale, një stan-
dard. Thyente vetveten.

Komedia trajtonte në thelb
problemin e lirisë së gruas, kur ajo
i mbush e i tejkalon të 40-at dhe
fëmijët nisin të marrin rrugën e
jetës. Befasisht në këtë moshë kri-
tike gruaja ndjen se qenka
katandisur si pa e kuptuar thjesht

Kjo është thirrja që e trondit statusin e gruas shqiptare të vetëmasakruar nga rituali i rëndë social dhe
familjar i saj, ca nga burrat e ca nga vetë ato. Është shpotia dhe kritika ndaj mënyrës së jetesës që bëhet
ndër ne.

"Jeta nuk mbyllet në të 40-at, Shirli rizbuloi
qenësinë dhe seksualitetin e injoruar"

OLTA DAKU
Rebelimi i gruas shqiptare, që

të mos e shkoni jetën si shtëpiake

Nga Josif Papagjoni

në një shërbëtore në sh-
tëpi, e lodhur dhe e stra-
pacuar, pa vëmendjen e
burrit, pa praninë dhe
kujdesin e fëmijëve, mad-
je nën bezdinë e tyre, një
farë hedhurine ku jeta
është bërë për dreq aq ba-
jate. Dhe me propozimin
e një shoqes së vet, tun-
dohet dhe në fund ven-
dos të shkojë për pushime
dy javë në Greqi. Aventu-
ra buis, flatrat e një
mendjeshkrepjeje prej
çupëline të dikurshme që
hidhej nga çatia hapen.
Tanimë ne shikojmë një
tjetër pamje të kësaj gru-
aje. Ajo nis të rindjehet
pikërisht "grua". Aktorja
O. Daku na provokon cak
pas caku që të kuptojmë
se Shirli i saj, si mijëra
simotra shqiptare, nuk
qenka vetëm për të larë
rrobat, zarzavatet, prasët, hudhrat,
për të gatuar e psonisur, mbetur me
disa petka jashtë mode, pa sqimë,
por na qenka edhe për të jetuar,
për të gëzuar, për t'u ndjerë
"femër", qenësi dhe instinkt që
thuajse e ka harruar. Aty, në një
ishull grek, buzë detit dhe hënës
së argjendtë (simbolika e roman-
tikës), me një gotë verë në buzë, ajo
nis e relaksohet, bën "qejf", madje
krijon edhe një flirt seksual me një
kamarier restoranti, një Kosta si të
ishte Kristofor Kolombi për të zbu-
luar "trupin" e saj mbetur në har-

resë. Në atë ishull ajo zbuloi "botën
e re" që i mungonte aq mundim-
shëm. Rizbuloi qenësinë dhe sek-
sualitetin e injoruar, "Klitorikun"
e mbetur në pamundësitë e shum-
ta prej gruaje-amvisë. Dhe befa-
sisht rijeton "adoleshencën e dytë",
rininë e dytë dhe kupton se ende
nuk qenka plakur, se ende ka kohë
të "jetojë" e ta gëzojë jetën, të vjelë
prej saj kënaqësitë e munguara, të
shijojë lirinë. Ah liria, sa shije të
ëmbël që paska! Ah si të bëka ajo,
të marros, të dalësh nga vetja për
t'u rikthyer po te vetja. Dhe Shirli

Valentina vendos të mos kthehet
më në Shqipëri, por të jetojë atje,
në ishull, mes valëve të detit dhe
hënës, në Greqi. Në ishullin e lum-
turisë së gjetur papritur, ndonëse
të vonuar. Ja që të gjithë e duam
atë "ishull" ëndrrash të pareali-
zuara, atë arrati të mohuar, që
fshikullohet nga skrupujt tanë
moralë dhe antropologjikë. Shirli
gjen punë aty dhe rinis një jetë të
dytë, duke i lënë burrin dhe dy
fëmijët në fatin e tyre. Guxim apo
jo? A e bën një grua shqiptare këtë?
Rrallë e bën. Por, ama, në fund Shir-
li e kërkon të shoqin si një rinisje,
si një trokitje gotash me verë, pra
si një rifillim po me atë që ka lidhur
jetën, që ka bërë fëmijët e saj, që
ka krijuar familjen. Ne nuk e dimë
fundin, por ai, pak a shumë, na ësh-
të dhënë: nevoja për ta jetuar
ditën, jetën, për ta krijuar dhe gë-
zuar lumturinë…

Unë e ndjej instinktiv-
isht pëlqimin e publikut,
jo thjesht te duartrokitjet.
Ai lidhet veçanërisht me
impaktin që shfaqja krijon
me përjetimet e fundme
të tij. Ishte një temë e gux-
imshme në thelbin e vet
moral, paçka se përmes
gjuhës së humorit dhe ko-
medisë. Kjo e preku pub-
likun, sidomos atë
femëror. Pra jeta jonë - na
thotë dyshja Driada-Olta,
regjisorja dhe aktorja -
është një vetëkonsumim i
pafalshëm dhe i pafa-
jshëm, një rutinë e mërz-
itshme, një marrëdhënie
burrë-grua e zbrazur, e sh-
kretuar, gri, pa variacion,
e vetëmbyllur brenda sh-
tëpisë, në shopinge
raskapitëse (gjetje
domethënëse e regjisores
me ato gra që mbajnë qese
plastmasi e tërheqin kar-
roca, robtohen në kuzhina

etj.). Po njësoj jeta e tyre është e
zbrazët, pa variacion, me pasditet
e konsumuara në dy-tri lokale, po
të njëjtat, pa pakëz aventurë, pa një
ndryshim ritmi, po i njëjti rit jete,
po ato ujëra të ndenjur, mërzit-
shëm njësoj. Thirrja për ta gëzuar
jetën, për mos t'u plakur para kohe,
për të kërkuar kënaqësitë e mun-
guara apo ndjeshmëritë e anate-
muara nga mendjet e plakura e
anakronike, për t'i ikur po asaj
stampe, po asaj sjelljeje nga lodhja
apo konsumimi i pamerituar i
raportit në çift, duke kërkuar deri

edhe pak flirt ekzotik, deri edhe një
dashuri ndoshta apo një burrë
tjetër, kjo është thirrja që e tron-
dit statusin e gruas shqiptare të
vetëmasakruar nga rituali i rëndë
social dhe familjar i saj, ca nga bur-
rat e ca nga vetë ato. Është shpotia
dhe kritika ndaj mënyrës së jetesës
që bëhet ndër ne, ndaj detyrimeve
idiote duke e deleguar jetën tonë
te hallet për fëmijët, burrin etj.
Pra, duke sakrifikuar vetveten,
duke u plakur më shumë, duke i
hequr vetes kënaqësitë që jeta
mund të na falë.

