
Përfituesit duhet të dorëzojnë dokumentet për të marrë 20% të vlerës së pronës në para 

FITUESIT E LOTARISE,
HAPAT QE DUHEN NDJEKUR

(Në foto)   Ambasada amerikane në Tiranë
Në faqet 2-5

Dorëzohet Agron Xhafaj: Nuk i jam shmangur drejtësisë

Rama: Ministri në detyrë, burg për ata që mashtruan. Basha: Përgjimet Rama: Ministri në detyrë, burg për ata që mashtruan. Basha: Përgjimet 
autentike, s’tërhiqemi, as nuk trembemi nga kërcënimet e kryeministritautentike, s’tërhiqemi, as nuk trembemi nga kërcënimet e kryeministrit

Xhafaj: Audio-përgjimi 
mashtrim, prokuroria 
të nisë hetimet për
këtë veprim mafioz

Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj deklaroi dje se do të 
vazhdojë misionin e tij, në përputhje me ligjin dhe Kush-
tetutën, pavarësisht shpifjeve dhe qëndrimit të opozitës. 
“Në asnjë rast nuk kam menduar të jap dorëheqjen ...

Ylli Merja: Përdorimi 
i vajit të mendrës për 

kurimin e inflamacionit 
në zorrën e trashë

“USHQIMET QE NUK 
DUHET T’I PERDORNI”

Në faqen 10
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AMBASADA E SHBA-VE: DY FAKTORET QE PERCAKTOJNE DATEN E INTERVISTES

Na duhen analistë të vërtetë dhe 
jo tifozë partish? -A ka shkollë 

për t’u bërë shkrimtar?  E pyeti një 
ditë një nxënëse shkrimtarin  Kolë 
Jakova, në një ... Vijon në faqen 22

Nga  SULEJMAN MATO 

Gazetaria analitike dhe ca 
mendime të Montanelit 

Opinioni
 Ditësi

Nga DARINA TANUSHI & VALENTINA MADANI

 

Në faqen 14

KULTURE E TRASHEGIMI

Festivali i librit,
çfarë ndodhi me 

stendën “Çamëria”
dhe reagimet e PDIU

Në faqen  3

DETAJET E MBLEDHJES

Presidenti Meta thërret 
Këshillin e Sigurisë 
Kombëtare: Thelloni

luftën ndaj krimit
 

Në faqet 6-7

LISTA EMERORE

ALUIZNI: Legalizimet, 
650 personat që 
përfitojnë tapitë 

në Kamëz dhe Vorë
 

Masakra e Dajçit me 2 
viktima e 4 të plagosur, 

burg përjetë Parubit: Isha 
i droguar, i mora në qafë 

VENDIMI DHE HISTORIA

Në faqen 13

Në faqen 11

Nga ORNELA MANJANI

ATP: Lista me 1800 pronarë dhe vlerësimi financiar

Në faqet 15-17

Dosjet e vitit ‘98, gjashtë muaj kohë për të plotësuar dokumentet
të administruara pranë 
arkivës së ATP-së, u identi-
fi kuan rreth 1800 vendime 
të vitit 1998, të cilat kanë 
njohur të drejtën e kompen-
simit të subjekteve të shpro-
nësuara. Të dhënat lidhur 
me numrin e vendimit, 
gjeneralitetet ...

Agjencia e Trajtimit të 
Pronave ka vlerësimet 

fi nanciare për ish-pronarët 
që kanë dorëzuar kërkesën 
për kompensim në vitin 
1998. Agjencia bën të ditur 
se në përfundim të procesit 
të verifi kimit të vendimeve 

Verifikoni saktë të dhënat që keni përdorur gjatë aplikimit fillestar dhe 
çfarë duhet të bëni që të mos ju refuzohet viza për tokën e premtuar

Nga  EDI RAMA

Kryeministri Edi Rama e ka cilë-
suar një çështjeje ‘jetë a vdekje’ 

hapjen e negociatave të Shqipërisë 
me Bashkimin Evropian. Në një 
intervistë ... Vijon në faqen 21

Negociatat janë çështje ‘jetë 
a vdekje’, të hapen në qershor

Intervista
 ‘Euronews’në
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Alibeaj: Xhafaj paralajmëroi Ramën
se largimi i tij do rrëzojë qeverinë
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Ministri sqaron akuzat për të vëllain: I paraqita dorëheqjen Majkos në 2002-shin

Xhafaj: Nuk kam menduar të dorëhiqem,
askush s’më shantazhon, audio mashtrim
Momentet e vështira që kaloi familja prekin ministrin

FAMILJA
"Ne do të gjejmë
forcë dhe kurajë për
ta përballuar këtë
situatë të pazakontë
familjare, për t'ua bërë
sa më të lehtë e sa
më të përballueshme
nënës, bashkë-
shortes dhe sidomos
dy fëmijëve të tij në
moshë të vogël,
përkatësisht 15 dhe 11
vjeç", tha dje Xhafaj, e
në të njëjtën kohë u vu
re dridhja e zërit, kur u
përmend familja.

Vëllai i ministrit: Audio-përgjimi i opozitës, i sajuar

Agron Xhafaj, letër publike: Dorëzohem
tek autoritetet italiane, nuk jam shmangur

Dje në mbledhjen
e Këshillit
të Sigurisë
Kombëtare

Ministri i Brendshëm,
Fatmir Xhafaj dekl-
aroi dje se do të

vazhdojë misionin e tij, në
përputhje me ligjin dhe
Kushtetutën, pavarësisht
shpifjeve dhe qëndrimit të
opozitës. "Në asnjë rast nuk
kam menduar të jap dorë-
heqjen për këtë shkak. Do të
jepja dorëheqjen për çdo sh-
kak tjetër që të kishte lidhje
me mua dhe me përgjegjësitë
e mia në zbatim të ligjit dhe
përballë qytetarëve", tha
ministri. Në një konferencë
për shtyp, dje pasdite, Fat-
mir Xhafaj sqaroi sërish his-
torinë e vëllait të tij në vitin
2002, ndërsa tha se ai ka sh-
kuar të vuajë dënimin në Ita-
li me vullnetin e tij. "Siç ësh-
të e njohur, vëllai im ka mar-
rë një dënim penal në Itali.
Ngjarja ka ndodhur në vitet
2002. Vëllai im ka qenë rreth
25 vjeç në atë kohë. Autoritet
italiane e kanë ndaluar për
rreth 1 muaj dhe e kanë li-
ruar duke urdhëruar largi-
min e tij nga Italia. Në atë
kohë, unë kam qenë min-
istër i Turizmit në qeverinë
me kryeministër z. Pandeli
Majko. I pa detyruar nga
ndonjë normë kushtetuese,
apo ligjore, në respekt të
moralit, i kam kërkuar krye-
ministrit të kohës dorëhe-
qjen", - sqaroi ministri his-
torinë me vëllain e tij. Më tej
ministri Xhafaj sqaroi se,
"nëse im vëlla do të bënte
njohjen e vendimit të tij
këtu dhe do të priste ekze-
kutimin e tij për dënimin në
ngarkim të tij, sipas ligjit
shqiptar, ai nuk do ta vua-
nte fare atë, pasi periudha
prej 4 vjetësh e mbetur për
ekzekutim është në afatin 5-
vjeçar të parashikuar nga
ligji shqiptar. Një precedent
ky i zbatuar normalisht në
praktikën gjyqësore në Sh-
qipëri". Në lidhje me akuzat
e PD-së se ka falsifikuar ne-
nin 491 të Kodit Penal për të
favorizuar të vëllain, Xhafaj
i cilësoi qesharake. "Ky rreg-
ullim i ri në Kodin e Proce-
durës, por në fuqi më parë
në ligjin e sipërcituar, nuk
ka lidhje me rastin e vëllait
tim, Agron Xhafaj dhe është
sërish një mashtrim i rëndë
publik. Dispozita e thotë
qartë, mbrohen vetëm ata që
janë dënuar në mungesë, pra
në kushtet kur nuk është
siguruar e drejta për një
proces të rregullt ligjor si-
pas nenit 6, të Konventës
Evropiane të të Drejtave të
Njeriut", sqaroi Xhafaj, i cili
tha se vëllai i tij ka pasur
dijeni dhe është përfaqë-
suar. "Lidhur me akuzat
për përfshirje të vëllait tim
në trafikun e drogës në Sh-
qipëri, është komplet një
mashtrim dhe shpifje e ulët
ajo që thuhet në lidhje me
përfshirje të vëllait tim në

AKUZAT NDAJ XHAFAJT
REAGIMET

Darina Tanushi

këtë veprimtari. Marr të
gjitha përgjegjësitë ligjore
dhe morale nëse ka qoftë
edhe një grimcë të vërtetë
në lidhje me këto akuza.
Prej vitit 2002 vëllai im,
Agron Xhafaj ka jetuar në
Shqipëri dhe është një ndër
qytetarët e shumtë të këtij
vendi, që nuk ka asnjë
problem me ligjin", theksoi

më tej ministri. Ministri
sqaroi se, "audio-përgjimi i
servirur me pompozitet
publikut është një sajesë e
plotë nga fillimi deri fund.
Është një manipulim dhe i
bërë keq madje. Nëse opozi-
ta nuk e ka bërë vetë këtë
dhe sinqerisht nuk dua ta
besoj se është ajo nxitësja
dhe realizuesja e  këti j

akti skandaloz, ajo ka rënë
viktimë e të tjerëve. Gjith-
sesi, kushdo i përfshirë në
këtë skandal të madh do të
marrë përgjigjen e meritu-
ar. Veprimi është tipik ma-
fioz, ndaj do t'i kërkoj sot
publikisht prokurorisë ve-
prime të shpejta dhe en-
ergjike për gjetjen të
gjithë atyre që janë përf-

Agron Xhafaj, vëllai i
ministrit të Bren-

dshëm, Fatmir Xhafaj ka
marrë dje vendimin për të
shkuar vetë tek autoritetet
italiane për të vuajtur dën-
imin. I vendosur në qendër
të akuzave së bashku me
vëllain e tij ministër,
Agron Xhafaj sqaroi dje në
një letër: "Kam vendosur
që t'u drejtohem vetë au-
toriteteve italiane të
drejtësisë për të ekzekutu-
ar një vendim dënimi pe-
nal të tyre kundrejt meje.
Kam vendosur ta bëj këtë
duke u paraqitur sot në
Itali tek autoritetet për-
katëse. Edhe pse nuk ka
pasur asnjëherë (nuk ka
akoma edhe sot) asnjë
kërkesë dhe asnjë interes
nga organet e drejtësisë
italiane për të ekzekutu-

ar këtë vendim, edhe pse unë
asnjëherë nuk kam qenë në
kërkim për ekzekutimin e
këtij vendimi, unë po e krye-
jë këtë akt. Unë kam gabuar
në rininë time. Si jo pak të
tjerë. Aspak dhe për asnjë
arsye nuk e justifikoj dhe
nuk e përligj atë gabim.
Edhe pse cilido që ka pasur
mundësinë të shohë atë
dosje penale dhe ka parë rre-
thanat e kryerjes së asaj ve-
pre penale, e kupton shumë

mirë shkallën e përfshirjes
dhe rolin tim në atë his-
tori", u shpreh Agron
Xhafaj. Por, shton ai më tej:
"Unë jo vetëm që nuk i jam
shmangur hetimit dhe
gjykimit tim në këtë çësh-
tje, por përkundrazi, kam
bërë të gjitha përpjekjet e
mundshme për të qenë
prezent në Itali gjatë hetim-
it dhe më pas gjatë gjykim-
it tim. Janë të plota dhe të
dokumentuara të gjitha
përpjekjet e mia në këtë
drejtim. Ishin vetë autorite-
tet italiane që më liruan pas
një muaji ndalimi dhe ur-
dhëruan largimin tim nga
Italia". Ai ka sqaruar se ka
lënë pranë prokurorisë të
gjitha shpjegimet dhe zërin
e tij për të verifikuar audi-
on e publikuar nga opozita,
të cilën e quan të sajuar.

Deputeti i PD-së, Enkelejd Alibeaj e krahasoi Fatmir
Xhafajn me Saimir Tahirin. Në një reagim të tij pas

daljes së ministrit Xhafaj, deputeti demokrat u shpreh:
"Fatmir Xhafaj ndoshta nuk ka një dosje aq të pasur sa
të Saimir Tahirit për Edi Ramën, por ai njësoj si Tahiri,
paralajmëroi Ramën se largimi i tij do të thotë rënie e
qeverisë. Për të bërë këtë kërcënim për Ramën, ministri
i Brendshëm akuzoi opozitën se po bashkëpunon me
djallin për të rrëzuar qeverinë. Por, kjo është më e
parëndësishmja dhe pjesë e luftës së tyre të brendshme
për pushtetin e kriminalizuar
deri në palcë. E vërteta është se
materiali audio provoi se Agron
Xhafaj nuk bën një jetë normale,
por është drejtues i trafikut të
drogës, nën mbrojtjen e të vëllait
ministër të Brendshëm. Fatmir
Xhafaj, njësoj si Edi Rama, e di se
përgjimi është i vërtetë dhe se
Agron Xhafaj ka vazhduar
trafikun e drogës, veçanërisht
gjatë kohës që i vëllai është min-
istër i Brendshëm. Kjo është arsyeja e vetme pse Agron
Xhafaj u dërgua në Itali pa ia nxjerrë më parë opinionit
publik me zë dhe me figurë", u shpreh Alibeaj. "Është
gënjeshtër dhe mashtrim përgjigja e tij se nuk është sub-
jekt i ligjit antimafia. Është gënjeshtër dhe mashtrim se
ai nuk i pengon hetimet për vëllain trafikant droge nga
detyra e ministrit të Brendshëm. Është kriminale akuza
e Fatmir Xhafajt se opozita vepron për llogari të intere-
save kriminale", u shpreh deputeti i PD-së. "Ne as nuk
jemi trembur dhe as nuk tërhiqemi nga sulmet e një bande
kriminale qeverisëse që kërcënon me burg opozitën, por
jo kriminelët dhe trafikantët e drogës. Beteja jonë do të
vazhdojë me të njëjtën forcë", u shpreh Alibeaj.

shirë në këtë aferë krimi-
nale  dhe dënimin në
mënyrën më të merituar",
u shpreh Xhafaj. E duke
iu drejtuar opozitës,
Xhafaj tha: "Nëse mendo-
ni të më mposhtni me sul-
met tuaja, gaboni. Thjesht
nuk kam frikë! Askush
nuk mund të më shan-
tazhojë! Askush nuk do të

mund të më pengojë në ar-
ritjen e qëllimeve të larta, të
asaj çfarë kam marrë për-
sipër të bëj së bashku me
bashkëpunëtorët e mi dhe
me mbështetjen e partne-
rëve: luftë pa kompromis me
krimin, gjithmonë në zba-
tim të ligjit, në shërbim të
qytetarëve dhe vetëm të
qytetarëve".

Ministri i
Brendshëm,
Fatmir Xhafaj
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Audio-përgjimi për vëllain e ministrit, kryeministri: Nuk kemi njerëz për të lëshuar në dhëmbët e ujqërve

Rama: Xhafaj në detyrë, burg për ata që mashtruan
"Audion e çuam në një prej laboratorëve më seriozë në botë, akuzat e PD marrëzi"

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta mblodhi dje

Këshillin e Sigurisë Ko-
mbëtare. Sipas njoftimit
për mediat, "çështjet e dis-
kutuara ishin gjendja e
sigurisë kombëtare dhe
direktiva vjetore e sig-
urisë së Republikës së Sh-
qipërisë për vitin 2018;
kontrolli dhe menaxhimi
i integruar i kufijve, luf-
ta kundër krimit të orga-
nizuar, terrorizmit dhe
emigracionit të paligj-
shëm; emergjencat civile;
siguria e infrastruktu-
rave strategjike portuale
dhe aeroportuale dhe
mbrojtja kibernetike".
Por në fakt, kjo mbledhje
vjen në një kohë që opozi-
ta ka hedhur akuza ndaj
ministrit të Brendshëm,
Fatmir Xhafaj, i cili ishte
i pranishëm në mbledhje.
"Për gjendjen e sigurisë
kombëtare dhe direktivën
vjetore të sigurisë së Re-
publikës së Shqipërisë për
vitin 2018 informoi kryem-
inistri Edi Rama. Për çësh-
tjet e tjera informuan
anëtarët e tjerë të Këshil-

Kreu i shtetit: Agjencitë ligjzbatuese të thellojnë luftën ndaj krimit e drogës

Rama e Xhafaj shkojnë te Meta, presidenti
thërret Këshillin e Sigurisë Kombëtare

lit të Sigurisë Kombëtare.
Presidenti theksoi rëndësinë
e domosdoshmërisë strate-
gjike për luftën kundër krim-
it të organizuar, terrorizmit
dhe forcimit të kontrollit të
kufijve", thuhet në njoftimin
e Presidencës. "Gjithashtu,
presidenti shprehu mbësh-
tetjen e plotë ndaj agjencive

ligjzbatuese për thellimin e
luftës pa kompromis kundër
trafikut të drogës dhe krim-
it të organizuar. Po kështu,
raportet e Departamentit të
Shtetit, Bashkimit Evropi-
an dhe agjencive partnere të
specializuara për këto çësh-
tje të rëndësishme - nënviz-
oi Presidenti i Republikës -

janë një platformë solide
për të reflektuar dhe për
të ndërtuar një partner-
itet të besueshëm, të qën-
drueshëm dhe afatgjatë
për forcimin e sigurisë
kombëtare dhe anëtarë-
simin në Bashkimin
Evropian", përfundon
njoftimi.

"Për gjendjen e sigurisë
kombëtare dhe direktivën

vjetore të sigurisë së
Republikës së Shqipërisë

për vitin 2018 informoi
kryeministri Edi Rama.

Për çështjet e tjera
informuan anëtarët e tjerë

të Këshillit të Sigurisë
Kombëtare.

Kryeministri Edi Rama
 u shpreh qartë dje para

deputetëve socialistë
në mbledhjen e grupit par-
lamentar se Fatmir Xhafaj
do të qëndrojë në detyrë dhe
nuk ka pse të përgjigjet as
ligjërisht dhe as moralisht.
I sapokthyer nga Parisi, ku
takoi presidentin Makron,
Rama tha se kishte dëgjuar
prej tij "fjalë tejet inkura-
juese për Shqipërinë". Pasi
theksoi se është optimist për
vendimin e Francës për
hapjen e negociatave të Sh-
qipërisë me BE-në, Rama foli
gjatë për sulmet e ditëve të
fundit të opozitës ndaj min-
istrit të Brendshëm, Fatmir
Xhafaj. Ndërsa renditi suk-
seset e arritura, sipas tij,
nga qeveria socialiste në
luftën ndaj krimit të organi-
zuar dhe drogës, Rama u
shpreh: "Sot na del edhe që
drejtuesi i reformës në
drejtësi, ministri ynë i
Brendshëm, na qenka krye-
tari i familjes së dytë mafioze
në Ballkan, madje në Eu-
ropë, pëllet Saliu, natyrisht
pas meje dhe familjes sime!
Ministri i Brendshëm paska
fshehur prej 6 vitesh dën-
imin me burg të të vëllait në
Itali, për një vepër të kryer
më shumë se 15 vjet më parë!
Dhe ky 'sekret mafioz' u zbu-
lua nga opozita jonë dhe u
shpërnda jo vetëm në medi-
an tonë, e cila pati një shok
amnezik dhe nuk u kujtua
dot se sa shumë herë të tjera

e kishte publikuar këtë fakt
në vite, por edhe në të gjitha
faqet e 'Facebook'-ut të
kryeministrave të vendeve
anëtare të Bashkimit Euro-
pian. Ministri i Brendshëm,
dora vetë, paska qenë edhe
një diversant i krimit të or-
ganizuar në krye të reformës
në drejtësi, ku qenka infiltru-
ar për të desantuar në fshe-
htësi një nen klandestin, me
qëllim mosekstradimin në
Itali të vëllait të tij! Po, lavdi
Zotit të madh, që shqiptarët
kanë opozitën syfajkua dhe
hundëçakall, e cila e zbuloi
edhe këtë 'akt mafioz legjis-
lativ' kaq tronditës për me-
diat tona, të cilat nuk e

mblodhën dot veten për të
bërë një verifikim të thjesht
fare, duke u bërë një pyetje
te vetme partnerëve të EU-
RALIUS-it dhe të OPDAT-it",
ironizoi Rama. "Maskarada
e kësaj here meriton në
përgjigje të qartë në rrafshin
politik, por edhe një përgjigje
shembullore në rrafshin e
hetimit dhe të ndëshkimit
penal. Paralelisht me
kërkesën e menjëhershme
publike të kryetarit të grupit
parlamentar për një hetim
imediat nga prokuroria të
materialit audio të shfaqur
nga opozita, e cila e ka mar-
rë përgjegjësinë e autentici-
tetit të incizimit, unë kam

kërkuar nga një agjenci e
specializuar ndërkombëtare
ekspertizën shkencore të
këtij materiali dhe po ashtu
kam vënë në lëvizje burimet
e duhura zyrtare për
mbledhjen e çdo informacio-
ni të disponueshëm të agjen-
cive përkatëse dhe partnere
mbi çdo indicie të mundshme
lidhur me vëllain e ministrit
të Brendshëm", u shpreh
Rama.
REAGIMET PËRREAGIMET PËRREAGIMET PËRREAGIMET PËRREAGIMET PËR
TAHIRINTAHIRINTAHIRINTAHIRINTAHIRIN

Kryeministri tha se ka
ndjekur reagimet në rrjetet
sociale, që në thelb, sipas tij,
përmblidhen me fjalitë:
"Mos e lësho dhe Fatmirin,
siç e lëshove Saimirin; Saliu
nuk ka lëshuar vrasës e
kriminelë me damkë, ndër-
sa ti je gati të lëshosh kë të
dojë Saliu. E lëshove një min-
istër të Brendshëm me inci-
zime, mos lësho dhe këtë
tjetrin, për të mbajtur kar-
rigen tënde. E të tjera me

radhë". Duke u shprehur
para deputetëve me fjalët:
"Ne nuk jemi si ata" dhe
duke pasur parasysh
opozitën, Rama sqaroi:
"Unë jam i gatshëm të
bëhem copë dhe e kam bërë,
për të mbrojtur punën e një
ministri, një kryetari bash-
kie, një deputeti apo kujtdo
bashkëpunëtori, që ia di dhe
ia vlerësoj punën që bën,
edhe kur të gjithë mund ta
kenë rrethuar me kundër-
shtitë e tyre. Por kurrë nuk
kam qenë e as mos e prisni
ndonjëherë të jem i gatshëm
të mbroj askënd dhe as të
angazhoj Partinë Socialiste
për të bërë avokatin e kujt-
do qoftë, kur është fjala për
t'u përballur me akuzat e
organeve të drejtësisë, cila-
do qoftë drejtësia! 100 herë
po të ktheheshim në atë
shfaqjen famëkeqe të
Prokurorisë së Krimeve të
Rënda, ku u kërkua arresti-
mi i Saimir Tahirit në par-
lament, 100 herë, ne do të
mbanim të njëjtin qëndrim
e unë do të mbaja të njëjtin
fjalim. Jo për të mos
lëshuar njeriun tonë, por
në mbrojtje të pikërisht të
drejtës sonë kushtetuese
për të refuzuar një pa-
drejtësi, të cilën Kushtetu-
ta na e njeh mundësinë ta
gjykojmë, kur prokuroria
vjen këtu në parlament - u
shpreh Rama. - Dua ta nën-
vizoj qartë se ne nuk kemi
njerëz për të lëshuar në
dhëmbët e ujqërve, por nuk
jemi njerëz që u kërcasim
dhëmbët organeve të drejtë-
sisë, kur cilido prej nesh vi-

het nën akuzë prej tyre.
Akuza apo akuzat sot ndaj
ministrit të Brendshëm
nuk vinë nga organet e
drejtësisë e nuk kanë asnjë
lidhje me të drejtën si vlerë,
por ato as nuk mund të neg-
lizhohen si shumë e për
lumë akuza që na bëhen e
do të na bëhen përditë e as
nuk mund të lihen vetëm
me sqarimet e radhës, sepse
tanimë, në majën e thikës së
tyre qëndron një material
konkret, për të cilin dikush
duhet të përgjigjet jo me
fjalë, por me burg dhe do ta
shpjegoj pse, por më parë do
të shpjegoj pse sipas meje,
sot që flasim, ministri i
Brendshëm nuk duhet të
përgjigjet. Ligjërisht jo e jo,
por as moralisht", theksoi
Rama. Ai u shpreh se e ka
ditur historinë e vëllait të
Xhafajt, ndërsa cilësoi "mar-
rëzi" akuzat se është ndry-
shuar neni i Kodit Penal për
të favorizuar Agron Xhafaj.
"Unë e kam marrë mbrëmë
përgjigjen e analizës shken-
core, të kryer në një ndër lab-
oratorët më seriozë të botës.
Mua, ajo përgjigje më mjaf-
ton", tha Rama duke sqaru-
ar se ai nuk është autentik
dhe duke kërkuar hetim nga
prokuroria. Rama tha se kaq
i mjafton për të thënë se "min-
istri i Brendshëm duhet të
vazhdojë të kryejë detyrën,
por nuk e bëjnë asnjë çikë më
pak urgjente, nevojën
urgjente për një hetim shter-
ues të prokurorisë. Sepse
mua në këtë rast më takon
gjykimi politik, por jo ai lig-
jor e ai penal. Në asnjë rast".

Darina Tanushi

TAKIMI
Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj u takua për gati
një orë me kryeministrin Rama në zyrën e këtij të
fundit, menjëherë pas mbledhjes së grupit
parlamentar të PS-së. I pranishëm për disa minuta
ishte edhe kryetari i grupit të PS, Taulant Balla, i cili
më pas është larguar nga Kryeministria.

Presidenti i Republikës, Ilir Meta dhe kryeministri Edi Rama,
dje në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare

Kryeministri Edi Rama, dje në mbledhjen e grupit parlamentar të PS-së
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PROTESTA
OPOZITA

Dorëheqja, opozita në protestë me vezë dhe "drogë" poshtë zyrës së Xhafajt, sot në Kuvend

Paralajmërimi i Palokës: Rama do
pendohet, do ia dëgjojë krismën

"Historia sapo ka filluar, s'ka parë gjë akoma"

Ministri i Brendshëm,
Fatmir Xhafaj ndo-
dhej në mbledhjen

e grupit parlamentar kur de-
putetë dhe mbështetës të
opozitës protestuan poshtë
zyrës së tij. Protestës së
opozitarë nuk i kanë mun-
guar as simbolet. Protestues-
it vendosën në derën e min-
istrisë disa kuti që simboli-
zojnë drogën, të cilat janë
porosi për vëllain e minis-
trit, Agron Xhafajn. Nëpër
kutitë shkruhej: "Porosi për
Geronin", "Taksirat o Gone,
ma hidh përtej detit", "Pako
për Agronin", "Çoma dhe
mua këtë plaçkën tutje pa-
sha", "Kjo është porosia e Ol-
sit, më tha ta sjell ty". Ndër-
sa në pankartat që mbanin
në duar protestuesit shkru-
hej: "Do punë? Lidhu me Er-
malin", "Rama-Tahiri-Xha-
faj, Shqipëria jashtë Eu-
ropës", "Xhafaj-Tahiri, dys-
hja e krimit", "Xhafaj, koka
e krimit". Kordonin e forcave
të policisë që ishin vendosur
në perimetrin e godinës së
Ministrisë së Brendshme
tentuan ta thyejnë që në
nisje të protestës. Krahas
kutive të kartonit që sim-
bolizonin pakot me drogë, të
rinjtë e FRPD-së, të cilët ish-
in në krye të protestës, qël-
luan edhe me vezë në drejtim
të Ministrisë së Brendshme.
"Rama mbajti qëndrimin që
pritej, asgjë më shumë.
Shfaqjen e radhës që po sho-
him, e pamë me Tahirin që e
mbrojti me të njëjtat fjalë,
sot ai është në arrest shtëpie
se drejtësia është e kapur. Të
njëjtin 'show' pamë edhe sot
për Xhafajn, me argumente
absurde mbrojti ministrin e
tij se po mbron veten. Ai i
dha urdhër prokurorisë, por
do t'ia dëgjojë krismën, kupo-
la ka në krye Ramën, mafia
kështu funksionon. Tha se
do përgjigjet opozita. Kapet
Tahiri në krim, do përgjig-
jet opozita; kapet Xhafaj do
përgjigjet opozita. Ajo shpre-
hja s'ka parë gjë akoma, ky
është edhe rasti Xhafaj.
Protesta e sotme (djeshme)
është vetëm një hap i qyteta-
rëve që na kërkuan t'i mbësh-
tesim, nuk do të ndalemi deri

PANKARTAT
Nëpër kutitë shkruhej
"Porosi për Geronin",
"Taksirat o Gone, ma
hidh përtej detit", "Pako
për Agronin", "Çoma dhe
mua këtë plaçkën tutje
pasha", "Kjo është
porosia e Olsit, më tha
ta sjell ty". Ndërsa në
pankartat që mbanin në
duar protestuesit
shkruhet: "Do punë?
Lidhu me Ermalin",
"Rama-Tahiri-Xhafaj,
Shqipëria jashtë
Europës", "Xhafaj-Tahiri,
dyshja e krimit", "Xhafaj
koka e krimit".

Valentina Madani

Opozita bllokoi sërish
dje komisionet par-

lamentare duke kërkuar
dorëheqjen e ministrit Fat-
mir Xhafaj. Deputetët e
PD-së ishin dje në komisio-
nin për të Drejtat e Njeri-
ut, ku po diskutohej për të
zhdukurit. Deputeti i PD,
Alibeaj u shpreh se nuk ka
vend më të mirë për të dis-
kutuar çështje kaq shumë
të rëndësishme. "Xhafaj
qep ligjin sipas masës së të
vëllait. As ekstradohet dhe
as i ekzekutohet vendimi në
Shqipëri, duke e kthyer
këtë vend si një mbrojtës
dhe amnistues të të gjithë
radhës së kriminelëve, që
sot janë thirrur nën armë
nga kjo qeveri, duke e kthy-
er këtë vend në parajsë
kriminale", deklaroi depu-
teti i PD-së, Alibeaj. Por, Va-
silika Hysi reagoi duke
thënë se, "kemi mbi 5 mijë

persona të zhdukur dhe kjo
duhet të ishte kauza juaj".
Por, demokrati Oerd Bylyk-
bashi tha: "Fatmir Xhafaj e
ktheu parlamentin në strehë
të të gjithë kriminelëve të
dënuar për trafik droge". Më
pas, Hysi ia dha fjalën
zv.ministres së Brendshme,
Rovena Voda, e cila u drejtua
deputetëve të opozitës duke u
thënë: "T'ju vijë turp që nuk
flisni për rendin e ditës. Kaq
mjaftoi që situata të precipi-

tonte, pasi të gjithë deputetët
e grupit të PD reaguan në
bllok, duke i kërkuar që të
dalë jashtë. Voda nuk pranoi,
ndërsa opozita nuk hoqi
dorë nga kërkesa". "Të lar-
gohet zv.ministrja tani, t'i
ruhet nderi këtij komisioni",
tha z.Bylykbashi. Deputeti
Flamur Noka iu drejtua
Vodës: "Largoje! Jashtë, jas-
htë, je një çerre e krimit". Në
këtë situatë, Hysi vendosi që
të ndërpriste punimet.

sa Xhafaj të ikë dhe Rama të
shkojë atje ku duhet, Rama
do të pendohet", - tha Palo-
ka. Sipas tij, Rama është
koka e krimit dhe përgjegjës-
inë do e mbajë ai. "Fajtore
ishte opozita dhe media, jo
ata që i bëjnë krimet. U kthye
prapë tek historia me
agjentë rusë. Kapet Xhafaj në

krim, do përgjigjet opozita
dhe media. Ajo shprehja 'ky
s'ka parë asgjë akoma' është
i vlefshëm për rastin 'Xhafaj'.
Rama do pendohet shumë
shpejt. Nuk do ndalemi deri
sa Xhafaj të ikë dhe Rama të
ikë. Kjo histori sapo ka fil-
luar", theksoi Paloka. Më
herët demokratët bllokuan

sikundër dy ditë më parë
vijimin normal të punimeve
të komisioneve parlamen-
tare, ku sërish kër-kuan
dorëheqjen e ministrit
Xhafaj. Opozita ka parala-
jmëruar se do të bllokojë
edhe seancën e sotme plena-
re, nëse ministri Xhafaj nuk
do të dorëhiqej.

