
“Turistët tanë të vizitojnë qytetin e Korçës dhe fabrikën e birrës”

ISH-TE PERNDJEKURIT, JA 300
PERFITUESIT E DEMSHPERBLIMIT

(Në foto)  Ish-të përndjekur politikë gjatë një proteste
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Edi Rama: E meritojmë çeljen e negociatave

Negociatat me BE, Austria: I meritoni, Negociatat me BE, Austria: I meritoni, 
por nuk mund t’ju themi kurpor nuk mund t’ju themi kur

Kancelari Kurz: 
Migracioni përmes 
Shqipërisë të mos 
ndodhë si në 2015

Kancelari i Austrisë, Sebastian Kurz shprehu dje 
mbështetjen për Shqipërinë për hapjen e negociatave me 
Bashkimin Europian. Këtë ai e tha në një konferencë të 
përbashkët me kryeministrin Edi Rama, gjatë ...

I deleguari i partisë: 
Liceu Artistik i 

shthurur, ja çfarë 
ndodhi në një klasë

DOSSIER NGA
DASHNOR KALOÇI
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EULEX-i nuk do 
t’i mungojë askujt 

“Ajo që pushtetmbajtësit kërkojnë 
kaherë në Kosovë do të ndodhë në 
qershor: Misioni i EULEX-it do të 
largohet, por do të mbetet një mision 
i vogël ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga  “DEUTSCHE WELLE “i

Nga  VASIL KURETA

Rrëzimi i komunizmit i hapi 
rrugën një kritike të shtuar e 

demaskimi ndaj modeleve socialiste 
e komuniste, që u kolapsuan dhe në 
një farë mënyre  ... Vijon në faqet 20-21

Pse e kthejnë kokën 
nga Marksi 

Opinioni
 Ditësi

DARINA TANUSHI
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APLIKIMI E DOKUMENTET

Hyn në fuqi ligi ri 
për 31 mijë të pastrehë, 
si përftojnë shtëpi dhe
kategoritë prioritare

Në faqen 15

HETIMET NISEN NE 2017-ën

Procedohet penalisht 
ish-drejtori i Portit 

të Durrësit dhe 
nëntë zyrtarë

 

Në faqen 3

NISIN PROCEDURAT 

‘Dëshmitari X’ kërkon
azil politik në

Kosovë: Në Shqipëri
ndihem i kërcënuar

 

Pronarët në Shkodër, 
ATP merr në shqyrtim 

4400 dosje, procedurat 
për t’u njohur me ecurinë

VENDIMET 1993-2008

Në faqet 16-17
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Nga MARIGLEN BITA

Profesorët gjermanë impresionohen nga birra “Korça”

Në faqen 9

Dr.Konrad Shliphak: Është simbol i një cilësie të lartë, vështirë ta gjesh edhe në tregun gjerman 
shqiptare dhe në këtë kuadër 
kanë vizituar edhe fabrikën 
e birra “Korçës”. Profesorët 
kanë parë nga afër impiantin 
e prodhimit të birrës, shija 
e mrekullueshme e së cilës 
i ka kaluar me kohë kufi jtë 
e Shqipërisë. Ndërsa janë 
njohur me...

KORÇË- Ecuria dhe inves-
timi i suksesshëm në fab-

rikën e birra “Korçës” ka tër-
hequr një grup profesorësh 
nga universiteti i Vurcburgut 
dhe i Shtutgardit në Gjerma-
ni. Ata po kryejnë një studim 
për zhvillimin e industrisë 

Gati pagesat për ish-të dënuarit politikë, dokumenti duhet dorëzuar brenda 
30 ditëve. Lista e plotë emërore dhe përfituesit në të gjithë vendin
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SKANDALI "XHAFAJ"
AKUZAT

Strategjia e opozitës për
të mos lejuar zhvil
limin normal të puni-

meve vijoi dje edhe në Komi-
sionin e Medias. Kryetarja e
komisionit, Albana Vokshi
kërkoi firmën e deputetëve
për një draft-deklaratë ku
dënohej dhuna e ushtruar
kundrejt kryeredaktorit të
gazetës "Rilindja Demokra-
tike", si dhe thirrjen e Kas-
mit në një seancë dëgjimore
të hënën. Kjo deklaratë nuk
mori miratimin e deputetëve
të PS, pasi sipas Fidel Yllit,
gazetari nuk kishte mjet
identifikues dhe po shtynte
drejt policisë. Pas këtyre
akuzave publike për qever-
inë, deputetët e opozitës
braktisën komisionin duke
e lënë kryetarin e AMA-s të
raportojë vetëm para de-
putetëve socialistë. Në dek-
laratë kërkohet thirrja me
urgjencë e një seance dëgji-
more me kryeredaktorin e
gazetës "Rilindja Demokra-
tike", Bledi Kasmi, ditën e
hënë, katër qershor, ora 11.
Deklarata kërkon gjithash-
tu zbardhjen me përparësi të
kësaj ngjarjeje të rëndë për
lirinë e shtypit dhe sigurinë
e gazetarit si dhe i bëhet thir-
rje kryeministrit Rama dhe
ministrit Xhafaj të dënojnë
dhunën policore ndaj kry-
eredaktorit të gazetës opozi-
tare dhe të distancohen men-
jëherë nga çdo akt dhune,
shantazhi dhe intimidimi që
u bëhet gazetarëve dhe
njerëzve të medias. Në Komi-
sionin e Medias, kryetarja
Albana Vokshi në
mbledhjen e djeshme u përf-
shi në një debat të fortë me
deputetin e PS-së, Fidel Ylli
për rastin e lëndimit të kry-
eredaktorit të 'RD' në pro-
testën e opozitës. Vokshi
kërkoi nga shumica që të
dënonte, atë që sipas saj ish-
te dhunë e qëllimshme nga
policia, por Ylli reagoi duke
u shprehur se pas dështimit
të protestës, vajti dhe futi
kokën te policia, ndërkohë
që e dinte shumë mirë
detyrën e gazetarit. "Rasti
më therës është goditja e
gazetarit me justifikimin se
nuk ka qenë në krye të

DEBATI TE "MEDIA", YLLI: JANË VRARË
DEPUTETË NË BULEVARD. VOKSHI:

KRYETARI JUAJ I ÇOI MISH PËR TOP
LUÇIANO BOÇI: Rasti më therës është goditja e gazetarit me
justifikimin se nuk ka qenë në krye të detyrës. Kështu bëhet
gabim i madh, gazetari është si mjeku, gazetari është gazetar në
24 orë dhe pacienti i tij është lajmi.
FIDEL YLLI: Këtë konferencë shtypi që ju mund ta bëni tek PD,
doni ta bëni në komision. Jemi të detyruar, do t'ju respektojmë. Të
gjithë mund të flisni.
ALBANA VOKSHI: Nuk është konferencë për shtyp.
FIDEL YLLI: Keni gjysmë ore që flisni.
ALBANA VOKSHI: Jo, jo. Prononcohuni një herë të vetme.
FIDEL YLLI: Prit ta mbaroj, nuk je ti Zoti pse ke mikrofonin në
dorë! Na lër edhe ne.
ALBANA VOKSHI: Mos bërtit!
FIDEL YLLI: Si të mos bërtas, pse çfarë je ti? Je Zot i kësaj
pune? Je kryetare, je njëlloj si unë dhe nuk ke asgjë më tepër.
Prandaj dëgjo aty, të dëgjova gjysmë ore dhe më lër të mbaroj.
Unë jam sportist, jam adrenalinë.
ALBANA VOKSHI: Je sportit edhe çfarë?
FIDEL YLLI: Rri aty dhe dëgjo. Mbaroni konferencën e shtypit
dhe ne do ju dëgjojmë. Bledi Kasmit i uroj shërim të shpejtë,
detyrën e gazetarit, ai e di më mirë se ne të gjithë ku duhet të
rrijë. Por ju pasi dështuat në atë miting që bëtë, vajtët dhe futët
kokën tek policia. Kjo është loja që bëni ju. Po ata policë që hanë
gurë, janë bir nënash apo nuk janë bir nënash?
ALBANA VOKSHI: Duhet të mbroni gazetarët. Asnjë prej jush
nuk guxoi të prononcohet.
FIDEL YLLI: Janë vrarë deputetë në bulevard, janë vrarë gazetarë.
ALBANA VOKSHI: Kryetari juaj i çoi ato. I çoi mish për top.
FIDEL YLLI: Konferencat e shtypit bëjini tek PD. Deri më 28
qershor kjo situatë do jetë këtu. Kur të hapen negociatat do të
qetësoheni, deri atëherë do bëni të pamundurën dhe gazetarët
do t'i çoni të bëjnë dhunë. Të mos shkojë gazetari të bëjë dhunë
atje. Mos bëni propagandë. Mbaroni dhe ne të bëjmë komisionin.
ALBANA VOKSHI: Ndal dhunën, hiqni Xhafajn se po na mbani
peng të gjithëve.
KLEVIS BALLIU: Kolegët e PS janë shumë të qetë, se është për
të mbrojtur një gazetar. Të ishte për të mbrojtur Elvis Rroshin, do
t'u çirrej zëri, për Saimir Tahirin do kërcenin sipër tavolinave. Kur
vjen puna për të mbrojtur Mark Frrokun, i gjithë grupi parlamentar
i PS, 18 deklarata në ditë. Por për të mbrojtur një gazetar, jo.
Është gjenetike e PS të ketë alergji nga gazetarë të lirë, janë