Ishte një komedi që u shkonte
përshtat të gjitha grave shqiptare,
nevojës për pakëz vëmendjeje,
përkujdesje e dashuri më shumë
ndaj tyre, për ta gëzuar disi jetën e
mbetur, teksa ajo na ikën për du-
arsh me aq shpejtësi dhe gjethet
bien e bien... Pra, mua m'u duk
sikur Driada-Olta, nën një natyr-
shmëri mbresëlënëse dhe komuni-
kim të bukur me publikun, sikur
na thoshin: "Gra shqiptare tek të
dyzetat e më tej, në mes të jetës
suaj, mos u plakni aq shpejt, por
gëzojeni jetën, gëzoni qoftë edhe
një flirt, qoftë edhe i ëndërrt, një
'romantikë dashurie' aq të mun-
guar, paçka se edhe e gënjeshtërt,
ndoshta dëshpëruese, por që ju
nxjerr nga muzgjet e rutinës dhe
vetëplakjes, gëzoni trupin tuaj
ende të ri, merrni kënaqësitë e
padhëna si një hakmarrje ndaj aty-
re që ju kanë shpërfillur, që ju kanë
përbuzur, që ju kanë 'plakur';
kërkojini vetë ato, rrëmbejini, mos
u bëni robina të qeseve me
psonisje, të pjatave dhe tenxher-
eve të palara, të malit me rroba
stok, të gjellës dhe robërisë së sh-
tëpisë, të burrit vramuz dhe fëm-
ijëve që nuk ju ndihmojnë. Shpejt
trupi dhe lëkura e fytyrës vyshket,
vyshket jeta, vyshken dëshirat dhe
lëngjet shterin, erosi vdes, të zë për
këmbësh përtesa, truri tuhafepset
dhe befasisht plakja ka ardhur, ju
ka vënë përfund..."

Shfaqja "Shirli Valentina" ishte
një klithmë për pak më shumë liri
dhe kënaqësi në jetën e gruas. Jeta
është aq e shkurtër dhe ne befa-
sisht e shohim veten të plakur.
Prandaj... prandaj... thoshte kome-
dia, thoshin Driada me Oltën dhe
gjithë ekipin pas, thyejeni rregul-
lin e ngurtë, shpërthejini koracat
e jetës së ndrydhur, monotoninë
mbytëse, ritualin e njësojtë, kërko-
ni pak aventurë, pak romantikë,
fundja edhe pak ëndërr. Ose dhe
më qartë: Kërkoni lirinë tuaj!

Në foto:
Olta Daku në rol
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... historik më i  rëndësishëm i
kombit tonë.

Kosova apo Dardania, si? njihej
në kohët antike, është epiqendra
e betejave të mëdha, ?ka e bën atë
me të drejtë të meritojë  epitetin
"Djepi i Nacionalizmit Shqiptar".

E ndodhur në një pozicion gjeo-
strategjik të favorshëm, në një nyje
ku kryqëzohen rrugët e rëndë-
sishme të Ballkanit dhe të Europës
kontinentale. E pasur si askush
tjetër në tokën e nëntokën e saj.

Kosova u bë në shekuj shesh
betejash të Perandorive të mëdha
Romake-Bizantine - Sllave - Os-
mane.

Banorët e kësaj treve të
lavdishme të Atdheut, me qën-
dresën e tyre epike, arritën  të ru-
ajnë brez pas brezi traditat dhe
zakonet e të parëve, kulturën  e
mënyrën e jetesës. Atë nuk arriti
ta asimilonte vetë Roma e fu-
qishme, Kostandinopoja, apo Per-
andoria e Car Dushanit. Kjo i dedi-
kohet faktit se në  udhëkryqet më
të errëta të historisë, kjo tokë e
bekuar lindi korifejtë,  të  cilët lanë
gjurmë  të pashlyeshme në his-
torinë tonë dhe atë të njerëzimit.

Kosova i dha Romës perandor-
in e ndritshëm, Kostandinin e
Madh, Bizantit  Justinianin  dhe
Niket Dardanin, botës  Shën
Terezën dhe kombit të vet  burra
mendjendritur  e të  pavdekshëm
me Lekë Dukagjinin, Pjetër
Bogdanin, Ibrahim Rugovën.

Pavarësia e Kosovës është epi-
logu i luftërave të përgjakshme
600-vjeçare për liri të burrave e
grave të saj, qysh nga Beteja e
Fushë- Kosovës e vitit 1389 e deri
në çlirimin e saj nga Serbia në
vitin 1999. Në kalendarin e his-
torisë së saj janë shumë të pakët
muajt e vitet në të cilat mungojnë
betejat e kryengritjet e përgjak-
shme.

Kosova Dardano-Arbërore ësh-
të protagoniste absolute në të
gjitha ngjarjet e mëdha  historike
të popullit shqiptar.

Në Kuvendin e Lezhës të mar-
sit  1444 me Dukagjinët  e Spanët.

Në Kuvendet e mëdha të Duk-
agjinit e Ku?it 1602-1614.

Me Lidhjen e Prizrenit  të vitit
1878 e atë të Pejës të vitit 1899.

Në Kuvendet e Junikut e të Sh-
kupit, në të cilat u hartua Platfor-
ma e Kryengritjes së Përgjiths-
hme Kombëtare e vitit 1912 për liri
e pavarësi dhe bashkim  kombëtar.

Në Konferencën e Bujanit në
Malësinë e Gjakovës, dhjetor 1943-
janar 1944, u arrit bashkimi i Kos-
ovës me Shqipërinë, sipas Kartës
së Atlantikut, për Vetëvendosjen
e Popujve pas Luftës së Dytë
Botërore. Por dhe ky Kuvend u
tradhtua nga komunistët Sh-
qiptarë e Jugosllavë.

Kosova, ADN e qëndresës
dhe identitetit tonë kombëtar

Refleksione në 10-vjetorin e Shpalljes së Pavarësisë
Beteja  për  Kosovën e lirë, e

certifikuar  më 12 qershor të vitit
1999-të, është  triumfi  jo vetëm i
qëndresës dhe sakrificave mbin-
jerëzore dhe i ëndrrës shekullore
të shqiptarëve për liri, por edhe i
vlerave të demokracisë e
qytetërimit perëndimor kundër
despotizmit Milloshovi?ian si bar-
tës i ideologjisë shoviniste  dhe
ekspancioniste  të Serbisë së Mad-
he.

Kosova  si asnjëherë tjetër në
histori  ia doli të zgjojë ndërgjegjen
e kombeve të lira, të SHBA-së, BE-
së, dhe të NATO-s, si aleanca më e
fuqishme politike- ushtarake e his-

torisë.
Në 10- vjetorin e Pavarësisë së

Kosovës është në nderin dhe tra-
ditën tonë të lashtë Kombëtare t`u
shprehim mirënjohjen SHBA-së,
Britanisë së Madhe, Francës, Ital-
isë, Austrisë, Batalionit të Atlan-
tikut  dhe të gjithë atyre vendeve,
të cilat iu bashkuan flamurit të
NATO-s dhe  luftuan për lirinë e
Kosovës.

Rruga drejt Pavarësisë ishte e
gjatë dhe e vështirë. Janë dashur
të gërshetoheshin shumë faktorë
të brendshëm e të jashtëm. Të ka-
pet në kohën  e duhur momenti
historik. Të krijohet kohezioni i
shtresave të historisë, intelektu-
alëve, shoqërisë civile e zonave ru-
rale.

Konsolidimi i kauzës kombëtare
i "Lirive dhe të Drejtave të Njeri-
ut" dhe sigurimi i aleatëve ndërko-
mbëtarë. Demonstratat e fuqishme
të viteve 1968 dhe 1981 të rinisë
studentore e të popullit të Kosovës
dhe shtypja e tyre nga regjimi i
Jugosllavisë Titiste,
Milloshovi?iane, treguan se me një
botë të ndarë nga perdja e hekurt
ideologjike, politike e ushtarake,
ishte tepër e vështirë, në mos e
pamundur  për  çlirimin nga pran-
gat e robërisë.

Shkurt  do të duhej  një mrekulli
në skenën botërore të politikës
dhe një mendje e ndritur, për të
vënë në sinkron  akrepat e orës së
popullit të tij, me atë të Grenui?it
të Londrës.