Alibeaj: Ministri qep ligjin sipas masës së të vëllait

Opozita bllokon komisionet, PS: Turp t'ju vijë!
PD: Zëvendësja e Xhafajt të dalë jashtë

SHKURTE

Hapja e negociatave, Ruçi merr mbështetjen
e Greqisë, Bullgarisë dhe Rumanisë

Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi, mori pjesë në Kon
ferencën e Krerëve të Parlamenteve të Vendeve të Detit

të Zi, në Stamboll. Gjatë mbledhjes së Asamblesë Parlamen-
tare, kryetari i Kuvendit takoi homologët e Parlamenteve
të Greqisë, Bullgarisë, Rumanisë dhe u kërkoi mbështetjen
për çeljen e negociatave të BE-së me Shqipërinë në mbledhjen
e qershorit 2018. Kreu i parlamentit grek, Nikos Voutsis,
premtoi se Shqipëria ka mbështetjen e plotë të Greqisë për
hapjen e negociatave në mbledhjen e qershorit dhe kjo
mbështetje është e merituar. Kryetarja e Parlamentit të
Bullgarisë, Tsveta Karayahncheva, nënvizoi se Bullgaria
si vendi që ka presidencën e BE, mbështet plotësisht inte-
grimin evropian të Shqipërisë dhe hapjen e negociatave në
mbledhjen e qershorit. Për më tepër, Presidenca Bullgare
do të bëjë një paraqitje mjaft pozitive të arritjeve të Shqipërisë
në plotësimin e kritereve të integrimit. Kryetari i Senatit të
Rumanisë, C?lin Popescu-T?riceanu, premtoi se Rumania
do të jetë një avokate e fuqishme e Shqipërisë për çeljen e
negociatave në mbledhjen e qershorit, si një hap drejt inte-
grimit të Shqipërisë dhe stabilitetit e prosperitetit në Ball-
kanin Perëndimor.

Berisha: Agron Xhafajn policia
italiane e mori me fugon të veçantë

Ish-kryeministri Sali Berisha, që denoncoi i pari atë që
e quajti operacion sekret të udhëtimit të Agron Xhafa-

jt në Itali, deklaron se ai ka mbërritur në Romë. Referu-
ar një denoncuesi dixhital, Berisha shkruan se Xhafaj
ka mbërritur në Romë pak para orës 11:00 të paradites
së djeshme. Ai shton se vëllai i ministrit të Brendshëm
shoqërohej nga dy oficerë të policisë shqiptare dhe u
mor nga një mikrobus i policisë italiane. "Baroni i
drogës, Agron Xhafaj pritet në aeroportin e Romës nga
policia italiane. Sapo mbërritën në aeroportin e Romës
me avionin e nisur në ora 04:00 të mëngjesit, Agron
Xhafaj, i shoqëruar nga dy oficerë të policisë shqiptarë,
me të zbritur në aeroport e morën me një mikrobus të
veçantë policë italianë!", theksoi z.Berisha.

Protesta e djeshme e opozitës

AKUZA
"Qep ligjin sipas masës së vëllait. As ekstradohet,
dhe as i ekzekutohet vendimi në Shqipëri, duke e
kthyer këtë vend si një mbrojtës dhe amnistues të
gjithë radhës së kriminelëve që sot janë thirrur nën
armë nga kjo qeveri, duke e kthyer këtë vend në
parajsë kriminale", tha Alibeaj.
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Partia Demokratike
është e bindur në fa
jësinë e Fatmir Xhafa-

jt dhe marrjen në mbrojtje
të ministrit nga ana e Edi
Ramës këtë të mërkurë dhe
e sheh identik me rastin e
Saimir Tahirit, Elvis Roshit,
Mark Frrokut dhe Arben
Ndokës. Kreu i PD, Lulzim
Basha iu përgjigj kryeminis-
trit Rama, pas mbrojtjes që
i bëri ministrit Fatmir
Xhafaj, duke konfirmuar se
nuk do të ketë lëvizje sa u
përket zërave për largimin e
ministrit. Në një status në
'FB', Basha akuzon Ramën
se ashtu siç bëri me Tahirin,
Frrokun apo Rroshin po bën
edhe me Fatmir Xhafajn.
Basha shprehet se kërcëni-
mi me burg i opozitës që de-
noncoi skandalin "Xhafaj"
është skandaloz, tipik për
udhëheqësit autokratë dhe
të inkriminuar, por premton
që opozita nuk do të tërhiqet.
"Ne as nuk jemi trembur dhe
as nuk tërhiqemi nga sul-
met e një kryeministri që
kërcënon me burg opozitën,
por jo kriminelët dhe trafi-
kantët e drogës! Në emër të
Partisë Demokratike, i sig-
uroj shqiptarët dhe part-
nerët ndërkombëtarë se ne
do ta vazhdojmë edhe më fu-
qishëm betejën me krimin e
organizuar dhe do të për-
ballemi me të njëjtën forcë
me qeverinë që punon për
krimin e organizuar dhe jo
për qytetarët e ndershëm të
këtij vendi", theksoi
z.Basha. Ekspertët pritet të
përcaktojnë nëse përgjimi i
publikuar nga demokratët
është montazh apo i vërtetë.
Vetë Basha është i sigurt.
"Sot ishte radha e Fatmir
Xhafajt dhe vëllait të tij
trafikant droge, i kapur në
përgjime autentike ambien-
tale, të pamanipuluara. Ma-
teriali audio provoi se
Agron Xhafaj nuk bën një
jetë normale, por është drej-
tues i trafikut të drogës, nën
mbrojtjen e të vëllait min-
istër i Brendshëm", deklaroi
kreu i PD-së. Basha shprehet
se kryeministri Rama është
në dijeni të aktivitetit të
Agron Xhafajt, madje edhe
që përgjimi është autentik.
"Këtë fakt nuk e mohoi dot
as vetë Edi Rama sot, sepse
ai e di që Agron Xhafaj ësh-
të një nga kokat e krimit.
Edi Rama ka mjaftueshëm
informacion për fuqinë e
Agron Xhafajt mbi policinë
e Vlorës, Policinë e Shtetit
dhe rrjetit të tij kriminal në
Vlorë. Edi Rama e di se
përgjimi është i vërtetë dhe
se Agron Xhafaj ka vazhdu-
ar trafikun e drogës,
veçanërisht gjatë kohës që i
vëllai është ministër i
Brendshëm", theksoi kreu i
PD-së. Dorëzimin e Agron
Xhafajt tek autoritetet ital-
iane, Lulzim Basha e inter-
preton si përpjekje për të

Kreu i PD-së: Përgjimet autentike, kryeministri mbrojti Xhafajn, sepse krimi është në pushtet

Basha: Nuk tërhiqemi, as nuk
trembemi nga kërcënimet e Ramës
"Qëndrimi në detyrë deformon dhe pengon hetimin"

Valentina Madani

ekspertize nga laboratorë pa
emër apo nën pushtetin e tij",
shton ai. Shfaqjen e Edi
Ramës, kryedemokrati
Basha e quan të "neverit-
shme dhe të pabesueshme, sa
ishte dy vjet më parë, kur u
mohonte shqiptarëve se
Agron Xhafaj ishte i dënuar
për drogë". "Shqiptarët

kanë shumë halle dhe prob-
leme, por ata nuk harrojnë
se Edi Rama u tregoi dy vjet
më parë se historia me drogë
e vëllait të Fatmir Xhafajt
ishte e sajuar, ndërsa sot
pranoi se për këtë histori
droge, Agron Xhafaj po sh-
kon në burg me këmbët e
veta", tha kreu i PD-së. Për
Bashën, Fatmir Xhafaj ësh-
të subjekt i ligjit antimafia
dhe kryeministri Edi Rama
e anashkaloi këtë. "Në asn-
jë rresht të deklaratës së tij,
Edi Rama nuk u dha llogari
shqiptarëve pse Fatmir
Xhafaj ka penguar zbatimin
e ligjit antimafia për pasur-
inë e të vëllait, i dënuar për

trafik droge dhe rrjedhi-
misht, edhe për pasurinë e
vet, siç e kërkon me detyrim
ligji antimafia", vijon ai.
Mbrojtjen e ministrit të
Brendshëm nga ana e
kryeministrit Rama, krye-
tari i PD-së e lexon si një
provë e re sesi krimi i orga-
nizuar drejton të gjithë seg-
mentet e shtetit: qeverinë,
policinë dhe prokurorinë.
Për Bashën, duke qëndruar
në detyrë, Fatmir Xhafaj de-
formon dhe pengon hetimin
ndaj tij dhe të të vëllait, si
për trafikun e drogës nga
Agron Xhafaj, ashtu edhe
për pasurinë sipas ligjit an-
timafia.

PARALAJMËRIMI
"Kërcënimi me burg i
opozitës që
denoncoi skandalin
'Xhafaj' është
skandaloz, tipik për
udhëheqësit
autokratë dhe të
inkriminuar. Ne as
nuk jemi trembur
dhe as nuk tërhiqemi
nga sulmet e një
kryeministri që
kërcënon me burg
opozitën, por jo
kriminelët dhe
trafikantët e
drogës!", deklaroi
z.Basha.

mos e vënë atë përballë opin-
ionit publik. "Kjo është ar-
syeja e vetme pse Agron
Xhafaj po dërgohet në Itali
pa ia nxjerrë më parë opin-
ionit publik me zë dhe me fig-
urë. Shqiptarët duan të dëg-
jojnë vetë zërin e Agron
Xhafajt dhe jo të dëgjojnë
prej Edi Ramës rezultate

PPE, Daul:
Shkëputni lidhjet

e politikës me krimin

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, u takua në

Sofje me Presidentin e
PPE, Joseph Daul, i cili e
përgëzoi Bashën për qën-
drimin e opozitës në luftën
kundër krimit të organi-
zuar. Basha konfirmoi
qëndrimin e opozitës për
hapjen e negociatave të
Shqipërisë me BE.
"Moshapja e negociatave
- theksoi Basha - do të
ndëshkonte Shqipërinë
dhe shqiptarët, që presin
dhe meritojnë standarde
europiane dhe do të ndih-
monte krimin dhe politi-
kanët që kanë tradhtuar
interesat e Shqipërisë dhe
qytetarëve shqiptarë,
duke bashkëpunuar me
krimin për pushtetin dhe
pasurimin e tyre". Presi-
denti i PPE, Joseph Daul
e garantoi kryetarin e
Partisë Demokratike për
mbështetjen dhe ndih-
mën e Partisë Popullore
Europiane për shpalosjen
e vizionit dhe planit të
demokratëve për çlirimin
e shtetit nga kapja e
krimit të organizuar, për
shkëputjen e lidhjeve të
politikës me krimin,
luftën kundër korrup-
sionit, për rritjen eko-
nomike dhe rikthimin e
shpresës në vend.

Delegacioni i Bash
kimit Europian rea-

goi dje lidhur me debatin
e hapur mbi ndryshimin
e nenit për ekstradimet
në Kodin e Procedurës Pe-
nale. Duke ju përgjigjur
interesimit të "Zërit të
Amerikës" për këtë çësh-
tje, duke qenë se i gjithë
procesi i reformës në
drejtësi dhe paketa e
ligjeve shoqëruese u asis-
tua ngushtësisht dhe
nga misioni europian EU-
RALIUS, delegacioni i BE-
së sqaroi se, "ka pasur
variante të ndryshme
rreth Nenit 491 (f) të Kodit
të Procedurës Penale, që
janë diskutuar nga grupi
i punës për Rishikimin e
Kodit të Procedurës Pe-
nale, pjesë e të cilit ka
qenë edhe EURALIUS,
deri në miratimin e ndry-
shimeve të Kodit më 30
mars 2017. Thelbi i vari-
anteve të ndryshme mbe-
ti i pandryshuar gjatë

gjithë diskutimeve, përfshirë
dhe variantin përfundimtar
të miratuar të Nenit 491 (f) të
Kodit". Por, kreu i deputetëve
të LSI-së, Petrit Vasili, u
shpreh se delegacioni i BE në
Tiranë gënjen lidhur me de-
batin e hapur mbi ndry-
shimin e nenit për ek-

stradimet në Kodin e Proce-
durës Penale. "Për të gjithë
opinionin publik duhet të
jetë e qartë se EURALIUS
gënjen kur thotë ka pasur
disa variante për nenin 491.
Ka pasur vetëm një variant
të përgatitur nga grupi i ek-
spertëve të nivelit të lartë

dhe të paraqitur në Kuv-
endin e Shqipërisë me
firmën e një deputeteje.
Komisioni i Ligjeve në sh-
kelje flagrante e ka ndry-
shuar nenin 491 të ardhur
në Kuvend dhe ky ndry-
shim nuk gjendet as-
gjëkund në procesverba-
lin Komisionit të Ligjeve,
që dokumenton ndry-
shimet që i bëhen projek-
tligjit të propozuar dhe që
më pas i paraqiten se-
ancës plenare për votim.
Ky është manipulim sa një
mal. Vetëm BE në Tiranë
dhe EURALIUS çuditër-
isht nuk e shohin dhe pas-
kan marrë detyrën të
bëjnë alibinë e këtij skan-
dali", tha z.Vasili.Som

Vasili: BE në Tiranë gënjen, bën alibinë e skandalit

Ndryshimi i nenit të ekstradimeve,
delegacioni i BE: Nuk u ndryshua thelbi

DEKLARATA
Delegacioni i BE-së
sqaroi se, "thelbi i
varianteve të ndryshme
mbeti i pandryshuar gjatë
gjithë diskutimeve,
përfshirë edhe variantin
përfundimtar të miratuar
të nenit 491 (f) të Kodit".

Kreu i PD-së,
Lulzim Basha

SHOQËRIA PËRMBARIMORE GJYQËSORE “3H” Sh.p.k
Adresa: Rr.” Demokracia” Pll.1, Kt.1, Vore, Tirane. .
Web: www.3-h.al; Email: shpgj_3h@yahoo.com Tel/Fax +355(0) 44532482

Njofton shpalljen e ankadit nga dt.17.05.2018 deri ne dt. 25.05.2018 per:
sende të luajtshme mjeti me targe AA 957 GX Nissan Atleon 140, Vit prodhimi
2000, karburant-nafte, per skrap ne pronesi te  Subjektit “Harizi Co” me Nipt
K82122503F

Çmimi fillestar eshte  78,400.00 (shtatedhjete e tetemije e katerqind) Leke
Ankandi zhvillohet ne zyren permbarimore ne daten 25.05.2018 dhe mbyllet
me orarin zyrtar 16.00.
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EMER ATESI MBIEMER BASHKIA
NDERIM ISUF XHEDIKU PASKUQAN
TONIN PREND NDOCI KAMEZ
"IBRAHIM“ISMAIL" "HAXHI“IBRAHIM" LALA KAMEZ
QANI SHAQIR MEHMETI PASKUQAN
RRUZHDI SALI CANI PASKUQAN
SULLTANE LIMAN DOCI KAMEZ
ZAIM VEHXHI SHEHI KAMEZ
BESNIK HALIT KOLA PASKUQAN
PRENG NDUE ALIA KAMEZ
MARK ZEF NDOJ KAMEZ
HALIL RAMAZAN SPAHIU KAMEZ
NEZIR MURAT MZIU KAMEZ
"MINE“HALIT" "RIZA“SHERIF"
GRADICA KAMEZ
SKENDER SULEJMAN MARKU PASKUQAN
FEMI REXHEP HOXHA PASKUQAN
HAMIT ISA PECI KAMEZ
ISMET ISLAM BALLIU PASKUQAN
FAIK ZENEL SULA PASKUQAN
ISUF SELMAN PIRA PASKUQAN
"SHAME“ARTUR“BRUNILDA“AFERDITA"
"SELIM“ISLAM" TAFA KAMEZ
"GAFURR“ARTUR" "ABDYL“GAFURR"
MEMA KAMEZ
SEIT SHERIF BILLA KAMEZ
MUHARREM RAHIM NOKA
PASKUQAN
BESMIR XHEMAL KOKA KAMEZ
KADRI REXHEP QINAMI KAMEZ
AVNI ALUSH KOLECI KAMEZ
XHEVDET IBRAHIM MECI KAMEZ
HASAN IBRAHIM TUSHA KAMEZ
NEXHMIJE IBRAHIM HOXHA PASKUQAN
XHEMAL SULEJMAN HASLIKA KAMEZ
PETRIT SABRI BAJA KAMEZ
ASTRIT MEHDI HALILI KAMEZ
MUSLLAN MISIM MECI PASKUQAN
"RASIM“EDUART “KLONTIAN“SHPETIM"
"HASAN“RASIM" DINA PASKUQAN
LUAN ZENEL HOXHA KAMEZ
"SELMAN“KUJTIM" "OSMAN“SELMAN" PEPA
KAMEZ
LUSH MARK PECI KAMEZ
RIFAT MUHARREM ALLA PASKUQAN
LUMTURIE ZENEL LALA KAMEZ
GJERGJ NIKOLL MEJDANI KAMEZ
FITIM XHELAL XHEDIKU PASKUQAN
MEHEMT HYSEN ABDULLAI KAMEZ
"ASLLAN “KADRI" "TAHIR“ASLLAN" KOLECI KA-
MEZ
BRIKENA FADIL CARA PASKUQAN
HYSEN ALUSH KAMBERI PASKUQAN
MILITE SALI MARKOLA KAMEZ
GURI SHERIF ZELA KAMEZ
XHAFERR MISIM VLADI PASKUQAN
DALI ABDULLA NAKJA PASKUQAN
GEZIM MARK BIBA PASKUQAN
HASAN ISA NUZI PASKUQAN
"SEJDIN“FARIJE" "ARIF“HAJDAR" RA-
JKU KAMEZ
GAZMIR HAMDI CIKU KAMEZ
HYSNI FERAT BALLA KAMEZ
SAMI HAMDI KOCI KAMEZ
"NIKOLL “KASTRIOT " "PREND “NIKOLL"
MHILLI KAMEZ
DEM SELMAN MICI PASKUQAN
MUEDIN SERAN SAHITAJ PASKUQAN
"ISUF“ASTRIT “FATOS" "ABDI“ISUF"
"HYSNELI“HYSA" KAMEZ
VIKTOR FRROK PALUCA KAMEZ

"AGRON “FATOS" OSMAN  KONI BERXULLE
SHERIF SADIK XHAKOLA KAMEZ
ALFRED ESAT XHETANI PASKUQAN
FAIK XHEMALI PEPOSHI KAMEZ
FITIM ELEZ KRRASHI KAMEZ
BENI MEDAT MANELLARI KAMEZ
EMRI REXHEP BRAKA KAMEZ
ALBERT RUSTEM KOLAVERI PASKUQAN
DILEMAN ALI KOLDASHI KAMEZ
ARIF HALIT BUCI PASKUQAN
YLBER XHETAN SULA KAMEZ
NUHI DERVISH CAKRI PASKUQAN
QAMIL RUSTEM HOXHA KAMEZ
SHEME IBRAHIM LUSHI PASKUQAN
VASHE DALIP BUKACI PASKUQAN
SHEFQET SELIM MANJANI KAMEZ
ABULLAH VEXHI PEPOSHI PASKUQAN
PERLAT MUHAMET MUSTAFAJ KAMEZ
EDUART RAMAZAN ZOLLUMI PASKUQAN
MARASH UKSHIN MARKU KAMEZ
ADRIATIK SELIM SHEMBITRAKU
PASKUQAN
DRITAN XHEVIT DEMIRI KAMEZ
"MENTOR “QAMILE" "BEQIR “HAJREDIN" VLADI
PASKUQAN
ARBEN ISLAM PANE KAMEZ
NEZIF REXHEP GJONI PASKUQAN
HALIL MUSA DUKA KAMEZ
HAMIT RIZA IZVIRA PASKUQAN
SAMI HALIM KORDHAKU
ILIR SUBI CERA KAMEZ
DIFE MURAT KAZIU KAMEZ
SOKOL VAT PRELA KAMEZ
DESTAN REXHEP DOMI KAMEZ
PASHK NDUE FRROKU KAMEZ
SERVET RAM RRAHMANI KAMEZ
"YLLI “BLERINA" "HYSEN “LUTFI" ZE-
NELI KAMEZ
"REMZI“MEVLUD" SAMI MUFTARAJ
PASKUQAN
BAJRAM RAMAZAN DOCI KAMEZ
BLERIM SOKOL BUSHGJOKAJ KAMEZ
HAXHI ARIF BRAHIMAJ VORE
"REXHEP “EDVALDO" "KALEM“REXHEP" PIV-
ARI VORE
REXHEP GANI MANJANI KAMEZ
MURSEL MEHDI DALACI PASKUQAN
ISTREF ADEM CANI PASKUQAN
ENVER XHAFERR KULLI PREZE
ALGERT RAMAZAN LITARJA VORE
"ALFRED “MIRVET “ARTAN" MEHMET SHE-
HU KAMEZ
FETAH ISLAM SINANAJ KAMEZ
JURIAN HYSEN SHERA VORE
HYSEN RIZA RAMI KAMEZ
ARTAN ZEQIR DAMAZETI PASKUQAN
SHKELQIM SHAIP TOTA KAMEZ
SHABAN ZENEL MATA PASKUQAN
QAMIL XHEMALI GARIPI PREZE
FATJON FETAH SINANAJ KAMEZ
PELLUMB SAFAT KEQA BERXULLE
SUAT HYSEN JEGENI KAMEZ
ASLLAN ZEJNEL CIKAJ KAMEZ
LUFTAR BAFTJAR VATA PASKUQAN
MEDI KAPLLAN TOCI KAMEZ
PETRIT FRROK KALUSHA KAMEZ
"SALI“ENVER" "HASAN“SALI" MUS-
TEQJA KAMEZ
LIMAN REXHEP DISHA KAMEZ
HAXHI IBRAHIM HYSA KAMEZ
TAHIR ABAZ RUSI PASKUQAN

XHEVAT QAZIM KRYEMADHI KAMEZ
LIMAN MEXHIT KODRA KAMEZ
LUAN SULEJMAN ONUZI KAMEZ
FIDAJET FEHMI KURTI PASKUQAN
VELI ADEM VATA KAMEZ
ERJON DYLBER MESUTI PASKUQAN
SHKELZEN MEHMET BAJA PASKUQAN
PETRIT GEG PRELA KAMEZ
ATMIR RUZHDI XHOLI PASKUQAN
QANI ZEQIR SELMANLLARI
PASKUQAN
KUJTIM HAMIT MUCA KAMEZ
XHAVIT HASAN CAJKRI PASKUQAN
XHEMAL SHAQIR LACI KAMEZ
"BESNIK“ZAMIR" "ADEM“" NEZAJ KA-
MEZ
SALIKO TAIP HOXHA PASKUQAN
SALI ELEZ IMERAJ PASKUQAN
QAZIM ISUF PIRA PASKUQAN
SELMAN HASAN DRENI PASKUQAN
ALUSH ELEZ DRENI KAMEZ
NDUE MARK FRROKU PASKUQAN
VALBONA HAJRULLA LALA KAMEZ
DRILON GEGE BUSHGJOKAJ KAMEZ
HALIM LAM PEPKOLAJ KAMEZ
HISEN HAQIF MARKU KAMEZ
PASHK MARK MAKLEKAJ KAMEZ
HIDER XHEMALI TAFA KAMEZ
MEHDI ZYBER ALLARAJ PASKUQAN
SHERIF ALI KOLGJINI KAMEZ
BILAL QAZIM GJIKA KAMEZ
SHPETIM ALI TAFHASI KAMEZ
SAZAN RAM RRAHMANI KAMEZ
ISUF HYSEN KADIU KAMEZ
RAHMAN SHAQIR BEQIRAJ PASKUQAN
NIKOLIN MARK GJOKA KAMEZ
FRAN ZEF TUCI KAMEZ
SOKOL SELIM DEDEJ VORE
ALBAN HALIL CERA PASKUQAN
DASHNOR RAM RRAHMANI KAMEZ
VASHE RIZA KUKELI KAMEZ
KASTRIOT RAMAZAN HOXHA KAMEZ
ERNALD BESIM IBRAHIMI KAMEZ
"UATSON“SHEFQET" "SHEFQET“ZYBER" HOTI
KAMEZ
NDUE NIK MYFTARI KAMEZ
AFRIM RAM RRAHMANI KAMEZ
"SKENDER “JULIAN" "SHAQIR “" NEZIRAJ KA-
MEZ
BESNIK BAJRAM DODA PREZE
"ANESTI“BESA" "STAVRO“PAJTIM"
"TASHO“BELLO" VORE
HAMIT AVDI DOCI KAMEZ
LULZIM ALI ISMAILAJ KAMEZ
NEXHAT XHETAN CIKU PASKUQAN
ALI HYSEN HETI PASKUQAN
LATIF RAMIZ KACA PASKUQAN
"BAJRAM “FLAMUR“XHEVIT “OSMAN"
"OSMAN“BAJRAM “BAJRAM" JATA KA-
MEZ
"FATMIR“ARBEN" GJIN PJETRA KA-
MEZ
URIM XHEVAHIR SULA KAMEZ
GEZIM HYQMET BERBERI PASKUQAN
LEONARD VELI DERVISHI KAMEZ
"ISNI “BLEDAR" "REFI“ISNI" HASALAMAJ
KAMEZ
BAFTJAR RRAHMAN PRENCI KAMEZ
MAL SADIK NABOLLI KAMEZ
NAIM MET PASHA KAMEZ
HAXHI SELIM BUCPAPA KAMEZ

ZENEL QAZIM LELA PASKUQAN
ATMIR IMER RECI PASKUQAN
ARJAN ENVER PARLLAKU PASKUQAN
"BERHAN“EMIN" "EMIN “MURAT" PEPOSHI KAMEZ
FATBARDH XHEVIT DEMIRI KAMEZ
SINAN SELIM LUSHA KAMEZ
ZYRDI TEFIK SINANI PASKUQAN
KUJTIM SHABAN MUCA VORE
"FLORIN “SELMAN" "ESAT “SELMAN" FERATI
BERXULLE
KUJTIM PALI PERPEPAJ KAMEZ
VELI SALI PICARI VORE
KUJTIM MEHMET NDREU KAMEZ
SHKELQIM KAPLLAN BRAHILIKA KAMEZ
ZYLFI BELUL RAMA VORE
MEDAT HAJRULLA MANELLARIKAMEZ
"MEHMET“BESARTA" "MUSTAFA“MEHMET"
LIKAJ KAMEZ
ZINI GARIP ELEZI KAMEZ
DURIM ZYBER LLESHI KAMEZ
BUJAR XHELAL TAFHASI KAMEZ
LUFTIM QAZIM CANI PASKUQAN
ARTAN IMER RECI PASKUQAN
TAFIL MEHMET REXHMATI KAMEZ
GJERGJ FRATEL PRENDI KAMEZ
SUBI ZENULLA MANI KAMEZ
KOZMA GJELOSH MRISHAJ PASKUQAN
XHEVIT IBRAHIM DEDA KAMEZ
XHEVDET FIQIRI BALLIU KAMEZ
"MUSTAFA“KASTRIOT“ERJON"
"MEHMET“MUSTAFA" HETI BERXULLE
RAM SEJDI SHUTI KAMEZ
"SOKOL“FARIJE" "SHAQIR “RAM“"
VELKU KAMEZ
ADEM KALOSH METKOLA KAMEZ
SABRI XHEMAL MICI BERXULLE
SUKSES BEQIR CENAJ KAMEZ
HASAN HAN DOCI KAMEZ
SAMI NAIM SHEHU KAMEZ
MEHILL PRENG JAKA KAMEZ
LUAN HASAN DUSHKU KAMEZ
BUJAR ELEZ FETAHU KAMEZ
NDUE DOD CUBI KAMEZ
EDUART SELMAN CAHANI KAMEZ
"QAMILE“NUREDIN" "HAXHI“ASLLAN"
CENA PREZE
TIME RRAHMAN CENALIA PASKUQAN
KUJTIM ARIF MUCA VORE
BUJAR HASAN LACI KAMEZ
KEDI HAQIF KURBNEHI KAMEZ
ISMET RASIM BARA PASKUQAN
GANI MYSLIM ELEZAJ KAMEZ
LIZE LUKE DEMAJ KAMEZ
PRANVERA ABDULLA KUKA PASKUQAN
XHAVIT DALI UKLALA PASKUQAN
RIZA ARIF PECA PASKUQAN
FESTIM MERSIM LUCA KAMEZ
"SHPEND“BAJRAM" "KAPLLAN “SHPEND" LACI
KAMEZ
SAMI XHEMAL DODA PASKUQAN
SKENDER REXHEP MYRTO KAMEZ
"SHEME “HASAN" "SUL “MURAT" ADE-
MAJ KAMEZ
SHKELQIM SADIK JATA BERXULLE
KASTRIOT PRENGE PRENGA KAMEZ
HALIT ALI LATAJ KAMEZ
XHEVAHIR FEHIM HOXHA PASKUQAN
XHEVDET RRAHIM PEPOSHI KAMEZ
GAZMIR AGIM GJONI PASKUQAN
MEHMET KADRI NOKA PASKUQAN
ARBEN LAZAM KACI PASKUQAN

ALUIZNI publikon
listën me 650 perso
na që kanë ndërtuar

pa leje dhe kanë lejen e legal-
izimit. Përfituesit janë qar-
kun e Tiranës në zonën e Ka-
mzës dhe Vorës. Drejtoria e
ALUIZNI-t njofton qytetarët
se duhet të paraqiten pranë
zyrave të ALUIZNI-t në këto
dy zona për të marrë lejen e
legalizimit
TAPIATAPIATAPIATAPIATAPIA

Ndërkohë që procedurat
për marrjen e tapisë do të
ndiqen nga ALUIZNI, i cili
dorëzon dosjen e plotë në
Hipotekë. Menjëherë pas
regjistrimit të certifikatës së
pronësisë përfituesit do të
njoftohen për tërheqjen saj.
Pas ndryshimeve të fundit

ligjore qytetari do të marrë
një kopje për të vërtetuar
mbarimin e procesin të legal-
izimit, por gjithë procedura
vijuese për regjistrimin në
Zyrën e Regjistrimit të Pasur-
ive të Paluajtshme do të bëhet

nga Agjencia. Ndërkohë që
sipërfaqja e parcelës, për të
cilën miratohet kalimi i së
drejtës së pronësisë, nuk
mund të jetë më e madhe se
trefishi i sipërfaqes së bazës
së ndërtimit dhe për ndër-

timet pa leje me funksion ba-
nimi jo më shumë se 500 m².
Sipërfaqet mbi masat e për-
caktuara në këtë pikë, të
cilat, për shkak të përmasave
ose konfiguracionit nuk
mund të shfrytëzohen më

vete për ndërtim, i shiten pose-
duesit të ndërtimit pa leje si-
pas vlerës së pronës, të mirat-
uar me vendim të Këshillit të
Ministrave, vetëm nëse ka
shprehur më parë vullnetin,
nëpërmjet një kërkese me

shkrim. Sipas ligjit në fuqi
kur ndërtimi pa leje dispono-
het nga një subjekt, kontra-
ta e kalimit të pronësisë së
parcelës ndërtimore dhe ob-
jektit që legalizohet regjistro-
hen në emër të subjektit që
disponon objektin. Ndërsa në
rastin kur ndërtimi pa leje
disponohet nga më shumë se
një person fizik ose juridik,
regjistrimi i pjesëve takuese
mbi pasuritë (parcelë dhe ob-
jekt) kryhet: në pjesë të pan-
dara, ideale, sipas numrit të
subjekteve; në pjesë takuese
të ndara, sipas marrëveshjes
së nënshkruar ndërmjet sub-
jekteve lirisht dhe të depozi-
tuar brenda afatit të vetëdek-
larimit. Subjektet mund të
përcaktojnë përveç pjesës
takuese edhe pjesët fizike re-
spektive nëse ndërmjet tyre
përputhet vullneti.