Por, socialisti Fidel Ylli u
përgjigj: "Këtë konferencë
shtypi që ju mund ta bëni
tek PD, doni ta bëni në ko-
mision. Jemi të detyruar, do
t'ju respektojmë. Të gjithë
mund të flisni". Ylli akuzoi:
"Deri në 28 qershor ju do të
bëni të pamundurën të mos
hapen negociatat". Por kry-
etarja e komisionit, Albani
Vokshi kërkoi: "Ndal
dhunën, hiqni Xhafajn, se po
na mbani peng të gjithëve".
Kryetarja e Komisionit për
Edukimin dhe Mjetet e In-
formimit Publik, Albana
Vokshi, denoncoi mbylljen e
një portali satirik. Vokshi
tha se në pak orë, AKEP me
urdhër të kryeministrit
Rama ka mbyllur në mënyrë
të paligjshme portalin që
vinte në lojë Ramën dhe min-
istrin e Brendshëm. Kurse
deputeti i PD, Klevis Balliu u
shpreh se europianët nuk
janë budallenj. "Polici duhet
të jetë më i kontrolluar,
policët nuk duhen sulmuar
se paguhen me rroga qeshar-
ake, prandaj nuk i sollëm
njerëzit tanë me çadra dhe
hekura, por me pankarta,
prandaj ata u tërhoqën. Na
akuzoni për drogë, ju takon
juve të na arrestoni. Doni
hapje negociatash ju, ça i dini
europianët ju, budallenj?!
Kujtoni se i besojnë ato që nx-
irrni te ERTV?", deklaroi
Balliu.

"Xhafaj", deputeti i PD-së: Europianët nuk janë budallenj që të hapin negociatat

Sherri në komision, Vokshi: Mos bërtit,
hiqni Xhafajn! Ylli: Jam adrenalinë

"Prit ta mbaroj, nuk je ti Zoti pse ke mikrofonin në dorë"
Valentina Madani

Ish-presidenti Bujar Nishani deklaroi
dje se ish-ministri i Brendshëm, Saimir

Tahiri, u lirua nga kryeministri Edi Rama
dhe shumica parlamentare. Nishani shk-
ruan se propaganda e agjitatorëve të qever-
isë tentoi të përgënjeshtrojë apo deformojë
deklaratat e ambasadorit amerikan,
Donald Lu, një ditë para se të lirohej Tahi-
ri, i cili tha ka presion, shantazhe e rysh-
fete ndaj gjyqtarëve. Sipas ish-kreut të
shtetit, denoncimi i ambasadorit u veri-
fikua ekzaktësisht pas një seance flesh të
gjykatësve në veting, duke shtuar se krye-
diplomati amerikan nuk flet pas pasur
prova serioze. "Ambasada e SHBA-ve në
Tiranë paralajmëroi dhe denoncoi një ditë
përpara gjyqit të ish-ministrit të

PROCEDIMI

Të rinjtë opozitarë shfaqin videon e
"Narcos" dhe kërkojnë largimin e Xhafajt

7
11

Policia e Tiranës kallëzoi dje në prokurori të rinjtë e
Forumit Rinor të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes

Rinore për Integrim pas protestës që zhvilluan dje para
ministrisë së Brendshme dhe kërkuan dorëheqjen e min-
istrit Xhafaj. Mes të kallëzuarve është edhe kreu i FRPD,
Belind Këlliçi. Bazuar në nenin 262 të Kodit Penal ku
thuhet se organizimi i manifestimeve të personave në
sheshe dhe vende të kalimit publik pa marrë më parë
lejen nga organi kompetent sipas dispozitave të veçanta
apo kur nga organizatorët shkelin kushtet e parashtru-
ara në kërkesën për dhënie të lejes, përbën kundërvajtje
penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një
vit. Por të rinjtë e FRPD-së dhe LRI-së protestuan sërish
mbrëmë para Ministrisë së
Brendshme, ndërkohë që për
kryetarin e FRPD, Belind Këlliçi
procedimet penale ndaj të rinjve
që protestuan para Ministrisë së
Brendshme janë bërë për t'i
stepur ata. Teksa shfaqën një
video të shkurtër të serialit "Nar-
cos" të përshtatur në realitetin
shqiptar, ata kanë kërkuar edhe
largimin e kryeministrit nën
thirrjet "Rama ik". "Burg, burg,
burg", "Qeveria e drogës" dhe
"Rama ik" ishin thirrjet e të rin-
jve dhe qytetarëve që iu bash-
kuan protestës së pasdites. "Tani edhe Policia e Shtetit
do të ketë mundësi të shohë se për cilat klane punon
sot", tha kreu i FRPD-së, Belind Këlliçi, teksa shfaqej
video. Kreu i të rinjve demokratë deklaroi më herët se
zyrat e PD dhe të FRPD janë survejuar nga policë pri-
vatë një ditë para zhvillimit të protestës. "Ky është hap
për të na stepur, se nuk ka qenë vetëm kjo formë. Një
natë para protestës, deri në orën 12:30 të natës, selia e
PD, zyrat e Forumit Rinor nga jashtë kanë qenë të sur-
vejuara nga policë civile, të cilët çdo të ri që ka dalë nga
zyrat, e kanë ndaluar për ta pyetur, për ta intimiduar.
Kanë ardhur civilë që janë afruar, kanë tentuar të in-
dimidojnë të rinjtë për të mos marrë pjesë në protestë
dhe sigurisht nuk ia kanë dalë dot mbanë. Vijojnë me
tentativa nga më të ndryshmet për të na stepur, për të
na ndaluar, sepse e kanë të qartë forcën e rinisë", tha
z.Këlliçi. Ai shprehu bindjen se protestat do të vazhdojnë
deri në largimin e Fatmir Xhafajt.

"Tahiri", Nishani: Ambasadori Lu
nuk flet pa pasur prova serioze

Brendshëm se kërcënime, shantazhe dhe ry-
shfete, po përdoreshin për ta liruar nga ar-
resti ish-ministrin. Ky denoncim i ambasa-
dës u verifikua ekzaktësisht pas një seance
flesh të gjykatësve në veting. Të gjithë sh-
qiptarët normalë nuk është se kishin ndonjë
dyshim në atë denoncim të ambasadës, pasi
qeveria e SHBA është qeveria mike më e an-
gazhuar në luftën kundër krimit të organi-
zuar në Shqipëri. Institucionet ligjzbatuese
të SHBA-ve janë institucionet më të afta dhe
më të specializuara në hetimin e trafikut të
drogave dhe grupeve të trafikantëve. Për më
tepër, kjo ambasadë nuk flet pa pasur prova
serioze. Natyrisht, prova që nuk i merr nga
laboratori imagjinar i kryeministrit të Sh-
qipërisë", deklaroi z.Nishani.

detyrës. Kështu bëhet gabim
i madh, gazetari është si
mjeku, gazetari është

gazetar 24 orë dhe pacienti i
tij është lajmi", deklaroi de-
puteti i PD-së Luçiano Boçi.
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Audio-përgjimi, 51-vjeçari deklaroi se ka biseduar me Agron Xhafajn për trafikimin e një sasie kanabisi

Nisin procedurat e azilit në Kosovë për Albert Veliun
Motivi i kërkesës, "dëshmitarit X" i kërcënohet jeta në Shqipëri

ARRESTIMI
Më datë 28 maj, Policia e Kosovës deklaroi se ka vënë në

pranga shtetasin Albert Veliu, i njohur si "dëshmitari X" në rastin
e Agron Xhafajt. Mund t'ju konfirmojmë se Policia e Kosovës,

bazuar në autorizimet ligjore më dt. 27.05.2018, ka ndaluar dy
shtetas të Republikës së Shqipërisë. Të ndaluarit janë trajtuar

sipas procedurave të parapara ligjore. Me respekt, zyra për
informim e PK-së", thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.