Kosova e pati këtë fat dhe kapi
këtë moment historik, gati
njëherësh me shembjen e  Murit
të Berlinit, ngjarjes që  i dha  fund
ndarjes ideologjike dhe çoi në
shembjen e  perandorisë komu-
niste.

Intelektualët patriotë e vizion-
arë të Kosovës krijuan LDK-në,
partinë e parë antikomuniste në
Europë, e cila do të bëhej projek-

tuese, udhëheqëse dhe garante e
suksesit, të lëvizjes pacifiste për li-
rinë e pavarësinë e saj.

Me daljen në skenën politike të
Kosovës si kryetari i LDK-së dhe
udhëheqës i rezistencës paqësore,
dr. Ibrahim Rugova, do të  tregon-
te qartë një akt të pashembullt
guximi, përkushtimi  ndaj vendit
të tij. Me veprimtarinë politike e
diplomatike, Deklaratën e Pavarë-
sisë, Kushtetutën e Ka?anikut, kr-
ijimin e pushtetit paralel, ndërko-
mbëtarizimin e Çështjes së Kos-
ovës dhe gjetjen e aleatëve të fu-
qishëm për kauzën e lirisë, dr. Rug-
ova  do të konfirmohej një gjeni  i
politikës.

Në përvjetorin e Pavarësisë së
Kosovës, mirënjohje e nderim të
thellë, U?K-së së lavdishme, Sh-
tabit të saj  të Përgjithshëm të
udhëhequr nga komandanti legjen-
dar  Adem  Jashari, trurit dhe
pushkës liberatore  të Ramush
Haradinajt, Hashim  Thaçit, Ali
Ahmetit, Kadri Veselit.

Përkulje me respekt  për
flakadanët e pashuar të lirisë , të
cilët  u bënë  burim frymëzimi e
krenarie, të gjithë atyre djemve
dhe vajzave që derdhën gjakun,
dhanë gjënë më të shtrenjtë, jetën
për lirinë e Kosovës, për ta shkru-

ar  emrin me germa  të arta në Pan-
teonin e Historisë Kombëtare.

Këto rreshta  të shërbejnë si
kurorë me lule  në kujtim  të ve-
prës sublime  të  Adem  e Hamëz
Jasharit, Shaban Jasharit, Nënë
Azne  Brahimajt,  Zahir Pajazitit,
Edmond Hoxhës, Hakif Zejnul-
lahut, Luan Haradinajt, Shkëlzen
Haradinajt, Enver Haradinajt,
Agim Ramadanit, Salih ?ekajt, Ta-
hir Sinanit, Bylbyl Bre?anit, Fat-
mir Do?it, Bedri Shalës, Bekim
Berishës, Adrian Krasniqit, Muj
Krasniqit, vëllezërit Gursel e Ba-
jram Sulejmani Njazi Azemit, Rid-
van Qazimit , Agron Ramës, Muj-

din Aliut, Fadil Nimanit, Ismet
Jasharit, Femih e Xhevë Lladrof-
sit, Elton Zherkës, Yll Morinës,
Urim Rexhës, Ingrit Carës, Skerdi-
lajd  Llagamit  të  cilët  u bënë gur
themeli për çlirimin e Kosovës.
Ata ranë për  të realizuar  ëndrrën
e Zhuj Selmanit, Mic Sokolit, Sule-
jman Vokshit, Ymer Prizrenit, Ali
Pashë Gucisë, Sef Kosharës , Hax-
hi Zekës, Isa Boletinit, Azem Gal-
icës, Ahmet Delisë, Dedë Gjo Lu-
lit, Bajram Currit, Hasan Prish-
tinës, Idriz Seferit, Shaban Pol-
luzhës, Tahir Mehës, Jusuf e Bard-
hosh Gërvallës, Kadri Zekës, Rex-
hep Malajt  e Nuhi Berishës.

Epopeja e Jasharajve dhe Hara-
dinajve, do të mbeten të pashlyera
në histori. Këto dy familje  i dhanë
U?K-së komandantin legjendar
Adem Jasharin dhe gjeneralin më
të rëndësishëm  të  terrenit  në
shekullin e  20-të, kryeministrin e
Kosovës  Ramush Haradinaj.

Mirënjohje e përjetshme për
kalorësit e lirisë, Bill Klinton,
Madeleine Albright, gjeneralit
Klark, Havier Solana, Richard Holl-
bruk, Toni Bler, Eliot Engëll, pres-
identit  Xhorxh. W. Bush, Hilary
Klinton, Bob Dole, Joseph  Dio-
guardi  të cilët do të ngelen  për-
jetë miq të përjetshëm e të pa-

përsëritshëm të kombit shqiptar.
Askush sa Kosova nuk ka der-

dhur gjak për liri. Asnjë krahinë
tjetër e trojeve etnike shqiptare
nuk është martirizuar sa Kosova.

Në vitet 20 të shekullit të XVI-
II, Mbretëria  Serbo - Kroato - Sll-
ovene  u krijua  dhe doli në skenën
politike të Ballkanit si një
përbindësh i egër, hibrit, produkt i
ideologjisë nacionaliste dhe i mi-
tologjisë së frymëzuar nga ëndrra
e "Serbisë  së Madhe" të  epokës së
Car Dushanit.

Në 100 vite të sundimit në Kos-
ovë, Jugosllavia monarkiste dhe
ajo titiste ka vënë në jetë  një pro-
jekt  kolonizues e shfarosës  ndaj
shqiptarëve.

Projektet politike të hartuara
nga Vaso ?ubriollovi?i e Ivo Andri?
janë pararendëse  të Holokausit-
nazisto-hitlerian, për nga përmbaj-
ta e brutaliteti i tyre.

Ashtu siç është për nazistët
çështja e hebrenjve, çështja e sh-
qiptarëve, shpërngulja  dhe
shfarosja  e tyre, është problem
themelor i makinerisë  vrasëse të
shtetit serbo-sllav në Kosovë. Nëse
kthehemi në histori, vetëm gjatë
Luftës së Parë Ballkanike 1912-
1913 janë vrarë 500 mijë shqiptarë.

Leo Freundlih (hebre) austriak,
botoi librin "Golgota Shqiptare", që
protestonte kundër zhdukjes ma-
sive të shqiptarëve nga serbët. Në
vitet 1912-1913, ushtria serbe vrau
gjysëm milion shqiptarë. Libri i tij
"Akuzat që ulërijnë" është dësh-
mia e parë  për shfarosjen  kolek-
tive të një populli europian para
atij hebraik. Mbi 250 mijë sh-
qiptarë u masakruan vetëm në ver-
iun etnik të  Shqipërisë gjatë vitit
1912. Me qindra e mijëra kufoma
notonin në rrjedhat e lumenjve.
Ata që mundën t`i shpëtonin
sëmundjeve, urisë, plumbave, të
pushkëve të këmbësorisë dhe
gjyleve të artilerisë serbe grum-
bulloheshin  në vende të caktuara
dhe iu jepej nga një plumb kokës.