Dosja për marrjen e tapisë dorëzohet nga Agjencia e Legalizimeve në Hipotekë

ALUIZNI, 650 personat që
kanë gati lejet e legalizimeve
Legalizimet, ja kush përfiton në Kamëz dhe Vorë

Ornela Manjani
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FAREDIN ZENEL GOLEMI PASKUQAN
ARJAN NAZIF PRENCI KAMEZ
LUAN HASAN HAMLLI KAMEZ
BRUNO RAMIT PANXHA PASKUQAN
MUSTAFA HAZIS FISHTI PASKUQAN
SHKELQIM MYSLIM ENESI PASKUQAN
"LIMAN “FATJON" "IMER“LIMAN" ZAL-
LA KAMEZ
REXHEP BRAHIM KUCI PASKUQAN
RUZHDI NAZIF METALLARI PASKUQAN
REFIT PETREF SHKRIRA PASKUQAN
ISUF HASAN BALLIU PASKUQAN
ALTIN SELIM ALLA PASKUQAN
ALEKS MUHARREM HASI KAMEZ
BEQIR URUC TOLA PASKUQAN
JANI OSMAN KALESHI KAMEZ
STAVRI ZENEL GOLEMI PASKUQAN
HAXHI ADEM HAJDINI PASKUQAN
VAIT SADIK MICI KAMEZ
SKENDER HASAN IMERAJ PASKUQAN
VEZIRE FASLLI PIRA PASKUQAN
BEDRI JUSUF AHMETAJ KAMEZ
RAMZ ALI LATAJ KAMEZ
ESAT RASIM LUCA KAMEZ
LUTFI MEXHIT DISHANI KAMEZ
DAN NAZIF METOLLARI PASKUQAN
BEQIR DERVISH JASHARI KAMEZ
HETEM XHELADIN PILLATI PASKUQAN
"AVDI“MIRVET" EMIN PIRA
PASKUQAN
SHPRESIM SEJDI BRESA PREZE
"RAMAZAN “GENTIAN" "MAHMUT“RAMAZAN"
DEMIRXHIU VORE
FIQIRI IBRAHIM ZYLFO PREZE
"BEQIR “ILIRJANA" "ISMAIL“BAJRAM" ZELA
PREZE
YMER MUHARREM SELA PREZE
BAJRAM ADEM CAKA PREZE
HILMI HAXHI TOPALLAJ VORE
ALBERT KASEM HAXHIU VORE
KUJTIM SEFER HALLA PREZE
SHAQIR ADEM TUSHA KAMEZ
AGIM MYSLIM TARJA KAMEZ
"EVZI“HALIM" REXHEP MECI KA-
MEZ
"ZELFI“BAHRI" "ISLAM“ZELFI" LIKA
KAMEZ
LEONARD MARASH PRENGA KAMEZ
MALIQ HAMDI LEKA KAMEZ
XHEMAL HYSEN DOKA KAMEZ
MELAIM SHABAN DELIHASANI KAMEZ
ERVIS URIM FRAHOLLI PASKUQAN
ISMET MALIK LITA PASKUQAN
LUTFI MUSTAFA BALLGJINI PASKUQAN
SULEJMAN ISMAIL KURTI PASKUQAN
PERPARIM ZEF GJOKA KAMEZ
ILIR SHEMSI PEPOSHI KAMEZ
LULE SELIM RAMA KAMEZ
MARIGLENT PREND LLESHI KA-
MEZ
SONILA EMIN GJOCI KAMEZ
ELEZ ALI GEGA VORE
DED NDUE ELEZI KAMEZ
NIKO BESIM DIVA KAMEZ
SAFET SHEFKI CEJKU KAMEZ
MEDAT XHELADIN PIRA KAMEZ
XHELAL MUHARREM BRIKA KAMEZ
LUAN MYFTAR ZHUBI KAMEZ
ADEM FERIT RUCI PASKUQAN
HAXHI RAM HALILAJ KAMEZ
ELVANA SADIK PRIFTI PASKUQAN
FERIT ISUF HASI PASKUQAN
QAMIL HYSEN DERVISHI KAMEZ
DYLAVER GURALI POTKA KAMEZ
XHEZMIR HAKI VISHA PASKUQAN
GEZIM ZEF MARKU KAMEZ
DALIP ISLAM SHERA KAMEZ
KOMUNITETI MYSLIMAN KAMEZ KAMEZ
MURAT GANI HODA KAMEZ
EMRI HALIM KORDHAKU PASKUQAN
"TONIN “MARTE" "FRANG“ZEF" MARKUKA-
MEZ
DEFRIM ALI LICA KAMEZ
AZEM HYSEN KAROSHI KAMEZ
"KOLE“BARDHOK" "ZEF“KOLE" CEKU KA-
MEZ
"IMER“MEHDI" "HAL;IT“VEXHI" LA-
MALLARI KAMEZ
GEZIM ARIF HOXHA KAMEZ
AVNI BAJRAM GJURRA KAMEZ
FATMIR HAMDI PARMAKU KAMEZ
TIKO RRUZHDI PERGJEGJI KAMEZ
XHAFERR SHERIF LUSHI KAMEZ
KLODIAN FATMIR DACI KAMEZ
BUKURIE AHMET KOVACAJ PREZE
ELSON AGIM CARUNGU PREZE
ARDIAN ADEM TUFA PREZE
FATMIR ALI HALLA PREZE
KUJTIM OSMAN ZANUNI VORE
BESNIK BEQIR KAPLLANI VORE
HAXHI IDRIZ DURISHTI BERXULLE
ASTRIT RIZA RAMI KAMEZ
NAIM VESEL ALLA KAMEZ
MEVLUD DELI ZOLLUMI KAMEZ

AGRON REXHEP VOKA KAMEZ
FLAMUR QAZIM PIRA PASKUQAN
"ALTIN “GANI" PERPARIM HASANAJ KAMEZ
TAJAR HASIM MUKA KAMEZ
AHMET SADRI RAMAJ KAMEZ
HASIM RAMAZAN MUKA KAMEZ
BLEDAR MAN MULDAKA PASKUQAN
"RAMIZ “ZYLFI" "ZYLFI“HYSNI" ALLARAJ
PASKUQAN
FEJZI HALIL LILA KAMEZ
LUAN IDRIZ MILLA KAMEZ
MERSIM KAPLLAN DEMIRI KAMEZ
SKIFTER ZEQIR KUCA KAMEZ
MEDAT RIZA MUCA KAMEZ
SELMAN KAJO OSMENLLARI KAMEZ
GENC BESIM VISHA KAMEZ
PAVLIN GJOK PALUCA KAMEZ
BELUL RUZHDI SKENDERI KAMEZ
SHERIF HYSEN PALINCI KAMEZ
QAMIL MERSIN HIDRI PASKUQAN
ALFRED XHEVIT DEMIRI KAMEZ
REFAT KASEM BAJRAMI KAMEZ
AGIM HAZIS DOKA KAMEZ
ASLLAN HYSEN MICI KAMEZ
EDMOND AGIM GJUTA KAMEZ
ZENUN DILAVER SHAHINASI KAMEZ
"ABDYL“ZAIM" MUSTAFA RAMCI KAMEZ
LUTFI FERIT DANI KAMEZ
RIFAT BAJRAM SELIMAJ VORE
BUJAR IBRAHIM KAZIU VORE
ILIRJAN FERIK BACI VORE
GAZMEND ISUF CEKA VORE
ALTIN XHEMAL HAKA VORE
KADRI ABDYL KAZIU VORE
ARTAN FAIK GUGA VORE
IBRAHIM VATH PEZA VORE
DALIP BAFTJAR TOTA KAMEZ
XHELADIN XHAFERR BRESA BERXULLE
"VITOR “BESIM" "BAJRAM“BESIM" KONI
VORE
BESNIK BEQIR AXHA PREZE
LATIF OSMAN HAXHIU VORE
FATMIR KAPLLAN BIZARI VORE
HIQMET RAMAZAN DACI PREZE
SURE SINAN BALA PREZE
HAMDI IBRAHIM MEMOCI PREZE
MEXHIT AHMET GEGA PREZE
SEFER MUSTAFA MICI PREZE
HABIB SURE ALLUSHI PREZE
SHKELQIM HAJDAR HALLA PREZE
AFRIM FADIL KAZIU PREZE
ENGJELL FERDINAND KALLULLI PASKUQAN
HAXHI ISUF HYSA KAMEZ
"HALIL“GEZIM" "ALI“HALIL" MARKU KAMEZ
"KURT“HASAN" MURAT PEPOSHI KAMEZ
REFIK MILAZIM MUCA KAMEZ
RIZVAN XHAFERR HASANLLARI PASKUQAN
SELVATOR NDUE FRROKU KAMEZ
HALIT DESTAN BALLGJINI PASKUQAN
BASHKIM NEZIR MENA KAMEZ
VELI SAMI KORBI PASKUQAN
NDOC GJON VILA PASKUQAN
"SKENDER“JASHAR" HALIL SEFA
PASKUQAN
GEZIM TAF UKA KAMEZ
VJOLLCA GJON GJINI KAMEZ
SHEFQET XHEMAL HIDRI KAMEZ
GJOK KOL KUKA KAMEZ
"RUSHIT“BASRI“ALMIR“NERTIL" "RUSHIT
“BASRI" DANI KAMEZ
"HAMIT“ERVIN" HYSEN LUSHA KA-
MEZ
XHEMAL HAMIT XHAFERRI PASKUQAN
AVNI MUHARREM NELA PASKUQAN
"PERPARIM“DRITAN “HASAN" HAJREDIN
PUPLA KAMEZ
"BESURIM“SADETE" "SADIK“BEQIR"
BALOSHI KAMEZ
PREMTIM SEFER FIDA KAMEZ
DASHNOR ISMAIL SELIMAJ KAMEZ
SKENDER RIZA SALIU KAMEZ
"LAVDI“JORGO" TAKUSH BACI
PASKUQAN
MEVLAN HALIL REXHA KAMEZ
FATMIR HAMZA LINI KAMEZ
FATOS MUHARREM MEMA KAMEZ
"KLEVIS“KLODIAN" HAXHI META KAMEZ
MIFTAR RAMAZAN MUCA KAMEZ
SAFET XHELE HOXHA KAMEZ
GJERGJ GJIN PJETRI KAMEZ
ENVER ALI XHAFERRAJ KAMEZ
AFRIM HAMIT RREMA KAMEZ
QEMAL ELEZ MANREKA PASKUQAN
AJAZ SAIT NAKJA KAMEZ
AFRIM SUL RAMI KAMEZ
SALI XHELAL GJOKA KAMEZ
TEUTA HASAN BIOSHKU PASKUQAN
IDAJET LUSH RRAHMANAJ KAMEZ
BEDRI HAJDAR SULMATAJ KAMEZ
ARTUR IBRAHIM PERLEKA KAMEZ
HAKIK XHELADIN COKA KAMEZ
ALI DIN LOCI PASKUQAN
VASIL TEFIK SINANI PASKUQAN
BARDHYL XHEZAHIR PLAKU PASKUQAN

IBRAHIM MUSTAFA CENALIA KAMEZ
"AZEM“QAMILE" "QAZIM“SELMAN"
"MARKU“MARKAJ" KAMEZ
MEXHIT REXHEP MECI PASKUQAN
REXHEP IDRIZ KORDHAKU PASKUQAN
MEDAT TOFIK BACI PASKUQAN
JEMTIR REXHEP CIKU KAMEZ
AVDYL RAMADAN HALILAJ PASKUQAN
ARBEN SHAQIR LALA KAMEZ
QEMAL HYSEN VLADI KAMEZ
LUAN SHERO BACE KAMEZ
"AGIM“XHEVDET" MERIMAN RRAPI KA-
MEZ
SHKELZEN HAZIR PEPOSHI KAMEZ
JETMIR ALI ALIAJ KAMEZ
INDRIT OSMAN MUCA PASKUQAN
KUJDESI HASAN KOKA KAMEZ
FIQIRI ZEQIR RAKIPLLARI KAMEZ
KUJTIM QAZIM SELMANI KAMEZ
DURIM SABRI SHIMA KAMEZ
"MEHMET“SHEMSI" ALI KARICI KAMEZ
LUDOVIK NDOC MALAJ KAMEZ
MARK ALI GJONPALAJ KAMEZ
MUHARREM MURAT PEPOSHI KAMEZ
BAJRAM IBRAHIM MEMAJ KAMEZ
ABDI RAMAZAN OSMANI KAMEZ
NDUE DED GJERGJI KAMEZ
HYSNI RUSTEM AHMATI KAMEZ
LAVDRIM SHEMSI XHIKA KAMEZ
EDI SHABAN TROCI KAMEZ
SAJMIR SHAQIR SULA KAMEZ
VEBI HASAN NOKA KAMEZ
LUTFI DALIP LACI KAMEZ
LLAMBI LLAZI ZIU KAMEZ
NEBI ISUF SEFA PASKUQAN
NAZIF ASLLAN OMURI VORE
SHERIF MEHMET FERATI PREZE
JEMIN RAMDAN KARANXHA BERXULLE
GEZIM QEMAL ZYLFO PREZE
SHEFKI MAKSUT HAXHIU VORE
XHEMALI GANI SHEHU PREZE
SKENDER ALI KADANA BERXULLE
NAZMI HAMDI BALA PREZE
AHMET SADIK CEJKU KAMEZ
ZOGE ZEQIR HAKLAJ KAMEZ
NEBI HAXHI LUCA KAMEZ
HAMDI ADEM JATA BERXULLE
"BLEDAR“QEMAL" "QEMAL“IMER" DOCI
PASKUQAN
UKE EMIN UKLALA PASKUQAN
ENVER SULE HAJDINI KAMEZ
TEUFIK MAHMUT NDREU PASKUQAN
FADIL BAJRAM KURTI KAMEZ
SULEJMAN JONUZ CPI KAMEZ
PJETER FRROK GJONAJ KAMEZ
NDUE NIKOLL MARKU KAMEZ
LEONARD FADIL MANDRI PASKUQAN
ILIR MUHARREM KOCI PASKUQAN
SHKELQIM HALIT PACI PASKUQAN
REFIK GANI SALLAKU PASKUQAN
HAFUZ RAMAZAN LALA PASKUQAN
ERAV RASIM SKANA PASKUQAN
SHKELQIM FAIK HOXHA PASKUQAN
NOK SIMON HAXHIJA KAMEZ
ERVIS AHMET REKA PASKUQAN
ISLAM BAJRAM LEKA KAMEZ
"HYSEN“GEZIM" "SELMAN“HYSEN" NEZIRI
PASKUQAN
FETIJE MUSA KARAJ KAMEZ
XHEVAHIR RAMAZAN CANI KAMEZ
ARIF XHEMAL ZHUZHI PASKUQAN
GJOVALIN PAL UKA KAMEZ
ADEM HASAN KOLECI KAMEZ
ZEQIR MEHMET LACI KAMEZ
VELI ZYBER BILJA KAMEZ
NAIM IMER LLESHI PASKUQAN
DIK XHELAL DACI PASKUQAN
GJOVALIN FRROK LIKA PASKUQAN
"ELMAS“ALFRED" MEHMET LACI KAMEZ
MEHMET HALIL SULAJ PASKUQAN
ISMAIL RAMADAN MICI KAMEZ
XHAVIT ASLLAN KARAJ KAMEZ
JETMIR AGIM QARRI KAMEZ
MIHANE HAKIK AJAZI KAMEZ
"LUAN “DASHNOR" DALIP SHAHU
PASKUQAN
LEFTER MURAT XHOKOLA KAMEZ
KOLE MARASH KASA KAMEZ
"PERPARIM“ISUF" "ISUF“MUSTAF" DOCI
PASKUQAN
ALTIN IBRAHIM PRENCI KAMEZ
FIQIRI GALIP DARSI KAMEZ
ZEF NDUE MARKU KAMEZ
EDISON SULEJMAN RUBLA KAMEZ
KUJTIM RAMDAN HALILI KAMEZ
FATMIR REFIK CUPI KAMEZ
TOM NUSH KOLA KAMEZ
MAHMUT RUSTEM LUCA KAMEZ
DEMIR RUSTEM SUMA KAMEZ
KORAB EKREM KARANXHA KAMEZ
KUJTIM DIN SYLAJ KAMEZ
XHELAL MENDU MUCA KAMEZ
NAIM DASHURI SYLA KAMEZ
ISLAM DAN HOXHA KAMEZ

SAIT MEHDI SELIMAJ KAMEZ
"SOKOL“PASHKU“TONIN“ANTON" ZEF
GJONPALAJ KAMEZ
ISMAIL RUFAN BENGASI KAMEZ
DIN IBRAHIM BARDHOSHIKAMEZ
LULZIM BESIM HIDA KAMEZ
LAM SAHIT PEPKOLAJ KAMEZ
HISMET REXHEP TODAJ KAMEZ
"HAXHI“NDRICIM" "XHELADIN“HAXHI"
ONUZI KAMEZ
RASIM HAXHI QESKU KAMEZ
URIM ASLLAN SHEHI PASKUQAN
ZEF FRROK PERKOLA PASKUQAN
ARTAN HYSEN AJAZI VORE
FEIM KADRI KANANI PASKUQAN
AGRON SHEFKI SULAJ KAMEZ
ILIR MUHARREM LALA KAMEZ
REXHEP SALI DOBRUSHI KAMEZ
SHPETIM SELMAN LLESHI KAMEZ
LIMAN SHAQIR VLADI PASKUQAN
RRUZHDI SALI GERDECI VORE
PETRIT AHMET HOXHA PASKUQAN
FADIL QAMIL GJOKA PASKUQAN
RAMIS RAMADAN KACA PASKUQAN
GAZMOR SHYQYRI HAXHILLARI PASKUQAN
TOMOR SHAHIN SALIASI PASKUQAN
MARASH PALI MULAJ KAMEZ
HAVZI SHERIF NOKA KAMEZ
SHKELZEN SADIN SAVA KAMEZ
PELLUMB AGIM KAZHANI KAMEZ
HAMDI LIMAN MEMA BERXULLE
URIM ASLLAN TOLA PASKUQAN
RIZVAN  HETEM AGOLLI PASKUQAN
FATMIR TAHIR SAHITAJ PASKUQAN
SOKOL ABDYRAHMAN BILALI KAMEZ
TONIN RUZHDI XHOLI KAMEZ
AVNI MUHARREM BRIHMANI PASKUQAN
AVNI RUSTEM HILAJ KAMEZ
ALI IMERR BALLA VORE
SAHIT MEHMET AVDIAJ KAMEZ
FERIDE AHMET GOXHA KAMEZ
FITIM RASIM LUCA PASKUQAN
BUKURIJE SHABAN KURTI PREZE
"LUTFI“FESTIME" "SEFER “JAKUP" VEJZI
PREZE
NIMAN UKE NEZA KAMEZ
VIKTOR NDUE VUKZAJ KAMEZ
DILAVER JONUZ LENA KAMEZ
GEZIM HYSEN ELQENI PASKUQAN
XHAVIT ISMET LIKA PASKUQAN
REXHEP MERSIM GJOKA PASKUQAN
ARBEN DED MEMAJ KAMEZ
FLAMUR ISMAIL DODA KAMEZ
BASHKIM ALI VATA KAMEZ
DESTAN RIZA UKA KAMEZ
HAMID SEID DEMIRXHIU PREZE
MIRIJE JONUZ CENA PREZE
OSMAN BESIM MARA VORE
MALIK BANUSH PALUSHI VORE
ASQERI MAHMUT DOBRA BERXULLE
SHKELQIM XHEMAL DEMIRXHIU PREZE
KUJTIM ISUF HODA KAMEZ
FADIL HAJRI BAKIU KAMEZ
ZENEPE SHEFKI NEZIRI PASKUQAN
"TEFIK“IDRIZ“ASTRIT" "FERIZ“TEFIK"
MENA KAMEZ
NESIM MAKSUT XHANARI VORE
RRUZHDI SALI GERDECI VORE
GEZIM FRROK LALA KAMEZ
ABDI HAJDAR RRUSHI KAMEZ
ISMET DAUT GJEDIKU PASKUQAN
MARTIN PAL CURRI KAMEZ
ZENEL SELMAN CERPJA KAMEZ
XHEVAHIR IMER HIDA PASKUQAN
SHUKRI SUL LLESHI KAMEZ
GAZMEND HAZIS KURTI KAMEZ
MARK CUK DEDUKAJ PASKUQAN
ASTRIT TAFQ LAMA KAMEZ
EDUART OSMAN HAJDINI KAMEZ
AVNI ZENEL VLADI KAMEZ
DRITAN ELES PALINCI KAMEZ
NEVRUS IBRAHIM MANDRI PASKUQAN
"BESNIK“ARBEN" "ALI“BESNIK" LACIKAMEZ
VESEL BEJDO MUSTAFALLARI KAMEZ
"GJURI“SALI" DESTAN CERA PASKUQAN
LULE ZEF RRUCAJ KAMEZ
FITIM DALI TROCI KAMEZ
RRUZHDI FERHAT BURGU KAMEZ
"RUSTEM“MERXHAN" "MERXHAN“BISLIM"
SHEHI KAMEZ
BENART ALLAMAN KOLAVERI KAMEZ
SULEJMAN ABDI PASHAJ KAMEZ
MUHARREM LIK GJINAJ KAMEZ
ARTAN BIB MJEKAJ PASKUQAN
"ALBAN“ERGENT" SEFER  DEDA KAMEZ
MEXHIT BEQIR PEPA KAMEZ
IBRAHIM ISUF SULOLLARI PASKUQAN
ARSHI ILJAZ SKARRA PASKUQAN
LUTFI MUSA SELITA KAMEZ
NEBI SELIM MESITI VORE
ALGERT RAMAZAN LITARJA VORE
SOKOL XHELAL GERBOLLI BERXULLE
SHKELQIM MIFTAR HALILI PREZE
RAHIM SEFER VEJZI PREZE
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Nga 1 janari i vitit të
ardhshëm, pragu që
ndan bizneset e vog-

la nga i madhi do të rritet në
14 milionë lekë, nga 8 milionë
lekë që është sot. Kjo do të
sjellë automatikisht ulje të
tatim fitimit nga 15 në 5% për
10,850 biznese, që janë gjys-
ma e bizneseve që paguajnë
tatim fitim në nivelin e 15%.
Lajmi u bë i ditur nga minis-
tri i Financave, Arben Ah-
metaj, në një konferencë për
mediat. Ahmetaj tha se do të
rishikohet dhe ligji i konce-
sioneve, ku në thelb të tij do
të jetë heqja e propozimeve
të pakërkuara nga biznesi.
"Ministria e Financave ka
materializuar draftligjin për
mendimmarrje në institu-
cione të tjera dhe besojmë që
ky ndryshim do të hyjë në
fuqi jo më vonë se 1 janari i
vitit 2019. Për statistikë, janë
21 mijë sipërmarrje që janë
objekt i tatimfitimit 15%, me
luhatje të qarkullimit nga
zero deri në miliarda, dhe nga
këto, 10,800 apo 50% të tyre
iu zbritet tatimfitimit në 5%.
Pra, duke iu shtuar dhe aty-
re që përfitojnë nga tatim-fit-
imi i thjeshtësuar, bëhen mbi
93 mijë biznese që kanë për-
fituar ulje të drejtpërdrejtë
takse. Që do të thotë, se nga
110 mijë biznese aktive, mbi
93-95 mijë e kanë tatim fiti-
min nga 5 deri në zero. 90% e
bizneseve të Republikës së
Shqipërisë kanë përfituar
ulje takse, janë 90 % e sipër-
marrjeve shqiptare që në
mandatin e parë dhe të dytë
të qeverisë Rama, kanë për-
fituar ulje të ngarkesës
fiskale. Janë 93-95 mijë bi-
znese nga 110 mijë biznese"-
tha Ahmetaj.
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Ekonomia shqiptare arri-
ti rritjen më të madhe në 10
vjet, me 3.84% dhe pritet që
të vazhdojnë me këto ritme,
tha ministri i Financave, Ar-
ben Ahmetaj. Kjo ka ardhur
nga investimet e brendshme,
të huaja dhe përmirësimi i
klimës së biznesit në vend.
Papunësia në rajon është më
e ulëta, ndërkohë që trendi
është në rënie. Numri i të
punësuarve ka arritur në 560
mijë, me rreth 240 mijë të
punësuar më shumë në kra-
hasim me vitin 2013, duke iu
referuar listëpagesave të Drej-
torisë së Përgjithshme të Ta-
timeve. Hapësirat për
punësim janë ende të larta,
tha Ahmetaj, sipas të
dhënave nga Shërbimi Ko-
mbëtar i Punësimit. Ahmetaj
përmendi dhe të dhënat e
Bankës së Shqipërisë për
rritjen e besimit në ekonomi,
i cili u rrit me 3.7 pikë në trem-
ujorin e parë 2018. "Indeksi i
shifrës së afarizimit shënoi
rritje prej 4.7% në tremujor-
in e fundit të vitit 2017. Për
investimet e huaja, Shqipëria
ka nivelin e dytë më të lartë
në rajon, pas Malit të Zi, në
raport me prodhimin e
brendshëm bruto. Eksportet
kanë vijuar rritjen e qën-
drueshme, me 18% për tre
mujorin, ndërkohë që në

Ministri i Financave: Tatimi ulet me tri herë për bizneset me xhiro 8-14 milionë lekë

Ahmetaj: Ulet me 10 % tatimfitimi,
përfitojnë 10 mijë biznese

Ndryshime në ligjin për koncesionet/PPP, pas 2019 jo më oferta të pakërkuara"

Ornela Manjani

kahun tjetër ka një rritje të
lartë të importeve për maki-
neri dhe pajisje edhe ky një
tregues pozitiv për inves-
timet e brendshme"-tha Ah-
metaj.
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"Të ardhurat tatimore,
për janar-prill janë rritur me
4.5% në krahasim me faktin

e katër muajve të parë të 2017-
s. Kursi i këmbimit ka dëm-
tuar të ardhurat në dogana
me 1.3 miliardë lekë, por
shpresojmë ta kompensojmë
me efektivitet në adminis-
trim",- tha ministri. Ahmetaj
tha se janë rreth 5 mijë bi-
znese të reja, që janë shtuar
neto në katër muajt e parë të

vitit. Ai shtoi se inflacioni në
muajin prill ka qenë në
nivele normale prej 2.1% dhe
kjo tregon se nuk ka pasur
ndikim në rritjen e çmimeve
nga ulja e pragut të TVSH-së
nga 5 në 2 milionë lekë.
KURSIKURSIKURSIKURSIKURSI

Lidhur me kursin e këm-
bimit Ahmetaj tha se ai ësh-

NUMRI I TË PUNËSUARVE
Krahasuar me janarin 2013, janë 651 mijë të
punësuar në bordero, ose 215 mijë vende të reja
pune të krijuara në një mandat. Krahasuar me mars
2017, pra me vitin e kaluar, janë 33,410 vende të reja
pune, gjithmonë referuar listëpagesës, borderosë së
Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.



TREGTIA E JASHTME
Eksportet dhe importet e mallrave janë në rritje të
konsiderueshme ndërkohë që, në tremujorin e
parë, rritja e eksporteve është 18.8% krahasuar me
të njëjtën periudhë të vitit 2017. Importet për
tremujorin e parë të vitit 2018 u rritën me 9.6 % dhe
ndërkohë brenda rritjes së importeve, rritja e
importeve të makinerive dhe pajisjeve është
dyshifrore, 15.3 %, që tregon se pulsi ekonomik
vazhdon të rrahë me intensitet.





Qeveria ul shpenzimet për
ndihmën ekonomike në

tremujorin e parë me 3.8%
Shpenzimet për fondet e ndihmës ekonomike pësuan

ulje me 3.8% në tremujorin e parë të 2018 krahasuar
me të njëjtën periudhë të vitit 2017 prej skemës së re të
shpërndarjes që nëpërmjet një klasifikimi të ri për-
jashtoi me qindra familje nga skema. Reagimi i famil-
jeve të përjashtuara, një problem i njohur tashmë
edhe në opinionin publik, është reflektuar edhe në
fondet buxhetore, të cilat kanë rezultuar me kur-
sim gjatë periudhës janar-mars 2018.  Sipas të
dhënave nga Ministria e Financave, për tremujorin
e parë, u shpërndanë si ndihmë ekonomike për famil-
jet e varfëra 4.4 miliardë lekë me një kursim prej më
shumë se 1.3 milionë eurosh në krahasim me vitin e
kaluar. Aplikimi i sistemit të ri informatik në ndar-
jen e ndihmës ekonomike ka krijuar konfuzion dhe,
në shumë raste, ka përjashtuar shtresat vulnerabile
nga kjo ndihmë, e cila edhe për familjet përfituese
është shumë më e ulët se minimumi jetik në vend.
Problematika u referua në Kuvendin e Shqipërisë nga
Avokati i Popullit, sipas të cilit sistemi për përfiti-
min e ndihmës ekonomike duket se ka krijuar kon-
fuzion dhe shqetësim të madh për qytetarët.

të ndër më të qëndrueshëm
në rajon. Ai reflekton fak-
torët fondametalë, si përmirë-
simi i bilancit të pagesave,
akomodimi i politikave dhe
investimet e larta të huaja.
Ahmetaj tha se qeveria nuk
bën ndërhyrje në kursin e
këmbimit dhe do të ishte e
gabuar të bëheshin ndërhyr-

je. Për eksportuesit e fa-
sonëve, Ahmetaj tha që luhat-
ja e kostove nga kursi për ta
është e kufizuar nga 2 në 3%,
për shkak se ata kanë një
vlerë të shtuar të ulët, prej
maksimumi 20%. Ai rekoman-
doi që eksportuesit të shohin
më shumë nga produktiviteti
dhe jo nga kostot.

Kosto rreth 16.2 milionë lekë

Censi 2020: INSTAT do
numërojë popullsinë

Censi i vitit 2020 si sh
tylla kryesore e siste-

mit kombëtar të statis-
tikave dhe sfidat e tij kanë
qenë temat kryesore të dis-
kutimit në takimin e parë
përgatitor të organizuar
nga INSTAT në bash-
këpunim me Delegacionin
e Bashkimit Europian në
Shqipëri. Duke qenë se ky
është procesi më i rëndë-
sishëm demografik i një
vendi, kërkon një për-
dorim të madh burimesh
financiare dhe njerëzore.
Nga pikëpamja e efektivi-
tetit të kostos, qëllimi i
këtij Censi është të plani-
fikohet dhe të kryhet në
një mënyrë sa më pak të
kushtueshme, pa kompro-
mentuar objektivat e tjerë
strategjikë. Objektivat e
Censit 2020 kanë të bëjnë
me minimizimin e kostos
duke adoptuar qasje dhe
teknologji sa më eficiente
lidhur me grumbullimin,
kapjen dhe procesimin e të
dhënave. Në fjalën e saj, drej-
toresha e Përgjithshme e
INSTAT, Delina Ibrahimaj,
u shpreh se zhvillimi
ekonomik dhe social i një
vendi duhet të mbështetet
në vendimmarrje të bazuar
në të dhëna të sakta, ndaj
dhe prodhimi në kohë dhe
me saktësi i statistikave

është thelbësor. "Roli thelbë-
sor i Censit të popullsisë dhe
banesave është të mbledhë,
përpunojë dhe të shpërndajë
të dhënat e detajuara për këto
njësi të vogla në lidhje me
popullsinë, përbërjen e saj,
karakteristikat, shpërha-
pjen hapësinore dhe organiz-
imin e njësive ekonomike
familjare. Roli kryesor i një
censi është të prodhojë një
numërim të saktë të popull-
sisë rezidente të një vendi.
Ndërsa në terma të adminis-
trimit publik, ky numërim
është i nevojshëm dhe për-
doret në shumë vende për

ndarjen e barabartë të fond-
eve publike apo dhe për or-
ganizimin e proceseve zgjed-
hore", tha Ibrahimaj. I pran-
ishëm në këtë takim, Z. Mar-
io Mariani, Drejtues i Zyrës
së Bashkëpunimit pranë Del-
egacionit të BE në Tiranë, tha
se për të lehtësuar dhe shpej-
tuar procesin e regjistrimit të
popullsisë është shumë e
rëndësishme të merren masa
në përgatitjen e regjistrave
dixhitale në sistemin e një-
sive vendore të qeverisjes.
Sipas tij, ky është hapi i parë
dhe i duhuri drejt arritjes
së qëllimit.