Pas dyshimeve për përf
shirje të ish-ministrit

të Brendshëm, Saimir Ta-
hiri në grupin kriminal
Habilaj, prokurorët e Kri-
meve të Rënda udhëtuan
drejt Italisë për të siguru-
ar prova të reja fajësie
ndaj tij. Besim Hajdar-
mataj, kreu i grupit të
hetimit për çështjen "Ta-
hiri" dhe prokurori
Vladimir Mara, udhëtuan
drejt Katanias për të mar-
rë në pyetje Moisi Habila-
jn, që dyshohet si kreu i
grupit kriminal dhe dy të
pandehurit e tjerë, Nezar
Seiti dhe Meridian Sulaj.
Gazetari italian Dario De
Luca dha detaje ditën e
djeshme lidhur me mar-
rjen në pyetje të Moisi
Habilajt nga prokurorët
shqiptarë. Ai tha se Habi-
laj u pyet në orën 09:00 nga
prokurorët shqiptarë, të
cilët shkuan në Itali tri
ditë më parë. Ai konfirmoi
se dy ditë më parë,
prokurorët e Krimeve të

Gazetari italian: Sot nis procesi gjyqësor ndaj 14 të pandehurve

Çështja "Tahiri", merret në pyetje për 3 orë
rresht nga prokurorët shqiptarë, Moisi Habilaj

Rënda, Besim Hajdarmataj
dhe Vladimir Mara kanë
marrë në pyetje në burgun e
Katanias, Meridion Sulajn
dhe Nazer Seitajn ndërsa
ditën e djeshme për tri orë
rresht është marrë në pyetje
i pandehuri Moisi Habilaj.

"Dy prokurorë morën në py-
etje Habilajn, në një seancë
që zgjati rreth tri orë. Por
nuk kemi informacion për
seancat e pyetjeve", tha ai.
De Luca tha se seancat py-
etësore janë mbajtur
sekrete dhe nuk dihet ende

asgjë në lidhje me infor-
macionet që kanë mundur
të marrin prokurorët sh-
qiptarë. Rrëfimet e tre sh-
qiptarëve që ndodhen të
izoluar në Katania konsi-
derohen të rëndësishme,
për t'i dhënë zgjidhje çësh-
tjes së çelur ndaj ish-min-
istrit të Brendshëm,
Saimir Tahiri. Ndërkohë,
sot në orën 15:00 nis në
Katania procesi gjyqësor
ndaj të ashtuquajturës
"Banda Habilaj", ku 14 të
pandehur do të paraqiten
përpara gjykatës të Kata-
nias. "Mësohet se 14 perso-
na do të paraqiten para
gjykatës, por kjo do të jetë
një seancë tranzitore. Pasi
për çështje burokratike,
do të ketë një seancë tjetër
për ta", tha De Luca.

Gazetari italian

Gazetari italian, Dario
De Luca dha detaje
ditën e djeshme lidhur
me marrjen në pyetje
të Moisi Habilajt nga
prokurorët shqiptarë.
Ai tha se Habilaj u
pyet në orën 09:00
nga prokurorët
shqiptarë, të cilët
shkuan në Itali tri ditë
më parë.

Albert Veliu, i njohur
ndryshe dhe si "dësh
mitari X", u ndalua

pak ditë më parë së bashku
me të birin nga autoritetet
kosovare me dyshimin se ai
kishte hyrë ilegalisht në ter-
ritorin e saj. Ditën e djeshme
burime nga Ministria e
Punëve të Brendshme të Ko-
sovës i thanë "Zërit të
Amerikës" se Veliu ka
kërkuar azil me motivin se
në Shqipëri atij i kërcënohet
jeta. Autoritetet e Kosovës
kanë nisur procedurat për
azil për Albert Veliun, nje-
riu i cili deklaroi se ka bised-
uar me Agron Xhafajn për
të siguruar prej tij kalimin
në Itali të një sasie marijua-
ne, shkruan VOA. Të njëjtat
burime shpjeguan se, do të
konsultohen edhe me au-
toritetet e Shqipërisë para
çdo vendimi, ndërsa theksu-
an se "do të respektohen të
gjitha procedurat për azil".
Më herët u deklarua se Poli-
cia e Kosovës ka vënë në
pranga më datë 28 maj sh-
tetasin Albert Veliu, i njo-
hur si "dëshmitari X" në ras-
tin e Agron Xhafajt, vëllait
të ministrit të Punëve të
Brendshme në Shqipëri, Fat-
mir Xhafaj. "Mund t'ju kon-
firmojmë se Policia e Kos-
ovës bazuar në autorizimet
ligjore me dt. 27.05.2018, ka
ndaluar dy shtetas të Repub-
likës së Shqipërisë. Të ndalu-
arit janë trajtuar sipas pro-
cedurave të parapara lig-
jore. Me respekt, zyra për

informim e PK-së", thuhet në
njoftimin e policisë së Kos-
ovës. Nga ana tjetër,
Prokuroria e Krimeve të
Rënda deklaroi se nuk ka
asnjë urdhër ndalimi për
Veliun. Ndërkohë, u bë me
dije se arrestimi është bërë
për shkak se Albert Veliu së
bashku me të birin nuk

kanë hyrë konform ligjit në
territorin e Kosovës. Filli-
misht dy shtetasit janë
ndaluar normalisht për
kontroll të rregullt. Aty ka
rezultuar se Albert Veliu
dhe i biri nuk kanë kaluar
legalisht, pasi asnjëri prej
tyre nuk është regjistruar
në kufirin e Kosovës.

"DËSHMIT"DËSHMIT"DËSHMIT"DËSHMIT"DËSHMITARI X"ARI X"ARI X"ARI X"ARI X"
Albert Veliu, një ish-i

dënuar për trafik droge, pra-
noi publikisht se zëri në au-
dio-përgjimin e bërë publik
nga Partia Demokratike ish-
te i tij, por deklaratat për
rastin ishin kontradiktore.
Për hetimet mbi audio-
regjistrimin, dëshmitari Al-
bert Veliu ka këmbëngulur
se nuk e ka realizuar ai
përgjimin, por më pas gaze-
tari Jetmir Olldashi, autor i
përgjimit, si pjesë e një in-
vestigimi gazetaresk, bëri të
ditur se kishte qenë ai vetë
që i kishte vënë pajisjen e
përgjimit Veliut.  Agron
Xhafaj, vëllai i ministrit të

Brendshëm, ka hedhur posh-
të kategorikisht mundësinë
që të ketë zhvilluar ndonjë
bisedë me Veliun. Prokuro-
ria ka bërë ndërkaq të ditur
se materiali audio është dër-
guar për ekspertizë në një
laborator jashtë Shqipërisë.

Në fundjavë, ministri
Xhafaj deklaroi se ishte i
gatshëm të merrte përsipër
çdo përgjegjësi ligjore, poli-
tike e morale, përfshirë dhe
largimin nga posti, nëse do
të vërtetohej se në materia-
lin audio të përgjuar do të
rezultonte zëri i të vëllait.
"Nëse provohet e kundërta,
atëherë duhet që Lulëzim
Basha të dorëhiqet dhe të

përballet me ligjin. Pyeteni:
A është ai i gatshëm për këtë
sfidë?", u shpreh zoti Xhafaj
përmes një postimi në "Tëit-
ter". Opozita po kërkon prej
shumë ditësh largimin e
ministrit të Brendshëm, të
cilin e akuzon se i ka dhënë
mbrojtje të vëllait. Kjo çësh-
tje u bë shkak edhe i pro-
testës që ajo zhvilloi të sh-
tunën në Tiranë, ku u regjis-
truan momente të forta ten-
sioni mes manifestuesve
dhe policisë pranë Minis-
trisë së Brendshme. Opozi-
ta ka deklaruar se për të,
"dorëheqja e ministrit të
Brendshëm është një çësh-
tje e panegociueshme".

AUDIO-PËRGJIMI
Albert Veliu, një ish-i dënuar për trafik droge, pranoi

publikisht se zëri në audio-përgjimin e bërë publik nga
Partia Demokratike ishte i tij, por deklaratat për rastin
ishin kontradiktore. Për hetimet mbi audio-regjistrimin,

dëshmitari Albert Veliu ka këmbëngulur se nuk e ka
realizuar ai përgjimin.