Torturat më të mëdha i pësonin
gratë shqiptare, të cilat përdhuno-
heshin, lidheshin, më pas mbulo-
heshin me kashtë dhe digjeshin të
gjalla. Në rast se ato ishin shtatzë-
na u çahej barku me bajonetë dhe
pasi u nxirrej fëmija nga barku  e
vendosnin në majë të bajonetës
apo të hunjve. Pas masakrimit ser-
bët pinin verë dhe hidhnin valle.
Kishte raste që  gjatë therjes
mblidhnin gjakun në kupa dhe
hapnin gostinë me të. Kështu i për-
shkruante masakrat mizore serbe
ndaj shqiptarëve, Leo Freundlih
"Golgota Shqiptare "1913, Freund-
lih thekson se serbët deshën të
shfarosnin tërë kombin me rrënjë
e me degë.

Doktor Lonte, një mjek  rumun
me 6 janar  1913, kishte raportuar
në "Adeverul" të Bukureshtit, se
mizoritë, të cilat i kishte bërë ar-
mata serbe  mbi shqiptarët, të cilat
i kishte parë vetë kishin qenë
shumë të trishtueshme se sa mund
t`i  imagjinojë njeriu. Dr.Leonte në
një përshkrim të dëbimit  të qin-
dra shqiptarëve të zënë rob, shk-
ruan: "Këta njerëz të shkretë duke
ecur rrugëve nga rraskapitja, uria
dhe etja, rrëzoheshin përtokë,
kurse ushtarët serbë në ato çaste
ua ngulnin bajonetat në fyt duke
shkuar currili i gjakut dhe  duke
mbetur plot kufoma të pa varrosu-
ra rrugëve".

Edhe fushat ishin mbuluar me
kufoma e trupa të vrarë, duke përf-
shirë të rinj, gra e fëmijë. Një vajzë
shqiptare 15-vje?are shkruante dr.
Leomte, ishte rrëmbyer dhe ishte
dërguar  në kështjellën e Nishit. Ajo
ishte e dyshimtë se ka hedhur bom-
ba kundër serbëve, të cilët
kishin hyrë në Ferizaj.  Vajza 
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Shqipëria duhet të qëndrojë
në kursin e integrimit në BE

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

... e zhvillimit. Ky është mesazhi
kyç i Monika Kryemadhit, kry-
etare e Lëvizjes Socialiste për In-
tegrim, që është edhe partia e tretë
më e madhe në parlamentin sh-
qiptar. Gruaja më e fuqishme e
politikës në Shqipëri tregon se Ti-
rana ka nevojë për qartësi në
rrugën e përmbushjes së kritereve,
si për hir të procesit, ashtu edhe
për destinacionin përfundimtar.
Me fjalë të tjera, reformat kanë
vlerë në vetvete - për hir të Sh-
qipërisë - që shkon edhe përtej as-
piratave të anëtarësimit në BE.
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Lëvizja Socialiste për Integrim
është një nga partitë politike më
të reja në vend dhe si e tillë ajo ka
si prioritetin e saj madhor avan-
cimin e axhendës së integrimit
europian.

Aktualisht Shqipëria po përje-
ton sfida serioze ekzistenciale
duke filluar nga ruajtja e rendit
publik, lufta kundër krimit të or-
ganizuar dhe trafiqeve të drogës
deri tek adresimi i çështjeve
ekonomike, siç janë papunësia
masive dhe emigracioni i kon-
siderueshëm i të rinjve.

Misioni ynë si opozitë nuk ësh-
të vetëm denoncimi i këtyre
fenomeneve negative si rezultat i
keq-qeverisjes, por më tepër ofri-
mi i një alternative të besueshme
për të zgjidhur shqetësimet e
njerëzve.

Sistemi politik demokratik nuk
është një sistem ku fituesi i merr
të gjitha. Demokracia funksionon
më mirë kur ekziston një sistem
funksional "kontrolli dhe balancë",
ku maxhoranca dhe opozita japin
kontributin e tyre në zhvillimin
ekonomik dhe social të vendit. Ne

kemi qenë shumë konstruktiv në
qëndrimet tona politike duke ofru-
ar konsensus për zgjidhjet dhe ini-
ciativat që do të sjellin progres për
vendin tonë. Natyrisht ne kemi of-
ruar konsensusin tonë për poli-
tikat dhe propozimet që përshpej-
tojnë procesin e integrimit europi-
an, përfshirë reformat në
ndërtimin e shtetit të së drejtës
sikurse së fundmi edhe reformën
në drejtësi.

Për fat të keq, në këmbim, ne
jemi përballur me një qeverisje ar-
rogante e cila nuk e
ka vlerësuar këtë
qëndrim konstruk-
tiv të opozitës. Të
gjithë duhet ta kup-
tojnë që suksesi i
këtyre reformave ka
të bëjë me kohezion-
in social të Sh-
qipërisë sikurse me
vet fatin e negociat-
ave të anëtarësimit
në BE.
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Fatkeqësisht, arritja me sukses
në fazën tjetër, praktikisht për të
hapur negociatat e anëtarësimit,
ka qenë një "objektiv i lëvizshëm"
kryesisht për shkak të mungesës
së reformave strukturore dhe per-
formancës së dobët të qeverisë sh-
qiptare. Siç thuhet shpesh në an-
glisht: "Duhen 2 vetë për të kërcy-
er tango", kështu që ne duhet të
kuptojmë se është klasa politike
shqiptare që ka përgjegjësinë në
përmbushjen e kushteve që Bruk-
seli na përcakton. Dështimi në kry-
erjen e "detyrave të shtëpisë", ish-
te një zbulim kyç në raportin e
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për Ballkanin Perëndimor", pub-
likuar pak ditë më parë.

Me gjithë mungesën e progresit
dhe dështimit të qeverisë për
zgjidhjen e problemeve dhe
adresimin urgjent të nevojë për
reforma, ne si opozitë, jemi të ven-
dosur për t'i apeluar Brukselit për
hapjen e negociatave brenda mes-
it të vitit 2018. Kjo do shtynte për-
para një proces që do ti jepte Sh-
qipërisë dinamikën e nevojshme
për të zgjidhur në mënyrë eficiente
çështjet problematike si korrupsio-

ni, mungesa e zbatueshmërisë së
ligjit dhe shtetit ligjor apo funk-
sionimin e brishtë të institucion-
eve. Prioritet duhet të jetë suksesi
në rikthimin e rendit publik dhe
lufta kundër trafiqeve të drogës,
tërheqja e investimeve të huaja
direkte dhe dhënia fund e eksodit
masiv të të rinjve.

Marrë në konsideratë këto pri-
oritete, ka ardhur koha për një hap
të madh besimi mes nesh dhe BE-
së, e cila duhet të jetë bujare sot
për të ofruar më shumë "kulaçin"
dhe jo "kërbaçin", për të ecur më
shpejt nesër në rrugën drejt inte-
grimit europian.
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Fakti është se ne kemi një ish-
ministër të Brendshëm, i cili ësh-
të shumë afër kryeministrit tonë,
për të cilin ka dëshmi dhe evi-
dencë të mbledhura nga shërbimet
inteligjente të huaja që ai ka
udhëhequr trafikun e drogës në
vendin tonë.

Ky zbulim kritik përbën një
shqetësim mjaft të madh, pasi tregon
mungesën e vullnetit politik nga

qeveria për të luftuar
me të vërtetë drogën
dhe krimin e organi-
zuar. Kjo situatë de-
kurajon investitorët e
huaj që të vijnë në Sh-
qipëri dhe të krijojnë
vende punë të
mirëpaguara, në
mënyrë që fëmijët
tanë mos të largohen
por të shpresojnë për
një të ardhme më të
mirë në vendin e tyre.