Ministri i Financave,
Arben Ahmetaj
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Shoqëria përmbarimore “STRATI BAILIFFS SERVICE” Sh.p.k.,
njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurive të paluajtshme:

-“Apartament”, me sipërfaqe 243.30 m2, ndodhur në Fier, me Nr. 4/
892+1-2 Pasurie, Zona Kadastrale 8533, volumi 22, faqe 228,
rregjistruar në pronësi të Z. Adif Llakaj. Çmimi fillestar i ankandit
është 54,880 Euro.
Ankandi për pasurinë e mësipërme zhvillohet në datë 23.05.2018.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në ora 16.00, në
ambjentet e Shoqërisë Përmbarimore “Strati Bailiff’s  Service”, Rruga
“Jordan Misja”, Pall. 141/1, Shkalla 1, Ap. 7. Tiranë.  Tel: 04 45 00
450, www.stratibailiff.com, info@stratibailiff.com

Shoqëria përmbarimore “STRATI BAILIFFS SERVICE” Sh.p.k.,
njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurive të paluajtshme:

- Nr. Pasurie Nr. 6/36, Vol. 3, Faqe 137, Zona Kadastrale 1441, Arë me
sipërfaqe 2400 m2, me vendndodhje ne Damjan - Tiranë, regjistruar në
bashkëpronësi të Z. Ymer Tresa, Zj. Pranvera Tresa, Z. Florenc Tresa, Zj.
Laerta Hakcani (Tresa). Çmimi fillestar i ankandit është 2.000.000 Lekë.
Ankandi për pasurinë e mësipërme zhvillohet në datë 23.05.2018.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në ora 16.00, në ambjentet e
Shoqërisë Përmbarimore "Strati Bailiff's  Service", Rruga "Jordan Misja",
Pall. 141/1, Shkalla 1, Ap. 7. Tiranë.  Tel: 04 45 00 450, www.stratibailiff.com,
info@stratibailiff.com

ZYRA PËRMBARIMORE PRIVATE ENIRJETA ZISI

Permbaruese gjyqesore private Enirjeta Zisi zhvillon ankandin per shitjen e pasurise
se paluajtshme "Apartamenti" me siperfaqe 92.1m2, ZK.3866, Nr.Pasurie.300/143+1-
7,Vol.83,Fq.186,Indeksi i Hartes K-34-100, te ndodhur ne Tirane, Yzberisht prane  rruges
“Joklin Persi “, kati i 3 ,shk.1 ap.7 Tirane,per shlyerjen e detyrimit ne favor te kreditorit
Yzeir Llanaj,
Çmimi fillestar me të cilin fillon ankandi është ne shumen 4.778.400 (kater miljon e
shtateqind e shtatedhjete e tete mije e katerqind) leke. e percaktuar ne vendimin
gjyqesor.
Ankandi zhvillohet ne date 20.04.2018, ora 16.00 ne zyren e Permbarueses gjyqesore
private Enirjeta Zisi, Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallati “Gora”Kulla.2,Kati i 2, Tirane
Nr.Tel. 0694799000, email:enirjeta.zisi@gmail.com

Me propozimin e
ministrit të
D r e j t ë s i s ë ,

Këshilli i Ministrave mira-
toi planin e veprimit 2018-
2020, në zbatim të
Strategjisë Ndërsektoriale
kundër Korrupsionit.
"Duke u nisur nga raporti
i fundit i Transparency In-
ternational mbi Indeksin
e Perceptimit të Korrup-
sionit dhe renditjen e Sh-
qipërisë e 91-ta në listën
e 168 vendeve të
përzgjedhura për studim,
nevojitet një impenjim
edhe më i madh në luftën
kundër korrupsionit", -
thuhet në Fletoren Zyr-
tare.  Për këtë shkak
Këshilli i Ministrave ven-
dosi krijimin e Komitetit
Koordinator për zbatimin
e Strategjisë Ndërsektori-
ale kundër Korrupsionit,
që kryesohet nga ministri
i Drejtësisë. Gjithashtu, u
vendos krijimi i  Task
Forcës Ndërinstitucionale
Antikorrupsion dhe u për-
caktuan tregues të mat-
shëm me qëllim pas-
qyrimin sa më të qartë të
performancës së institu-
cioneve dhe realizimit të
objektivave të strategjisë.
Për realizimin e punës
Task Forca krijon grupe të
posaçme inspektimi me
specialistë të ministrive
ose institucioneve qen-
drore, të cilët zbatojnë
procedurat e kontrollit
apo të verifikimit. "Task-
Forca harton dhe miraton
një program pune si dhe
kalendarin e inspekti-
meve, ku përcaktohen
detyra dhe afate konkrete
për grupet e posaçme të
inspektimit. Kur vlerëso-
het e përshtatshme, në
mbledhjet e Task Forcës
mund të marrin pjesë
edhe përfaqësues nga in-
stitucionet e tjera sh-

tetërore, në veçanti ato që
ushtrojnë funksione trajti-
mi të ankesave, inspekti-
mi, auditimi dhe kontrolli
të brendshëm",- thuhet në
Fletoren Zyrtare. Më tej në
Fletoren Zyrtare theksohet
se në përfundim të çdo in-
spektimi apo kontrolli, nga
grupet e posaçme të inspe-
ktimit hartohet raporti që
do t'i paraqitet Task Forcës
Ndërinstitucionale Antiko-
rrupsion, me gjetjet dhe
rekomandimet përkatëse.
Task Forca e dërgon rapor-
tin pranë titullarëve të in-
stitucioneve përkatëse për
marrjen e masave të duhu-
ra. Sakaq në total janë 84
institucione të përfshira

në këtë plan, konkretisht
11 ministri,  12 institu-
cione të nivelit qendror
dhe 61 bashki.
PLANI I VEPRIMIT

Korrupsioni është një
kërcënim për
demokracinë, mirëqever-
isjen,  konkurrencën e
ndershme, zhvillimin e
qëndrueshëm ekonomik,
shoqëror dhe politik të një
vendi. Ai pengon rëndë
zhvillimin ekonomik, duke
krijuar një sistem pabara-
zie, paragjykimi e nepo-
tizmi, duke shkatërruar be-
simin e njerëzve tek shteti
i  tyre,  prandaj lufta
kundër korrupsionit është
sot një nga sfidat parësore

të çdo shteti me kulturë
demokratike, vizion dhe
integritet të lartë.  Kjo
problematikë e bartur
ndër vite e mjaft komple-
kse, është kthyer në një
nga çështjet më sensitive
për shoqërinë tonë, dhe si
e tillë lufta kundër kor-
rupsionit nuk përbën
vetëm një prioritet për
qeverinë shqiptare, por
përbën një nga 5 priorite-
tet  kyçe që Bashkimi
Evropian ka vendosur për
Shqipërinë në rrugëtimin
e saj  të integrimit në
familjen evropiane.
Qeveria ka dhe do vazh-
dojë në mënyrë të pan-
dalur të ketë një vullnet

të palëkundur në luftën
kundër korrupsionit,
përmes aksioneve paran-
daluese,  masave ndësh-
kuese dhe aktiviteteve
ndërgjegjësuese. Prej vitit
2015 Shqipëria ndjek dhe
zbaton Strategjinë
Ndërsektoriale kundër Ko-
rrupsionit.  Gjatë
trevjeçarit të parë institu-
cionet implementuan masa
konkrete antikorrupsion të
parashikuara në Planin e
Veprimit 2015-2017. Nga
Raportet e Monitorimit të
hartuara nga KKK-ja u
vërejt se 85% e masave të
parashikuara në Planin e
Veprimit u realizuan plotë-
sisht ose pjesërisht. Për

këtë arsye, si dhe duke u
nisur nga raporti i fundit i
Transparency Interna-
tional mbi Indeksin e Per-
ceptimit të Korrupsionit
dhe renditjen e Shqipërisë
e 91-ta në listën e 168
vendeve të përzgjedhura
për studim, nevojitet një
impenjim edhe më i madh
në luftën kundër korrup-
sionit.  Për këtë shkak,
KKK-ja në bashkëpunim
me partnerët ndërko-
mbëtar dhe për arritjen e
objektivave të parashikuar
e vlerësimin e indika-
torëve të performancës
është hartuar Pasaporta e
Indikatorëve në zbatim të
SNKK-së, duke shpjeguar
metodologjinë e detajuar
për kalkulimin e vlerave të
baseline dhe target të
paraqitura nga institucio-
net, janë përcaktuar
tregues të matshëm me
qëllim pasqyrimin sa më të
qartë të performancës së
institucioneve dhe realiz-
imit të objektivave të
strategjisë. Në korrelacion
me Pasaportën e Indika-
torëve dhe të 37 indika-
torëve të performancës,
Plani i veprimit 2018-2020,
pas një bashkëpunimi të
mirë koordinuar me të gjitha
institucionet e nivelit qen-
dror dhe vendor, përmban 97
masa konkrete antikorrup-
sion të ngritura mbi bazë re-
zultati, performance, impak-
ti, në funksion të 18 objekti-
vave të Strategjisë Ndërsek-
toriale kundër Korrupsionit.

Pas finalizimit të oper
acionit të koduar

"272", ku u shkatërrua një
rrjet i mashtrimit me
vizat dhe ranë në pranga
41 shtetas, zbulohen deta-
je të reja lidhur me per-
sonat e përfshirë në
trafikim. Mësohet se poli-
cia dhe prokuroria kanë
mbajtur në përgjim tele-
fonik ambien al, por edhe
në vëzhgim trafikantët.
Ata dyshohet se pajisnin
me dokumente identifiki-

mi të falsifikuara kundrejt
përfitimit monetar dhe u kr-
ijonin kushtet në mënyrë të
paligjshme personave të
ndryshëm për të udhëtuar
drejt SHBA-ve, Kanadasë,
Mbretërisë së Bashkuar. Kuj-
tojmë se të ndaluar për këtë
ngjarje janë dy punonjës pol-
icie, konkretisht Arian Uku
inspektor në Seksionin e
trafikut interurban në Ko-

misariatin e Policisë
Rrugore Tiranë dhe Entela
Çala, specialist në Seksion-
in e Trafiqeve të
Paligjshme në DVP Tiranë.
Një prej bisedave të përg-
juara është ajo e efektivit të
Rrugores Arian Uku, me
bashkëjetuesin e Entela
Çalës, oficeres së Zyrës së
trafiqeve në Drejtorinë e Ti-
ranës. Uku i kërkon bashkë-

jetuesit të Entela Çalës që
t'i kryejë dy porositë për të
cilat kanë folur. Ky i fundit
i përgjigjet pozitivisht, duke
i thënë se e ka përmbushur
misionin. Pas zbardhjes së
komunikimeve të shpeshta
mes tyre, policia i ka vënë
në pranga. Bëhet me dije se
për këtë aktivitet të
paligjshëm, grupi merrte
nga personat e trafikuar

shuma të kon-
siderueshme të vlerave
monetare, që shkonin
deri në 20 mijë euro për
person. Sakaq, Policia e
Shtetit në bashkëpunim
të ngushtë me Prokuror-
inë e Krimeve të Rënda
Tiranë po vijon punën për
dokumentimin e plotë
dhe zbardhjen e gjithë
skemës së falsifikimit të
dokumenteve dhe
trafikimit të qenieve
njerëzore.

Fletorja Zyrtare,  Këshilli i  Ministrave: Të pasqyrohet sa më qartë performanca e institucioneve

Miratohet plani i veprimit
antikorrupsion për vitet 2018-2020
Krijohet grupi i Task Forcës, përgjegjëse për inspektimet

INSTITUCIONET
Këshilli i Ministrave
miratoi planin e
veprimit 2018-2020,
në zbatim të
Strategjisë
Ndërsektoriale
kundër Korrupsionit.
Në total janë 84
institucione të
përfshira në këtë
plan, konkretisht 11
ministri, 12
institucione të nivelit
qendror dhe 61
bashki.

Mashtrimi me vizat, zbardhen përgjimet
e falsifikatorit me policin Arian Uku

Ina Allkanjari

Foto Illustruese

Laboratori në të cilin realizohej
falsifikimi i dokumenteve
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Koliti është një sëmun-
dje inflamatore e zorr-
ës së trashë. Inflama-

cioni është skuqje dhe aca-
rim i mukozës së zorrës nga
brenda, e cila pengon thi-
thjen e të gjitha vlerave të
ushqimit nga zorrët. Fryrja
e zorrëve në brendësi krijon
probleme me lëvizjen e
masës dhe kështu shkakton
kapsllëk dhe hemorroide,
ose dalje të zorrës nga jash-
të në pjesën e anusit. Gjith-
ashtu, në rastet e rënda sh-
kakton diarre të shpeshtë
me gjakderdhje, kur zorra
nuk ka aftësi thithëse. Koli-
ti është një sëmundje 100% e
kurueshme. Nëse trajtohet
në kohë, atëherë shërohet
shumë lehtë e vlen të thek-
soj se kjo sëmundje prek më
shumë meshkujt se femrat,
si dhe grupmoshat nga 14-40
vjeç. Shumë persona në ven-
din tonë, veçanërisht mesh-
kujt, kanë probleme me
kolitin e shpeshherë nuk
arrijnë të kurohen plotë-
sisht. Ushqimet e thata, të
yndyrshme dhe jeta seden-
tare bën që të shfaqet kjo
sëmundje inflamatore në
zorrën e trashë.
SHKAKTSHKAKTSHKAKTSHKAKTSHKAKTARËTARËTARËTARËTARËT

Koliti shkaktohet nga
kequshqyerja, përdorimi i
ushqimeve të thata, me
shumë yndyrë dhe ushqi-
meve 'fast food'. Një shkak
tjetër është stresi ose jeta
sedentare. Gjithashtu, si-
stemi imunitar është një fak-
tor tjetër ndikues. Inflama-
cioni në zorrë shkaktohet
nga sulmimi i sistemit imu-
nitar me mukozën e bren-
dshme të organizmit. Pra,
kur organizmi sulmon vet-
veten, sepse sistemi imuni-
tar është më aktiv se norma.
Gjithashtu, koliti është
sëmundje e trashëguar në
familje. Nëse prindërit vua-
jnë nga koliti, mundësia që
fëmijët të preken nga së-
mundja është e lartë. Edhe
përdorimi i ilaçeve si anti-
biotikët, kontraceptivët, sh-
kaktojnë kolit, pasi antibi-
otikët shkatërrojnë florën
bakteriale të zorrës së
trashë, prandaj duhen evitu-
ar sa më shumë.

SIMPTSIMPTSIMPTSIMPTSIMPTOMAOMAOMAOMAOMATTTTT
Disa nga simptomat krye-

sore të kolitit janë diarre ose
kapsllëk, gjakderdhje në jas-
htëqitje, fryrje e dhimbje e
zorrëve; mostretje e ushqim-
it, anemi, hemorroide në
fund të zorrës së trashë.
TRAJTIMITRAJTIMITRAJTIMITRAJTIMITRAJTIMI

Për të gjithë të sëmurët
me kolit rekomandohet kon-
sumimi i një vaji esencial
mendre dhe borziloku si dhe
përdorimi i xhinxherit në
gjellë. Kombinimet bimore
për kolitin përmbajnë bimë,
të cilat ndalojnë inflamacio-
nin dhe kurojnë sëmundjen.
Gjithashtu, glikoja e arrës
shërben si antibiotik naty-
ral pasi përmban jod dhe e
mjekon zorrën nga brenda
dhe ndihmon në mbylljen e
plagëve të brendshme. Aloe
vera xhel është shumë i do-
mosdoshëm për të kuruar
kolitin. Edhe curcumina që
gjendet tek turmeriku ndi-

hmon në sëmundjet inflam-
atore dhe forcon sistemin
imunitar, pasi është një an-
tioksidant i fuqishëm. Fran-
kincense është, gjithashtu,
shumë i domosdoshëm, pasi
ndalon reaksionet kimike në

organizëm që prodhojnë
stimulantë për inflamacio-
nin. Më tej edhe mjalti shër-
ben si lubrifikues i zorrës,
pasi ul inflamacionin dhe
nxit përthithjen e antiok-
sidantëve nga organizmi.

DIETDIETDIETDIETDIETAAAAA
USHQIMOREUSHQIMOREUSHQIMOREUSHQIMOREUSHQIMORE

Të gjithë pacientëve që
vuajnë nga kjo sëmundje
u rekomandohet të kon-
sumojnë fruta me tul dhe
perime jeshile. Gjithash-

Mjeku popullor: Antibiotikët dhe kontraceptivët, faktorë në shfaqjen e kolitit

YLLI MERJA: Përdorni vajin e mendrës për
kurimin e inflamacionit në zorrën e trashë
"Kujdes nga ushqimet e thata, limitoni yndyrat"

tu, duhet të bëjnë kujdes
që të mos shtojnë në peshë
e të mundohen të largojnë
stresin e të bëjnë një
gjumë sa më të qetë e të
plotë. Më tej këshillohet
që të prekurit nga koliti të
përmirësojnë punën e
sistemit imunitar duke
përdorur bimë medicinale,
të cilat ndihmojnë në këtë
si dhe të marrin vita-
minën C. Gjithashtu, re-
komandohet të konsumo-
hen 2 litra ujë në ditë,
peshk pasi përmban ome-
ga3 dhe kjo ndihmon në
uljen e inflamacionit, 1 ba-
nane në ditë, lulelakër si
dhe brokoli. Rekoman-
dohet përdorimi i arrave,
bajameve, farave të lirit të
shtypura dhe fara chia,
pasi përmbajnë acide
yndyrore, të cilat ushqe-
jnë dhe rigjenerojnë zor-
rën e kanë veti antiinflam-
atore. Ushqimet që duhen
përdorur në sasi të kufi-
zuara nëse nuk vuani nga
koliti dhe ato që nuk du-
hen përdorur fare në peri-
udhën e zorrës së infla-
muar janë: kafja (kafja
nxit jashtëqitjen); alkoo-
li (nxit diarrenë); produk-
tet e qumështit (rritin bak-
teret në zorrë); fasulet (sh-
kaktojnë shumë gazra dhe
fryrje të mëtejshme të zor-
rës). Gjithashtu, duhet
evituar përdorimi i mish-
it, pasi ky i fundit kërkon
një zorrë të shëndetshme
për t'u tretur; misrave,
sheqernave e ëmbëlsirave.
Edhe ushqimet pikante sh-
kaktojnë diarre, fryrje të
zorrëve dhe rritje të in-
flamacionit, prandaj du-
hen eliminuar nga tryeza.

Mjeku popullor
Ylli Merja

Shëndetësi

Disa nga simptomat kryesore të kolitit janë
diarre ose kapsllëk, gjakderdhje në

jashtëqitje, fryrje e dhimbje e zorrëve;
mostretje e ushqimit, anemi, hemorroide në

fund të zorrës së trashë. Glikoja e arrës
shërben si antibiotik natyral pasi

përmban jod dhe e mjekon zorrën nga
brenda dhe ndihmon në mbylljen e

plagëve të brendshme.

Rekomandohet të
konsumohen 2 litra ujë

në ditë, peshk pasi
përmban omega3 dhe

kjo ndihmon në uljen e
inflamacionit, 1 banane
në ditë, lulelakër si dhe

brokoli. Rekomandohet
përdorimi i arrave,

bajameve, farave të lirit
të shtypura dhe fara chia,

pasi përmbajnë acide
yndyrore, të cilat

ushqejnë dhe
rigjenerojnë zorrën e

kanë veti
antiinflamatore.

Voltiza Duro
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Dy ditë më parë të
gjithë ata që ap
likuan për Lotarinë

Amerikane kanë pasur
mundësinë të kontrollojnë
nëse janë përzgjedhur ose jo.
Kandidatët për të parë
përgjigjet përfundimtare du-
het të vendosnin në për-
dorim numrin e tyre unik të
konfirmimit të dhënë në
regjistrim, duke kontrolluar
online Kontrollin e Statusit
të të Regjistruarve. "Gazeta
Shqiptare" publikon sot të
gjitha hapat që duhet të nd-
jekin fituesit për të jetuar e
punuar në "tokën e premtu-
ar", në një kohë që ambasa-
da amerikane bën me dije se
të përzgjedhurit do të infor-
mohen nga vetë autoritetet
për ditën e nisjes së proce-
durave të vizës.
HAPHAPHAPHAPHAPAAAAAT PT PT PT PT PASASASASAS
PËRZGJEDHJESPËRZGJEDHJESPËRZGJEDHJESPËRZGJEDHJESPËRZGJEDHJES

"Vetëm pasi ju të jeni
përzgjedhur, pasi t'u jeni
përgjigjur udhëzimeve të
njoftimit të mundësuar për
ju nëpërmjet Kontrollit të
Statusit të Aplikimit, si dhe
pasi të ketë filluar shqyrtimi
i rastit tuaj, vetëm atëherë ju
mund të merrni në vazhdim
e-maile komunikimi nga
QKK-ja që ju njofton juve të
shikoni Kontrollin e Statusit
të Aplikimit për informa-
cione të reja rreth aplikimit
tuaj",-theksohet në faqen
zyrtare të ambasadës. Në
këtë të fundit më tej bëhet me
dije se të përzgjedhurit e pro-
gramit DV-2018, duhet të
plotësojnë formularin elek-
tronik DS-260 e sa më herët
ta bëjnë këtë, aq më shpejt do
të kenë mundësinë e caktim-
it të datë së intervistës për
vizë. Caktimi i datës së inter-
vistës varet nga dy faktorë:
numri i fituesit (sa më i ulët
të jetë aq më shpejt caktohet
intervista) dhe plotësimi i
formularit DS-260 që gjendet
në faqen e internetit të Qen-
drës së Aplikimeve Elektron-
ike Konsullore.

"Kujdes, verifikoni saktë të dhënat e aplikimit fillestar, mund t'ju refuzohet viza"

Hapat që duhet të ndjekin fituesit e
Lotarisë Amerikane për tokën e premtuar
Ambasada: Ja dy faktorët që përcaktojnë datën e intervistës

Voltiza Duro

VERIFIKIMI I TËVERIFIKIMI I TËVERIFIKIMI I TËVERIFIKIMI I TËVERIFIKIMI I TË
DHËNDHËNDHËNDHËNDHËNAAAAAVEVEVEVEVE

Përpara intervistës për
vizë, rekomandohet rishiki-
mi i të dhënave që fituesi ka
dhënë në aplikimin e tij fille-
star për lotarinë.  "Sigurohu-
ni që të keni dhënë informa-
cionin e saktë mbi statusin
tuaj civil në momentin e ap-
likimit fillestar. Nëse ju ishit
i/e martuar në momentin e

aplikimit fillestar për lo-
tarinë, ju duhet të kishit përf-
shirë bashkëshortin/en tuaj
në atë aplikim fillestar (edhe
nëse keni qenë në proces di-
vorci)",-thekson ambasada
amerikane. Më tej kjo e fun-
dit nënvizon se përjashtim
bëjnë rastet kur bashkëshor-
ti është nënshtetas ameri-
kan, ose banor i përhershëm
i ligjshëm. Gjithashtu, apli-

kantët duhej të kishin përf-
shirë të gjithë fëmijët të pam-
artuar dhe nën 21 vjeç në mo-
mentin e aplikimit fillestar.
Me fëmijë nënkuptohen fëm-
ijët biologjikë, dhe thjesh-
tërit- fëmijët e bashkëshort-
it/es, apo fëmijë që janë ligjër-
isht, pavarësisht nëse jetojnë
me fituesin ose jo. Gjithash-
tu, fituesit duhet të siguro-
hen që kanë ngarkuar fo-
tografinë e saktë për çdo
pjesëtar të familjes në mo-
mentin e aplikimit fillestar
për lotarinë pasi ngatërrimi i
fotografive në aplikimin fille-
star do të rezultojnë në refuz-
imin e vizës për aplikantin
dhe familjen e tij. Mosdeklar-
imi i bashkëshortit/es ekzis-
tues, apo i fëmijës ekzistues
në momentin e aplikimit fille-

star për lotarinë do të rezul-
tojnë në refuzimin e vizës për
fituesin gjithashtu. Çdo tarifë
e paguar ndaj qeverisë së Sh-
teteve të Bashkuara për ap-
likimin për vizë nuk rimbur-
sohet. "Nëse në momentin e
aplikimit fillestar, ju nuk
keni përfshirë një fëmijë ekz-
istues, apo një bashkëshort/
e me të cilën ishit i martuar
(pra, statusi juaj civil ishte "i
martuar" në momentin e ap-
likimit fillestar), atëherë mos
vazhdoni me procedurën e
aplikimit për vizë."-thekson
më tej ambasada.
MESAZHE MASHTRIMIMESAZHE MASHTRIMIMESAZHE MASHTRIMIMESAZHE MASHTRIMIMESAZHE MASHTRIMI

"Nëse ju keni marrë një
postë elektronike (e-mail) që
ju njofton se aplikimi juaj
për programin e Lotarisë
Amerikane ishte fitues dhe
në mënyrë që të vazhdoni me
aplikimin tuaj ju duhet të
dërgoni një shumë të hol-
lash (para) në emër të një
personi, ju jeni viktimë e një

mashtrimi",-thuhet në
faqen zyrtare të ambasadës
amerikane. Vitet e shkuara,
aplikantët fitues njofto-
heshin nga Departamenti i
Shtetit, Qendra Konsullore
në Kentucky (QKK) me anë
të postës, JO me e-mail
dhe të përzgjedhurve u
jepeshin udhëzimet se si të
vazhdonin në hapat e
mëtejshëm të procesit.
QKK-ja nuk ju kërkon ap-
likantëve që të dërgojnë
para atyre, apo ndonjë am-
basade tjetër të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës me
postë apo nëpërmjet shër-
bimeve si Western Union.
Për ata që kanë aplikuar
për DV-2019, njoftimi zyrtar
i përzgjedhjes do të kryhet
drejtpërdrejt nëpërmjet
Kontrollit të Statusit të Ap-
likimit. Kjo është e vetmja
mënyrë me të cilën do të
marrin njoftim të statusit të
aplikimit kandidatët.

MESAZHET "MASHTRUESE"
"Nëse ju keni marrë një postë elektronike (e-mail)

që ju njofton se aplikimi juaj për programin e
Lotarisë Amerikane ishte fitues dhe në mënyrë që të

vazhdoni me aplikimin tuaj ju duhet të dërgoni një
shumë të hollash (para) në emër të një personi, ju

jeni viktimë e një mashtrimi", - thuhet në faqen
zyrtare të ambasadës amerikane.

Njoftimi

RASTET E REFUZIMIT
Mosdeklarimi i bashkëshortit/es ekzistues, apo i
fëmijës ekzistues në momentin e aplikimit
fillestar për lotarinë do të rezultojnë në refuzimin
e vizës për fituesin, gjithashtu. Çdo tarifë e
paguar ndaj qeverisë së Shteteve të Bashkuara
për aplikimin për vizë nuk rimbursohet.



NJ O F T I M

Njoftohen anëtarët e shoqërisë (asamblesë) kursim kreditit ALB-Progres se më dt 18 (tetëmbëdhjetë)
Maj 2018,ora 10.00 ne bashkinë Elbasan,Lokali Benvenuto, zhvillohet Asambleja e Përgjithshme e
shoqërisë,(nëse mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme nuk mund të realizohet për shkak të mungesës
së kuorumit, Asambleja e Pergjithshme mblidhet   përsëri   brenda   ditës   së nesërme po në të njëjtin
vend me të njëtën rend dite dhe orar, pra më dt.19 (nëntëmbëdhjetë) Maj 2018 ora 10.00)  me rend dite
si vijon:

1. Miratimin e raportit të aktivitetit të Këshillit  Drejtues për vitin  2017.
2. Miratimin e raportit të aktivitetit të Komitetit te Kontrollit  për vitin 2017.
3. Miratimin e raportit të aktivitetit të Administratorit  për vitin 2017.
4. Miratimi i pasqyrave financiare dhe bilanci financiar i shoqërisë dt.31/12/2017.
5. Miratimi i përdorimit të tepricës neto vjetore dhe ndarjes së rezultatit për vitin 2017.
6. Miratimi i buxhetit të shoqerisë për vitin 2018.
7. Ndryshimi/Zëvendësimi I njërit prej anëtarëve të Këshillit Drejtues të Shoqërisë.
8. Zgjedhja e një audituesi të ri ligjor  sipas kërkesave të ligjit nr 52/2016 dt 19.05.2016.
9. Ndryshimin e kuotës së anëtarësimit në shoqëri për anëtarët e shoqërisë në 500

(pesëqind) Lekë.
10. Miratimin e shpërblimeve për organet drejruese të shoqërisë për vtin 2018.
11. Të ndryshme.

Për më shumë informacion kontaktoni në:      T 054 253099    E info@albprogres.org

KËSHIILLI DREJTUES

Lagjja Luigj Gurakuqi, Pall 73, Ap 1, Kati 1, Elbasan
T 054 253099    E info@albprogres.org

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: “Blerja e suportit vjetor te produkteve
Cissco”

‘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 4,671,000 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: “Blerja e suportit vjetor te produkteve
Cissco”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 07 Qershor  2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Dokumentacioni që duhet të dorëzoni brenda 1 qershorit të këtij viti

Bursa në Poloni për studentët
e Fakultetit të Ekonomisë

Fituesit, kompensim prej 750 eurosh në muaj

Për të dytin vit rad
hazi, 16 nxënës të
shkollës Harry

Fultz morën pjesë në
konkursin "Këndi i progra-
muesve të rinj", të organi-
zuar nga Departamenti i
Informatikës, në Fakulte-
tin e Shkencave të
Natyrës, në Universitetin
e Tiranës. Gjatë konkur-
rimit 9 prej tyre kaluan
me sukses në fazën finale
e madje 3 nxënës u
shpallën fitues. Përkatë-

sisht nxënësi Kleition Ben-
do arriti vendin e tretë,
Daniel Stefani u rendit në
vendin e dytë ndërsa i riu
Luis Alban Ziko arriti të
rrëmbente vendin e parë si
fitues i çmimit special ofru-
ar nga Albetelecom. Ziko re-
zultoi si nxënësi me perfor-
mancë më të lartë dhe kohë
më të shkurtër për zhvil-
limin e testimit.
KONKURSI

Përgatitja e të rinjve për
një të ardhme digjitale ish-

te qëllimi kryesor i konkur-
sit. Falë teknologjisë,
nxënës të 14 gjimnazeve
morën pjesë në konkurs,
duke kryer zhvillime nga
shtëpitë e tyre. Kohëzgjatja
e aplikimit përmes plat-
formës  "Young Program-
mers Space" ishte mes dat-
ave 20 prill dhe 12 maj 2018,
në formën e një konkursi
midis nxënësve të shkollave
të mesme. Qëllimi kryesor i
këtij konkurrimi është ofri-
mi i mundësive për

nxënësit e shkollave të
mesme të testojnë aftësitë
e tyre në gjuhë të ndry-
shme të programimit.
Nxënësit, gjithashtu, kri-
jojnë një qasje më
konkrete ndaj universitetit
dhe kuptojnë më mirë de-
gët që mund të ndjekin në
të ardhmen. Çmimin AL-
Btelecom, që ishte edhe
çmimi i parë i këtij
konkursi e fitoi Luis Alban
Ziko, nxënës i vitit të
katërt, të shkollës së mes-

Studentët e Fakultetit
të Ekonomisë në Uni
versitetin e Tiranës

kanë afat deri në 1 qershor të
këtij viti për të aplikuar për
bursa në Universitetin Silea-
sian të Teknologjisë në Polo-
ni. Kështu të gjithë të intere-
suarit që do të kandidojnë e do
të shpallen fitues do të kenë
mundësinë të zhvillojnë një
semestër në këtë universitet
në nivelin bachelor, master si
dhe doktoraturë. Bursat që do
të jepen për fituesit do të përf-
shijnë kompensimin mujor
prej 750 eurosh në muaj për
secilin student si dhe mbu-
limin e kostove të udhëtimit
në varësi të distancës midis
universitetit pritës dhe atij të
origjinës. "Studenti duhet të
kryejë brenda afatit të përcak-
tuar regjistrimin online dhe
të informohet për dokumen-
tacionin e kërkuar. Gjithash-
tu, dokumentacioni duhet të
sillet dorazi edhe në Sektorin
e Marrëdhënieve me Jashtë
në Rektoratin e Universitetit
të Tiranës",-bëhet me dije në
faqen zyrtare të Fakultetit të
Ekonomisë. Të gjithë të intere-
suarit për nivelin Bachelor du-
het të dorëzojnë brenda afatit

Voltiza Duro

DOKUMENTACIONI

Niveli bachelor:
 CV (në gjuhën angleze);
 Kopje e Pasaportës;
 Vërtetim studenti (e përkthyer në

mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
 Listë notash (e përkthyer në mënyrë

zyrtare në gjuhën angleze);
 Letër Motivimi në gjuhën angleze;
 Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B1);
 *Learning Agreement;
Niveli master:
 CV (në gjuhën anglez);
 Kopje e Pasaportës;
 Vërtetim studenti (e përkthyer në

mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
 Listë notash (e përkthyer në mënyrë

zyrtare në gjuhën angleze);
 Letër Motivimi në gjuhën angleze;
 Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B1);
 Diplomë dhe listë notash të Bachelor-it

(e përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze);
 *Learning Agreement;
Niveli doktoraturë:
  CV;
  Kopje e Pasaportës;
  Vërtetim studenti (të përkthyer në

mënyrë zyrtare në gjuhën Angleze);
  Diplomë Bachelor;
  Listë notash Bachelor (të përkthyer në

mënyrë zyrtare në gjuhën Angleze);
 Diplomë Master (të përkthyer në

mënyrë  zyrtare në gjuhën Angleze) ;
 Listë notash Master (të përkthyer në

mënyrë zyrtare në gjuhën Angleze);
 Letër motivimi (në gjuhën angleze)
 Certifikata e gjuhës së huaj (niveli B1)
 Dokumenti Learning Agreement*

me "Harry Fultz", i cili fitoi
një vit internet falas dhe
shërbim ALBtv në shtëpinë
e tij, ofruar nga kjo kompani.
Ndërkohë vlen të thekso-
het se vitin e kaluar, "Har-

ry Fultz", u përfaqësua me
20 nxënës nga të cilët 6
morën çmime; respektiv-
isht 2 vende të treta, 2 të
dyta si  dhe 2  vende të
para.

Luis Alban Ziko shfaq performancën më të lartë

Konkursi për programuesit e rinj, tre
nxënës të “Harry Fultz” rrëmbejnë çmimet

të përcaktuar një cv në gjuhën
angleze; kopjen e pasaportës;
vërtetim studenti të përkthyer

në mënyrë zyrtare në gjuhën
angleze; listën e notave; një letër
motivimi në gjuhën angleze,

certifikatën e gjuhës së huaj
anglisht në nivelin B1 si dhe
kontratën Learning Agree-
ment.
MASTER DHE
DOKTORATURË
Studentët që do të aplikojnë për
studime në nivelin master, kra-
has dokumentacionit të sipër-
përmendur duhet të dorëzojnë
edhe një diplomë dhe listë not-
ash të bachelor-it të përkthyer
në mënyrë zyrtare në gjuhën
angleze. Ndërkohë kandidatët
për bursa studimi në doktor-
aturë duhet të dorëzojnë edhe
diplomën e masterit dhe listën
e notave për këtë cikël stu-
dimesh. "Ju duhet të përzgjidh-
ni të kryeni në Universitetin
Sileasian të Teknologjisë lëndë
të njëjta me ato që do të kryenit
në semestrin e parë në fakulte-
tin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët
dhe kreditet t'ju njihen kur të
ktheheni. Nëse lëndët e
përzgjedhura ndryshojnë nga
ato që do të zhvillonit në fakul-
tetin tuaj, atëherë kur të kthe-
heni duhet të zhvilloni/frekuen-
toni lëndët që nuk përshtaten në
Universitetin e Tiranës",-thekso-
het në njoftim.

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

1. Are me nr.33/26, e ndodhur ne Karpen, Kavajë, rregjistruar në ZVRPP Kavajë, Zk.2099,vol.11,
fq.202, me sip.2,000 m2, cmimi që do të shitet është 3.548.664 lekë.

2. Are dhe truall me nr.1/88, e ndodhur ne Qerret, Kavaje, rregjistruar në ZVRPP Kavajë,
Zk.3101, vol.9, fq.34, me sip.1,770 m2 cmimi që do të shitet është 8.793.590  lekë.

3. Are me nr.33/27, e ndodhur ne Karpen. Kavajë, rregjistruar në ZVRPP Kavajë, Zk.2099,
vol.1, fq.203, me sip.4,050 m2 cmimi që do të shitet është 7.186.045  lekë.