Albert Veliu
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Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, nga Spitali
Ushtarak ku vizitoi

minatorin e plagosur në
Bulqizë fajësoi qeverinë për
afera korruptive me biznes-
in e kromit si dhe e bëri faj-
tore për plagosjen e 40 mina-
torëve në 5 vite. Kreu i Par-
tisë Demokratike, Lulzim
Basha, deklaroi se mafia e
kromit në 5 vite qeverise së
Edi Ramës ka marrë jetë
minatorësh sa në 20 vite të
marra së bashku. Sipas she-
fit të opozitës, kjo situatë
duhet ndalur dhe që të nda-
let, duhet larguar kjo qeveri.
"Në 5 vite, mafia e kromit
dhe mafia e Edi Ramës dhe
Damian Gjiknurit me shokë
u kanë marrë jetën më
shumë minatorëve se në 20
vite të marra së bashku. Kjo
nuk mund të vazhdojë më,
duhet të ndalet dhe që të
ndalet, ne duhet t'i japim
fund një qeverie të marrë
peng nga krimi dhe korrup-
sioni. Ashtu si krimi i orga-
nizuar ka marrë peng Min-
istrinë e Brendshme që nga
koha e Saimir Tahirit dhe
tani me Agron Xhafaj dhe
Fatmir Xhafaj, ashtu mafia
e kromit, e lojërave të fatit
kanë marrë peng Edi Ramën,
Olsi Ramën, Arben Ahmetaj
dhe Damian Gjiknurin", u
shpreh Basha. Duke e cilë-
suar si pengesën kryesore
për Shqipërinë europiane,
Basha tha se qeveria
"Rama" nuk përfaqëson më
interesat e popullit, por ato
të mafies së drogës, lojërave
të fatit dhe kromit. "Kjo që
themi sot është e shkruar
me vuajtje, me plagë, me
varre të hapura në kurriz të
shqiptarëve dhe lexohet
qartë edhe nga partnerët
tanë ndërkombëtarë. Ndaj
është një arsye më shumë
për të gjithë shqiptarët të
kuptojnë se ka ardhur koha
ta flakim tutje këtë qeveri që
nuk përfaqëson interesat e
njerëzve, por ato të mafies së
drogës, lojërave të fatit dhe
kromit dhe që është penge-
sa kryesore për Shqipërinë
europiane", tha kreu i PD-së.
Deklaratat Basha i bëri pas
vizitës në Spitalin Ushtarak

Kreu i PD takon minatorin e plagosur: Gjiknuri dhe Rama, të kapur nga mafia e kromit

Basha: Beteja, jo vetëm për të larguar
Xhafajn, por qeverinë e mafies

Ministri: Regjisori i 'Babales' bën politikë korbash
Valentina Madani

të prej minatorëve që u pla-
gosën dy ditë më parë në
minierën e Bulqizës.
REAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMI

Pas akuzave të krye-
demokratit Lulzim Basha,
ministri i Energjetikës,
Damian Gjiknuri reagoi
ministri Gjiknuri. Ai shkru-

an në 'FB' se, "regjisori i 'Ba-
bales' iu rikthyes sot poli-
tikës së korbave, duke për-
dorur politikisht fatkeqësitë
njerëzore dhe aksidentet në
punë gjatë aktivitetit miner-
ar. Luli e di shumë mirë se ajo
çka vazhdojmë ta paguajmë,
sot është fatura e 'babale

partisë' së tij dhe qeverisë në
të cilën ishte pjesë, që parcel-
izuan në mënyrë kriminale
çdo vendburim minerar,
duke u bërë shkak për rritjen
e aksidenteve. Në betejën
tonë për zhbërjen e këtij par-
celizimi kemi revokuar mbi
150 leje, por jemi përballur e

vazhdojmë të përballemi çdo
ditë pa u ndalur me gjykatat
e ndryshkura nga korrup-
sioni. Regjisori i 'Babalës'
mbron gjykatat e korruptu-
ara dhe këto të fundit
mbrojnë e mbajnë në fuqi leje
e licenca të firmosura nga
skenaristi i 'Babales' në të

cilat ndodhin edhe aksidente
me humbje jetësh njerëzore.
Një arsye më shumë për të
mbështetur fuqimisht re-
formimin e sistemit të drejtë-
sisë, duke i vënë fre edhe spe-
ktaklit politik të Lulit në
kërkim të kauzave të
radhës", shkruan Gjiknuri.

LULZIM BASHA
"Këto janë kostot
dhe faturat e
korrupsionit
qeveritar të një prej
ministrave më të
korruptuar të
qeverisë, Gjiknurit,
të cilit i është
mbyllur goja me
milionat e mafies së
kromit, që është
përgjegjësja
kryesore bashkë
me qeverinë e
Ramës për vdekjen
e mbi 40 minatorëve
gjatë 5 viteve që
qeveris PS",
deklaroi Basha.

DAMIAN GJIKNURI
"Regjisori i 'Babales' iu rikthye politikës së
korbave. Luli e di shumë mirë se ajo çka
vazhdojmë ta paguajmë sot është fatura e 'babale
partisë' së tij dhe qeverisë në të cilën ishte pjesë,
që parcelizuan në mënyrë kriminale çdo vendburim
minerar, duke u bërë shkak për rritjen e
aksidenteve", tha ministri Gjiknuri.



Nënkryetari i Partisë
Demokratike, Edi

Paloka,  paralajmëroi dje
ministrin e Infrastruk-
turës, Damian Gjiknuri,
se ka dosje kundër tij. Në
një status në "Facebook",
Paloka shkruan se ka
dosje prej muajsh për
lidhjet e Gjiknurit me
drogën dhe krimin e or-
ganizuar.  Zyrtari i lartë i
PD thekson se gjithçka
është e dokumentuar dhe
ministrin nuk do ta shpë-
tojnë dot kryeministri Edi
Rama apo kryeprokuror-
ja Arta Marku. Madje,
Paloka përdor tik-tak-un
e orës për të paralajmëru-
ar ministrin. "Damian
Gjiknuri, ke edhe ti dos-
jet e tua prej muajsh për
lidhje me drogën dhe
krimin e organizuar.
Gjithçka është e doku-

mentuar, ta dish se nuk të
shpëtojnë dot për shumë
gjatë Rama-Marku-Xhafaj-
Prela. Merr masa të mos vje-

dhin edhe shtëpinë e tezes,
ose ndokujt tjetër. Tik-tak
tik-tak Damian…", shkru-
an Paloka.

"Tik-tak Damian, s'të shpëtojnë dot Rama-Marku"

Paloka paralajmëron Gjiknurin: Ke
edhe ti dosje për drogën dhe krimin

Dosja
"Damian, ke edhe ti dosjet e tua prej muajsh për lidhjet
me drogën dhe krimin e organizuar. Gjithçka është e
dokumentuar, ta dish se nuk të shpëtojnë dot për shumë
gjatë Rama-Marku-Xhafaj-Prela. Merr masa të mos të të
vjedhin edhe shtëpinë e tezes ose ndokujt tjetër. Tik-tak
tik-tak Damian…", shkruan Paloka.

Denoncimi te Berisha: Krim i
rëndë mjedisor në plazhin e Vlorës

Ish-kryeministri Sali Berisha përmes një statusi në
"Facebook" publikoi dje mesazhin e qytetarit dixhi-

tal, ku ky i fundit denoncon situatën në pyllin e Sodës.
Sipas qytetarit, në këtë zonë po
bëhen ndërtime pa leje, ndërsa
shton se aty po prishen pisha.
"Krim i rëndë mjedisor në
plazhin e Vlorës! Shihni fotot
dhe lexoni mesazhin e qytetar-
it dixhital. Sb. 'Përshëndetje,
jam një qytetar i Vlorës, doja
të bëja një denoncim për
ndërtim pa leje në plazhin e
vjetër në pyllin e Sodës, pamjet që do ju dërgojmë tre-
gojnë vetë, po ju nisim edhe lejen që ka lëshuar bash-
kia, madje sot po presin edhe pisha. Ku lutem bëje pub-
like'", thuhet në mesazhin dërguar z.Berisha.

MESAZHI
"Krim i rëndë
mjedisor në plazhin e
Vlorës! Shihni fotot
dhe lexoni mesazhin
e qytetarit dixhital.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha

Nënkryetari i Partisë
Demokratike, Edi Paloka

Kreu i PD-së, Lulzim Basha,
dje në Spitalin Ushtarak
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Kancelari i Austrisë,
Sebastian Kurz  shpr-
ehu dje, mbështetjen

për Shqipërinë për hapjen e
negociatave me Bashkimin
Europian. Këtë ai e tha, në një
konferencë të përbashkët me
kryeministrin Edi Rama,
gjatë vizitës në Vjenë. "Ne
sigurisht i mbështesim të
gjitha shtetet e Ballkanit
Perëndimor, duke përfshirë
dhe Shqipërinë, në përafrimin
e tyre në Bashkimin Europi-
an dhe duam që ata të krye-
jnë reformat e duhura në Ball-
kanin Perëndimor dhe këto
të bëhen hap pas hapi",-tha
Kurz. Ai tha më tej: "Të gjitha
vendet e Ballkanit Perëndi-
mor kanë nevojë për një pers-
pektivë europiane. Kjo është
rruga e reformave. Është,
gjithashtu, edhe mënyra
brenda shteteve në rajon,
sepse ashtu edhe më përpara
ka pasur disa tensione, apo
probleme të vogla, për shkak
të problemeve etnike, apo
problemeve të tjera politike.
Por kjo është dhe garancia
për sigurinë tonë, për stabili-
tetin tonë në Europë. Ky sta-
bilitet në vendet e Ballkanit
do të thotë edhe më shumë
siguri dhe një stabilitet në
vendin tonë, në Austri". Kurz
tha se kishte biseduar me
kryeministrin Rama për
luftën kundër imigracionit
ilegal. "Ne po përjetojmë në
Ballkan, në këtë moment, një
rrugë të re të migracionit.
Kontrabandistët përpiqen që
njerëzit t'i marrin nga Greqia
përmes rrugës së Shqipërisë
në Europën Qendrore. Kjo ka
një rëndësi shumë të madhe,
sepse duhet të luftojmë
kundër këtij fenomeni dhe
kundër kësaj rruge. Jam
shumë i kënaqur që ne kemi
të njëjtin mendim dhe i kemi
zbuluar treguesit mjaft të
hershëm jo vetëm në Austri,
por edhe në Shqipëri. Duhet
të shikoni që shifrat e këtyre
refugjatëve po rriten dhe du-
het ta trajtojmë këtë problem
që tani, përpara se këto prob-
leme të bëhen shumë të
mëdha, siç ka qenë rasti në
2015-ën dhe në 2017-ën",-u
shpreh kancelari austriak.