Nëse jemi serioz
në luftën dhe
eliminimin e krimit
të organizuar dhe
lidhjeve të tij me
qeverinë apo politi-
kanët, atëherë ne
duhet të shohim ak-
sione të vërteta që
tregojnë se qeveria

po lufton kundër krimit të organi-
zuar, dhe jo flirton me të. Tani ësh-
të koha për veprim të guximshëm,
i cili nuk lidhet me një datë të
veçantë përpara qershorit 2018,
por me përgjegjësinë që kemi
karshi qytetarëve tanë dhe pritsh-
mërive të tyre.
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Nuk ka një afat të caktuar për
anëtarësimin në BE. Nëse Brukse-
li do të kishte të përcaktuar një
datë, do të kishte qenë një zhvil-
lim pozitiv. Për fat të keq, unë jam
e shqetësuar për ritmin e ngadaltë
të progresit nga ana jonë dhe për
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të qenë e sinqertë edhe nga senti-
menti i "lodhjes së zgjerimit" nga
ana e BE-së. Personalisht, mendoj
se është e dobishme që të "ankoro-
hen" pritshmëritë tona për
anëtarësimin në BE brenda një
afati të caktuar kohor. Megjithatë,
më e rëndësishmja është që ne
duhet të vazhdojmë me axhendën
e reformave në të gjitha çështjet
sensitive në raport më negociatat.
Ne duhet të përgatisim veten për
një "ndryshim mentaliteti" në qoftë
se ne duam t'i përafrohemi më
shpejt BE-së.

Ne duhet të vazhdojmë me zba-
timin me objektivitet të reformës
në drejtësi, duke konsoliduar sun-
dimin e ligjit dhe duke treguar tol-
erancë "zero" ndaj krimit të orga-
nizuar dhe drogës. Gjithashtu, du-
het të përqafojmë reformat
ekonomike që rrisin konkurrencën
dhe atraktivitetin e tregut tonë.
Natyrisht, krijimi i sinergjisë për
përshpejtimin e integrimit
ekonomik rajonal përmes financim-
it të projekteve strategjike infras-
trukturore rajonale, do ta bënte
integrimin europian të të gjithë
Ballkanit Perëndimor më të reali-
zueshëm deri në vitin 2025. Në
fund të fundit, Shqipëria duhet t'i
bëjë këto reforma për interesin e
saj pavarësisht dinamikës së pro-
cesit të integrimit europian.
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Absolutisht, Shqipëria ka luaj-
tur dhe do të luajë një rol konstruk-
tiv dhe paqësor në promovimin e
stabilitetit rajonal. Nga përvojat e
kaluara të rajonit, ne kemi mësuar
se është më e vështirë të sigurosh
"paqen" sesa të fillosh "luftën". Sh-
qipëria po kontribuon në zgjidhjen
e ndershme dhe paqësore për të dy
këto çështje delikate për rajonin -
ku palët nuk duhen pozicionuar si
fitues apo humbës, sepse një Ball-
kan më i paqtë, më i sigurt dhe më
i begatë do të thotë në finale një
Europë më e sigurt.

e vogël e ngarkuar me krim,
ju dorëzua ushtarëve serbë,

të cilët e goditën me shkop në kokë
derisa ia bënë kafkën copa-copa. Dr.
Leonte përshkruan dhe masakrat e
bëra nga serbët në Kumanovë,
Prizren etj.

Me datën 12 nëntor 1912, gaze-
ta "Daily Chrunicle" (kronika di-
tore) kishte raportuar se masakri-
mi i shqiptarëve nga serbët ishte
një fakt i pamohueshëm. Afër Sh-
kupit 2 mijë shqiptarë  myslimanë
dhe 5 mijë të tjerë në zonat e
Prizrenit u masakruan.

Pas përfundimit të Luftës së
Dytë Botërore në vitet 1944-1946,
nga armata ushtarake jugosllave u
vranë 70 mijë shqiptarë. Kjo tragje-
di  kulmoi  me  masakrën e Tivarit
e ideuar nga binomi  Tito-Rankoçi?
dhe e bekuar nga diktatori E. Hox-
ha, me misarët e  tij Shefqet Pe?i e
Ramiz  Alia.

Genocidi ndaj tyre është i  pa-
shembullt në Historinë e Europës.
Në një shekull sundim Serbia i  ka
shkaktuar Kosovës  mbi 80 mijë
viktima. Në shpërnguljet masive

drejt Turqisë me marrëveshjet
famëkeqe  serbo-turke të viteve
1937-1952, nga  trojet  e  tyre amtare
janë shpërngulur 500 mijë sh-
qiptarë.

Projekti  milloshovi?ian i  kodu-
ar si operacioni "patkoi" për
shpërnguljen e shqiptarëve.

Dëbimi i 1 milion shqiptarëve
nga  vendi i tyre në vitin 1999, vras-
ja e mbi 10 mijë qytetarëve koso-
varë,  masakrat çnjerëzore sidomos
ajo e Re?akut, i  treguan botës së
qytetëruar  fytyrën e vërtetë të
Shtetit  Serb e politikës së tij.

Beteja për çlirimin e Kosovës
ishte për SHBA-në në radhë të parë
një betejë morale në themel të së
cilës qëndronin  liritë dhe të
drejtat e njeriut.

Parimi i vetëvendosjes së popu-
jve e sanksionuar në Kartën e At-
lantikut, "E drejta historike dhe ajo
ndërkombëtare".

Kosova qysh me Deklaratën e
Pavarësisë është  konfiguruar  si
një  shtet laik e demokratik  që
njeh e respekton Konventat
Ndërkombëtare për të  Drejtat e

Njeriut dhe ato të  Minoriteteve.
Përkundër masakrave të

tmerrshme  që kreu në Kosovë ush-
tria e Milloshevi?it dhe bandat
paramilitare  të Arkanit, Sh-
qiptarët e Kosovës  nuk u hak-
morën në asnjë rast ndaj Komuni-
tetit Serb, duke i  dëshmuar mbarë
botës një nivel qytetërimi  e toler-
ance, dukshëm superior ndaj aty-
re mendjeve të errëta të mbrapsh-
ta që  projektuan dhunën e geno-
cidin ndaj popullit të  Kosovës.

Kosova tashmë  është një re-
alitet  i  ri në Ballkan. Një faktor
paqeje e stabiliteti. Në një  dekadë
si shtet i  pavarur, Kosova ka bërë
hapa  të sigurtë në rrugën drejt
demokracisë, shtetit të së drejtës,
integrimin në strukturat Euro-At-
lantike, duke i  treguar botës se ajo
meriton plotësisht lirinë, pavarës-
inë e konsolidimin e saj.

Sfidat drejt të ardhmes nuk janë
të lehta. Procesi i integrimit,
kërkon përmbushjen e stan-
dardeve  të demokracisë. Respek-
timin e Kushtetutës e të ligjeve.
Progres  ekonomik  dhe zbatim  me

rigorozitet  të detyrimit që rrjedh
nga Traktatet dhe Konventat
Ndërkombëtare, të  ratifikuara.

Ve?  dialogut të vështirë me
Serbinë, qeveria e Kosovës dhe di-
plomacia e saj po përballen edhe
me dy   çështje  për  të cilat  opin-
ioni  është  i  ndarë.

Demarkacioni dhe Gjykata Spe-
ciale, janë kërkesat e aleatëve tanë
të mëdhenj  SHBA dhe BE.