4. Are me nr.70/9, e ndodhur ne Qerret, Kavajë, rregjistruar në ZVRPP Kavajë, Zk.3101, vol.2,
fq.106, me sip.6,460 m2 cmimi që do të shitet është 4.584.875 lekë.

5. Njësi me nr.15/22+1-N1 e ndodhur ne Kavajë, rregjistruar në ZVRPP Kavajë, Zk.8551,
nr.rregjistri hipotekor 14/69, vl.2011, datë 03.03.2011 me sip.116 m2 vlerësohet me vlerën
e 9.056.191  lekë.

6. Njësi me nr.15/22+1-N2 e ndodhur ne Kavajë, rregjistruar në ZVRPP Kavajë, Zk.8551,
nr.rregjistri hipotekor 14/70, vl.2011, datë 03.03.2011 me sip.91 m2 vlerësohet me vlerën e
7.104.426  lekë.

7. Njësi me nr.15/22+1-N3 e ndodhur ne Kavajë, rregjistruar në ZVRPP Kavajë,
Zk.8551,nr.rregjistri hipotekor 15/71, vl.2011, datë 03.03.2011 me sip.95 m2 vlerësohet me
vlerën e 7.416.708 lekë.

8. Njësi me nr.15/22+1-N4 e ndodhur ne Kavajë, rregjistruar në ZVRPP Kavajë,
Zk.8551,nr.rregjistri hipotekor 15/72, vl.2011, datë 03.03.2011 me sip.211 m2 vlerësohet
me vlerën e 16.472.899  lekë.

9. Bodrum me nr.15/22+1-B e ndodhur ne Kavajë, rregjistruar në ZVRPP Kavajë, Zk.8551,
nr.rregjistri hipotekor 130/176, vl.2005-2007, datë 24.09.2007 me sip.609 m2 vlerësohet
me vlerën e 13.261.358  lekë.Te gjitha pasurite e sipërcituara jane hipotekuar në favor te
Banka Raiffeisen sha. Prsh Casa Nostra.

Ankandi zhvillohet ne datë 11.06.2018 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”,
K.6,Tirane. Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al
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Zhdukja e tregtarit të perdeve, përfundon
në pranga shoku i tij, Aleksandër Fadili

SHKODER & RRETHE

Dosja, nën akuzë edhe 4 inspektorët e AKU-së në Shkodër

Skandali me pijet, prokuroria çon për gjykim
pronarin e firmës, Xhavit Kasemin dhe 3 punonjës
SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR - Prokuroria e
Shkodrës ka përfunduar
hetimet dhe ka dërguar
për gjykim një prej çësh-
tjeve më të bujshme të saj,
duke marrë si të pande-
hur 9 persona, ku 8 prej
tyre janë persona fizikë
dhe 1 person juridik. Pas
shfaqjes së pamjeve film-
ike nga emisioni investi-
gativ "Stop" dhe denonci-
meve të shumta për një
periudhë prej 8 muajsh
janë kryer hetime në lidhje
me prodhimin e kun-
draligjshëm të produkteve
ushqimore nga shoqëria
"Briland" shpk me admin-
istrator Xhavit Kasemin.

Pas hetimeve, ka rezultuar
se kjo shoqëri prodhonte pije
të ndryshme alkoolike dhe
joalkoolike, si dhe produkte
të tjera ushqimore jashtë çdo
lloj standardi, në kushte
higjieno-sanitare të papërsh-
tatshme, duke rrezikuar
kështu shëndetin dhe jetën e
konsumatorëve. Për muaj
me radhë shoqëria është kon-
trolluar nga inspektorët e
AKU-së, Shkodër, të cilët në
kundërshtim me ligjin e
kanë paraqitur situatën dhe
ambientin si të përshtat-
shëm për prodhimin e
produkteve ushqimore, duke
mos konstatuar asnjë shkel-
je. Prokuroria nëpërmjet një

kërkese prej 55 faqesh ka
çuar për gjykim çështjen pe-
nale në ngarkim të Xhavit
Kasemit, i cili akuzohet për
veprat penale "Shkelja e të
drejtave të pronësisë indus-
triale", "Prodhimi i kundër-
ligjshëm i artikujve dhe mall-
rave industrialë dhe ushqi-
morë", "Fshehja e të
ardhurave" dhe "Pastrimi i
produkteve të veprës penale
ose veprimtarisë kriminale"
e të shoqërisë së tij "Briland"
shpk., akuzuar për kryerjen
e veprave penale "Shkelja e
të drejtave të pronësisë in-
dustriale", "Prodhimi i
kundërligjshëm i artikujve
dhe mallrave industrialë

dhe ushqimorë" dhe "Fsheh-
ja e të ardhurave". Në dosjen
në fjalë janë vënë nën akuzë
dhe punonjësit e shoqërisë:
Syrri Çaku, Fatjon Bushati
dhe Sami Haxhija. Ata aku-
zohen për "Prodhimi i
kundërligjshëm i artikujve
dhe mallrave industrialë

dhe ushqimorë". Gjithash-
tu, janë nën akuzë dhe ins-
pektorët e AKU të Shkodrës:
Abdyl Bajraktari, Edmond
Fortuzi, Elvis Raboshta dhe
Hilmi Erkoçaj. Këta të fun-
dit akuzohen për veprën pe-
nale "Shpërdorim detyre" në
bashkëpunim.                  se.ni. se.ni. se.ni. se.ni. se.ni.

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Gjykata e Shkallës së
Parë Shkodër ka
dënuar me burgim të

përjetshëm 35-vjeçarin Mik-
lovan Parubi, i cili akuzohet
si autor i masakrës së 3
tetorit të vitit 2016, që ndo-
dhi në një lokal në Dajç. Pas
sherrit për lojën e pokerit, ai
ekzekutoi me kallashnikov
dy persona si dhe plagosi
katër të tjerë. Parubi u dënua
për veprat penale "Vrasje në
rrethana cilësuese, e kryer
në bashkëpunim", "Vrasje në
rrethana cilësuese e mbetur
në tentativë e kryer në bash-
këpunim"', "Armëmbajtje pa
leje" dhe "Prodhim dhe shitje
të lëndëve narkotike". Pas një
sërë seancash gjyqësore, to-
gat e zeza të qytetit verior
pranuan kërkesën e organit
të akuzës që përfaqësohej
nga prokurori i çështjes, Vat
Staka. Ndërsa për shtetasin
e dyshuar si bashkëpunëtor
në kryerjen e krimit, Marçel
Shpijati, gjykata vendosi
dënimin me 3 vite burg, duke
ndryshuar veprën penale
nga "Vrasje me dashje e kry-
er në bashkëpunim" në
"Moskallëzim të krimit".
Gjatë seancës gjyqësore, au-
tori i ngjarjes së rëndë u
shpreh: "Unë nuk e di se pse
e bëra, pasi të gjithë person-
at i kam shokë jete. Kam qenë
i dehur dhe kam konsumuar
hashash. Kam marrë në qafë
shumë familje dhe familjen
time. Nuk kërkoj asgjë,
vetëm drejtësi. Po ju lutem
Marçelin mos e merrni në
qafë, sepse ai s'ka lidhje me
këtë ngjarje". Ndërkaq,
avokatja mbrojtëse Kristina
Marku ka kërkuar ndry-
shimin e veprës penale nga
"Vrasje në rrethana cilë-
suese e kryer në bash-
këpunim" në "Vrasje në
kushtet e tronditjes së rëndë
psikike", ndërsa për veprën
penale "Plagosje në rrethana
cilësuese e mbetur në tenta-
tivë", në "Plagosje e lehtë me
dashje". Nga ana tjetër, Bler-
im Bazhdari, avokati i sh-
tetasit Marçel Shpijati, i cili

SHKURT

Ngjarja në tetor të vitit 2016, pas sherrit për lojën e pokerit në lokal

Masakra e Dajçit me 2 të vrarë dhe 4
të plagosur, burg përjetë 35-vjeçarit
Miklovan Parubi: Isha i droguar, mora në qafë shumë familje

Senad Nikshiqi

E përplasi fadroma teksa
mblidhte krom, humb

jetën 50-vjeçarja
BULQIZË BULQIZË BULQIZË BULQIZË BULQIZË - Një 50-vjeçare
ka humbur dje jetën në
minierën e kromit në Bul-
qizë. Bëhet fjalë për Shpre-
sa Ramin, e cila është godi-
tur për vdekje nga një mjet
i tonazhit të rëndë. Mëso-
het se ngjarja ka ndodhur
pasditen e djeshme, rreth
orës 14:30. Sipas bluve, 50-
vjeçarja ishte duke selek-
sionuar krom në shesh
kur u godit nga fadroma.
Menjëherë ajo u nis në spi-
tal, por humbi jetën gjatë
rrugës. Ndërkaq, grupi he-
timor po punon për
zbardhjen e plotë të rretha-
nave të kësaj ngjarjeje.

Ngacmoi seksualisht të
miturën, Gjykata e Apelit

lë në burg mësuesin
GJIROKASTËRGJIROKASTËRGJIROKASTËRGJIROKASTËRGJIROKASTËR - Gjyka-
ta e Apelit Gjirokastër ka
lënë në burg pa afat Nes-
hat Tepelenën, mësues në
shkollën "Ali Hajdini", në
fshatin Kalasë të Delvinës.
60-vjeçari akuzohet se ka
ngacmuar seksualisht dy
vajza të mitura. Trupi
gjykues ka hedhur posh-
të pretendimet e palës
mbrojtëse se arrestimi i
tij ishte kryer pa prova.
Kryesuesi i seancës, Ar-
tan Banushi ka lënë në
fuqi vendimin e Gjykatës
së Shkallës së Parë Sa-
randë. Neshat Tepelena u
arrestua në fillim të këtij
muaji pas akuzave pub-
like për ngacmime seksu-
ale ndaj 2 vajzave të
moshës 11 dhe 10 vjeçe.

Plagoset brenda në
lokal 30-vjeçari,
në kërkim autorët

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË - Një 30-vjeçar ësh-
të plagosur mesditën e
djeshme në qytetin e Vlorës.
Ngjarja ndodhi brenda am-
bienteve të një lokali në
lagjen "Pavarësia". I plago-
suri (ka marrë dy plumba
në këmbë) është Roland
Danaj nga fshati Llaka-
tund. I riu është dërguar
urgjentisht në spital ku
ndodhet jashtë rrezikut për
jetën. Ndërkohë, policia ka
shkuar në vendngjarje dhe
ka nisur hetimet për iden-
tifikimin dhe kapjen e au-
torëve të krimit.

KURBIN KURBIN KURBIN KURBIN KURBIN - Policia e Kurbinit
ka vënë në pranga 30-
vjeçarin Aleksandër Fadili
nga Peqini, i cili disa ditë më
parë denoncoi si të humbur
shokun e tij, Fatjon Fejzil-
larin. Ky i fundit u zhduk pa
lënë gjurmë më 29 prill. Më-
sohet se dy shokët kishin
shkuar në Laç për të shitur
perde dhe çarçafë. Ndërkaq,

burime nga policia lokal
bënë me dije se Fadili dysho-
het të jetë autori i zhdukjes
së 29-vjeçarit. "Në vijim të
veprimeve hetimore të kry-
era për zbardhjen e ngjarjes
së ndodhur më datë 29.04.2018,
ku ka humbur kontaktet sh-
tetasi F.F. 30 vjeç, banues në
Peqin, ju informojmë se: Nga
efektivët e Komisariatit të

Policisë Kurbin në bash-
këpunim me Prokurorinë e
Rrethit Gjyqësor Kurbin,
pas një pune disajavore he-
timore të mirëfilltë, të
mirëorganizuar dhe me për-
dorimin e metodave speciale
të hetimit, bazuar në provat
shkencore të siguruara u bë
ndalimi i shtetasit Ale-
ksandër Fadili, banues në

Peqin-Elbasan (i cili ka bërë
denoncimin e humbjes së
shtetasit F.F.), pasi ky sh-
tetas dyshohet si autori i
zhdukjes së shtetasit F.F..
Vazhdojnë kërkimet për
gjetjen e trupit si dhe he-
timet për zbardhjen e plotë
të rrethanave dhe shkaqeve
të ngjarjes. Materialet proce-
durale iu referuan Proku-
rorisë së Rrethit Gjyqësor
Kurbin për veprën penale
'Vjedhje me pasojë vdekjen'",
thuhet në njoftimin zyrtar
të policisë.

akuzohet si bashkëpunëtor
në këtë vepër penale, ka
kërkuar ndryshimin e masës
së sigurisë për klientin e tij.
Sipas mbrojtjes, Shpijati nuk
ka pasur dijeni për planin e
Parubit dhe se gjatë gjithë
kohës ky shtetas ka bash-

këpunuar me policinë, duke
u vetëdorëzuar dhe duke
sqaruar gjitha rrethanat e
ngjarjes. Mbrojtja ka kër-
kuar që të bëhet ndryshimi i
veprës penale nga "Vrasje në
rrethana cilësuese e kryer në
bashkëpunim" në "Moskallë-

zim të krimit", kërkesë e cila
u pranua nga gjykata.
Prokurori i çështjes, Vat Sta-
ka, në fjalën e tij ka kërkuar
dënimin me burgim të përjet-
shëm për Miklovan Parubin,
ndërsa për Marçel Shpijatin
dënimin me 20 vite burg.

Gjykata pasi ka administru-
ar provat, ka lënë në fuqi
kërkesën e prokurorit Vat
Staka për autorin e ngjarjes,
si dhe ka miratuar kërkesën
e avokatit Blerim Bazhdari
në ndryshimin e veprës pe-
nale për Marçel Shpijatin.

NGJARJA
Mbrëmjen e 3 tetorit të vitit
2016, pas lojës me poker në
një lokal të Dajçit, Miklovan
Parubi qëlloi për vdekje 42-
vjeçarin Arjet Saiti, i cili
kishte pak kohë që e kishte
marrë lokalin me qira.
Gjithashtu, Parubi vrau me
breshëri kallashnikovi dhe
30-vjeçarin Gacalin Kopshti.
Në këtë ngjarje mbetën të
plagosur rëndë shtetasit
Ndok Marku, Vinçens
Kopshti (vëllain e viktimës
Gacalin Kopshti si dhe Ale-
ks Prendin e Kitas Molla.

Autori i masakrës,
Miklovan Parubi
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të hapësirë e lirë mendimi.
“Në gjithë këto vite kemi pri-
tur si për Godonë, që të mbër-
rinte diçka e rrallë dhe e
rëndësishme: ndarja së bash-
ku e një kohe të pasur kul-
turalisht. Mbushja e kësaj
kohe me emocion, mendime,
ide, diskutime librash.
Takime që të japin shpresë e
të bëjnë të ndjehesh i vlef-
shëm, ku nuk flitet veç për
përfitime të shpejta, zgjidhje
praktike, kënaqësi që treten
pa lënë shenjë. Kemi dashur
të krijojmë grupime, shoqëri
që i bashkon Shenjti i pazëv-
endësueshëm, Libri. Të kri-
jojmë kushtet për një atmos-
ferë mikëpritëse për njerëzit
që e duan librin, si për ata që
e shkruajnë, ashtu dhe për
ata që e lexojnë”, tha Kumba-
ro. Ajo shtoi se nuk e krijon
dot politika atmosferën për
librin, kërkohet ndihma e
gjithsecilit, e sidomos e punë-
torëve të librit, sh-
krimtarëve, përkthyesve,
botuesve, lexuesve, edhe e
gazetarëve, madje edhe e cini-
këve dhe skeptikëve! “Leximi
duhet të mendohet si urë
lidhëse, si hapësirë për t’u
ndarë bashkë. Libri nuk
mund dhe nuk duhet të jetë
vetëm pronë elitash e shoqër-
ish të zgjedhura (e kush ësh-
të ai që do i bënte këto
zgjedhje, të rrijë larg prej
nesh!)”. Ajo shtoi se çdo vit
shtohen festivalet e librit, si
ky që hap dyert sot
“Ditënetët e librit” – 5 ditë ku
libri do të jetë kryefjalë. Lib-
ri dhe leximi, në të gjitha for-
mat dhe mënyrat e percep-
timit: si brendi, si urë komu-
nikimi, si vepër arti, si burim
zhvillimi.

Në datat 16 deri në 20 maj,
“Klik Ekspo Group – UFI
Member”, lëviz objektivin
drejt librit. “Ditënetët e Lib-
rit” është festivali ndërko-

mbëtar, që mëton të bëjë bash-
kë dhe fuqizojë trinomin “au-
tor – botues – lexues”, në një
ngjarje të rrallë kulturore
dhe edukative, nën kujdesin
e Ministrisë së Kulturës. Lib-
ri dhe botimet në një mobili-
zim gjithëpërfshirës në
mbarë Ballkanin, rajonin e
dashur me karakteristikat e
përngjashme e veçantitë, për-
faqësuar në këtë pikëtakim
përmes shkrimtarëve,
botues, industrialistë, për-
punues të fjalës së gdhendur
në letër, sipërmarrje gjith-
ashtu që kanë lidhje direkte
dhe indirekte me fushën e
pamatë të botimit e të librit.
GAZETARË-AUTORË

Gazetarë-autorë, një tra-
ditë që vijon në gazetarinë

shqiptare, ishte takimi i
parë i mbajtur dje në kuadër
të Festivalit “Ditënetët e lib-
rit”, që organizohet në Muze-
un Historik Kombëtar deri
të dielën në mbrëmje, në
datën 20 maj. Unioni i
Gazetarëve Shqiptare është
paraqitur për herë të parë
në një panair të konceptuar
si një parade idesh dhe kon-
tributesh edhe në fushën e
botimeve. Organizata ak-
tive e gazetarëve shqiptarë
në stendën e vet zgjodhi të
ekspozonte një vitrazh bot-
imesh ndër vite të
gazetarëve të njohur të ven-
dit. Janë botime autoriale
me publicistikë, letërsi, me-
morialistikë dhe dokumen-
tare, investigime si dhe

KULTURE

Nis festivali, ditë e net për librin,
Agolli: Kulturë e trashëgimi

Gazetarët-autorë, tradita që nisi me Petro
Markon, Branko Merxhanin e Dritëro Agollin.

PANAIRI I LIBRIT

Fatmira Nikolli

Çfarë ndodhi me stendën
“Çamëria”, reagon dhe PDIU

Është çelur mbrëmë në
Muzeun Historik Ko
mbëtar festa pranver-

ore e librit. Pesë ditë e pesë
net (16-20 maj), në atriumin
e muzeut, në salla e në
kënde të tij, brenda e jashtë,
deri edhe në pavijone, pro-
movohen libra e mbahen
takime me përkthyes e sh-
krimtarë që i këndojnë
himne letërsisë. Disa gjuhë
e disa zhanre, me letërsi sh-
qipe, franceze, spanjolle,
ruse, turke, me vargje të fu-
qishme si ato të Fabrizio De
Andre, me histori e gjuhësi,
me studime e kujtime dhe
rrëfime ku krijuesi, narra-
tori e personazhi ndodh të
jenë një. Disa shtëpi botuese
të vëna krah njëra-tjetrës na
rikthejnë vëmendjen te
letërsia dhe artet, njëherësh
me konkurset letrare e pam-
ore që mbahen në kuadër të
këtij eventi.

 Në fjalën e hapjes, Elona
Agolli tha se një ngjarje të
tillë si Festivali “Ditënetët e
Librit” e bën të ndihet e
nderuar. Duke falënderuar
Ministrinë e Kulturës, që ju
përgjigj kërkesës për festiva-
lin, tha se ky event “i bën
brezat më të ndjeshëm ndaj
mbrujtjes me librin e bot-
imet, e duke e parë së bash-
ku këtë domen nga kënd-
vështrimi i krijuesit, au-
torit, përkthyesit, mbartësit
fillestar të vlerës”. “Sfondi
Historik i Vitit Mbarësh-
qiptar të Skënderbeut, thër-
ret ‘Ditënetët e Librit’ që
përmes nismave me ‘libër e
penë’, të kontribuojë në pro-
movimin dhe përçimin e
trashëgimisë kulturore e të
traditave, të përbashkojë di-
asporën dhe shqiptarët
përtej kufijve në një kuvend
virtual vlerash, duke kulti-
vuar ndërgjegje e krenari për
thesaret e shqiptarëve të
këtej e përtej Drinit. Gjatë
ditëve të festivalit, të pasion-
uarit do të kenë mundësi t’i
prekin këto vlera shqiptare,
të shtrëngojnë duart e bash-
këbisedojnë me mendjet që i
kanë krijuar e trashëguar
ato, teksa këtu Kosova mbër-
rin mes vargjesh poetësh të
dashur të pamoshë dhe
përmes personalitetesh, që
na nderojnë me praninë e
tyre e që bartin me vete kon-
tribute me peshë në nismat
kulturore përbashkuese”,
tha Elona Agolli. Pasi për-
mendi Fakultetin e Gjuhëve
të Huaja, studentët e Fakul-
tetit të Arteve Pamore, Bash-
kinë e Tiranës dhe Muzeun
Historik Kombëtar, që do të
kthehet në sfondin natyral të
këndit të leximit, ajo uroi
“një navigim të mbarë në
ditënetët e leximit”.

Më tej, ministrja Mirela
Kumbaro tha se Leximi ësh-

monografi që lidhen me ng-
jarje dhe personazhe his-
torike të Shqipërisë. Emra
të njohur të gazetarisë së
sotme shqiptare paraqitën
librat e tyre. Gazetarët Fa-
tos Baxhaku, Ben Andoni,
Roland Qafoku, Aleksandër
Çipa, Xhovan Shyti, Rudina
Xhunga, Ramadan Çipuri,
Adrian Hoti etj., kishin kop-
jet e librave të tyre të botuar
ndërkohë. Kryetari i UGSH-
së, Aleksander Çipa u
shpreh para stendës së
panairit, se kjo paraqitje
dhe ekspozimet e librave
shprehin kumtin e një vazh-
dimësie në traditën e sh-
këlqyer shqiptare dhe sido-
mos të gazetarisë sonë në
100 vitet e fundit. Sipas
Çipës, tradita mes viteve ‘20-
‘40 e shekullit të shkuar, kur
emrat më të rëndësishëm të
gazetarisë shqiptare si Bran-
ko Merxhani, Krist Maloku,
Tajar Zavalani, Vangjel
Koça, Petro Marko etj., etj.,
në formë tjetër dhe me va-
lenca të ndryshme vijon në
ditët e sotme dhe në dekadat
pasuese, derisa mbërrijmë
edhe të Dritëro Agolli. Janë
dhjetëra kolegë që pa-
surojnë bibliografinë sh-
qiptare me punime dhe sjell-
je të reja autoriale, të cilat
pasurojnë kulturën dhe
mendimin bashkëkohor sh-
qiptar si dhe bëjnë të mun-
dur të lënë trashëgimi për
kulturën dhe deontologjinë
e sotme profesionale në gaze-
tarinë e Shqipërisë së shek-
ullit XXI. Kjo është një
mënyrë për ta parë dhe njo-
hur gazetarinë shqiptare të
pashkëputur nga kontribu-
ti dhe puna studimore e sh-
krimore e gazetarëve më të
njohur të skenës mediatike
të dekadave të fundit.
“INCIDENTI”

Ish-deputetja Mesila

pranë stendës së Çamërisë,
pa asnjë autorizim dhe i ka
kërkuar botuesit të brak-
tisë panairin. Ndërkaq,
kanë ndërhyrë menjëherë
organizatorët e “Ditënetët e
librit” dhe botimet çame do
të jenë në panair çdo ditë, siç
ishte parashikuar.

Pasi Shoqata “Çamëria”
akuzoi ambasadën greke në
Tiranë se hoqi stendën me
librat për Çamërinë, te festi-
vali Ditënetët e Librit, PDIU
ka reaguar. Kryetari
Shpëtim Idrizi, tha se heqja
e banerit të Çamërisë nga
panairi i librit te Muzeu Ko-
mbëtar, është një akt i rëndë,
për të cilin ministri i Jash-
tëm Ditmir Bushati, duhet
të reagojë. “Është një akt i
paprecedentë dhe i bëj thir-
rje direkte ministrit të Jas-
htëm Ditmir Bushati, të an-
gazhohet personalisht sepse
është folur në emër minis-
trit Bushati për mar-
rëveshjen politike me minis-
trinë e Jashte të shqipërisë
për të hequr kudo që të jetë
emri i Çamërisë. Unë kërkoj
që ose ministria e Jashtme
ta përgënjeshtrojë këtë gjë
ose të thërras përfaqësues të
ambasadës Greke të cilët
kanë folur me këtë gjuhë të
cilin ma ka konfirmuar edhe
organizatori i panairit të
librit”, – tha Idrizi. Përfaqë-
suesit e Ambasadës Greke u
larguan edhe nga stendat e
Panairit të Librit, ku kishin
planifikuar të qëndronin për
disa ditë. Ky reagim vjen kur
PDIU dhe Shoqata
“Çamëria” po organizojnë
Javën Çame dhe kanë
paralajmëruar marshimin
gjigand në Qafë-Botë me ras-
tin e 27-qershorit, ditës së
përkujtimit të Genocidit mbi
Shqiptarët e Çamërisë. Për
çështjen ka reaguar edhe ish
kryeministri Sali Berisha.

Doda përmes një postimi në
rrjetin social “Facebook” ka
shkruar dje pasdite “hiqet
stenda e librit çam në panai-
rin e librit. Me kërkesën e
ambasadës greke dhe ndë-
rhyrjen e ministrit të Jash-
tëm shqiptar, Ditmir Bus-
hati. Sot u hoq stenda e li-
brave çam nga panairi i lib-
rit në Muzeun Kombëtar në
Tiranë. Cilido që i thotë vetes
shqiptar, e ftojmë të na bash-
kohet. Ky është akt i pastër
gjenocidi”.

Pas kësaj, “GSH” ka më-
suar se një person i paiden-
tifikuar është paraqitur

Stenda e Unionit të Gazetarëve
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Agjencia e Trajtimit të
Pronat ka vlerësim
et financiare për ish-

pronarët që kanë dorëzuar
kërkesën për kompensim në
vitin 1998. Agjencia bën të
ditur se në përfundim të pro-
cesit të verifikimit të vendi-
meve të administruara
pranë arkivës së ATP-së, u
identifikuan rreth 1800 ven-
dime të vitit 1998, të cilat
kanë njohur të drejtën e ko-
mpensimit të subjekteve të
shpronësuara. Të dhënat
lidhur me numrin e vendim-
it, gjeneralitetet e subjek-
teve të shpronësuara, sipër-
faqja e njohur për kompen-
sim, vlerësimi financiar për-
katës apo mangësitë në do-
kumentacion dhe problem-
atikat në vlerësim jepen të
detajuara për çdo dosje.
APLIKIMI PËRAPLIKIMI PËRAPLIKIMI PËRAPLIKIMI PËRAPLIKIMI PËR
KOMPENSIMKOMPENSIMKOMPENSIMKOMPENSIMKOMPENSIM

Pronarët që janë dakord
me vlerësimin e ATP-së kanë
gjashtë muaj kohë për të
plotësuar dokumentet. Për-
fituesit duhet të dorëzojnë
në ATP nëntë dokumente
për të marrë 20% të vlerës
së pronës në para dhe 80%
kompensim fizik. Shifrat janë
bërë të ditura nga burime zyr-
tare pranë Agjencisë së Tra-
jtimit të Pronave, sipas të
cilave mësohet se të gjithë
pronarët, për dosjet e të cilëve
është dhënë një vlerësim du-
het të paraqiten në 'Agjenci'
për të dorëzuar kërkesën për
kompensim, konfirmimin

SHENIMEVLERESIMI
Mbiemri 
(Subjekti 
Kerkues)

Emri  
(Subjekti 
Kerkues)

Atesia
Nr/ 

Dosje
Data/ Dosje Qarku

Përfituesit duhet të dorëzojnë dokumentet për të marrë 20% të vlerës së pronës në para dhe 80% kompensim fizik

ATP: Lista me 1800 dosjet e vitit
'98, vlerësimi për çdo pronar

Pronarët, gjashtë muaj kohë për të plotësuar dokumentet

nga ZVRPP përkatëse mbi
gjendjen juridike të pronës, që
kompensohet dhe nëse është
ushtruar apo jo e drejta e par-
ablerjes (nëse është njohur në
vendim); dëshmi trashëgimie,

prokurë, deklaratë noteriale
e nënshkruar nga subjekti i
shpronësuar, vërtetim për
numrin e llogarisë bankare,
dokument identifikimi dhe
mandat pagese. Ndërkohë,

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 edhe 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. Vërtetim për numrin e llogarisë bankare.
7. Dokument identifikimi.
8. Mandatpagese.

pronarët që nuk janë dakord
me vlerësimin duhet që bren-
da 30 ditëve nga data e pub-
likimit të listës të ankimojnë
vendimin në Gjykatën Ad-
ministrative të Apelit.