Nga ana e tij, kryeminis-
tri Rama u shpreh se "shikoj-
më një progres të vazh-
dueshëm në marrëdhëniet bi-
laterale në aspektin ekono-
mik dhe tregtar, por, po ash-
tu, falë edhe kontributit të
dhënë nga Austria, shikojmë
një progres të rëndësishëm
në procesin e përmirësimit të
marrëdhënieve brenda ra-
jonit tonë". "Me kryeminis-

Negociatat me BE, Austria: I meritoni, por nuk mund t'ju themi kur

Kancelari Kurz: Migracioni përmes
Shqipërisë të mos ndodhë si në 2015
Edi Rama: E meritojmë çeljen e negociatave

Darina Tanushi

SHIFRAT E
MIGRACIONIT
Nëse në janar - maj të
vitit të kaluar kemi
pasur 162 emigrantë
të parregullt, në janar -
maj deri më tani që
flasim, - bëri me dije
dje kryeministri Rama,
- numri i tyre është
2311. Është një shifër
e vogël, në rast se
konsiderojmë flukset e
vitit 2015, por është
një shenjë
shqetësuese,-tha ai.

Ministri Xhafaj pati dje, një bisedë telefonike me
ministrin e Brendshëm të Austrisë për çështjen

e migrantëve nga vendet e treta. Rritja e numrit të
migrantëve nga vendet e treta, të cilët kalojnë përmes
vendeve të Ballkanit drejt vendeve të BE-së, ishte fokusi
kryesor i bisedës. Ministri Xhafaj duke vlerësuar këtë
shqetësim, e njohu homologun austriak me masat e
shtuara të Policisë së Shtetit, për menaxhimin dhe
përballjen e kësaj situate, veçanërisht përgjatë vijës
kufitare me Greqinë, thuhet në njoftimin e ministrisë
së Brendshme. "Pavarësisht masave të shtuara, vihet
re një numër në rritje i migrantëve që depërtojnë përg-
jatë kufirit me shtetin grek. Një pjesë e tyre kërkojnë
azil, një pjesë sistemohen në Qendrat e Përkohshme
të Pritjes, por qëllimi i tyre final mbetet rrugëtimi në
vendet e BE-së. Ministri Xhafaj e informoi homolo-
gun Kickl se Shqipëria do të bëjë të gjitha përpjekjet
për të parandaluar këtë fenomen, me gjithë burimet e
pakta në dispozicion. Në këtë kontekst, nënshkrimi
sa më shpejt i marrëveshjes së dakordësuar tashmë
me FRONTEX, do të ketë një ndikim të posaçëm", vi-
jon njoftimi. Ministri Kickl, duke vlerësuar përpjek-
jet e palës shqiptare, e falënderoi ministrin Xhafaj për
prezantimin e situatës dhe sugjeroi që këto çështje të
jenë në rendin e ditës, në takimin rajonal që mbahet
në Brdo të Sllovenisë, në fillim të qershorit. Ai sug-
jeroi që të vijojnë takimet në nivel operacional, për
një qasje të koordinuar mes shteteve për këtë situatë,
veçanërisht sa i takon luftës kundër kontrabandis-
tëve të personave, për të shmangur një situatë si ajo e
vitit 2015. Nëse do të ndodhemi në një situatë të ngjas-
hme, - u shpreh ai, - qeveria austriake është e vendo-
sur të mbrojë kufijtë e saj dhe të shteteve të tjera. Në
këtë aspekt, ministri austriak theksoi nevojën e vep-
rimeve të mirë-koordinuara mes shteteve. Ministri
Xhafaj kërkoi që BE-ja të konsiderojë një paketë fi-
nanciare, të domosdoshme për të mbështetur menax-
himin e kufijve në Ballkanin Perëndimor.

trin kemi folur edhe për çfarë
janë pritshmëritë tona nga
Presidenca austriake e Bash-
kimit Europian në 6 muajt e
ardhshëm dhe dëshirojmë që

të bashkëpunojmë për të sh-
tyrë më tutje projektin tonë,
të lancuar nga unë dhe presi-
denti i sotëm i Serbisë, kryem-
inistri i djeshëm, Aleksandër

Vuçiç, për tregun e përbash-
kët në Ballkanin Perëndimor,
gjë për të cilën jam falë-
nderues që kryeministri ka
shprehur interesin dhe
mbështetjen e tij",-tha Rama.
Sa i përket imigrantëve, Rama
tha se, "Kemi një fluks që
rritet në mënyrë shqetësuese,
por që për momentin ka qenë
tërësisht i kontrolluar prej
nesh, ama na duhet një bash-
këpunim i ngushtë dhe i men-
jëhershëm për të shmangur
rishfaqjen e skenave që shqetë-
suan, madje tronditën Eu-
ropën në vitin 2015. Kemi da-
kordësi të plotë për një bash-
këpunim të ngushtë me Aus-
trinë dhe patjetër, edhe me
vendet e tjera të interesuara
për këtë proces". "Për sa i për-
ket negociatave Shqipëria e
meriton",-u shpreh Rama. I
pyetur nga gazetarët nëse do
të mundet Shqipëria të çelë
negociatat gjatë presidencës
austriake që nis në korrik,
Kurz tha: "Do ta shohim
këtë gjë. Nuk mund t'ju jap
një përgjigje, apo siguri për
këtë. Siç e tha dhe kryemi-
nistri, ka disa shtete anëtare
të Bashkimit Europian, të
cilët për shkak të proble-
meve, apo çështjeve të tyre
të brendshme, e kanë të vësh-
tirë të marrin këtë vendim,
pra, të thonë po. Megjithatë
ka një dëshirë të fortë në
Shqipëri, që të shkojë drejt
rrugës së reformave. Sh-
qipëria ka bërë shumë në
rrugën e integrimit europian
në vitet e kaluara dhe negoci-
atat e pranimit janë drejt një
rruge të mirë. Ka një mundë-
si të mirë që të shkojmë në
rrugën e reformave. Megjith-
atë nuk e di se kur do të mer-
ret ky vendim".

Ministri austriak, Xhafajt: Do mbrojmë
kufijtë tanë, nëse kemi situata si në 2015

AMBASADORI AUSTRIAK
Ambasadori i Austrisë në Shqipëri, Johann Sattler tha dje se dhënia e një

perspektive të qartë europiane për vendet e rajonit, është e nevojshme për të
inkurajuar reformat e ndërmarra, si dhe si mjet për stabilitetin e vendeve të rajonit.

"Austria është qartësisht në favor të hapjes së negociatave për anëtarësim të
Shqipërisë në Bashkimin Europian", - tha Sattler.

Gjonaj për shtypin holandez: Jemi
europianë, po bëjmë më të mirën

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj deklaroi në një
intervistë për shtypin holandez se, "Shqipëria ësh-

të duke bërë më të mirën e saj. Ajo nisi tre vjet më parë
një reformë tërësore në sistemin e drejtësisë. Kjo reformë
u zbatua me ndihmën e disa avokatëve të mirënjohur
europianë, përfshi edhe holandezë",-shkruan Het Fin-
ancieele Dagblad. Sipas Gjonajt, është e qartë që sistemi
i vjetër ligjor në Shqipëri nuk ishte i duhuri. Jo vetëm
gjyqtarët, por edhe organet hetimore, "ishin të korrup-
tuar", thotë ajo. Për këtë arsye, qeveria aktuale është
angazhuar "në një proces të plotë pastrimi". Thelbi i kë-
tyre ndryshimeve qëndron në kufizimin e influencës së
politikanëve në sistemin e drejtësisë. Shqipëria ka ngri-
tur institucione të reja dhe ka miratuar ligje të reja, mbi
bazën e të cilave të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët e
vendit po kalojnë në një proces verifikimi, të quajtur
veting. Në këto komisione verifikohet nëse ata kanë ve-
pruar me integritet dhe profesionalizëm. Në intervistën
e saj, Gjonaj këmbëngul se bisedimet do të motivonin
Shqipërinë për të vijuar më tej në rrugën e reformave.