Presidenti  Tha?i  dhe kryemi-
nistri  Haradinaj  duhet ta kalojnë
me zgjuarsi e me elegancë  këtë  akt
për  hir të së ardhmes, paqes,
mirënjohjes ndaj aleatëve. Sh-
qiptarët e veriut  kanë një shpre-
hje kuptimplotë bujarie dhe mik-
pritjeje. Edhe kur nuk janë në
formë  për të pirë ndonjë gotë i drej-
tohen mikut me nderim, "Për ty e
pi dhe në qoftë me helm".

Pritja e ngrohtë në SHBA në
Mëngjesin e Lutjeve e presidentit
Tha?i dhe kryeministrit Haradinaj
tregoi se Kosova ka mbështetjen pa
ekuivok të Amerikës në sfidat e saj
të së ardhmes. Takimet e kryemi-
nistrit Haradinaj me personalitete

të larta si: Këshilltarin për Sigur-
inë të presidentit Trump, me sen-
atorin Bob Dole, Madeleine Al-
bright, me Ndihmës Sekretarin e
Shtetit për Europën  Westt Mitch-
ell, Drejtorin e CIA-s Mike Pomeo,
takimet në Pentagon  me shefin e
Gardave Nacionale të SHBA-ve,
gjenerali Joseph Lenyel, Znj.
Laura Coper nga Departamenti i
Mbrojtjes  dhe oficerë të tjerë të
lartë të ushtrisë Amerikane, tre-
gojnë mbështetjen e hapur të
Amerikës për qeverinë Haradinaj.

Deklarata e kryeministrit Hara-
dinaj në "Zërin e Amerikës", se ser-
bët do t`i falim, por ata mos të har-
rojnë çfarë kanë bërë, dëshmon su-
premacinë e racës shqiptare dhe
shpirtin filantropik  të tyre.

Po e mbyll këtë kujtesë his-
torike  duke perifrazuar poetin
Hamit Alia me vargjet e tij:
Mos ma shaj barbar lahutën
Se unë kurrë se kam dasht  luftën
S"kam dasht këngë me pushkë e gjak
Gjersa më solle vorrin në prag.

*President i Unionit Artistik
të Kombit Shqiptar.
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DORËHEQJA

Nica nuk bën prapaktheu, një
durrsak për pankinën e Teutës

Humbja me Luftëtarin e ka zbritur Teutën në ven
din e parafundit dhe rrezikon shumë këtë sezon

për të rënë nga Superiorja. Këtë fundjavë i pret
një  f inale  në  Shkodër me Vllazninë,  rivale
direkte, që ka vetëm një pikë
më shumë se durrsakët. Te
Teuta do të duhet të gjejnë
një zgjidhje për pankinën,
pasi Nica u kthye në një 'te-
lenovelë' dhe përfundimisht
nuk ka dashur të vijojë të jetë
në  krye  të  skuadrës .  Pas
katër ndeshjesh, ai është lar-
guar  dhe  Teuta  ka  mar rë
vetëm dy pikë pas barazimeve
me Lushnjën dhe Laçin. Në vend të tij me shumë
mundësi do të jetë durrsaku Gentian Begeja, që
aktualisht drejton ekipin e të rinjve.

ÇMENDURIA

"Don Balon": Juvja, gati 250
mln euro për Herri Kejnin

Juventusi është gati të bëjë çmendurinë gjatë merkatos së
verës për të transferuar në Torino golashënuesin më të mirë

të momentit në kampionatet më të forta europiane, Herri Kejn.
Të paktën kështu shkruan nga Spanja "Don Balon", që i janë
referuar edhe mediat e tjera sportive. "Juventusi i ka në rreg-
ull llogaritë financiare për të bërë një goditje të madhe në verë.
Me organikën aktuale bardhezinjtë mund të vazhdojnë të fi-
tojnë në Itali, por për të fituar Champions League duhet diçka
tjetër. Paulo Dibala nuk garanton suksese kontinentale, për
këtë arsye klubi italian kërkon të marrë sulmuesin e momentit.
Juvja është gati t'i paguajë Totenhemit 250 milionë euro për
kartonin e lojtarit. Një shifër stratosferike për futbollin ital-
ian, por kampionët e Serisë A janë të vetëdijshëm se nuk mund
të luftojnë me të mëdhatë e Europës, që kanë në përbërje emra
të tillë si Mesi, Nejmar dhe Kristiano Ronaldo. Diferenca me
këto ekipe mund të ngushtohet me lojtarë të kalibrit të Herri
Kejn. Madje "Don Balon" në fund e mbyll me këtë konkluzi-
on: "Kapiteni i Juventusit, Xhixhi Bufon, do të shtyjë
tërheqjen nga futbolli nëse mbërrin sulmuesi i Totenhemit".

ANDERLEHTI DËNOHET

UEFA dëmshpërblen
tifozët e Bajernit

Anderlehti është dënuar nga UEFA, për shkak të
çmimit të lartë që klubi belg u vendosi tifozëve

udhëtues në "Champions League". Kështu, për të nd-
jekur takimin që Anderlehti humbi me rezultatin 1-2
ndaj Bajernit, një tifoz gjerman
duhet të paguante rreth 100
euro për biletë. Kjo solli edhe re-
agimin e ashpër të tifozëve ba-
varezë, të cilët reaguan
nëpërmjet mënyrave të ndry-
shme për të kundërshtuar këtë
shifër të ekzagjeruar, mes të
cilave ishte edhe hedhja e eu-
rove false në fushën e lojës.
UEFA nuk ka qëndruar në hesh-
tje në këtë rast, teksa ka dënuar klubin e Anderle-
htit për t'u rikthyer tifozëve mesatarisht 30 euro për
biletë nga përfitimet e marra gjatë atij takimi.

DREJTORI I LACIOS

Tare lëshon sfidën: Është koha
të tregojmë se kush jemi

Pas një sezoni që dukej se
po shkonte në mënyrën

më të mirë, ekipi i Lacios
është duke përjetuar një
krizë të vogël në kampi-
onatin italian, pas një serie
rezultatesh negative.
Megjithatë, për drejtorin
sportiv të lacialëve, Igli
Taren, ky është momenti i
duhur që klubi të tregojë
maturinë dhe të reagojë në
ndeshjet pasardhëse. Në një

intervistë për "Repubblica",
Tare është shprehur: "Në
këto momente të vështira
kuptohet karakteri i vërtetë
i grupit të ekipit. Nëse
skuadra reagon me shpirtin
e duhur që duhet të karak-

terizojë një ekip, atëherë kjo
tregon rritje dhe maturi.
Kjo është ajo për të cilën ne
kemi punuar prej një kohe
të gjatë. Ne duhet t'i pra-
nojmë kritikat dhe të fil-
lojmë sërish. Është e rëndë-

Shkëndija pret armikun e përjetshëm, sulmuesi kërkon që gjithçka të shkojë 'fair' në fushë

Emini: Nuk dua gjykim
"politik" ndaj Vardarit

Ish-lojtari i Kukësit nuk ka pengje nga Shqipëria

SPORT

sishme që të jemi të bash-
kuar dhe kompaktë në
këtë moment", është
shprehur Tare. Megjith-
atë, në klubin lacial ka
vend për pak qetësi, pasi
Felipe Anderson është
kthyer në stërvitje me
ekipin. Tare ka qenë i
pranishëm në stërvitjen e
ekipit për ditën e djeshme,
duke kthyer paqen me Fe-
lipe Anderson

Izair Emini erdhi tek eki
pi i Kukësit me shumë
bujë në janarin e 2016-ës,

duke kaluar një aventurë të
këndshme dhe me trofe. Me
golat e tij ndihmoi Kukësin
të fitonte titullin, duke
shënuar edhe në Champi-
ons League përballë Sherifit.
Fitues i Kupës së Shqipërisë,
Superkupës dhe kampi-
onatit shqiptar, Emini u rik-
thye te Shkëndija pas
shumë polemikash në veril-
indje. Në një intervistë për
"vipsport.al" Emini pranon
se kampionati shqiptar ësh-
të më i fortë se ai maqedo-
nas, ndërsa zbulon se ka pa-
sur disa oferta nga Superi-
orja.