Formulari-tip

1414 15-07-1996 Korçë  700,000

1519 30-09-1996 Korçë  

1531 02-10-1996 Korçë Niko Zguri

1513 26-09-1996 Korçë  

1605 03-01-1997 Korçë Ramadan  Cane 450,000

1617 07-03-1997 Korçë Vangjush Cavali

1623 30-05-1997 Korçë Lida Hançe 379,405

1540 18-10-1996 Korçë  1,356,300

1654 09-03-1998 Korçë Sali Shushka -13,200,840

1530 02-10-1996 Korçë  -84,320,000

1618 10-04-1997 Korçë Ylber Merdani

1564 20-11-1996 Korçë Marika Cici 742,719

93 01-01-1996 Fier Halil Pashaj 555,349

154 01-01-1901 Dibër MOLL KROSI 970,766

225 06-03-1998 Dibër ABDULLA OSMAN

119 05-07-1996 Dibër GJERGJ BRUKA 1,702,265

131 05-07-1996 Dibër HASAN HYSA 561,928

285 07-10-1996 Dibër PRENG SHYT BROZI 2,276,915

126 05-07-1996 Dibër FEMI DEDJA 407,457

187 12-07-1996 Dibër ALLAMAN KADIU 1,347,664

282 29-08-1994 Shkodër Trashegimtaret Jubani 2,482,092

25 07-02-1996 Shkodër Luce Marzogu 733,423

197 21-06-1996 Shkodër Ndue Nike Nicaj 743,292

355 04-09-1996 Shkodër Hajrulla Facia 1,305,130

326 28-06-1996 Shkodër Zef Kol Dema 2,505,408

175 14-06-1996 Shkodër Pjeter Gjon Gruda 1,901,466

194 11-03-1996 Tiranë MERSIN,SHABAN ROMEKJA 590,813

78 13-03-1995 Tiranë ANA PROFNASTA 548,482

354 15-02-1996 Tiranë BEQIR VRAPI 457,408

74 02-03-1995 Tiranë ESAT PAZARI

77 14-03-1996 Tiranë XHAJA 397,406

230 01-01-1901 Tiranë QAZIM VLADI 501,172

456 16-09-1996 Tiranë Rukije Shala 594,585

296 01-01-1901 Dibër Kol Dod Rica 199,950

221 26-12-1996 Dibër Shpresa Pisli 2,354,196

101 05-07-1996 Dibër Hike Çupi 284,840

106 05-07-1996 Dibër Liman Muriqi 1,544,680

287 30-09-1996 Dibër Luftim Lleshi 885,268

209 30-09-1996 Elbasan MEHMET STRINGA 4,264,943

915 01-01-1901 Fier 3,314,889

976 01-01-1901 Fier Sabri Kanani 9,806,990

916 01-01-1901 Fier Llazi Bani 2,860,167

1295 01-01-1901 Fier Sefret Ceka 3,631,572

699 01-01-1994 Fier Thoma Sauli

836 01-01-1901 Fier Gori Ristani 8,043,568

1231 01-01-1901 Fier Sadik Balla 5,965,170

36 11-05-1994 Dibër RIZA SHAHIN GJOKA 2,563,615

585 07-01-1997 Shkodër Zef Ndue Bisha

548 01-01-1901 Tiranë ADRIATIK CANI 4,614,400

34 13-12-1994 Fier Mustafa Kanda 621,146

227 01-01-1901 Fier Jashar Sehitaj 1,951,126

58 19-03-1996 Elbasan KAME DERMYSHI 2,702,747

59 19-03-1996 Elbasan NEFAIL DERMYSHI 4,214,464

61 28-06-1996 Elbasan SHEME ZADIA 300,341

60 28-06-1996 Elbasan ZARIF TOCILA 822,493

88 01-01-1996 Berat Engjell Qafa 2,798,475

145 01-01-1996 Berat Fejzi Kafexhiu 589,153

151 01-01-1994 Vlorë Ilia Baci

141 20-09-1996 Durrës Xhemal Lila 1,835,337

1 01-01-1998 Vlorë Zija  Robi

137 09-04-1998 Durrës  49,396

146 27-09-1996 Durrës Bedrie Koçi 378,751

85 28-06-1996 Durrës  1,223,907

117 28-06-1996 Durrës  2,406,449

49 04-03-1996 Berat Sadik Cekli

11 24-11-1993 Berat  877,391

220 21-03-1996 Berat Mehmet  Mekollari 7,002,224

220 21-03-1996 Berat Mehmet  Mekollari 645,895

218 01-04-1996 Berat Petref Luadhi 741,572

221 29-06-1996 Berat Bajame  Gjineci, Sabri  Gjineci 1,533,464

5394 30-12-2014 Gjirokastër Safete Hoxha 162,983

67 01-01-1996 Korçë Guri Dedo 726,632

459 12-02-1996 Korçë Vangjeli Cini, Violeta Cini 0

319 01-01-1996 Korçë Hasan Laushka 2,133,037

291 01-01-1996 Korçë Nazmi Karafili 499,502

220 01-01-1996 Korçë Kadri Hysenbegasi 104,581

218 30-09-1996 Korçë Namik Zenel Hysenbegasi 1,039,468

207 27-09-1996 Korçë Ilo Bice 131,148

267 30-12-1994 Korçë Margarita Pojanaku 0

332 01-01-1996 Korçë Lefteri Geri 374,257

285 01-01-1996 Korçë Ismail Hoxhallari 331,919

225 01-01-1996 Korçë Sheqere Olldashi 183,377

329 01-01-1996 Korçë Ida Kodra 2,538,200

253 01-01-1994 Korçë Spiro  Mile

210 01-01-1901 Lezhë Tahir Vokrri

708 01-01-1901 Tiranë Qazim Sula

1 01-01-1996 Vlorë Azbi  Kuçi 2,973,772

18 01-01-1996 Vlorë Maria Vruho 1,944,324

22 01-01-1996 Vlorë Merdali Merçani 108,202

10 01-01-1995 Vlorë Evgjeni  Çapo 3,043,311

602 01-01-1994 Vlorë Shefit Gace 460,800

13 01-01-1996 Vlorë Nuri Muço 440,054

1578 29-12-1995 Durrës Bedrije Dedej 7,087,608

330 01-01-1996 Korçë Kristavgji Kokoneshi 1,678,560

1715 13-11-1996 Durrës Besnik Duro -4,866,280

6 01-01-1996 Vlorë Llazar  Bitri 1,707,758

196 01-01-1997 Vlorë Vangjel  Karbunara 101,049

1789 30-09-1997 Durrës Vlash Grami 672,484

26 19-01-1998 Berat Murat  Toska 1,674,354

13 30-04-1998 Berat Refat Mehmet Peshtani 5,515,411

30 09-02-1998 Berat Muço Sadik Toska 187,476

23 30-12-1997 Berat Staver Mita 4,150,166

24 05-01-1998 Berat Fetah Muharrem Jaho 4,490,645

4 18-11-1997 Berat Hajdar Rasim Luari 480,497

47 02-04-1998 Berat  1,635,528

33 16-02-1998 Berat Olimbi Janaqi ( Nini ) 142,522

22 01-01-1998 Vlorë Haxheko Proi 4,310,800

202 12-03-1996 Tiranë TRASHEGIMTARET E SADIK DEMIRI 2,150,678

201 12-03-1996 Tiranë AGRON ARAPI 1,423,605

188 07-03-1998 Tiranë GEZIM, XHELADIN SARACI 1,105,350

379 28-06-1996 Tiranë NEBI ETJ SARAÇI 1,120,318

235 18-08-1998 Tiranë TRASHGIMTARET TRASHGIMTARET 845,636

338 27-08-1996 Tiranë XHEVDET ZHELEGU 1,336,656

293 20-06-1996 Tiranë Xhelal Barbullushi 9,066,341

359 04-05-1998 Tiranë LATIF, RIFAT ETJ MUÇA 493,500

412 28-06-1996 Tiranë Emijet Veizi 7,837,623

398 28-06-1996 Tiranë Nadire Stafa 1,471,835

416 05-08-1996 Tiranë Behare Karaboja 590,724

276 14-05-1996 Tiranë Ymer  Tatani 2,250,433

64 30-12-1994 Elbasan QANI GUZI 880,450

67 26-03-1996 Elbasan VEZIRE DUZHA 101,527

66 15-09-1996 Elbasan ALI HOXHA 697,409

68 11-09-1996 Elbasan PETRIT HOXHA 819,737

63 14-10-1996 Elbasan SALUSHE KOLA 845,890

48 01-01-1996 Berat Mihallaq Zallemi 627,136

222 12-02-1996 Berat ISA HALILAJ 355,145

223 26-06-1996 Berat Qamil Spahiu 352,666

225 20-07-1994 Berat Sali Musabelliu 210,305

224 27-06-1996 Berat Bari Otobashi 190,100

190 17-05-1994 Korçë Shëndet Shefqeti

177 01-01-1994 Korçë Perent Nazarko

281 26-08-1994 Korçë Josif  Kreka 

417 29-03-1996 Korçë Veiz Beqiri

418 01-01-1998 Korçë  420,360

360 31-08-1994 Korçë FASLLI VLLAMASI

240 07-05-1999 Lezhë Gjeto Ndoja 7,416,777

33 27-02-1996 Shkodër Haki Kastrati 3,286,115

590 05-05-1998 Shkodër Luk Brungaj 73,250

177 17-06-1996 Shkodër Brahim Idriz Boshnjaku 698,044

209 01-01-1901 Lezhë Hysen Shafloqi 17,117,325

25 16-01-1998 Berat Rushan Leshi 6,625,463

48 03-04-1998 Berat Fatime Seiti 346,981

28 26-01-1998 Berat Tofik Hysen Shuaipi 2,616,645

48 03-04-1998 Berat Avushe  Beqo  Metaj 604,609

955 14-04-1998 Korçë Alfred Kalo 1,310,504

568 28-06-1996 Korçë Rexhep Tahirllari 324,983

951 23-09-1997 Korçë Zenel Fejzullai 5,138,400

41 23-03-1998 Berat Spiro Naun Golemi 7,685,744

38 05-03-1998 Berat Neshat Hoxhallari 768,423

34 24-02-1998 Berat Hysni Pulaka 81,643

40 18-03-1998 Berat Vangjel Petraq Pambuku 2,151,585
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37 02-03-1998 Berat Evuargji Jani Qirko ( Nika ) 535,842

36 27-02-1998 Berat Stavrini Zoi Stefa 2,109,524

32 12-02-1998 Berat Abaz Halil Muçollari 632,730

39 19-04-1996 Elbasan KUJTIM GJOLENA 3,678,952

332 27-10-1999 Elbasan SOKRAT GEGA 7,074,743

571 01-01-1901 Fier Mikail Goga -63,256,700

596 01-01-1996 Vlorë Jashar Kondi 494,340

501 01-01-1995 Vlorë Islam Gace 155,520

89 01-01-1996 Berat SHABAN POLOVINA 171,909

5439 30-12-2014 Gjirokastër Kasem Tahiri

192 27-12-1996 Tiranë FERIT MASHA 65,616

308 13-09-1996 Tiranë JONUZ SEFERI 1,174,746

364 01-01-1901 Tiranë Hamdi Xhaja 1,111,247

228 11-12-1996 Berat  336,776

228 11-12-1996 Berat  

226 09-12-1994 Berat  

226 09-12-1994 Berat  387,954

225 20-07-1994 Berat Sali Musabelliu

227 28-06-1996 Berat Hekuran  Shahini 145,142

227 28-06-1996 Berat Hekuran  Shahini 203,902

5399 30-12-2014 Gjirokastër Tefik Garaj

164 01-01-1996 Korçë Syria Osmani 659,264

431 01-01-1901 Korçë  

452 09-10-1996 Korçë Fitim Balla

435 20-06-1996 Korçë Enver Gedaj

5398 30-12-2014 Gjirokastër Hajrie  Lolaj 48,381

104 01-01-1901 Dibër Abduraman Civuli 33,480

220 30-09-1996 Elbasan RAPUSH KYÇYKU 61,534

562 31-08-1994 Elbasan IBRAHIM KOTORRI 1,488,677

411 31-08-1994 Elbasan HYSNI DEDE 2,539,992

24 31-08-1994 Elbasan  1,476,582

5400 30-12-2014 Gjirokastër Xhevat Kapaj 2,474,043

1468 11-09-1996 Korçë  1,020,000

1464 01-01-1901 Korçë Petraq Papapetro -31,075,919

1473 16-09-1996 Korçë Diana Lluka -84,340,600

1634 16-09-1997 Korçë Tomorr Likollari

1474 16-09-1996 Korçë  

1417 17-07-1996 Korçë Gaqo  Gjançi

1527 30-09-1996 Korçë  1,025,000

1342 25-04-1996 Korçë  -73,568,251

910 05-04-1994 Durrës Esat Hafizi

4 20-02-1998 Fier Aqif Çela 5,369,000

1551 01-01-1901 Korçë Sotiraq  Kajno -123,140,200

5401 30-12-2014 Gjirokastër Halil Hoxha

110 10-05-1996 Shkodër Kole Marku 1,015,997

120 11-02-1996 Shkodër Prend Ndue Pistja 2,322,278

118 07-06-1993 Elbasan Habibe Balla (Karamuça) 250,749

136 10-05-1996 Elbasan REXHEP ELEZI 369,576

46 21-03-1996 Elbasan Anife Allushi 277,585

15 01-01-1998 Vlorë Karallamb Kiço 70,800,000

108 01-01-1996 Berat Shefqet  Selenica 7,604,857

16 21-12-1994 Berat Thimi Kurizo 1,412,901

76 15-03-1996 Berat Sabri Krasi 3,504,856

111 30-03-1994 Dibër ABDI PEPA 677,331

53 24-04-1998 Berat ISLAM HIMA 687,703

68 28-04-1998 Berat Kristaq Joti Kule 229,658

72 29-04-1998 Berat Xhelal Halim Hoxha 1,561,112

35 25-02-1998 Berat Nasi Kozma Mata 6,809,295

5402 30-12-2014 Gjirokastër Arben  Ramaj 65,314

172 01-01-1996 Korçë Klementina Sevo

466 01-01-1998 Korçë  

154 01-01-1996 Korçë Agim, Bardhyl Burimi 12,482,250

99 01-01-1994 Korçë Zembere Vasha

220 13-07-1994 Korçë Djana Gjoni

309 14-02-1994 Tiranë Bislim Krasniqi 3,163,335

209 19-03-1995 Tiranë  

301 20-01-1997 Tiranë KRISTAQ XHOXHI

351 25-02-1998 Tiranë YMER GJINI 5,160,000

192 11-03-1996 Tiranë FATIME KUCUKU (KURTI) 1,210,730

185 12-06-1998 Tiranë Bilal Caca, Durim Caca, Haki Caca, Ike Caca, Kapllan Caca, 

550 01-01-1901 Tiranë Andon Popi, Dina Popi, Lefta Popi 2,196,890

537 14-08-1996 Tiranë Ismail Sedja 941,018

1647 17-02-1998 Korçë Pandi Gjika -27,722,100

1433 06-08-1996 Korçë Guri Kotnani -18,153,300

20 12-06-1998 Shkodër Riza Hoxha -301,500

193 20-06-1996 Shkodër Llesh Simon Hila 449,034

370 31-08-1994 Shkodër Bademe  Bajram  Kodra 206,828

335 28-06-1996 Shkodër Brahim Zaganjori 95,250

379 30-09-1994 Shkodër Halil Dashi Duli 2,818,030

228 26-06-1996 Shkodër Ndoc Bufli 465,363

396 20-09-1996 Shkodër Sait Ahmet Basha 2,753,926

3 23-04-1998 Shkodër Abdulla Lika 617,048

278 29-07-1996 Tiranë BAJRAM ELEZI -556,480

5705 30-12-2014 Gjirokastër Sami Rushiti 2,505,119

249 25-09-1996 Dibër BEQIR ALIA 434,135

87 01-01-1996 Fier Hetem Muk 1,644,947

91 01-01-1996 Fier Shamit Mahmutaj 2,515,802

92 01-01-1996 Fier Xhevat Beqiraj

231 22-07-1996 Dibër PAL DACI 556,322

172 10-07-1996 Dibër FERIT VESEL DEDOLLI 734,386

153 08-07-1996 Dibër ABDI SHAHINI 1,650,292

104 05-07-1996 Dibër ABAZ SHAHINI 920,005

271 30-09-1996 Dibër XHEMAL STAFA (NDREU) 827,372

316 25-05-1998 Dibër GEG GJERGJI 499,532

117 05-07-1998 Dibër NDUE ELEZI 194,733

190 15-07-1996 Dibër SHAQIR LLESHI 278,114

59 18-06-1996 Dibër AFRIM SATA 1,515,491

209 26-07-1996 Dibër BUSHE DEDJA 411,418

71 03-07-1996 Dibër IZET COLLAKU 481,419

168 10-04-1996 Dibër BAJRAM VANI 792,220

12 08-03-1996 Shkodër Nike Zefi 332,094

21 04-06-1996 Shkodër Zef Manushi 232,681

114 23-09-1996 Shkodër Nikolle Zef Gjoni 137,507

7 27-12-1996 Shkodër Marije Koleci 82,860

19 28-03-1996 Shkodër Muhamet Cenaj 304,296

16 25-03-1996 Shkodër Zeqir Hajdar Kasemi 307,774

344 01-01-1996 Vlorë Fatmir Mehmeti 187,266

314 22-04-1998 Dibër Skënder Farrici 193,609

246 24-09-1996 Dibër Lek Ndue Frroku 2,661,322

31 01-01-1996 Vlorë Ilir Xhelili

460 01-01-1998 Korçë Zafer Ypi

401 01-01-1901 Korçë Bajram  Mallo 54,498

428 18-05-1996 Korçë Evgjeni Kosta, Ollga Kosta

216 13-07-1994 Korçë ALI CENKO

447 26-09-1996 Korçë XHEVAT LAME

129 26-06-1995 Tiranë HAJDAR, SHABAN LILAMANI 3,039,947

359 26-08-1994 Tiranë Mustafa Rrokja 1,422,925

25 03-12-1994 Tiranë Jani Filja, Jorgji Filja, Justin Filja, Saveta Fi 335,309

13 28-10-1996 Vlorë Gafur Muço

120 01-01-1996 Elbasan MEXHIT TOSKU 0

233/1 21-06-1996 Berat Muharrem Hoxha 577,531

229 03-10-1995 Berat ISMAIL HOXHA 5,872,056

230 24-06-1996 Berat Ali  Ismaili 727,980

231 28-06-1996 Berat Asllan Zylyftari 69,003

381 01-01-1994 Gjirokastër Nase Guga 236,652

235 15-03-1996 Berat Petrit Caka

235 15-03-1996 Berat Petrit Caka 1,035,187

232 25-03-1996 Berat  2,420,703

468 01-01-1994 Gjirokastër Mina Kocaqi 0

131 01-01-1993 Gjirokastër Idriz Kurti

333 01-01-1994 Gjirokastër Fuat Baco

151 25-06-1996 Korçë Anxheli Qeleshi 204,258

10 16-01-1996 Korçë Njazi Neshat Lumi 2,831,033

149 17-04-1996 Tiranë HAMIT BRAMA 1,408,108

19 01-01-1901 Tiranë YMER TUFA 433,159

70 30-12-1994 Elbasan HAXHI XHEKA 119,712

69 28-06-1996 Elbasan QAMIL CEKREZI 1,674,407

368 30-12-1994 Fier  1,142,996

44 30-03-1998 Berat Qemal Mustafa Isufi 1,034,140

132 01-01-1901 Lezhë Pron Jera

81 30-04-1998 Berat Ali Osman Coraj 3,423,320

113 28-06-1996 Durrës Veir  Parruca 1,040,308

155 30-09-1996 Durrës Ali Pupriqi, Sabrije Pupriqi, Zyhra Pupriqi 1,705,435

91 10-05-1998 Berat Jani Andrea Heqimi 485,320

92 30-04-1998 Berat Riza Agollari 412,446

140 20-09-1996 Durrës  759,276

187 30-09-1996 Elbasan MURAT SHKALLA 

24 15-04-1998 Fier Llazi Bani 10,500,000

23 01-01-1998 Fier  10,500,000

546 01-01-1901 Fier Petref Hoxha 3,701,703

1454 01-01-1997 Fier Enver Kapaj

264 01-01-1901 Fier Todi Gjeçi 5,600,217

1376 01-01-1901 Fier Llazi Mile 1,360,710

904 01-01-1901 Fier Ramiz Halili 1,904,994

664 01-01-1901 Fier Zoi Ziu 4,724,385

662 05-07-1995 Fier Uani Ziu 4,715,178

663 03-06-1995 Fier Nasi Ziu 3,721,279

855 11-04-1996 Fier Idriz Bushi 1,952,197

542 17-02-1995 Fier Xhelal Zeka 2,751,658

868 03-05-1996 Fier Behar Duka 40,729,558

42 20-12-1994 Fier Islam Hoxha 10,138,330

968 01-01-1901 Fier Razim Xhulaj 2,470,560

573 01-01-1901 Fier Sabri Kanani 4,842,000

494 01-01-1901 Fier Rexhep Myrtaj 4,886,461

1013 27-06-1996 Fier Agim Rapushi 7,169,551

462 01-01-1901 Fier Gore Kërri 423,332

643 01-01-1994 Fier Pandeli Morina 8,471,440

336 01-01-1994 Fier Jani Rrapushi 7,718,200

759 03-05-1996 Fier Kongres Bitri

700 29-12-1994 Fier Todi Filipi -123,869,341

344 07-05-1998 Tiranë EDUARD ÇULLHAJ -25,449,856

48 01-01-1998 Vlorë Angjeliqi Bagucës 4,849,650

29 10-06-1996 Fier Sofije Nushi 10,500,000

792 01-01-1901 Fier Vitori Komini (Çala) -144,402

921 01-01-1901 Fier Nazmi Rakipi 2,462,079

97 14-04-1998 Elbasan IBRAHIM HAXHIHYSEN

43 01-01-1998 Fier Nuri Koci 8,736,000

16 01-01-1998 Fier Petrit Toli 8,327,220

10 08-02-1995 Shkodër Raze Sulejman Hyseni 40,707

22 28-06-1993 Shkodër Mynever Kasemi 70,953

23 01-01-1901 Shkodër Sulejman Abdulla Gania 295,738

13 20-12-1994 Shkodër Lule Sin Marku 154,162

14 19-07-1996 Shkodër Xhemile Kasemi 161,225

1 30-03-1998 Shkodër Smajl Xhabija 3,532,065

89 01-01-1901 Gjirokastër Arzihane Mino Muharremi 254,546

85 01-01-1998 Gjirokastër Hajri Llaka, Sose Mertiri 315,741

86 01-01-1998 Gjirokastër Brahim Hajdar Hyseni 324,358

87 01-01-1998 Gjirokastër Muharrem Lamaj 227,108

88 01-01-1998 Gjirokastër Gjysho  Lamaj 132,128

296 01-01-1994 Korçë Xhemil Zgjani 698,696

221 01-01-1996 Korçë Argjerim Kadilli -4,733,714

248 03-02-2002 Korçë Lytfi Kadilli

284 01-01-1996 Korçë Enver Hoxhallari 793,417

281 01-01-1996 Korçë  225,190

8 01-01-1996 Korçë  211,625

118/51 01-01-1994 Korçë Mereme Selko

9 01-01-1998 Korçë Arefi Shaho

153 28-03-1994 Korçë Aleksander Tavanxhi 1,333,406

204 08-07-1994 Korçë Astrit Shaho 13,082,277

363 01-01-1996 Korçë Tatjana Starova 807,818

441 27-09-1996 Shkodër Rexhep Kimca 157,871

38 01-01-1998 Vlorë Bashkim Besho 3,664,180

62 01-01-1998 Vlorë Zhuli Kohen

344 01-01-1996 Korçë Maliq Krasta 503,536

239 05-10-1996 Berat Isuf Çipi 3,115,868

238 20-03-1996 Berat Feim Lame 411,602

241 07-04-1996 Berat  

241 07-04-1996 Berat  347,392

237 01-08-1996 Berat Sokol  Çela 3,333,932

237 01-08-1996 Berat Sokol  Çela 664,718

236 09-04-1996 Berat Zyfer Avdiasi

90 01-01-1998 Gjirokastër Rexhai  Faik  Shehu 1,911,065

93 01-01-1998 Gjirokastër Kaso Hysen Duraj, Nuri Hysen Duraj 3,552,089

91 01-01-1998 Gjirokastër 105,798

69 01-01-1901 Lezhë Pashke Kolici -3,414,000

91 01-01-1996 Gjirokastër Faslli  Sulo  Shehaj 1,633,238

240 23-11-1994 Berat  425,481

29 29-08-1994 Dibër GJOK DUKAGJINI 2,610,263

228 09-07-1996 Dibër ARTUR BALLABANI 367,880

233 31-07-1996 Dibër Tushe Gjasta 155,766

213 05-08-1996 Dibër Hasan Xhaferri 971,240

16 30-03-1994 Dibër NAIM MEZIRI 275,423

207 22-07-1993 Dibër BESIM VOKERR SALIA 172,348

38 16-01-1995 Dibër Mehmet Brahimlika 2,425,299

204 18-03-1996 Dibër AVNI CELA 5,022,317

199 13-07-1995 Dibër DRITA ÇELA 3,249,734

36 15-12-1994 Dibër VELI CAKONI 1,085,707

315 27-04-1998 Dibër AGRON TERZIU 206,789

230 09-09-1996 Dibër SHKURT XHETANI 712,775

922 26-11-1997 Durrës Fatime Bulku 4,245,960

237 01-01-1901 Dibër Kol Gjini 460,995

236 20-09-1996 Dibër Pal Gjini 1,973,229

222 03-01-1997 Dibër Ramazan Spahiu -3,855,398

223 08-01-1997 Dibër Elvira Zogu

77 30-04-1998 Berat Përparim  Mahmutaj 1,353,348

42 24-03-1998 Berat Dervish Avdyl Doko 3,197,923

43 24-03-1998 Berat Avdyl Doko 3,180,531

70 29-04-1998 Berat Zoi Jorgaq Dhima 854,765

97 30-04-1998 Berat Elida Koli Kuqali ( Zhuka ) 429,759

49 15-04-1998 Berat Ali Isuf Tato 1,959,088

65/11 01-01-1998 Vlorë Andon Qurku 0

109 01-01-1998 Berat Myrteza Shaban Hoxha 706,263

243 25-06-1996 Berat Reshat  Hebibasi

245 01-01-1901 Berat Hane Shkembi 488,568

244 30-03-1995 Berat  1,595,324

244 30-03-1995 Berat  1,107,172

242 10-03-1996 Berat  492,384

242 10-03-1996 Berat  1,038,623

96 01-01-1998 Gjirokastër 917,519

95 01-01-1998 Gjirokastër 104,939

94 01-01-1998 Gjirokastër 0

98 01-01-1998 Gjirokastër Hasan  Kondaj 393,236

5409 30-12-2014 Gjirokastër Feim Zaçe 2,553,657

97 01-01-1998 Gjirokastër Muharrem  Canaj 1,246,347

99 01-01-1998 Gjirokastër Qamile Brahim Bilaj 117,341

320 31-05-1996 Korçë Zarife Jahollari 540,707

1511 01-01-1901 Korçë Kujtim Pepelloshi

110 05-04-1996 Shkodër Avdi Neziri 2,080,322

42 05-03-1996 Shkodër Riza Ymeri 430,836

394 18-11-1993 Shkodër Hashim Nehani 3,300,210

100 01-01-1998 Gjirokastër Deko Tusha 243,268

101 01-01-1998 Gjirokastër Hasime Ballajxhiaj 512,033

80 01-01-1996 Elbasan Bashkim Çela 780,121

112 01-01-1901 Dibër Aziz  Lokja 853,000

102 01-01-1998 Gjirokastër Muhamet Bedo Fejzo 1,870,613

243 01-07-1966 Tiranë BAJRAM GJELDIU 62,564

20 08-02-1996 Tiranë DELI KARAJ 155,630

77 07-06-1995 Fier Adem Brahimaj 886,291
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69 26-07-1995 Fier Ramadan Mahmutaj 132,944