Llogaridhënia, Balla: Opozita po krijon
dallgë nga frika e reformës në drejtësi

Zv.kryeministrja Senida Mesi e kreu i Grupit Par
lamentar të PS-së, Taulant Balla vijuan dje, turin e

llogaridhënies publike në Lunik të Librazhdit. Ishte shqetë-
simi i një banori në lidhje me pronën dhe pamundësinë për
ta marrë atë për shumë vite që riktheu vëmendjen tek
çështja e reformës në drejtësi. "E shihni çdo natë në televiz-
ion se sa dhimbje po shkakton reforma në drejtësi. Edhe
këto dallgët që mundohet të krijojë opozita, vijnë për sh-
kak të dhimbjeve që shkakton kjo reformë. Shumë gjyqtarë
e prokurorë, jo vetëm që janë larguar nga sistemi i drejtë-
sisë. Kanë bërë pasuri, duke mos bërë drejtësi, njerëz që
kanë bërë para e vila duke u paguar nga njëra palë në dëm
të palës tjetër, pavarësisht se pala tjetër është ajo që kishte
të drejtë",-tha Balla. Ndërsa Zv.kryeministrja Senida Mesi,
duke u ndalur tek prioritetet madhore të qeverisë, u ndal
tek çështja e punësimit si një ndër prioritetet kyçe. "Fjala
"shërbej" duhet të ngulitet në mendjen tonë të parën, që
jemi administratë publike dhe pastaj në mendjet tuaja.
Është e domosdoshme që ju të kuptoni se në jemi këtu pasi
paguhemi me taksat tuaja, ne rrogën e marrim prej jush.
Jemi të emëruar nga ju dhe na është besuar të punojmë
për ju dhe me ju", - përfundoi Mesi.

Kancelari i Austrisë, Sebastian
Kurz dhe kryeministri Edi Rama
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Braktisën 1200 pallate, Lame: Penalizim. Zvarrisin banorët për legalizimet

Zbardhet lista, 400 bizneset
që ndërtuan pa leje

Kreu i ALUIZNI-t paralajmëron bashkinë: Mos u jep më leje

ALUIZNI do t'i kërkojë
bashkive dhe qever
isë që firmat që nuk

kanë përmbushur dety-
rimet për legalizimin e pal-
lateve pa leje të mos pajisen
në leje të reja ndërtimi. "Ne
do fillojmë t'i çojmë listë
bashkive që këto subjekte të
mos marrin më leje të reja
ndërtimi pa përmbushur
detyrimet dhe pa mbyllur
procesin e legalizimit",-tha
Lame. ALUIZNI publikoi dje
listën me gjithë kompanitë
që kanë ndërtuar pa leje ose
në shkelje të saj.
NDËRTUESITNDËRTUESITNDËRTUESITNDËRTUESITNDËRTUESIT

Agjencia e Legalizimit,
Urbanizimit dhe Integrimit
të Zonave Informale ka har-
tuar një listë prej 400 emrash
ndërtuesish, ku 328 janë

vetëm në Bashkinë Tiranë,
të cilët janë përfshirë në
"listën e zezë". Kreu i ALU-
IZNI-t, Artan Lame, dek-
laroi dje se asnjë subjekt
nuk do të marrë leje ndërti-
mi, pa mbyllur më parë një
ndërtim që ka nisur, duke e

lënë të braktisura apo në
ndërtimin e sipër. "Qytetarët
u dyndën pranë sporteleve
për të denoncuar apo hapur
praktikën e futjes në proces
legalizimi të pallateve, që
zvarriteshin prej vitesh.
Problemi i pallateve të brak-

tisura i ka rrënjët çerek
shekulli më parë dhe vazh-
don të rëndohet. Janë mbi
1200 objekte të evidentuara
dhe në procedura. 102 pal-
late të legalizuara deri më
sot. Në Tiranë janë 85 pallate
të tjera në procedurë. Janë

të shumtë subjektet që vazh-
dojnë të luajnë se 'macja me
miun', duke na sjellë
vërdallë si institucion. Do
fillojmë t'u përcjellim bash-
kive listat e këtyre subjek-
teve, duke ju kërkuar bash-
kive që ata të mos pajisen më

me leje pa shlyer procesin e
legalizimit. Do t'i përcillet
Bashkisë Tiranë lista e zezë.
Bllokimi i këtyre subjekteve
do ndihmonte që këta perso-
na të bëjnë sërish dëm, duke
marrë të tjera leje ndërtimi"-
tha Lame. Lame foli edhe për
lejet e ndërtimit, ku tha, se
gjysma e lejeve të dhëna nga
bashkitë janë me shkelje.
"Në rang republike gjysma
e lejeve të dhëna nga bash-
kitë rezultojnë me shkelje.
Ky proces është një prej prob-
lematikave më të komp-
likuara që mund të ndeshë
një administratë, pasi ka të
bëjë me një mori institu-
cionesh që duhet të japin
kontribut, me banorët që
duhet të bëhen bashkë, me
sistemin e përmbarimin, me
sistemin bankar, etj.", tha ai.

Ornela Manjani

NrNrNrNrNr..... Emri I shoqërisë ndërEmri I shoqërisë ndërEmri I shoqërisë ndërEmri I shoqërisë ndërEmri I shoqërisë ndërtuese (sh.a/sh.ptuese (sh.a/sh.ptuese (sh.a/sh.ptuese (sh.a/sh.ptuese (sh.a/sh.p.k).k).k).k).k)
1 VELLEZERIT KAJTAZI SH.P.K
2 GC SH.P.K
3 ALBA KONSTRUKSION SH.P.K
4 ARMEDA  SH.P.K
5 AL KONSTRUKSION GBI SH.P.K
6 HELIO KONSTRUKSION & KRISTI SH.P.K
7 HELIO KONSTRUKSION SH.PK
8 MICO SH.P.K
9 N.N. TIRANA SH.P.K   /KASTRIOTI SHPK
1 0 NIADA PROJEKT SH.P.K
1 1 STIER SH.P.K
1 2 VELLEZRIT LUZI SH.P.K
1 3 2K GROUP  SH.P.K
1 4 NAKO SH.P.K
1 5 FERRAR SH.P.K
1 6 NEDA SH.P.K
1 7 ALBSINA SH.P.K
1 8 MEHMETALI  MUSTAFA  REKA  PF
1 9 FILLORETA HAJNAJ
2 0 MEGI KONSTRUKSION  SH.P.K
2 1 INDRIT BANKA
2 2 INTER KONSTRUKSION SH.P.K
2 3 EQEREM ISLAM ARBANA   SANIJE
ARBANA
2 4 FATBARDH AGIM KADILI
2 5 PETRUS JOHANES CORNELIS
2 6 HAMDI  FARKA
2 7 BANORET   PALL.103/1      AGRON TAFAJ
2 8 HATIXHE SADIKU
2 9 ANKA SH.P.K
3 0 KASTRIOTI SH.P.K
3 1 HALIME CANO       BUJAR BICI
EDUARD DAKA     ???
3 2 SHPENDI SH.P.K
3 3 SINANI SH.P.K
3 4 EA SH.P.K
3 5 DASHNOR EQEREM  SHENA
3 6 MELROSE INVESTMENT  GROUP
SH.P.K    LINDITA LEGISI
3 7 KICO KOL  KUTALI
3 8 RILINDJA SHPK
3 9 MANJOLA TOSKA   BILAL  TOSKA
4 0 SH N P SH SH.P.K
4 1 TENI  SH.P.K
4 2 AL-DE 2  SH.P.K
4 3 ANKA SHPK
4 4 MAB EDIL PMI SH.P.K      (JUVENILJA
4)
4 5 NIADA PROJEKT SHPK     FATMIR HOXHA
4 6 LUMTURI   SABRI  HOXHA
4 7 ESAT QAMIL ISMAILI
4 8 MAHIR FAIZ  HALILI
4 9 REAL SH.P.K
5 0 MEMUSH NELAJ    MAJLINDA BOGDO
PF       MIMOZA  DRAGUSH BOGDO
5 1 AL KONSTRUKSION SHPK
5 2 EDRI SHPK
5 3 NDERTUES 10
5 4 VELI  IBRAHIM SERJANI
5 5 Z.R  SH.P.K
5 6  ILIR  BOROVA     ARTAN KAMBER
HASULA
5 7 BANORET E PALLATIT 367
5 8 INA SH.P.K
5 9 MIBARA SH.P.K
6 0 MELROSE INVESTMENT GROUP
SH.P.K
6 1 EDMOND  TAIP  SHABA
6 2 FAP SH.P.K.
6 3 HIDDA PROJEKT SH.P.K
6 4 SHKRELI SH.P.K
6 5 VALENTINA   FROK GJOKAJ
6 6 NNN TIRANA  SH.P.K  / KATRIOTI
SHPK
6 7 BANORET E PALLATI  141/1
6 8 ANKA   SH.P.K     AGIM MONE
6 9 ALBISNA SH.P.K   KUJTIM SHKRELI
7 0 VIGAND KONSTRUKSION  SH.P.K
7 1 VASILI SH.P.K
7 2 ARKITEKT 2 SHPK
7 3 TITAN KONSTRUKSION SH.P.K
7 4 SHKRELI SH.P.K
7 5 LEJLA EDIP  SHIJAKU
7 6 TAULANT RUÇI
7 7 VIRON  JORGAQ CIPI
7 8 GJIKURIA SH.P.K