IzairIzairIzairIzairIzair, jeni kth, jeni kth, jeni kth, jeni kth, jeni kthyyyyyer në njëer në njëer në njëer në njëer në një
lojtar kyç tek ekipi i Sh-lojtar kyç tek ekipi i Sh-lojtar kyç tek ekipi i Sh-lojtar kyç tek ekipi i Sh-lojtar kyç tek ekipi i Sh-
këndijës, menjëherë sapo iukëndijës, menjëherë sapo iukëndijës, menjëherë sapo iukëndijës, menjëherë sapo iukëndijës, menjëherë sapo iu
bashkuabashkuabashkuabashkuabashkuat kësaj skuadrt kësaj skuadrt kësaj skuadrt kësaj skuadrt kësaj skuadreeeee.....
Çfarë shihni ndryshe ngaÇfarë shihni ndryshe ngaÇfarë shihni ndryshe ngaÇfarë shihni ndryshe ngaÇfarë shihni ndryshe nga
KKKKKukësi?ukësi?ukësi?ukësi?ukësi?

Për të qenë lojtar i një
skuadre si Shkëndija, pat-
jetër që duhet të kesh cilësi,
sepse brenda ekipit gjen
shumë kualitet dhe lojtarë të
nivelit të lartë. Jemi rreth 20
futbollistë, secili me vlerat e
tij dhe kjo e bën ekipin më të
fortë. Ndryshe nga Kukësi, ku
kur fituam titullin ishim 12
apo 13 lojtarë në të cilët bazo-
hej skuadra, pa dashur asnjë
futbollist të ndjehet i ofend-
uar nga kjo që them.

Në mesjaNë mesjaNë mesjaNë mesjaNë mesjavë luani kundërvë luani kundërvë luani kundërvë luani kundërvë luani kundër
VVVVVararararardarit, ridarit, ridarit, ridarit, ridarit, rivvvvvali kryali kryali kryali kryali kryesor përesor përesor përesor përesor për
titull. Duke ditur që jeni sh-titull. Duke ditur që jeni sh-titull. Duke ditur që jeni sh-titull. Duke ditur që jeni sh-titull. Duke ditur që jeni sh-
këputur në vendin e parë, akëputur në vendin e parë, akëputur në vendin e parë, akëputur në vendin e parë, akëputur në vendin e parë, a

mendoni se mund të ketëmendoni se mund të ketëmendoni se mund të ketëmendoni se mund të ketëmendoni se mund të ketë
ndikime "politike" nëndikime "politike" nëndikime "politike" nëndikime "politike" nëndikime "politike" në
gjykim?gjykim?gjykim?gjykim?gjykim?

Po, tashmë të mërkurën
luajmë kundër rivalit direkt
në fillimin e pjesës së dytë të
sezonit. Jemi përgatitur mirë
dhe mezi e presim këtë takim.
Ne si futbollistë jemi maksi-
malisht të përqendruar për të
dhënë më të mirën dhe as që
duam të mendojmë për ndon-
jë pengesë anësore që mund
të vijë. Nuk e besoj dhe
shpresoj mos të ketë ndikime
politike, sepse fundja të gjithë
vazhdimisht po përsërisin se
duhet angazhim maksimal
për një futboll të pastër. Uroj
të kemi gjykim korrekt dhe
ne në fushë të japim më të
mirën për të kompletuar spe-
ktaklin.

NgNgNgNgNga Ka Ka Ka Ka Kukësi u larguaukësi u larguaukësi u larguaukësi u larguaukësi u larguat nët nët nët nët në
një mënyrë që ndoshta nuknjë mënyrë që ndoshta nuknjë mënyrë që ndoshta nuknjë mënyrë që ndoshta nuknjë mënyrë që ndoshta nuk
e prisnit. A do të rikthe-e prisnit. A do të rikthe-e prisnit. A do të rikthe-e prisnit. A do të rikthe-e prisnit. A do të rikthe-
heshit te Kheshit te Kheshit te Kheshit te Kheshit te Kukësi, dukukësi, dukukësi, dukukësi, dukukësi, duke parëe parëe parëe parëe parë
fffffororororormën e dobët që po kalonmën e dobët që po kalonmën e dobët që po kalonmën e dobët që po kalonmën e dobët që po kalon
ekipi?ekipi?ekipi?ekipi?ekipi?

Unë nga Kukësi jam lar-
guar, pasi më mbaroi kontra-
ta dhe realisht as që kisha pri-
tur se do të mund të
shfaqeshin probleme të tilla,
që erdhën si rezultat i preten-
dimeve të gabuara të drej-
tuesve. Futbolli në vendet
tona i ka këto gjëra dhe sho-

him çdo ditë se gjithçka ësh-
të e mundur. Sa i përket asaj
nëse do kthehesha një ditë te
Kukësi, nuk mund të them
asgjë, sepse në jetë dhe futboll
asnjëherë nuk i dihet, por kjo
nuk varet vetëm prej meje.

Në krahasim të dy kam-Në krahasim të dy kam-Në krahasim të dy kam-Në krahasim të dy kam-Në krahasim të dy kam-
pionateve, shqiptar dhe atijpionateve, shqiptar dhe atijpionateve, shqiptar dhe atijpionateve, shqiptar dhe atijpionateve, shqiptar dhe atij

maqedonas, cili ju duket mëmaqedonas, cili ju duket mëmaqedonas, cili ju duket mëmaqedonas, cili ju duket mëmaqedonas, cili ju duket më
i vështirë?i vështirë?i vështirë?i vështirë?i vështirë?

E kam thënë edhe më herë
se kampionati shqiptar është
më i fortë dhe më i egër në
krahasim me kampionatin e
Maqedonisë. Por, ndërkohë
është Shkëndija, por edhe
Vardari, që me kualitet sh-
kojnë shumë lart dhe për cilë-
si realisht kalojnë nivelin e
futbollit në këto vende. Bash-
kë me Skënderbeun, vite me
radhë po e dëshmojnë edhe në
Europë.

PPPPPo tro tro tro tro treeeeegoni një fgoni një fgoni një fgoni një fgoni një fororororormë tëmë tëmë tëmë tëmë të
mirë me Shkëndijën. A kenimirë me Shkëndijën. A kenimirë me Shkëndijën. A kenimirë me Shkëndijën. A kenimirë me Shkëndijën. A keni
pasur kontakte nga ekipe tëpasur kontakte nga ekipe tëpasur kontakte nga ekipe tëpasur kontakte nga ekipe tëpasur kontakte nga ekipe të
tjera gjatjera gjatjera gjatjera gjatjera gjatë mertë mertë mertë mertë merkakakakakatos që lamëtos që lamëtos që lamëtos që lamëtos që lamë
pas?pas?pas?pas?pas?