119 01-01-1996 Fier Trashgimtaret 757,114

679 04-05-1998 Gjirokastër Kristaq Zisi

205 01-01-1996 Gjirokastër Shahin  Lame 381,598

252 01-01-1996 Gjirokastër Xhafer Telhaj 429,297

360 01-01-1901 Tiranë VANGJEL, LEFTERI STEFA 407,832

86 14-03-1995 Tiranë SUZANA, FREDERIK IRENA GJERGA 422,219

299 24-06-1996 Tiranë RIFAT ZHELEGU 583,921

228 15-03-1996 Tiranë 1,282,045

341 27-06-1995 Tiranë Lumturije Turra (Kalaja), Myrvete Turra (K 1,510,080

119 18-08-1995 Tiranë FERHAT ETJ RUBIKU 1,369,058

365 29-05-1998 Tiranë BANUSH, RIFAT ETJ LEKA 3,193,274

430 01-01-1901 Tiranë Sulejman Kezi 7,816,208

471 20-09-1996 Tiranë Xhemal Gosa 184,182

478 25-09-1995 Tiranë Halit Copa 571,396

268 11-04-1996 Tiranë Vasip Lopa 15,334,400

960 17-06-1998 Korçë Estref Agolli 0

6Q 15-06-1998 Shkodër Sokol Halil Kosova

213 01-01-1996 Elbasan FERASETE LLUCA 863,211

123 01-01-1996 Elbasan  2,432,869

104 01-01-1996 Elbasan OSMAN BICA 1,077,090

217 01-01-1901 Tiranë VATH HIDA 1,584,369

288 26-08-2008 Tiranë XHUMA LAKASI 2,824,569

46 26-03-1996 Dibër NAIM RAMADAN TASHA 143,138

277 01-01-1994 Korçë Çaush Kalia 181,631

222 01-01-1997 Elbasan Fiqiri Karina 6,939,537

236 01-01-1901 Gjirokastër Arben Saqellari 224,000

208 01-01-1996 Gjirokastër Skender Manko 192,835

237 01-01-1996 Gjirokastër Llazar Dhonato 448,377

257 01-01-1901 Gjirokastër Athanas Bezhani 1,784,892

103 01-01-1998 Gjirokastër Petref  Baka 569,153

104 01-01-1998 Gjirokastër Tefik  Bako 593,384

105 01-01-1998 Gjirokastër Novruz  Likurti 170,288

324 05-06-1996 Korçë Ismail Cenko 4,300,000

317 31-05-1996 Korçë Marika Tasho 8,750,000

325 05-06-1996 Korçë Irini Kote 2,099,311

332 06-06-1996 Korçë Demirali Kananllari 620,878

330 06-06-1996 Korçë Hajder Muslli 192,076

321 04-06-1996 Korçë Rexhep Hoxha 291,267

319 31-05-1996 Korçë Theofan Tili 3,378,939

322 04-06-1996 Korçë Thanas Petro 7,840,000

337 10-06-1996 Korçë Vasilika Rroko 64,233

333 07-06-1996 Korçë Emin Kulla 515,711

74 30-04-1998 Berat Rrapush  Neim Berxheshta 3,171,722

63 28-04-1998 Berat Misiri Ramadan Zere 3,406,566

54 24-04-1998 Berat Maksim Ramiz Petritaj 1,536,429

82 30-04-1998 Berat Spiro  Kristo  Gjika 986,691

106 20-05-1998 Berat Livan Ibrahim Leshi 41,024,849

95 20-05-1998 Berat Qazim Zete Torba 1,394,524

66 28-04-1998 Berat Qemal Adem Skëndo 1,013,003

57 27-04-1998 Berat Myslim Idriz Balla 1,994,155

80 30-04-1998 Berat Adem Halil Galla Kosove 6,510,240

94 19-05-1998 Berat Isuf Qazim Dervishi 2,298,822

52 23-04-1998 Berat Avdyl Jemin Komshiu 171,719

96 22-05-1998 Berat Luan Mehmet Jaupi 373,904

67 01-01-1998 Berat Xhemile Skëndaj 618,327

62 28-04-1998 Berat Lamçe  Koçi 1,564,550

28 30-12-1994 Berat Avdulla Bega 357,748

106 01-01-1996 Berat Ibrahim  Skuro 270,042

32 14-03-1996 Elbasan NAZIF HASAN ZHARRI 96,415

178 01-01-1996 Elbasan Rifat  Leka

118 28-06-1996 Durrës Muharrem  Hoxha 2,157,704

97 28-06-1996 Durrës Hajrie Lila, Hamide Caca, Islam Lila 1,803,393

92 28-06-1998 Durrës  1,609,260

231 16-06-1994 Durrës Bajram Kertyta 340,935

307 29-09-1994 Durrës  

51 01-01-1996 Elbasan Shaqir Çela 3,437,456

93 31-08-1994 Elbasan PETRIT SALLUFI -34,784,374

368 22-06-1998 Tiranë NETI, DESHIRA, LIDE, BASHKIM, BU 2,424,511

360 05-05-1998 Tiranë DASHAMIR E REMZI CURRI 3,423,903

200 21-02-1996 Tiranë IDRIZ ALI HASA -4,986,911

380 30-08-1994 Tiranë IBRAHIM ETJ ÇELA 123,920

157 20-06-1996 Tiranë HAXHI GRORI 329,282

328 18-08-1994 Tiranë Shkurt Kerçuku 2,438,901

244 08-04-1994 Tiranë Hajdar Loshi 266,428

403 31-08-1994 Tiranë Sami Gjoci

33 01-01-1995 Elbasan Rrahman  Lila 6,677,189

7 01-01-1996 Korçë Napolon Hasanaj

665 12-06-1995 Fier Fatos Hoxha 1,596,401

528 01-01-1901 Fier Shpëtim Hoxha 8,394,070

1161 02-07-1996 Fier Hoxhi Tafa 5,631,642

844 01-01-1901 Fier Sotir Shkurti 1,712,573

1468 01-01-1998 Fier Xhemal Abazi 938,607

1202 01-01-1901 Fier Rustem Prenika 1,458,595

832 01-01-1901 Fier Koçi Petani 5,495,005

946 01-01-1901 Fier Arqile Hena 6,700,518

661 05-06-1995 Fier Marsi Ziu 3,432,546

202 01-01-1901 Fier Servet Kumanaku 7,893,116

192 27-12-1994 Fier Llaqi Jano 6,509,009

879 13-05-1996 Fier Nadire Sejfije 603,170

942 01-01-1901 Fier Hariz Metaj 6,715,530

11 01-01-1901 Fier  3,212,806

974 01-01-1901 Fier Llambi Prifti 2,158,796

1264 01-01-1901 Fier Yzeir Buzi 2,645,422

1348 01-01-1901 Fier Brahim Rrapushaj 1,883,492

1322 01-01-1901 Fier Nikolla Dhima 2,988,223

243 01-01-1994 Fier Jonuz Bufaraku 7,318,222

1006 26-06-1996 Fier Nasi Mone 3,908,579

519 01-01-1901 Fier Fuat Resuli 3,939,072

1456 01-01-1997 Fier Kadri Resuli 6,374,603

43 01-06-2006 Berat Njazi Hysni Drita

245 13-06-1996 Berat HYSNI BEJKO 316,111

245 13-06-1996 Berat HYSNI BEJKO

246 06-03-1996 Berat Ferdi Pellumbi

246 06-03-1996 Berat Ferdi Pellumbi 2,621,083

63 13-05-1994 Berat Hamza  Çuedari 1,510,157

198 01-01-1996 Korçë Nastasi Papadhami 548,762

311 29-12-1994 Fier Jani Rrapushi 13,786,752

617 06-04-1995 Fier Isuf Metani 4,062,436

964 24-06-1996 Fier Sami Ceka 1,599,756

566 01-01-1901 Fier Kadri Resuli 4,438,842

675 01-01-1998 Gjirokastër Spiro Kallo 171,000

345 19-05-1994 Gjirokastër Nuredin Aliko

72 01-01-1901 Lezhë Dilaver Babaj

115 01-01-1901 Lezhë Hava Haxhi Sula 1,045,500

4 01-01-1901 Durrës Zenel Dedja -1,212,323

121 01-01-1996 Vlorë Sali Bajrami 369,426

921 05-04-1994 Durrës Elizabeta Gjini 3,991,254

9 01-01-1998 Vlorë Elsa Shehaj

716 01-01-1901 Durrës Zenel ,Rexhep Dedja

68 03-04-1995 Tiranë HYSEN TAFA 1,130,616

290 19-06-1996 Tiranë MEXHIT SULA 894,600

234/359 01-01-1901 Tiranë 1,057,597

215 28-06-1996 Tiranë MERSIN HARIZI 2,907,567

7 01-01-1997 Berat Eval Nuri 269,440

59 27-04-1998 Berat Themistokli Toku Salepi 2,186,564

79 30-04-1998 Berat Halim Mehmet Rrapaj 806,506

103 27-05-1998 Berat Zoi  Llambi  Bushi 527,621

87 30-04-1998 Berat Jani Mihal Devole 941,604

51 23-04-1998 Berat Nikodhim  Kozma  Bushi 527,621

100 27-05-1998 Berat Hekuran Haxhi Rama 700,982

101 27-05-1998 Berat Fatime Rexhep Veleshnja 96,613

111 25-06-1998 Berat Dervish Goni Hoxha 1,360,979

17 08-12-1997 Berat Myqerem Fejzi Balla 3,427,312

84 30-04-1998 Berat Nazike Kadiu 2,459,090

20 01-01-1998 Fier Sali Lika 0

23 01-01-1998 Fier Petrit Çela

26 01-01-1998 Fier Liri Gega

25 01-01-1998 Fier Daut Poçi

26 01-01-1998 Fier Ziko Haxhiu 1,391,914

17 01-01-1998 Fier Sabri Pupe 4,043,585

5408 30-12-2014 Gjirokastër Arshi  Muçopataj

248 28-03-1996 Berat Liri  Shahini 423,981

247 19-01-1996 Berat Agim  Shahini 1,399,137

23 01-01-1901 Dibër LEFKO POPI 4,324

181 01-01-1901 Dibër RAMAZAN DEMIRI 1,050,896

202 01-01-1996 Korçë VIKA LAKRORI 304,701

320 28-06-1996 Shkodër Zoe Vuksani 1,714,768

1819 15-06-1998 Durrës Mustafa Llani 1,442,073

121 01-01-1901 Dibër Ismail Lazri 353,050

20 01-01-1901 Dibër Besnik Loca 1,364,800

24 08-02-1996 Tiranë SHATELI SELMAN 923,930

305 01-01-1901 Tiranë SINANI 211,991

33 01-01-1901 Tiranë ARISTIDH LEKA 1,328,474

41 20-03-1995 Lezhë Preng Dod Skandaj 2,638,104

91 26-08-1996 Lezhë Pjeter Gjin Paloka 3,094,629

505 01-01-1901 Fier Jashar Boriçi 2,009,984

60 27-04-1998 Berat Tomorr Kalem Zogu 350,491

83 30-04-1998 Berat Vasil Dud Haxhistasa 339,185

75 30-04-1998 Berat  4,565,625

55 27-06-1996 Dibër FAIN HASAN KROSI 14,546

51 02-02-1996 Dibër HAJREDIN GJOKA 1,577,837

78 30-04-1998 Berat Minushe Qazim Plaka 975,156

86 30-04-1998 Berat Karmen Milto Papastefani 904,069

46 01-04-1998 Berat Aberi Haki Allajbeu 495,665

50 17-04-1998 Berat Haxhi  Muçogllava 2,571,963

69 29-04-1998 Berat Dhimiter Kici Dinaku 4,529,452

107 01-06-1998 Berat Floresha Haxhi Qalliu 2,660,088

118 06-07-1998 Berat Ramadan Himaj 992,562

93 19-05-1998 Berat Hatixhe  Shaban  Myftiu 1,126,941

73 29-04-1998 Berat Sherif  Basha 663,923

116 03-07-1998 Berat Mynyvere  Sharavolli 228,243

48 25-04-1996 Dibër Sami Bici 400,112

76 30-04-1998 Berat Telemak Palush Xheblati 260,434

117 22-06-2000 Berat Xhemil Hoxha 3,249,108

40 01-01-1998 Kukës Rame Halil Musaj 126,566

1088 01-01-1901 Durrës Shuaip Buzo 1,283,385

80 01-01-1996 Elbasan HEKURAN SEIT KOLA 48,954

302 29-08-1996 Tiranë 438,585

25 01-01-1901 Tiranë  542,931

580/4 01-01-1998 Vlorë Stavro Mathjo 160,512

572 30-12-1994 Elbasan REXHEP PENI -71,125,504

250 25-01-1996 Berat Engjëll  Satka 376,919

250 25-01-1996 Berat Engjëll  Satka 78,389

251 19-04-1994 Berat Halit  Bakiu 270,288

251/1 19-04-1996 Berat Agron  Çuedari 974,944

251/1 19-04-1996 Berat Agron  Çuedari 1,758,736

353 01-01-1901 Korçë Shefqet Duka 857,203

349 01-01-1996 Korçë Fiqiri Palla

156 01-01-1996 Korçë Mexhit  Turka 392,079

73 01-01-1996 Korçë Muharem Krasta 327,426

17 01-01-1996 Korçë Namik  Bardhi 769,296

45 27-06-1996 Korçë Kolo Mato

78 01-01-1994 Korçë Besim Biçaku

527/3 01-01-1998 Vlorë Vasil Mako 281,600

101 01-01-1996 Korçë Narjek  Mile

9 01-01-1998 Korçë Hysen  Shkullaku 139,784

30 15-10-1997 Fier Bilal Haziraj 150,749

41 21-02-1997 Fier Reshat Canaj 14,604

56 30-09-1996 Fier Faik Dautaj 913,004

60 01-01-1994 Fier Bilal Harizaj 914,739

20 01-01-1996 Fier Lutfie,Veli,Shyqyri Hanaj 870,115

45 28-06-1996 Dibër BILAL VESEL SALKU 72,980

99 01-01-1995 Fier Rauf Ferhataj 5,795,147

203 29-09-2007 Lezhë Bashkim Muslia

206 01-01-1996 Elbasan Haxhi Tabaku 6,784,198

516 11-05-1998 Shkodër Dhurata Lohja 1,762,505

515 11-05-1998 Shkodër Qemal Lohja 1,647,559

97 01-01-1996 Berat Andon Myzeqari 5,325,829

574 01-01-1901 Fier Koçi Mine 5,378,215

9 23-11-1997 Berat Hamit Shaban Kanani 58,415

364 31-08-1994 Elbasan  369,837

73 30-12-1994 Elbasan SULO LILA 613,265

76 30-12-1994 Elbasan BELUL ZAIMI 1,053,163

737 10-03-1994 Elbasan FETA BIZA 60,300

75 16-06-1994 Elbasan JONUZ PECI 744,306

71 30-12-1994 Elbasan SERVET KOCIA 541,000

655 31-08-1994 Elbasan SHERIFE SADIKU 263,810

72 21-01-1997 Elbasan SHINAFRET SADIKU 272,604

649 31-08-1994 Elbasan SALI LEKA 2,160,733

77 30-12-1994 Elbasan SALI LEKA 683,347

74 28-06-1996 Elbasan METE KOCI 408,419

509 31-08-1994 Elbasan SALI DAJA 502,496

689 31-08-1994 Elbasan Ramadan Qosja 929,115

698 31-08-1994 Elbasan HAJDIN MIRAKA 866,806

113 25-06-1998 Berat Beqir Ymer Qypi 352,964

27 23-01-1998 Berat Staver Kostandin Çomeni 3,390,906

89 30-04-1998 Berat Veli Fejzi Hoxha 400,728

108 05-06-1998 Berat Skënder Muhamet Salillari 2,674,472

55 24-04-1998 Berat  Fatime   Ibrahim Samundja 3,264,654

55 24-04-1998 Berat  Fatime   Ibrahim Samundja 1,599,351

120 16-07-1998 Berat Engjellar Llazar Ziu 923,336

45 31-03-1998 Berat Dilaver Sherif Gjeçi 1,144,231

14 01-01-1998 Berat Myftinia Berat

99 27-05-1998 Berat Xhaferr  Duro 4,027,820

58 27-04-1998 Berat HAZIS HAZIZI 2,072,488

44 01-01-1901 Fier Zani Lengu 6,682,192

662 01-01-1994 Fier Serafin Guxho 7,474,800

794 01-01-1901 Fier Kalije Pecuku

233 26-03-1996 Berat Skender Dollani 100,499

30 01-01-1998 Fier Faik Toshkezi 215,068

252 27-06-1996 Berat Reshat  Braçe 1,399,137

252 27-06-1996 Berat Reshat  Braçe 871,281

2 01-01-1993 Berat MUSTAFA LULAJ 5,439,017

909 01-01-1901 Fier Jonuz Kanani 5,876,377

285 01-01-1994 Fier Aristir Tanku 1,191,368

231 13-12-1994 Fier Petraq Toska 4,406,262

1381 01-01-1901 Fier Merushe Yzeiraj Banaj 819,948

1128 28-06-1996 Fier Lami Mone

1366 01-01-1901 Fier Petraq Bufi 3,338,797

555 03-01-1995 Fier Muharrem Saliaj 4,326,406

185 28-12-1994 Fier Vangjel Papa 1,622,434

335 29-12-1994 Fier Ali Balla 2,205,736

1349 01-01-1901 Fier Vangjel Prifti 5,332,726

1327 01-01-1901 Fier Vasil Prifti 3,904,331

744 01-01-1901 Fier Andon Xhaho 1,037,105

762 17-01-1996 Fier Hysen Myftari 966,520

114 22-12-1994 Fier Tosi Stefa 560,597

973 01-01-1901 Fier Sefer Metaj 4,023,789

172/A 01-01-1994 Gjirokastër Kristina Kapsalidhi

90 01-01-1998 Gjirokastër Mihal Kalluci -740,470

25 20-09-1996 Kukës Tahir Ali Gera 903,770

200 24-03-1994 Kukës Hajdar Mustaf Cengu -15,199,992

32 30-07-1998 Kukës Fasli Halil Duraku 809,584

79 25-08-1996 Kukës Qemal Petku 3,043,800

42 01-01-1998 Kukës Isuf Mic Kolmaka

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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Komisioneri Hahn: Hapi tjetër, normalizimi i plotë nga të dyja palët

Ndryshimi i dialogut të Brukselit
kthen procesin e marrëveshjes

Ngërçi gjeopolitik i Ballkanit, s'mjafton ndërhyrja e SHBA-ve
Një ndryshim i forma

tit të dialogut
ndërmjet Kosovës

dhe Serbisë në Bruksel do ta
kthente procesin prapa,
vlerësojnë njohësit e zhvil-
limeve politike në Kosovë.
Dialogu i deritashëm në
Bruksel, për formatin e të
cilit që në fillim ishin pajtu-
ar të dyja vendet, është zh-
villuar me lehtësimin e
Bashkimit Evropian dhe me
mbështetjen e fuqishme nga
Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Por së fundmi, për
liderët e Kosovës, roli i Sh-
teteve të Bashkuara të
Amerikës në këtë dialog ësh-
të vlerësuar i pamjaf-
tueshëm. Presidenti i Kos-
ovës, Hashim Thaçi dhe
kryeministri i vendit, Ra-
mush Haradinaj kanë
kërkuar përfshirjen aktive të
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës në dialogun e
Brukselit. Politologu Ra-
mush Tahiri thotë për Radi-
on "Evropa e Lirë" se përf-
shirja eventuale në dialog,
në mënyrë aktive e aktorëve
të tjerë përveç Bashkimit
Evropian, do të nënkupton-
te ndryshim të formatit të
dialogut të deritashëm në
Bruksel. Rrjedhimisht, sipas
tij, procesi do të kthehej pra-
pa. "Pala kosovare ka kërkuar
që të kyçen Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës, gjë që
duket krejtësisht një
kërkesë normale, si një lloj
garancie. Por, gjithashtu pala
serbe ka kërkuar që të kyçet
Rusia e që nga pikëpamja e
tyre do të dukej në kuadër
të një balance. Mirëpo, prob-
lemi kthehet në gjenezën e
tij. Unë mendoj që fuqitë e
mëdha kanë politikën e vet
strategjike dhe gjeopolitike,
pavarësisht kërkesave të sh-
teteve të vogla, në këtë rast
të Kosovës ose edhe të Ser-
bisë", theksoi Tahiri. Ilir
Ibrahimi, analist i çështjeve
politike, duke folur për Ra-
dion "Evropa e Lirë" shpreh
mendimin se Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës janë të
përfshira në dialog, me vetë
mbështetjen që i kanë dhënë
atij. Sipas tij, kërkesa e au-
toriteteve të Kosovës që roli
i SHBA-ve të jetë aktiv në
dialog dhe gjithashtu kërke-
sa e autoriteteve të Serbisë

që në dialog të kyçet edhe
Rusia, e kthejnë procesin
prapa. "Besoj që Bashkimit
Evropian i është besuar roli
që të përmbyllë këtë proces
të dialogut dhe Bashkimi
Evropian, në këtë rast e për-
faqësuar nga zonja Federica
Mogherini, e ka përkrahjen
e fuqishme, si nga shtetet e

Bashkimit Evropian, sido-
mos ato që e kanë njohur
Kosovën, por edhe nga Shte-
tet e Bashkuara. Prandaj çdo
ndryshim i kompozimit të
pjesëmarrësve në dialog tani
besoj që nuk është në favor
të Kosovës, sepse në mo-
mentin që futet edhe Rusia
në këtë lojë, atëherë e kemi

një rol tjetër të dialogut. Kjo
nuk do të shkonte në favor të
Kosovës. Prandaj edhe e kemi
parë që Shtetet e Bashkuara
nuk kanë qenë në favor të
përfshirjes aktive në dialog",
tha Ibrahimi. Në anën tjetër,
që në nismën e dialogut
ndërmjet Kosovës dhe Ser-
bisë, Bashkimi Evropian nuk

Zëvendëskryeministri i
Kosovës, Enver Hox-

haj pas kthimit nga Bruk-
seli ka thënë se Kosova i
ka përmbushur plotësisht
kushtet për lëvizje të lirë
pa viza. Në një përgjigje
për Radion "Evropa e
Lirë", Hoxhaj ka thënë se
Kosova është drejt përfun-
dimit të procesit të libera-
zlizimit të vizave në zonën
schengen. "Në takimet që
kam pasur me komision-
erët Johannes Hahn dhe
Dimitris Avramopolos si
dhe me shumë deputetë të
Parlamentit Evropian ësh-
të konfirmuar nga ana e
institucioneve të BE-së se
Kosova ka përmbushur
plotësisht kushtet për

Zëvendëskryeministri i Kosovës:
BE vendos shumë shpejt për vizat

ka marrë mbi vete barrën
që të jetë shpjegues apo in-
terpretues i marrëveshjeve
që dalin nga dialogu, por
vetëm lehtësues i tij. Njo-
hësit e zhvillimeve politike
vlerësojnë se kjo ka bërë që
palët e përfshira në dialog,
jo rrallë t'i interpretojnë
ndryshe nga njëra-tjetra
marrëveshjet dhe të mos
pajtohen lidhur me to. Një
situatë e tillë, sipas polito-
logut Tahiri, e shpjegon
edhe insistimin e au-
toriteteve të Kosovës për
përfshirjen aktive të SHBA-
ve në dialog, kur tashmë
është paralajmëruar se du-
het të përmbyllet me një
marrëveshje juridikisht
obliguese për palët. Por, si-
pas tij, ky dialog nuk e ka for-
matin e një konference
ndërkombëtare për Kos-
ovën. "Nuk është konfer-
encë ndërkombëtare dhe
nuk mund të ketë garantues
ndërkombëtar, i cili e im-
ponon zbatimin (e mar-
rëveshjes). Duhet të kemi
një lloj dialogu apo bash-
këbisedimi me Serbinë, për
pranimin në fund të shtetit
të Kosovës. Kosova e ka këtë
qëllim dhe proceset nuk
kthehen prapa. Me Serbinë
do të ishte më mirë që çësh-
tjet t'i zgjidhnim ashtu si i
zgjidhim me Maqedoninë,
me Shqipërinë dhe me të
gjitha shtetet tjera dhe jo të
hyjmë në një status të
veçantë të bisedimeve, që
është më pak se sa pozicioni
i shtetit të Kosovës", thek-
soi Tahiri. Por, analisti
Ibrahimi thekson që në rast

se marrëveshja përfun-
dimtare ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë, ligjërisht
obliguese, do të interpretohej
në dy mënyra, atëherë ajo nuk
do të konsiderohej fare si mar-
rëveshje. "Nuk besoj që ky ësh-
të objektivi i Bashkimit Evro-
pian dhe i Shteteve të Bash-
kuara. Prandaj kjo mar-
rëveshje, e cila synohet të arri-
het deri në fund të vitit, do të
jetë e qartë dhe do të çojë drejt
normalizimit të mar-
rëdhënieve ndërmjet Serbisë
dhe Kosovës. Nuk besoj që do
të lejohen ambiguitete të tilla.
Nuk është në interesin e
vendeve që po insistojnë që të
kemi një zgjidhje në këtë dia-
log. Kjo marrëveshje do të ketë
një garanci, qoftë nga Bashki-
mi Evropian, por edhe nga Sh-
tetet e Bashkuara dhe vendet
e fuqishme si Gjermania", u
shpreh Ibrahimi. Sidoqoftë,
pavarësisht se në disa raste
autoritetet e të dyja vendeve,
të Kosovës dhe Serbisë kanë
deklaruar se një marrëveshje
ligjërisht obliguese do të duhej
të arrihej deri në fund të këtij
viti ose në fillim të vitit të
ardhshëm, të dyja palët vazh-
dojnë të mbajnë qëndrime ska-
jshmërisht të kundërta lidhur
me zgjidhjen e problemeve që
do të çonin në normalizimin e
tërësishëm të marrëdhënieve
ndërmjet dy vendeve. Nga ana
tjetër, komisioneri Evropian
për Zgjerimin dhe Politikën e
Fqinjësisë, Johannes Hahn,
beson se zgjidhja afatgjatë për
normalizimin e marrëdhënieve
mes Serbisë dhe Kosovës nënk-
upton zgjidhje të qëndrueshme
dhe realiste të bazuar në të
drejtën ndërkombëtare. "Hapi
tjetër është për të ngritur nor-
malizimin në një nivel të plotë
dhe në të dyja anët është që, me
ndihmën e Federica Mogherin-
it, të definohet marrëveshja me
përmbajte ligjërisht obliguese",
ka thënë Hahn për Tanjug.

JOHANNES
HAHN
"Hapi tjetër është
për të ngritur
normalizimin në
një nivel të plotë
dhe nga të dyja
palët. Me ndihmën
e Federica
Mogherinit të
definohet
marrëveshja me
përmbajte
ligjërisht
obliguese", ka
thënë komisioneri
evropain,
Johannes Hahn.

NGERÇI
DIALOGU



lëvizje të lirë pa viza dhe
brenda një kohe të shkurtër
bëhet publik qëndrimi i Ko-
misionit Evropian para sh-
teteve anëtare dhe institu-
cioneve tjera të BE-së. Po ash-

tu, brenda një kohe të sh-
kurtër do të përmbyllet
vendimmarrja brenda BE-
së dhe shteteve anëtare
dhe shumë shpejt qyteta-
rët kosovarë do udhetojnë
pa viza në Evropë", ka
thënë zëvendëskryeminis-
tri Hoxhaj. Gjatë vizitës në
Bruskel, Hoxhaj ka takuar
komisionerin Johannes
Hahn dhe Dimitris Avra-
mopoulos. Po ashtu ai ësh-
të takuar edhe me rapor-
tuesin për Kosovën në Par-
lamentin Evropian, Igor
Soltes; raportuesen për
viza për Kosovën, Tanja
Fajon, si dhe zyrtarë të
tjerë të lartë të institu-
cioneve të Bashkimit
Evropian.
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WESS
MITCHELL
"Nëse Vuçiç nuk
e pranon këtë
plan, ka kush e
pranon, por
mospranimii këtij
plani do të ishte
fund për të
(Vuçiçin) dhe për
Serbinë.
Diplomacia
perëndimore
kërkon mbylljen
urgjente të
çështjes së
Kosovës", ka
thënë Mitchell.



Serbia, Kosova, mar
rëdhëniet problema
tike mes dy vendeve

dhe roli i Shqipërisë në
këto raporte janë disa nga
pikëpyetjet që presidenti
serb, Aleksandër Vuçiç ka
vendosur t'u përgjigjet në
një intervistë ekskluzive
për "Opinion", realizuar
me gazetarin Idro Seferi.
Vuçiç nuk ka ngurruar t'i
japë meritë kryeministrit
shqiptar për vendosjen e
një raporti të mirë Serbi-
Shqipëri.

Në marrëdhëniet e Ser-
bisë dhe Shqipërisë, por
edhe në rajon dhe rrugën
drejt BE-së sigurisht sh-
trohet pyetja e Kosovës.
Ju keni thënë se kjo ësh-
të një prej temave më të
dhimbshme për Serbinë,
por gjithashtu keni nisur
një dialog të brendshëm
në kërkim të zgjidhjes më
të mirë për Kosovën. E
keni gjetur një përgjigje të
tillë?

Për këtë pyetje do të më
duheshin ditë dhe jo orë
apo disa fjali. Së pari, Ser-
bia dhe Shqipëria sot kanë
marrëdhënie më të mira
se më parë dhe për këtë ka
meritë kryeministri sh-
qiptar Edi Rama. Këtë nuk
e kam penguar as unë dhe
nëse asgjë tjetër pas
shumë dekadash në të
cilat nuk kemi pasur kur-
rfarë marrëdhëniesh,
mendoj se kemi vendosur
marrëdhënie racionale
dhe normale, edhe pse

nuk do t'i vlerësoja si të jas-
htëzakonshme. Këto mar-
rëdhënie janë të respektit
dhe marrëdhënie në të cilat
ne e kuptojmë se dallimi
kryesor në një botë bash-
këkohore që na rrethon ësh-
të në fakt, Kosova dhe kur
ju më shtroni këtë pyetje

unë nuk kam nevojë t'i var-
disem askujt. Këtë nuk e
bëj as për shkak të publikut
tim dhe besoj se kjo është
ajo që njerëzit e respek-
tojnë. Ta dinë njerëzit në
Shqipëri që këtu mua një
stadium i tërë me njerëz
brohorasin "Vuçiç ped-

erast",  apo me emra të
ndryshëm dhe të nesër-
men, mbi 50 për qind e tyre
votojnë për mua. Ajo që ësh-
të e rëndësishme në fund
është që njerëzit t'ju respe-
ktojnë, pasi për të na
dashur, na duan fëmijët,
prindërit dhe se di se kush,

por është me rëndësi të
kemi respekt. Sa i përket
Kosovës dhe pyetjes suaj,
ne kemi nisur një dialog të
brendshëm, pasi kam kon-
sideruar se është e rëndë-
sishme që gjërat t 'i  sh-
trojmë në mënyrë raciona-
le dhe reale, edhe pse kur e
themi këtë, menjëherë sh-
qiptarët nga Kosova thonë
se racionale dhe reale ësh-
të njohja e Kosovës. As kjo
nuk është tërësisht racio-
nale dhe reale dhe thirrja
ime është që edhe njëra
palë, edhe pala tjetër ta
kuptojnë se nuk kemi
shumë jetë, të gjithë kemi
humbur shumë njerëz
edhe serbët ,  edhe sh-
qiptarët jo vetëm në konf-
liktet mes vetes, por edhe
shumë që kanë ikur
përgjithmonë nga këto
hapësira. Këtu shtrohet
pyetja nëse mundemi ne,
të dyja palët të gjejmë diç-
ka racionale, reale dhe që
do të thoshte humbje për
të dyja palët. Dhe kur ësh-
të  humbje për të  dyja
palët, kjo është minimumi
i  kënaqshëm edhe për
njërën, edhe palën tjetër.
Kjo do të na tërhiqte drejt
së  ardhmes dhe do të
nënkuptonte që mund të

f lasim për një  mar-
rëdhënie tjetër mes ser-
bëve dhe shqiptarëve,
pasi në njëqind vitet e
ardhshme, serbët dhe sh-
qiptarët  do të  jenë dy
popujt me të mëdhenj në
Ballkanin Perëndimor.
Çfarëdo të  ndodhë më
pas, të mos e analizojmë,
por është reale që kjo do
të jetë edhe më tutje, por
në njëqind vite do të jenë
dy popujt më të mëdhenj
në Ballkanin Perëndimor.
Unë mendoj se nga kjo
lidhje 'very-jug', e cila do
të duhej  të  jetë  bazë e
paqes në të  ardhmen,
varet e gjithë ajo që do të
kemi edhe për njërën,
edhe palën t jetër.  Sh-
qiptarët në Kosovë gabi-
misht konsiderojnë se i
kanë mundur serbët, që
serbët janë të gjunjëzuar
dhe që duhet të fitojnë
gjithçka që imagjinojnë
dhe nuk shohin hapësirë
për asnjë lloj kompromisi
me Serbinë dhe serbët
për këtë çështje. Serbët,
nga ana tjetër, në besim të
mirë dhe masë të madhe, e
shohin se shqiptarët asn-
jëherë nuk mund të arr-
ijnë legjitimitet ligjor në
asnjë mënyrë pa Serbinë,
pa Rusinë e Kinën në Ko-
mbet e Bashkuara.

SHBA-të dhe superfuqitë
perëndimore i kanë

dorëzuar planin e zgjidhjes
për Kosovën presidentit të
Serbisë, Aleksandër Vuçiç,
shkruan gazeta serbe "Blic".
Pala serbe e ka vlerësuar
planin si "të keq". Takimet
e shpeshta të përfaqësuesve
të vendeve të Kuintit, e si-
domos veprimi i shpejtuar i
administratës së presidentit
amerikan, Donald Trump,
nuk është i rastësishëm,
vlerëson gazeta serbe. Ven-
det perëndimore ia kanë
dorëzuar planin e tyre pres-
identit të Serbisë. Në përpil-
imin e këtij dokumenti
kanë marrë pjesë Wess
Mitchell, ndihmëssekretari
i shtetit amerikan për
Evropë dhe Euroazi dhe
Helga Schmidt, zëvendësja
e përfaqësueses së lartë të
BE për politikë të jashtme
dhe përfaqësuesi i Britanisë
së Madhe, transmeton
"Insajderi.com". "Presidenti
serb është i vetëdijshëm se
kjo ofertë e Perëndimit ësh-
të joserioze, me të cilën nuk

Kryeministri serb: Serbia dhe Shqipëria kanë raporte të mira, merita është e Ramës

Vuçiç: Pro kompromiseve, por
jo të poshtëroj popullin tim

SHBA, Michell: Nëse Vuçiç s'e pranon
propozimin për Kosovën, ka kush e pranon

mund të dalë para qyteta-
rëve", pretendon burimi i
gazetës. Wess Mitchell, disa
pjesë të planit ia ka prezan-
tuar edhe OJQ-ve serbe
duke thënë haptas se Serbia
është e detyruar ta pranojë
këtë. Sipas njërit nga pjesë-
marrësve nga radhët e OJQ-
ve, është e qartë se Amerika

po nxiton ta zgjidhë çështjen
e Kosovës gjë që u përgjigjet
edhe fuqive të mëdha të
Perëndimit. Mitchell ishte
shumë i drejtpërdrejt - thotë
burimi i gazetës. - Ai iu kish-
te thënë pjesëmarrësve se,
"nëse Vuçiç nuk e pranon
këtë plan, ka kush e pranon,
por mospranimi do të ishte

fund për të (Vuçiçin) dhe për
Serbinë". Me këtë rast,
Mitchell ka folur edhe për
mjetet financiare, të cilat i ka
dedikuar Perëndimi për
shpejtimin e gjithë këtij pro-
cesi. Kjo flet qartë se diplo-
macia perëndimore kërkon
mbylljen urgjente të çësh-
tjes së Kosovës.
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Piktura, skulptura, ob
jekte religjioze e ob
jekte arkeologjike me

datime e vlera të ndryshme,
disa unike e të pazëvendë-
sueshme, disa vepra të fun-
dit të realizmit socialist- ob-
jekte të zbuluara në sitet më
të rëndësishme arkeologjike
të vendit, si edhe dëshmi e
kulturës iliro-arbërore.
Janë 2249 objekte të
trashëgimisë kulturore sh-
qiptare që janë zhdukur pas
rënies së diktaturës në Sh-
qipëri. Për disa imazhet mu-
ngojnë, sikundër edhe të
dhëna të sakta, pasi nuk
kanë qenë të pasaporti-
zuara. Për disa të tjera, tan-
imë ka një katalog të objek-
teve të humbura, në shqip
dhe anglisht. Ai është bot-
im i përgatitur nga Qendra
Kombëtare e Inventarizimit
të Pasurive Kulturore, që ka
gjithë bazën e të dhënave për
objektet e mësipërme dhe
regjistron gjithë pasurinë
kulturore të vendit- private
e publike.

Me publikimin e këtij
katalogu, i cili përmbledh
në një antologji imazhesh
dhe të dhënash, objekte të
trashëgimisë kulturore të
deklaruara të humbura nga
institucionet publike, Min-
istria e Kulturës dhe Qendra
Kombëtare e Inventarizimit
të Pasurive Kulturore rithek-
son faktin se është shumë e
rëndësishme të kuptohet se
trashëgimia kulturore nuk
mund të dokumentohet,
mbrohet e menaxhohet në
mënyrë bashkëkohore vetëm
nga institucionet qendrore,
pa një bashkëpunim sistem-
atik me institucionet e spe-
cializuar shtetërore të
trashëgimisë kulturore, kal-
imit të kufirit, etj.

Qendra Kombëtare e In-
ventarizimit të Pasurive Kul-
turore ka përgatitur botimin
“Katalogu i objekteve të hum-
bura 1990 – 2016 të deklaru-
ara të humbura nga Institu-
cionet e Trashëgimisë Kultur-
ore në Republikën e Sh-
qipërisë”. “Inventarit të pa-
surive kulturore që ruhen në
fondet e Institucioneve pub-
like në Republikën e Sh-
qipërisë dhe të denoncuar
prej tyre i mungojnë rreth
2249 objekte. Ritheksojmë, se
ky është në total numri i dek-
laruar nga institucionet, por
jo numri real i tyre. Janë me
mijëra objekte të humbura,
shumica prej të cilave përtej
kufijve dhe është mjaft e vësh-

të vjedhura, dhe vetëm për
një pjesë të tyre foto të objek-
teve”,-thotë në një njoftim
Ministria e Kulturës.

Sipas Silva Breshanit,
drejtoreshë e QKIPK-së, vitet
e tranzicionit në Shqipëri
goditën rëndë institucionet e
trashëgimisë kulturore e
veçanërisht muzetë e Sh-
qipërisë. “Dëmtimet më të
mëdha të objekteve të
trashëgimisë kulturore, u
evidentuan në vitin 1997, si
pasojë e vjedhjeve masive
dhe shkatërrimit të kultur-
ore në Shqipëri, nga ele-
mente me prirje kriminale,
për të përfituar në dëm të
vlerave të pasurisë kultur-
ore, duke shfrytëzuar dhe sit-
uatën e rëndë të sigurisë, të
krijuar gjatë atij viti. U sh-

KATALOGU

Nga dëshmitë arkeologjike te
veprat e Vangjush Mios, imazhet
e pasurive që humbëm

Fatmira Nikolli

Del lista me 2249 objekte,
thesaret e zhdukura shqiptare

katërroi këtë pasuri ko-
mbëtare ishim vetë ne”,-
sqaron Breshani. Ajo shton
se nëse humbim historinë
tonë kemi humbur kulturën
tonë, dhe kur humbim kul-
turën kemi humbur his-
torinë, por, mbi të gjitha,
identitetin tonë. “Nëse nuk e
dokumentojmë e destinojmë
drejt zhdukjes. Urimi më i
mirë që mund të shpresojmë
në këto kushte është, që në
të ardhmen të kemi sa më pak
nevojë të përgatisim e bot-
ojmë të tillë katalogë. Që do
të thotë, në fakt, se veprat e
artit dhe trashëgimia kul-
turore ka mbetur më në fund
në duart e pronarëve të
ligjshëm publikë apo privatë,
për të dëshmuar të drejtat e
kënaqësisë mbi artin, të
bukurën dhe kapacitetet e
arritura për të ruajtur me
çdo kusht e çdo vend shenjat
e qytetërimit tonë”,-shkruan
Breshani.

Mandej, Ministria e Kul-
turës, shton se për herë të
parë dokumentohen në një
punë serioze dhe përpjekje ti-
tanike objektet e humbura të
trashëgimisë në Shqipëri.

“Me publikimin e këtij
katalogu, i cili përmbledh në
një antologji imazhesh dhe
të dhënash, objekte të
trashëgimisë kulturore të de-
klaruara të humbura nga in-
stitucionet publike, Minis-
tria e Kulturës dhe Qendra
Kombëtare e Inventarizimit
të Pasurive Kulturore rithek-
son faktin se është shumë e
rëndësishme të kuptohet se
trashëgimia kulturore nuk
mund të, dokumentohet,
mbrohet e menaxhohet në
mënyrë bashkëkohore vetëm
nga institucionet qendrore,
pa një bashkëpunim sistem-
atik me institucionet e spe-
cializuara shtetërore të
trashëgimisë kulturore. Uri-
mi më i mirë që mund të
shpresojmë në këto kushte
është, që në të ardhmen të
kemi sa më pak nevojë të për-
gatisim e botojmë të tillë
katalogë”- e mbyll njoftimin
e saj Ministria e Kulturës.

tirë, pothuajse e pamundur,
identifikimi i tyre, sepse nga
institucionet përkatëse ru-
hen vetëm listat e objekteve

katërrua dhe u grabit një
pjesë e rrjetit muzeor ko-
mbëtar. Shpesh herë i është
vënë faji udhëtarëve të huaj,

misioneve të huaja arke-
ologjike që shpesh herë cenu-
an trashëgiminë tonë kultur-
ore, por të vetmit që e sh-
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Intervisa e   Ditës

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

... për ‘Euronews’, kreu i qeverisë
shqiptare është shprehur se nego-
ciatat duhet të hapen në muajin
qershor. Sipas tij, kjo nuk i kush-
ton asgjë Evropës dhe nuk do të
shpenzojnë asnjë cent për Sh-
qipërinë. Më tej, kryeministri
Rama sqaron se çelja e negociat-
ave do të thotë se shqiptarët po
shikojnë drejt së ardhmes dhe
kanë lënë pas të shkuarën. Nuk na
duhet një datë për të inkurajuar
popullin. Ne duhet të hapim nego-
ciatat në qershor. Kjo është e
gjitha. Dhe nuk na duhet asgjë
tjetër. Vetëm të hapen negociatat
dhe për Evropën kjo nuk kushton
asgjë, nuk do të shpenzojnë asnjë
cent për ne. Për ne, kjo është çësh-
tje jetë a vdekje, në kuptimin që
hapja e negociatave do të thotë se
ne po shikojmë drejt së ardhmes
dhe kemi lënë pas të shkuarën.