7 9 EA SH.P.K
8 0 BESIM MULAJ
8 1 ILIR MULAJ
8 2 ARTUR SH.P.K
8 3 BASHKIM  HAKI SEJDO      EDUART
HYSEN  HYSA
8 4 ANA SH.P.K
8 5 SH.N.P.SH  SH.P.K   ARJAN  ALLAMAN
CENALLA
8 6 ASIM MYFTAR PREGJA PF
8 7 FATOS  MEXHIT  MURAKU  PF
8 8 BINJAKET SH.P.K
8 9 DRITA SULA KUJTIM  MEHMET SULA
9 0 KONUDA  SH.P.K
9 1 RIVIERA  SH.P.K
9 2 MELROSE   INVESTMET GROUP
SH.P.K
9 3 DRAGUSH   ZENEL    PRESPA
9 4 HEKLA (ANADA)    SH.P.K            LUAN
QERI VESHAJ
9 5 GORA SH.P.K.   RAPUSH HOXHOLLI
9 6 BELHAUS SHPK
9 7 BELHAUS  SHPK, ALMA PAL
FUSHAJ+VD 2428/2014 +VD459/2015
9 8 KUALITET 95 SH.P.K
9 9 KUALITET 95  SH.P.K
100 ALBA  KONSTRUKSION SH.P.K
101 TEKNO PROJEKT SH.P.K
102 TEKNO PROJEKT SH.P.K
103 TEKNO PROJEKT SH.P.K
104 PEGASO SH.P.K
105 MEHMET YZEIR  SHEHU
106 LUAN DHE MERITA DERSHA    PF
107  INTERCONSTRUCT SH.P.K
108 XHAKONDA SH.P.K
109 DUERRE KONSTRUKSION SH.P.K
110 ALKO - IMPEX SH.P.K
111 ALBMOTING SH.P.K
112 PERXHOLA SHPK
113 RODA SHPK
114 SPEED SH P K
115 ALB  MILENIUM  SHPK
116 KOLESTRO SH.P.K
117 PALI   SH.P.K
118 SHYZE SH.P.K
119 DANIELA  SH.P.K
120 ACOUKI  SH.P.K
121 ERJONI SHPK
122 LURA SH.P.K.
123 A.E KONSTRUKSION SH.P.K
124 AL - MAK SH.P.K
125
126 ARBEN HOXHA
127 BESA- R SH.P.K
128 YLLI   AZIS  CARKANJI PF
129 INTERAS GROUPSH.P.K
130 BEST KONSTRUKSION ALB   SHPK
131 PETRIT  VASKA
132 HAXHIRE  MEHMET ZHEGU(
BRUSHA).
133 BARDHYL DEMETAJ
134 PROJ-INVESTSH.P.K
135 ELPINIQI CAJUPI
136 THEMELI KONSTRUKSION SH.P.K
137 JANO SHPK
138 RILINDJA SH.P.K
139 CANI  SH.P.K
140 ERREGI ALBANIA SH.P.K
141 ERREGI ALBANIA
142 MIG MAR SHPK
143 M-CONSTRUKTORI SHPK
144 KOMANI  SH.P.K
145 KALAJ SH.P.K
146 JEG SH.P.K
147 KONOMI SH.P.K
148 IT-AL-BETON2
149 BESIM MULAJ
150 LORIN SH.P.K
151 GORA SH.P.K.
152 LIVELADA  SHPK     MARSEL
CONSTRUKSION SHPK
153 BJORN SH.P.K
154 ALPIAG SH.P.K
155 ALB-RNK SH.P.K
156 NIADA PROJEKT    SHPK
157 PERXHOLA SHPK
158 ERORDA SH.P.K

159 NILA SHPK
160 POPA SH.P.K   MAX-97  SH.P.K
161 ALB BUILDING SH.P.K  DHE 2T
162 KRISTIAN CONSTRUCTION SH.P.K
163 DOLA SHPK
164 FREKLU SH.P.K
165 ANA SH.P.K, AD-STAR SH.P.K
166 A.A  SHPK
167 TITAN KONSTRUKSION SHPK
168 ALBAN-TIRANA CO SHPK
169 ALBAN-TIRANA CO SHPK
170 MASA KONSTRUKSION SHPK
171 S.S.X SHPK
172 S.S.X SHPK
173 S.S.X SHPK
174 GORA  SHPK
175 DRINI CONSTRUKSION SH.P.K.,
176 BIRRA TIRANA SH.A
177 DARVIL  SH.P.K.
178 KMY
179  PEGASO SH.P.K
180 DREJTORIA E PERGJITHESHME E
DOGANAVE
181 HONME- SHKODRA
182 FRIGO ALB
183 KRISTIAN CONSTRUKTION SH. P.K
184 AREELA SHPK GODINA 2
185 AREELA SHPK GODINA 3
186 LAZE  SHPK
187 K&M  CONTRUCTION
188 SHOQERIA "IL.P. IH" SH.A,
189 TEDI KONSTROKTION SHPK
190 SHOQATA INTERNACIONALE PER
SOLIDARITETIN SHIS  ERMIRA
AZERMADHI
191 ALL BALLKANS CORPORATION SHA
192 ALL BALLKANS CORPORATION SHA
193 ALL BALLKANS CORPORATION SHA
194 ALL BALLKANS CORPORATION SHA
195 FONDACIONI "ZONJA E KESHILLIT TE MIRE"
196 SHOQATA  "ARDHMERIA" SH.A  TAHIR
XHELADIN ZENELHASANI
197 FONDACIONI BAMIRES "NENE TEREZA"
198 FONDACIONI" ZOJA E KESHILLIT TE MIRE"
199 MAREG SH. P.K  PAVLIN  KALUSHA
200 FERLA GROUP SHPK
201 UNIVERSAL SH. P.K GJOK NIKA
202 A & I SHPK  IRMA  BELLO
203 KRISTIAN CONSTRUCTION
204 BIMO" SHPK
205 TOEM SHA
206 AFC SHPK
207 AFC SHPK
208 KOMBINATI I MISHIT (KMY) SH.A
209 BAD  SHPK
210 BAD  SHPK
211 LULJANA +P.TH.,V.H.,P.S.,T.K.
212 FONDACI."INS,INKUR.TOTAL",
213 SATURN CONSTRUCTION SHPK
214 SHOQERIA" SIDRIT&XHENI"
215 SHOQERIA" SIDRIT&XHENI"
216 TEKNO PROJEKT SHPK
217 EDONILKONSTRUKSION" SHPK
218 PIENYIS SHPK,
219 SHAGA SHPK
220 H&E  SHPK,
221 ZAIMAJ SHPK
222 MIG&KLE SHPK
223 DEKA SH.A.
224 BALCAN ZOO FARM-2014 SHPK
225 RELI-KONSTRUKSION SHPK
226 GREEN KOSTRUKSION  SHPK
227 KDK SHPK
228 ERALB SHPK
229 SON SHPK
230 TE-NI SHPK
231 ALBAN  TIRANA SH.P.K
232 HAZEN SH.P.K
233 LUARASI 05 SH.P.K
234 TRUST  SH.P.K
235 BESA G-T  SH.P.K
236 BUSA  SH.P.K
237 S.N.D CONSTRUKTION
238 TIXHEI-M  SH.P.K
239 BITRAJ-98 SH.P.K
240 HYSA  SH.P.K
241 KRISTI-CO  SH.P.K