Po, si çdo futbollist tjetër
edhe mua nuk më kanë mun-
guar kontaktet, por duke qenë
për momentin nën kontratë
me Shkëndijën, nuk kam
folur për diçka konkrete. Unë
kam ardhur këtu për një
qëllim dhe do e respektoj deri
në fund marrëveshjen time

me Shkëndijën. Pastaj mbe-
tet të shohim se si do të sh-
kojnë gjërat.

Çfarë ju ka mbetur pengÇfarë ju ka mbetur pengÇfarë ju ka mbetur pengÇfarë ju ka mbetur pengÇfarë ju ka mbetur peng
nga Kategoria Superiore?nga Kategoria Superiore?nga Kategoria Superiore?nga Kategoria Superiore?nga Kategoria Superiore?

Të jem i sinqertë, nuk kam
asnjë peng nga Superiorja,
pasi për një vit e gjysmë sa
luajta atje me Kukësin, arrita
të fitoj gjithçka që mund të
fitohet. Kampionati, Kupa dhe
Superkupa ishin tri garat nga
të cilat morëm tre trofe, ndër-
sa unë personalisht shënova
mbi 20 gola. Më shumë se kaq
nuk kishte ku të shkonte.

A e ndjek kampionatinA e ndjek kampionatinA e ndjek kampionatinA e ndjek kampionatinA e ndjek kampionatin
shqiptar? Çfarë do veçonitshqiptar? Çfarë do veçonitshqiptar? Çfarë do veçonitshqiptar? Çfarë do veçonitshqiptar? Çfarë do veçonit
nga ecuria e ekipeve?nga ecuria e ekipeve?nga ecuria e ekipeve?nga ecuria e ekipeve?nga ecuria e ekipeve?

Sigurisht që vazhdoj ta
ndjek kampionatin shqiptar
dhe të jem i sinqertë, më çu-
dit diferenca e madhe që ka
bërë Skënderbeu në raport
me skuadrat tjera. Normal, po
shikoj një Vlorë të fortë, që
duket se ka bërë punë të mirë,
ndërsa kanë rënë në nivel Par-
tizani dhe Kukësi, që siç
duket nuk gjejnë qetësi bren-
da vetes dhe kjo ndikon në
rezultatet e tyre.

A mbani ende kontakteA mbani ende kontakteA mbani ende kontakteA mbani ende kontakteA mbani ende kontakte
me drme drme drme drme drejtuesit e Kejtuesit e Kejtuesit e Kejtuesit e Kejtuesit e Kukësit? Aukësit? Aukësit? Aukësit? Aukësit? A
kanë pretenduar ndonjë rik-kanë pretenduar ndonjë rik-kanë pretenduar ndonjë rik-kanë pretenduar ndonjë rik-kanë pretenduar ndonjë rik-
thim tuajin ne Shqipëri?thim tuajin ne Shqipëri?thim tuajin ne Shqipëri?thim tuajin ne Shqipëri?thim tuajin ne Shqipëri?

Jo, nuk kam kontakte me
drejtuesit dhe nuk ka pasur
ndonjë tentativë të tillë për t'u
rikthyer te Kukësi. Ndërkohë
më kanë kontaktuar ekipe të
tjera, por e them se tani të
gjithë përqendrimin e kam te
Shkëndija dhe titulli i kampi-
onit që duam ta rrëmbejmë.
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GAFORJA

DEMI

UJORI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Me mbështetje e Jupiterit do të përfundoni me
sukses një çështje të rëndësishme, që keni
kohë me të cilën merreni. Duhet të jeni mirën-
johës për aftësitë tuaja bindëse, nëse një mik
ndryshon mendje dhe kthehet t'ju takojë.

Planetet në mbrëmje ju dhurojnë një avan-
tazh më shumë. Do të mbizotëroni skenën
profesionale me frymëzim, me shpirtin e
iniciativës dhe mprehtësinë e reflekseve.
Një takim do të bëjë që të ëndërroni me sy
hapur, do të përjetoni emocione dhe mo-
mente me shumë pasion.

Do të përballeni me Saturnin, që priret t'ju
vështirësojë çdo gjë me një buzëqeshje.
Duke qëndruar të gëzuar dhe pozitiv, do t'ia
dilni të jepni më të mirën. Në rrethin sho-
qëror, do të jeni tepër të vlerësuar për
gjallërinë e nismave tuaja.

Kini kujdes dhe mos i hidhni shumë ben-
zinë zjarrit të lojërave të pushtetit dhe keqk-
uptimeve. Jini të drejtpërdrejtë e të sinqertë
dhe do të arrini shpejt të gjitha objektivat
që i keni vënë vetes. Kërkoni qartësi në
raportet në punë tek kontaktet e reja. Dhe
hidhni të zezën mbi të bardhë.

Gjeste të vogla dhe këshilla të një kolegu
me më përvojë nuk do të bien në vesh të
shurdhët. Do t'i merrni në konsideratë dhe
do t'ju shërbejnë për të bërë zgjedhjet e
duhura. Më në fund, gjendja juaj ekonomike
është në rritje, edhe pse duhet të merreni
me angazhime të së kaluarës.

Bashkëveprimi i planetëve e thekson pasig-
urinë të provokuar nga Hëna, që është kun-
dra jush dhe kjo ju bën të cenueshëm nga
mashtrimet e iluzionit. Pas kërkesave tuaja
me ëmbëlsi, partneri do t'ju përgjigjet me
nxitim romantik dhe pasionant.

Me Plutonin që ju vëzhgon tërthorazi, duhet
të bëni kujdes ndaj rrëmujës së vazh-
dueshme që shkakton në organizimin e
përditshëm të jetës suaj. Nëse disa çësh-
tje do të shfaqen sërish, janë shenja se
vështirësitë dhe keqkuptimet nuk janë
sqaruar kurrë plotësisht.

Mos e sforconi një gjë që ka nevojë për
kohën e vet. Mbajeni në kontroll gjaknxe-
htësinë dhe pse një familjar do të çojë në
kufi durimin e juaj. Në dashuri do të shpre-
hni autonomi dhe besim, por gjithashtu do
të tregoni se jeni edhe shumë xheloz.

Hëna në qiellin tuaj përballë Diellit do t'ju
verë në provë. Do të zbavitet duke bërë të
shfaqen tensione, që zakonisht i mbani nën
kontroll. Do të jeni të acaruar dhe nuk do të
jeni tolerantë madje edhe përballë keqk-
uptimeve të vogla me të tjerët.

Neptuni kundra jep sinjale për ndryshime
të mundshme në mjedisin e punës. Mund
të ndryshojë disa zakone. Duhet të përbal-
leni me sfida të reja. Është e fortë dëshira
për të rilindur, për t'ia nisur nga e para.
Është një ëndërr që mund të realizohet dhe
e keni vetë në dorë për t'ia dalë.

Me Saturnin dhe Uranin që ju favorizojnë,
do të përfundoni me sukses dhe pa lodhje
çfarëdo projekti që ndërmerrni, edhe po të
jetë i ndërlikuar. Do të keni një shkëmbim
idesh konstruktive me një koleg, që do të
ndikojë ndjeshëm tek ju.

Urani do të ndikojë tek ju, duke bërë që të
jeni veçanërisht dyshues dhe gjaknxehtë.
Probleme të pazgjidhura do të kthehen në
qendër të vëmendjes. Duke menduar mbi
zgjedhje të bëra së fundmi që ju kanë bërë
të lumtur, do t'ju ndihmojë të jeni në humor
të mirë dhe të keni vetëbesim.

BRICJAPI
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