Serbia dhe Mali i Zi, që konsi-Serbia dhe Mali i Zi, që konsi-Serbia dhe Mali i Zi, që konsi-Serbia dhe Mali i Zi, që konsi-Serbia dhe Mali i Zi, që konsi-
derohen si vendet me më përparë-derohen si vendet me më përparë-derohen si vendet me më përparë-derohen si vendet me më përparë-derohen si vendet me më përparë-
si për integrimin, mund t’i bash-si për integrimin, mund t’i bash-si për integrimin, mund t’i bash-si për integrimin, mund t’i bash-si për integrimin, mund t’i bash-
kohen BE-së në vitin 2025. Kjokohen BE-së në vitin 2025. Kjokohen BE-së në vitin 2025. Kjokohen BE-së në vitin 2025. Kjokohen BE-së në vitin 2025. Kjo
është një daështë një daështë një daështë një daështë një datë trtë trtë trtë trtë treeeeeguesegueseguesegueseguese. K. K. K. K. Kur men-ur men-ur men-ur men-ur men-
doni se Shqipëria do të ndjekëdoni se Shqipëria do të ndjekëdoni se Shqipëria do të ndjekëdoni se Shqipëria do të ndjekëdoni se Shqipëria do të ndjekë
hapat e këtyre vendeve?hapat e këtyre vendeve?hapat e këtyre vendeve?hapat e këtyre vendeve?hapat e këtyre vendeve?

Sot po, Serbia dhe Mali i Zi janë
në procesin e negociatave dhe janë
përpara nesh në këtë proces. Por
viti 2025 është një horizont ku të
gjithë ne mund të arrijmë nëse
punojmë shumë dhe bëjnë punën
tonë.

Ju duhet një datë për të inkura-Ju duhet një datë për të inkura-Ju duhet një datë për të inkura-Ju duhet një datë për të inkura-Ju duhet një datë për të inkura-
juar popullin që të ndjekë tëjuar popullin që të ndjekë tëjuar popullin që të ndjekë tëjuar popullin që të ndjekë tëjuar popullin që të ndjekë të
gjitha rgjitha rgjitha rgjitha rgjitha refefefefefororororormamamamamat e net e net e net e net e nevvvvvojshme?ojshme?ojshme?ojshme?ojshme?

Nuk na duhet një datë për të
inkurajuar popullin. Ne duhet të
hapim negociatat në qershor. Kjo
është e gjitha. Dhe nuk na duhet
asgjë tjetër. Vetëm të hapen nego-
ciatat dhe për Evropën kjo nuk
kushton asgjë, nuk do të shpen-
zojnë asnjë cent për ne. Për ne, kjo
është çështje jetë a vdekje, në kup-
timin që hapja e negociatave do të
thotë se ne po shikojmë drejt së
ardhmes dhe kemi lënë pas të sh-
kuarën.

Ka disa sfida të tjera që BE po iKa disa sfida të tjera që BE po iKa disa sfida të tjera që BE po iKa disa sfida të tjera që BE po iKa disa sfida të tjera që BE po i
kushton rëndësi.  Z.Junckerkushton rëndësi.  Z.Junckerkushton rëndësi.  Z.Junckerkushton rëndësi.  Z.Junckerkushton rëndësi.  Z.Juncker
thotë se ka ende krim të organi-thotë se ka ende krim të organi-thotë se ka ende krim të organi-thotë se ka ende krim të organi-thotë se ka ende krim të organi-
zuar dhe nuk dëshiron që kjo sit-zuar dhe nuk dëshiron që kjo sit-zuar dhe nuk dëshiron që kjo sit-zuar dhe nuk dëshiron që kjo sit-zuar dhe nuk dëshiron që kjo sit-
uatë të importohet në BE.uatë të importohet në BE.uatë të importohet në BE.uatë të importohet në BE.uatë të importohet në BE.

Para së gjithash, nuk prisnim
që presidenti Juncker apo dikush
tjetër të na tregonte se kemi ende
një luftë të madhe për të bërë me
krimin e organizuar dhe korrup-
sionin. Thelbi është ky. Ne i kemi
bërë detyrat e shtëpisë për hapjen
e negociatave. Dhe makineria e
Komisionit, që është një makineri
e fuqishme me shumë ekspertë që
merren me fakte dhe jo me lajme
të rreme, na ka dhënë një reko-
mandim pozitiv pa kushte. Por që
t’i ndash shtetet në vende me krim

dhe vende pa krim, është më
shumë se kaq. Nëse ekziston një
krim i organizuar europian, është
një krim i organizuar i ndërlidhur
dhe ne duhet ta luftojmë bashkë.

Duke folur për sfidat  eDuke folur për sfidat  eDuke folur për sfidat  eDuke folur për sfidat  eDuke folur për sfidat  e
brendshme, dua të flas për njëbrendshme, dua të flas për njëbrendshme, dua të flas për njëbrendshme, dua të flas për njëbrendshme, dua të flas për një
çështje shumë të ndjeshmçështje shumë të ndjeshmçështje shumë të ndjeshmçështje shumë të ndjeshmçështje shumë të ndjeshme përe përe përe përe për
BE-në, që është liria e medias.BE-në, që është liria e medias.BE-në, që është liria e medias.BE-në, që është liria e medias.BE-në, që është liria e medias.
Dhe së fundmi ka pasur njëDhe së fundmi ka pasur njëDhe së fundmi ka pasur njëDhe së fundmi ka pasur njëDhe së fundmi ka pasur një
rararararaporporporporport ngt ngt ngt ngt nga Ra Ra Ra Ra Reeeeeporporporporporterët pa Kterët pa Kterët pa Kterët pa Kterët pa Kufij,ufij,ufij,ufij,ufij,
që thotë se 80% e gazetarëve ndi-që thotë se 80% e gazetarëve ndi-që thotë se 80% e gazetarëve ndi-që thotë se 80% e gazetarëve ndi-që thotë se 80% e gazetarëve ndi-
hen të pasigurt për të ardhmenhen të pasigurt për të ardhmenhen të pasigurt për të ardhmenhen të pasigurt për të ardhmenhen të pasigurt për të ardhmen
dhe të ekspozuar nga fyerjet –dhe të ekspozuar nga fyerjet –dhe të ekspozuar nga fyerjet –dhe të ekspozuar nga fyerjet –dhe të ekspozuar nga fyerjet –
thonë ata – nga Edi Rama që i kathonë ata – nga Edi Rama që i kathonë ata – nga Edi Rama që i kathonë ata – nga Edi Rama që i kathonë ata – nga Edi Rama që i ka
quajtur aquajtur aquajtur aquajtur aquajtur ata kazanë dhe arta kazanë dhe arta kazanë dhe arta kazanë dhe arta kazanë dhe armiq.miq.miq.miq.miq.
Ky është mendimi që keni përKy është mendimi që keni përKy është mendimi që keni përKy është mendimi që keni përKy është mendimi që keni për
gazetarët e vendit tuaj?gazetarët e vendit tuaj?gazetarët e vendit tuaj?gazetarët e vendit tuaj?gazetarët e vendit tuaj?

Kur them kazanë, në shqip ësh-
të njësoj si të thuash lajme të
rreme (fake news), sepse nuk përk-
thehet mirë kjo fjalë në shqip. Nuk
e kam fyer kurrë një gazetar per-
sonalisht. Unë sigurisht shpreh
mendimin tim për mediat kazanë
dhe kemi shumë media kazanë sot
nëpër botë. Nëse ata kanë të
drejtën e tyre për të shprehur
mendimet, kjo nuk do të thotë që
unë nuk kam të drejtë të shpreh
mendimet e mia.

Por i njëjti raport thotë, gjith-Por i njëjti raport thotë, gjith-Por i njëjti raport thotë, gjith-Por i njëjti raport thotë, gjith-Por i njëjti raport thotë, gjith-
ashtu, se standardet manipulo-ashtu, se standardet manipulo-ashtu, se standardet manipulo-ashtu, se standardet manipulo-ashtu, se standardet manipulo-
hen në interes të qeverisë.hen në interes të qeverisë.hen në interes të qeverisë.hen në interes të qeverisë.hen në interes të qeverisë.

Kjo është një tjetër absurditet.
Por nuk dua të flas…Është gjith-
monë e dyshimtë kur dëgjon një
kryeministër, një president apo
një politikan të thotë se media po
gënjen. Por media po gënjen
shumë kohët e fundit. Ky është një
problem. Dhe unë e respektoj
shumë solidaritetin mes mediave
dhe Reporterëve pa Kufij apo këdo
tjetër. Ata bëjnë punën e tyre, unë
bëj timen.

E dimë se  në  Ballkan kaE dimë se  në  Ballkan kaE dimë se  në  Ballkan kaE dimë se  në  Ballkan kaE dimë se  në  Ballkan ka
shumë shqiptarë dhe në shteteshumë shqiptarë dhe në shteteshumë shqiptarë dhe në shteteshumë shqiptarë dhe në shteteshumë shqiptarë dhe në shtete
të tjera. Ju e perceptoni veten sitë tjera. Ju e perceptoni veten sitë tjera. Ju e perceptoni veten sitë tjera. Ju e perceptoni veten sitë tjera. Ju e perceptoni veten si
lider të shqiptarëve, të popullitlider të shqiptarëve, të popullitlider të shqiptarëve, të popullitlider të shqiptarëve, të popullitlider të shqiptarëve, të popullit
shqiptar apo jo?shqiptar apo jo?shqiptar apo jo?shqiptar apo jo?shqiptar apo jo?

Në Kushtetutë, ne kemi për
detyrim të mbrojmë shqiptarët
kudo ku ndodhen jashtë vendit,
por në të njëjtën kohë mendoj se
shqiptarët nuk kanë qenë kurrë
më mirë se sa sot. Në Kosovë, tani
kanë shtetin e tyre. Në Maqedoni,
janë pjesë e një revolucioni të
vërtetë për ndryshimin e qasjes
ndaj gjuhës shqipe dhe ndaj pop-
ullit shqiptar. Në jug të Serbisë,

shpresoj që kushtet e tyre do të
përmirësohen duke u bazuar në
faktin se serbët në Kosovës traj-
tohen goxha mirë.

Kohët e fundit keni hedhurKohët e fundit keni hedhurKohët e fundit keni hedhurKohët e fundit keni hedhurKohët e fundit keni hedhur
idenë për një udhëheqës të për-idenë për një udhëheqës të për-idenë për një udhëheqës të për-idenë për një udhëheqës të për-idenë për një udhëheqës të për-
bashkët me Kosovën. Kjo shkak-bashkët me Kosovën. Kjo shkak-bashkët me Kosovën. Kjo shkak-bashkët me Kosovën. Kjo shkak-bashkët me Kosovën. Kjo shkak-
toi shumë reagime.toi shumë reagime.toi shumë reagime.toi shumë reagime.toi shumë reagime.

Më vjen keq për këto reagime,
por qëllimi nuk ishte që të bëhej
deklaratë tronditëse. Ishte më
shumë një imagjinatë, në një situ-
atë të veçantë në 10-vjetorin e Pa-
varësisë së Kosovës. 20 vjet më
parë, nëse dikush do të kishte
folur për pavarësinë e Kosovës, do
të kishte tronditur botën. Sot ja
ku jemi dhe çfarë do të ndodhë 20
vitet e ardhshme? Dhe para se të
thosha përse të mos kemi një Pres-
ident për dy vendet, kisha thënë
se dialogu me Serbinë do të kishte
përfunduar me sukses, shqiptarët
dhe serbët do të ishin anëtarë të
Bashkimit Europian. Kështu që,
kishte shumë parakushte për të
shkuar deri në pikën e një presi-
denti të përbashkët për të dy ven-
det.

Pendoheni  për  këtë  dek-Pendoheni  për  këtë  dek-Pendoheni  për  këtë  dek-Pendoheni  për  këtë  dek-Pendoheni  për  këtë  dek-
laratë?laratë?laratë?laratë?laratë?

Rama me tone të ashpra BE-së:
Negociatat janë çështje ‘jetë a
vdekje’, të hapen në qershor

Kryeministri për “Euronews”: Kam një ëndërr më të
madhe, një Evropë të Madhe me shqiptarët brenda

Jo.
E përjashtoni  projektin eE përjashtoni  projektin eE përjashtoni  projektin eE përjashtoni  projektin eE përjashtoni  projektin e

bashkimit të shqiptarëve në tëbashkimit të shqiptarëve në tëbashkimit të shqiptarëve në tëbashkimit të shqiptarëve në tëbashkimit të shqiptarëve në të
ardhmen, ndoshta?ardhmen, ndoshta?ardhmen, ndoshta?ardhmen, ndoshta?ardhmen, ndoshta?

Jo. Gjithmonë e them se ëndrra
ime është që të bashkohemi nën
çatinë e Bashkimit Europian dhe
nuk kam ëndërruar kurrë për një
Shqipëri të Madhe, sepse unë kam
një ëndërr më të madhe, një
Evropë të Madhe me shqiptarët
brenda saj.

Ekziston një mendim se, pro-Ekziston një mendim se, pro-Ekziston një mendim se, pro-Ekziston një mendim se, pro-Ekziston një mendim se, pro-
jekti i zgjerimit të BE u riaktiv-jekti i zgjerimit të BE u riaktiv-jekti i zgjerimit të BE u riaktiv-jekti i zgjerimit të BE u riaktiv-jekti i zgjerimit të BE u riaktiv-
izua,  sepse  në  rajon kishteizua,  sepse  në  rajon kishteizua,  sepse  në  rajon kishteizua,  sepse  në  rajon kishteizua,  sepse  në  rajon kishte
shumë prezencë të  Rusisë ,shumë prezencë të  Rusisë ,shumë prezencë të  Rusisë ,shumë prezencë të  Rusisë ,shumë prezencë të  Rusisë ,
shumë prezencë të Turqisë dheshumë prezencë të Turqisë dheshumë prezencë të Turqisë dheshumë prezencë të Turqisë dheshumë prezencë të Turqisë dhe
shumë prezencë të Kinës. Men-shumë prezencë të Kinës. Men-shumë prezencë të Kinës. Men-shumë prezencë të Kinës. Men-shumë prezencë të Kinës. Men-
doni se këto shtete mund të për-doni se këto shtete mund të për-doni se këto shtete mund të për-doni se këto shtete mund të për-doni se këto shtete mund të për-
dorin rajonin e Badorin rajonin e Badorin rajonin e Badorin rajonin e Badorin rajonin e Ballkanit për tëllkanit për tëllkanit për tëllkanit për tëllkanit për të
destabilizuar BE-në?destabilizuar BE-në?destabilizuar BE-në?destabilizuar BE-në?destabilizuar BE-në?

Po, është një hapësirë boshe që
dikush duhet ta mbushë. Dhe ky
boshllëk i përket Europës dhe
Bashkimit Europian. Kështu që,
Bashkimi Europian duhet të mar-
rë përgjegjësitë për këtë hapësirë
strategjike, sepse, nëse është një
hapësirë boshe, sigurisht që do të
ketë të tjerë që do të përpiqen për
ta mbushur.
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Gazetaria analitike dhe ca
mendime të Montanelit Merrni pak kohë për t ’u menduar mbi

mundësitë e reja profesionale, që ju janë
ofruar. Më mirë të mos merrni vendime
bazuar mbi entuziazmin momental. Nëse
vazhdoni të mos ndiheni në lartësinë e
duhur në disa situata, ashtu do të dalë
me të vërtetë. Me shumë optimizëm!

DEMI

Të kënaqur me surprizat e dhuruara nga
Jupiteri që bashkëvepron me Uranin do
të jeni shumë aktiv. Sot me të vërtetë do
t’ia kaloni bukur! Do të keni dëshirë t’i
përkushtoheni studimit të lëndëve të
reja: mbi të gjitha preferoni shkencën
dhe matematikën.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Sot jeni të dashur dhe të shoqërueshëm
dhe do të keni raporte më të mira me
familjarët dhe miqtë. Dhe me Uranin që
ju favorizon, do të tejkaloni vështirë që
do t’ ju dalin. Për ata që janë beqarë,
pritet të ketë një takim që do t’ ju ngjallë
emocione të mëdha.

Plu ton i  parash ikon vësht i rës i .  Do të
nd ihen i  nën t rysn i  nga n jë  sërë an-
g a z h i m e s h  q ë  d o  t ë  k e n i .  D o  t ë
sh faqen r iva l i te te  dhe konkur renca.
Në fami l je  p r i te t  shumë nga ju  dhe
k j o  j u  v e n d o s  n ë  v ë s h t i r ë s i ,  d u k e
bërë që të  mos jen i  to lerant .

J u p i t e r i ,  q ë  j u  f a v o r i z o n ,  b ë h e t
zëdhënës i  la jmeve të mira,  f tesa dhe
r is i  të  këndshme.  Do të  nd jen i  emo-
c i o n e  t ë  k ë n d s h m e  t ë  p a p ë r s h k -
rueshme.  Do të  bëni  d isa ndrysh ime
në shtëpi  dhe g j i thçka do të je të edhe
më e bukur  se më parë.

Gjatë di të së sotme nuk do të jeni në
humor të mirë. Do të kundërshtoni çdo
që thoni.  Mos e ekzagjeroni,  ndërkaq!
Do të jeni i tendosur dhe personi i zem-
rës do të vendosë t ’ ju shpërf i l lë,  duke
ju lënë të vetëm të tejkaloni  shqetë-
simin që keni.

Bashkëvepr im i  i  P lu ton i t  me Uran in ,
d o  t ’ j u  n x i s ë  t ë  s h f r y t ë z o n i  s u g j e -
r imet  që  mer rn i  dhe  do  t ’ j u  sh ty jë  të
shprehn i  k r i j imtar inë  tua j .  Në dashu-
r i  do  të  për je ton i  a të  nd jes i  in t im i te t i
dhe përkatës ie  që ju  emoc ionon e  që
ju  dhuron  qe tës i .

Mos e l ini  t ’ ju ikë një mundësi të bukur
takimi për shkak të bindjes se nuk i
përshtateni mjediseve të caktuara. Sig-
urisht që jeni i  përshtatshëm. Provoje-
ni që të besoni.  Do të rropateni për të
gjetur një ekui l ibër midis l i r isë vet jake
dhe punës. Dhe në fund do t ’ ia di lni .

Bashkimi i Hënës me Saturnin do të nxisë
prirjen për t’u mbyllur në vetvete, duke
mos shfaqur emocione dhe ndjenja. Sot
jeni të shpërqendruar dhe nervozë. Por,
për fat, humori i keq është i përkohshëm
dhe dielli do të ndriçojë!

Ditën e sotme do të jeni autoritar dhe
konkret. Edhe pse, për shkak të kundërsh-
tive të vogla, do të përjetoni momente të
mira e të këqija. Dorëzohuni përpara fak-
teve: zemra ju rreh fort për një person të
veçantë, që deri më tani e keni shpërfillur!

Së bashku me Uranin, Mërkuri premton
mrekulli! Është qershia mbi tortë për ata që
duhen te përballen me një detyrë të rëndë-
sishme në punë apo një provim. Jeni i qartë
në mendime dhe keni një vizion të qartë për
të ardhmen. Do ta doni atë që është risi.

Është  d i ta  e  duhur  për  të  ka luar  mo-
mente të mira jashtë qytet i t  me miqtë.
Dikush do t ’ ju  bë jë  të  ëndërron i ,  do
t ’ ju  marrë për  dore dhe do t ’ ju  ço jë në
vende të  shp i r t i t  që nuk i  ken i  n johur
më parë .  K jo  është  mundës i  e  mi rë
për  të  g je tur  person in  e  zemrës.

Më rëndom kjo gjë vërehet te disa syresh
kur kemi të bëjmë me debate politike

apo me probleme që kërkojnë analiza të
thella dhe   qëndrime jo partiake. Analist

do të thotë të jesh një gjykatës  i
paanshëm dhe një vërejtës i imët, për të

zbuluar ca imtësira që nuk mund të vihen
re nga syri i çdokujt. “Televizioni nxit

interesin më të shëmtuar të gazetarëve të
këqij, -ka thënë Indro Montaneli.

Nga Sulejman Mato

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

... nxënëse shkrimtarin  Kolë Ja-
kova, në një nga takimet që ne
bënim dikur me lexuesin.

-Po,- iu përgjigj ai, por që të
dalësh shkrimtar duhet të hysh
shkrimtar…

Po  shkollë për t’u bërë analistë
a ka? Shkolla ka për t’u bërë anal-
istë,  por analisti duhet të ketë cilë-
si analisti dhe të ketë në kokë një
bibliotekë të tërë. Një analisti i
duhet jo vetëm dhe eksperiencë
jetësore dhe  profesionale, por dhe
paanshmëri gjykimi, sinqeritet dhe
vërtetësi, mbi të gjitha duhet të ketë
integritet qytetar.

Mediat tona me sa duket e kanë
gjetur më të lehtë për të ftuar në
studiot e tyre,  krahas  analistëve
të vërtetë dhe persona  që nuk i
kanë këto vlera e që mund t’i qua-
jmë me plot të drejtë tifozë partish.
Kohët e fundit mediat tona
televizive i kanë shtuar rubrikat
opinion-dhënëse. Ne kemi kohë që
i ndjekim me interes këto debate
televizive, te “Klan”, “News
24”,”Ora Neës”,”Top Chanel”, etj.,
mirëpo shpesh  shohim të na
shfaqen në panele krahas opinion-
istëve të përgatitur dhe disa të ash-
tuquajtur analistë, me pamje
rëndësore, e që sa hapin gojën  dhe
një fshatar i thjeshtë i kupton se
çfarë duan të thonë e cilin duan të
mbrojnë.

Këtyre analistëve partiakë,
përveç dijeve të plota u mungon
dhe etiketa e mirësjelljes, flasin
vend e pa vend dhe i ndërpresin
fjalën kolegëve sikur  të jenë duke
bërë debat në një kafene.

Më rëndom kjo gjë vërehet te
disa syresh kur kemi të bëjmë me
debate politike apo me probleme që
kërkojnë analiza të thella dhe
qëndrime jo partiake. Analist do
të thotë të jesh një gjykatës  i paan-
shëm dhe një vërejtës i imët, për të
zbuluar ca imtësira që nuk mund
të vihen re nga syri i çdokujt.
“Televizioni nxit interesin më të
shëmtuar të gazetarëve të këqij, -
ka thënë Indro Montaneli. Kërko-. Kërko-. Kërko-. Kërko-. Kërko-
ni me çdo kusht bujën. Nëseni me çdo kusht bujën. Nëseni me çdo kusht bujën. Nëseni me çdo kusht bujën. Nëseni me çdo kusht bujën. Nëse
dikush nga ju  do të bëjë këtë pro-dikush nga ju  do të bëjë këtë pro-dikush nga ju  do të bëjë këtë pro-dikush nga ju  do të bëjë këtë pro-dikush nga ju  do të bëjë këtë pro-
fesion shpëtojini joshjes ngafesion shpëtojini joshjes ngafesion shpëtojini joshjes ngafesion shpëtojini joshjes ngafesion shpëtojini joshjes nga
bujabujabujabujabuja.”

Disa nga këta  të vetëquajtur
analistë, në debate të tilla  duken
si të dërguarit e partive politike,
persona që mbrojnë partitë  me ti-
fozllëk, duke e deformuar debatin
e duke e shndërruar atë  një pazar
kafshësh. Çudia më e madhe nis
kur shikon  gati të njëjtat fytyra
që lëvizin nga një emision në
tjetrin, madje ka raste që i sheh
këto fytyra në një ditë në dy televiz-
ione njëherësh, që shtrihen paq në
divanet e studiove televizive dhe
ngrenë zërin duke dhënë gjykime
dhe  kur debatohet për gjykatat,
pa pasur  kulturë juridike dhe kur

debatohet për fenë, pa pasur kul-
turë fetare, dhe për politikën e jas-
htme, pa qenë  punonjës i asaj min-
istrie apo diplomat karriere, si dhe
për figura botërore, Trampin, Pu-
tinin, Erdoganin, pa lexuar asnjë
libër për historinë e jetës së tyre
dhe për kufirin detar dhe për djal-
lin dhe të birin…

Duke vërejtur cektësinë e këty-
re debateve, për më tepër kur dis-
kutojnë me pasion dhe hera -herës
dhe me urrejtje  për figura poli-
tike, dëgjuesit të thjeshtë që
kërkon të mësojë diçka  prej tyre,
ia bën emisionin të pështirë. Kam
venë re që, analistë të tillë, krahas
krenarisë butaforike kanë jo
vetëm  delirin e madhështisë, por
dhe paturpësinë që të paraqiten
si persona  që dinë gjithçka,
ndërkohë që  nuk ngrihen as mbi
njohuritë e një debati kafenesh.

Kam mendimin që në këto de-
bate televizive kur ngrihen prob-
leme të rëndësishme kërkojnë
pjesëmarrjen e  profesorëve dhe
doktorëve të shkencave, ose  spe-

cialistëve dhe profesionalistëve të
fushave përkatëse.

Media te dashura, në qoftë se
doni të ruani  imazhin tuaj të be-
sueshëm hiqini qafe ca të
vetëquajtur analistë. Analisti
është një fjalë e madhe…”Mbi tëMbi tëMbi tëMbi tëMbi të
gjitha,-gjitha,-gjitha,-gjitha,-gjitha,-thotë gazetari i njohur
I.Montaneli,-gazetaria kërkon,-gazetaria kërkon,-gazetaria kërkon,-gazetaria kërkon,-gazetaria kërkon
shumë modesti.” shumë modesti.” shumë modesti.” shumë modesti.” shumë modesti.” Madiat në një
pikëpamje, e kam thënë dhe një
herë tjetër, janë shkolla të vërte-
ta publike.

Nga të gjitha llojet e anal-
istëve më diletantët janë anal-
istët politikë…Disa prej tyre ju i
njihni edhe vetë. Nuk ka nevojë
për t’u përmendur emrat.

Ua kupton mendimin  edhe pa
hapur gojën. Këta lloj analistësh,
janë të prirur, në mos të paguar
për të  mbrojtur dikë, me arsye
dhe pa arsye. Populli sheh. Popu-
lli dëgjon. Populli
gjykon…Populli herë pas here e
mbyll me nervozizëm televizorin
sa i sheh të shfaqen këta lloj anal-
istësh.

Opinioni i   Ditës

Personalisht, kam pasur  inter-
es dhe  kureshtje për t’i ndjekur
disa nga këto emisione, dhe më
ka ardhur keq për varfërinë e
mendimit dhe partiprinë e tyre.

Nganjëherë kam dashur të
kuptoj se  çfarë mendon një fsha-
tar, apo  një tregtar që është rro-
patur gjatë ditës pas punëve të
rëndomta,  kur e ndjek me kujdes
këtë _”pazar Korçe”. Dëgjuesi në
emisione të tilla ndihet si  në një
debat tifozërie, ku secili prej de-
batuesve kërkon të mbrojë me
zjarr skuadrën e tij politike.

Të dashur moderatorë të këty-
re emisioneve, na i hiqni qafe disa
këta lloj analistësh, pasi   jo
vetëm dëmtojnë mendimin opin-
ionist, por nxitin tek dëgjuesi një
lloj atmosfere konfliktuale, duke
e shtuar dhe më tej atmosferën
konfliktuale parlamentare. Sh-
qipëria, miqtë e mi,  ka shumë
profesorë, e doktorë, ka shumë
specialistë të njohur për  debate
profesionale. Ju keni mundësi t’i
ftoni në emisionet tuaja  për të për-
fituar dhe ne nga dituria, por dhe
përvoja dhe eksperienca e tyre. Ne
dëgjuesit e këtyre emisioneve do
të ishim shumë më përfitues po të
shikonim në studiot tuaja perso-
na të tillë. Doni emra? Ka kaq
shumë personalitete vendi ynë,
madje dhe në fushën e politikës.
Pikërisht këta lloj analistësh do
t’ju a bënin emisionet tuaja shumë
interesante dhe  do t’u shtonin  re-
spektin emisioneve të tilla. Ndofta
dhe ju vetë jeni ndjerë mirë kur
keni ftuar, dhe vazhdoni të ftoni  në
studiot tuaja personalitete dhe per-
sona me reputacion në shoqëri.
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Mund të hidhet te kiromanti
5. Teket e kafes.
8. D'Istria e Helena Gjikës
12. Smith filozof.
13. Kuke regjisor
14. Një pjesë e minoritetit.
15. Moduli i Neil Armstrong.
16. Mund të jenë qitjeje.
19. Markë pistolete.
20. Mbylli fushatat.
21. Eshtë dorëzim.
22. Eshtë detar.
23. Fillojë ilustrimet.
24. Eshtë hon.
25. Diftong në duel
27. Një pjesë e rifillimit.
28. Një që kuron karien.
31. Nganjëherë duhen vënë mbi i.
33. E egër dhe e fortë.
34. Janë thëniet e famshme.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Dikush nga ne i bën gjerat mirë, dikush tjetër
   jo, por të gjithë së bashku do të gjykohemi
   nga një gjë e vetme: rezultati... (Vincent
   Lombardi)
- Nuk është e vështirë të ngjitesh në majë. E
   vështirë është të qëndrosh gjatë atje

-   Kur ti je i suksesshëm
dashamirët e tu të vertëtë e
dinë se kush je, por kur je i
pasuksesshëm ti din cilët janë
dashamirët e tu.

-   Kurrë nuk janë të vetmuar ata
që shoqërohen me mendime
fisnike. (Filip Sidnei)

-  "Kur shikoj prapa në të gjitha
ato shqetësime, e kujtoj
historinë e plakut të vjetër në
shtratin e vdekjes, i cili kishte
shumë shqetësime në jetën e
tij, shumica e të cilave kurrë
nuk kanë ndodhur"

HORIZONTAL
1. Ferguson trainer.
6. Grand Prix
8. Eshtë stacion beduinësh.
11. Një artikull jo për vegjetarian
12. Kujt i vjen... di të bëjë.
14. Kaçaturian kompozitor
16. Logot pa kufij
17. Parashtesë për vetë.
19. Aktorja protagoniste e Vertigo.
21. Ndezur në aparaturë.
23. Eshtë si telefilm.
24. Ai i shtatë është kinemaja.
26. Eshtë me shumë se kërkesë.
28. Cristiano bomber te Real Madrid.
29. Teket e grave.
31. Në krye të masave.
32. Shkon goja... nga nepsi.
33. Duken të gjata ato të pritjes.
35. Gjysmë bataku.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

35. Janë trupa qiellorë të tillë.
37. Inicialet e Stone regjisor
38. Memoria në computer
40. Në krye të trupave.
41. Mund të jenë diskografike.
44. Eshtë e zakonshme për pushime
46. Skuadër greke.
47. Bel i Maupassant.
48. Eshtë thesar.

VERTIKAL
1. E famshme ajo maqedonase.
2. Një zakon.
3. Bëjnë alarm me ar
4. Inicialet e Mallè regjisor
5. Mund të jetë telefonike
6. Ka dy faqe
7. Mund të jetë një cutter.
9. Në mes të dhomës.
10. Mbahet me bateri.

11. Përfshijnë edhe Haitin.
13. Denis i enëve me presion.
16. Paguhen për shërbime.
17. Janë ufo.
18. Ekstreme në tunel.
21. Një atentator vetëvrasës.
22. Markë cigaresh.
26. Arrihet duke mundur.
28. Jonathan, regjisor i Heshtja e qengjave.
29. Eshtë aparati me zorrë.
30. Pak servilizëm.
31. Kështu e ka syrin vigjilenti.
32. Fatih trainer turk.
34. ... Nostra me mafiozët.
36. Mbyllin punimet.
39. Ai i shenjtë është papa.
42. Kufizojnë në teknik.
43. Fillojnë panikun.
44. Fund tuneli.
45. Në krye të armatës.

36. Eshtë për medaljen e parë
37. Eshtë kujdesi i babait.
39.... Maiden që këndojnë.
41. Një "bombë" tenistike.
42. Fillojnë  mykjen
43. Janë këngëtarët si Jose Carreras
45. Eshtë këngë e kënduar nga komiku
47. Lumë në Francë.
48. Piktori i Ura e Narnit.
49. Kapen në kufij

VERTIKAL
1. Në hyrje të ambientit
2. Neeson aktor.
3. Ente Sociale Rumune.
4. Ajo e zezë nënkpton arbitrin.
5. Kufizojnë stacionin.
6. Tremb fëmijët.
7. Jepet për t'u marrë.
8. Qytet japonez.
9. Eshtë pemë

10. Janë tallësit.
13. Roberto trainer italian.
15. Freni këngëtare lirike.
18. Gjysmë totale.
20. Një si divan.
22. Tipare pa zë
23. Ulet në dhomën e lartë.
25. Moore aktor.
27. Qe bomber brazilian.
30. Ishte shpërthimi i Little Boy.
33. Carolina, e bukura e Belle epoque.
34. Mbarojnë fare
35. Pullman aktor.
37. Eshtë thëllimi
38. Meg aktore.
40. Ndërmarrje Industriale Rajonale.
41. Një lidhëz.
44. Kaluar në krye.
46. Fundi i Turandot.

 -    Claude Debussy Kompozitor (1862-1918)
       -   Disa vese po të përdoren mirë, shkëlqejnë

     më shumë se virtyti
        -   La Rochefoucauld Shkrimtar (1613-1680)

  -   Ç’është koprracia? Është të jetosh në varfëri
       nga frika se mos bëhesh i varfër
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