242 JOLAND SH.P.K
243 TEUTA KONSTRUKSION SH.P.K
244 KLEANT MUSABELLIU
245 BASHKIM ZAIMAJ SH.P.K
246 A-B  SH.P.K
247 DRINI 2009 SH.P.K
248 DOKA ROAL  SH.P.K
249 ERILD  SH.P.K
250 EUROVINI  SH.P.K
251 GU-AL-01  SH.P.K
252 JON  SH.P.K
253 KATALENA  SH.P.K
254 SHOQERIA TREBESHINA SH.P.K
255 FINANCJAL LEGAL SOLUTION SH.P.K
256 K&K.GRUP.SHPK
257 REKORD SH.P.K
258 A.I.C  SHPK
259 TIRANA  DUE   SH.P.K
260 ASK   SH.P.K
261 G-P  SH.P.K
262 NOKU -O-S-2008 SH.P.K
263 MESAPLIK-05   SH.P.K
264 JORA SHPK
265 A&E ALBTUR SH.P.K
266 KONUDA ALFA SH.P.K
267 ITALCONSTRUZIONI PISTOIA'' SH.P.K
268 A&A KONSTRUKSION 2011 SH.P.K
269 LABA 99   SH.P.K
270 MERKAJ SH.P.K
271 MERGA SH.P.K
272 GRAND 2 AL
273 KOTORRI -SL SH.P.K
274 VIKI SHPK
275 AGOLLI  S-A  SH.P.K
276 ALCRED.FOOD.PROCESSING-CO
277 ART-CONSTRUKTION  SH.P.K
278 ASK  SH.P.K
279 BACI KONSTRUKSION  SH.P.K
280 BEU-KONSTUKSION  SH.P.K
281 BITRAJ-98  SH.P.K
282 BUSA  SH.P.K
283 DE&KLA-02  SH.P.K
284 DOLA  SH.P.K
285 GU-AL-01  SH.P.K
286 H.E.L.D.I. KONSTRUCTION SH.P.K
287 JON  SH.P.K
288 KLASS  SH.P.K
289 KORA  SH.P.K
290 KOTICA 2007  SH.P.K
291 LABA 99   SH.P.K
292 MARITUDA   SH.P.K
293 MIKETA 2000 SH.P.K
294 ROMARIO  SH.P.K
295 RUÇI  SH.P.K
296 TIRANA KONSTRUKSION  SH.P.K
297 3A  GROUP  SH.P.K
298 AGOLLI -S&A-ULDEDAJ-LIS
299 AJAZI/L  SH.P.K
300 DERVENI-1 SH.P.K
301 FAGIEL  SH.P.K
302 INA 2004  SH.P.K
303 KONFORT-KONSTRUKSION SH.P.K
304 L.N.K  SH.P.K
305 ORMARS 2000 SH.P.K
306 REKORD  SH.P.K
307 SAHITAJ KONSTRUKSION SH.P.K
308 ALBA   SH.P.K
309 KRISTI  CO   SH.P.K
310 CINGERRIMA  SH.P.K
311 HARMONIA  SH.P.K
312 LORENA  SH.P.K
313 MESAPLIK-05   SH.P.K
314 KAMZA DEVELOPMENT
315 MARSI 4 SH.P.K
316 SANDY SH.P.K
317 PËRPARIM AZIZLLARI
318 AL-POINT SHPK
319 ALBTEKNO STAR SHPK
320 EKNA ALBANIA SHPK
321 FAMA SHPK
322 LIKA SHPK
323 MESAPLIK-05   SH.P.K
324 REAL KONSTRUKSION SHPK
325 KALAJA IMPEX SHPK
326 FLEG SHPK
327 MIRSON
328 KEPUTA

LISTE SUBJEKTESH ME LEJE TE SHKELUR - BASHKIA TIRANELISTE SUBJEKTESH ME LEJE TE SHKELUR - BASHKIA TIRANELISTE SUBJEKTESH ME LEJE TE SHKELUR - BASHKIA TIRANELISTE SUBJEKTESH ME LEJE TE SHKELUR - BASHKIA TIRANELISTE SUBJEKTESH ME LEJE TE SHKELUR - BASHKIA TIRANE
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NrNrNrNrNr.r.r.r.r.rendorendorendorendorendor NrNrNrNrNr.dosjes.dosjes.dosjes.dosjes.dosjes Emer    Atesi    MbiemerEmer    Atesi    MbiemerEmer    Atesi    MbiemerEmer    Atesi    MbiemerEmer    Atesi    Mbiemer

1 21539 Drita Lushi             Bali
2 17361 Feruze             Adil              Agolli
3 9091 Antonjeta     Frederik      Mehmeti
4 11938 Idajet              Mersin         Jaçe
5 14169 Xhafer            Xhafer          Cejku
6 4455 Greta               Hamit           Cali
7 2863 Dylber           Ferid            Canaj
8 17392 Mirela           Manoli         Kasara
9 2863 Shkelqim     Ferid            Canaj
10 17392 Mirela          Manoli          Kasara
11 15987 Ilmije           Jazo                Malaj
12 13854 Abdi            Ramazan        Gjoka
13 13854 Fatime        Ramazan       Cela
14 13854 Sofije          Ramazan       Cela
15 13854 Zana            Ramazan       Zajmi
16 183100001 Agron         Reshat            Arapi
17 183100001 Alije            Shyqyri          Janca
18 183100001 Elmas          Hekuran       Arapi
19 13783 Ylber           Mestan         Gano
20 11801 Kadri           Idriz                Kotorri
21 9821 Xheme       Ibrahim         Veseli
22 19918 Mustaf       Bisho              Ujkaj
23 19918 Tahir           Bisho              Ujkaj
24 4666 Ermal              Ibrahim        Osmanaj
25 15924 Shefqet         Eahir              Xheleka
26 4459 Vergjinush   Ramadan     Lamove
27 1707 Mihane         Ali                   Gashi
28 19980 Rozete           Sarandi        Ruco
29 11698 Sabahete     Xhemal        Quku
30 18709 Cesk               Ndue             Rrolba
31 18123 Bashkim       Xhelil            Kalaci
32 18138 Bukuri           Sulejman     Duro
33 17544 Kimete         Isuf                 Osmani
34 19659 Fatime         Dine                Kamber
35 13106 Mimoza       Fatmir            Gracari
36 13106 Sefer            Selman          Gracari
37 18025 Drita             Riza                 Xhemalaj
38 1105 Rrenj            Sadush           Hamataj
39 14823 Setki            Sali                   Cami
40 5146 Silvana        Xhuma            Agushi
41 18025 Valentina     Ali                   Bregu
42 14729 Vergjinush  Osman           Dvorani
43 5146 Zare                Hekuran       Shake
44 957 Behije          Bajram           Zekthi
45 1387 Dhimitraq  Andon             Lapa
46 1387 Valter          Andon             Lapa
47 21066 Aferdita     Qerim              Lehman
48 18523 Aferdita     Sami                Abdiaj
49 21066 Dhimo        Qerim              Hoxha
50 7898 Ilir                Ivzi                    Sherolli
51 12233 Kristaq       Themistokli   Papa
52 16636 Manushaqe  Dalip             Kasa
53 5419 Vehit           Abdulla            Kullolli
54 18242 Adriatik      Qemal              Murrizi
55 21047 Fluturak     Avdulla             Kadilli
56 11670 Gjela           Mark                   Marku
57 16152 Naxhije     Ibrahim             Harabeli
58 11915 Rina            Zef                      Gjikolaj
59 15002 Spiridhulla  Dhimitri         koka
60 11122 Fatbardha   Hysen              Smoqi
61 16982 Murat           Enver               Malaj
62 9872 Shpresa       Halil                 Meta
63 19755 Ali                 Tonus               Leshi

64 16982 Aurora         Hydai               Haxhaj
65 4270 Avzi              Avzi                  Hoxha
66 3959 Hane           Hajdar              Fregjaj
67 16140 Hava            Mahmut          Muca
68 16982 Lavdije       Hysni                Alushaj
69 4270 Lavdim       Havzi                Hoxha
70 1789 Nije            Ibrahim           Dashi
71 15989 Denise       Ragip               Lohja
72 20160 Marash       Kole                 Sokolaj
73 13085 Prel             Vate                 Mani
74 15989 Susan          Ragip                Lohja
75 19881 Ermira        Hysen              Kina
76 572 Liljsns         Ilia                     Maka
77 11624 Altin            Lutfi           Hazizi
78 14765 Ervehe        Ferit           Molosiu
79 13854 Menyr         Veli            Nelaj
80 13854 Nazmije     Veli             Kurti
81 14765 Zija                Ferit               Zaimi
82 9114 Fatmir          Xhelil          Ajazi
83 12699 Gjistine       Shkurt        Ndreu
84 19777 Lule              Marash       Probibaj
85 18123 Naim            Xhelil          Kalaci
86 5101 Ndue             Zef                Dokaj
87 7366 Qamil           Ferik           Haxhiu
88 15635 Diana            Haki             Dani
89 8887 Dritan           Vahid          Lama
90 10873 Kiço                Pilo             Miha
91 19980 Koço               Mihal         Ruco
92 9447 Llokrati          Vangjel      Konomi
93 2929 Marjo             Hasan          Roli
94 10873 Petro              Pilo               Miha
95 4132 Sabrije           Xhemal       Hoxha
96 10743 Sadet              Abdulla      Beqirllari
97 19980 Spiro              Sarandi        Ruco
98 11849 Tanci              Gaqo             Ziko
99 11607 Donika           Fehmi          Nasufi
100 10103 Elpiniqi          Dhimitri      Nici
101 19532 Hajdar            Engjellush  Gremi
102 10051 Jani                  Xhafer          Hasankolli
103 3603 Qamil             Sinan            Xhafa
104 18025 Tefik               Riza               Hodaj
105 16395 Fitnete          Sulo               Murati
106 19873 Ilirjan             Estref            Sheko
107 4135 Kujtim           Shaban         Vidhi
108 957 Sherife          Bajram          Dobra
109 19873 Valmira         Estref             Lasi
110 13907 Behije           Aziz                 Sulmina
111 11835 Besnik           Uke                lluka
112 5340 Drita               Jonuz            Qosja
113 18799 Fize                 Mahmut       Skenderi
114 13907 Flutura                                  Sulmina
115 20610 Gezim            Eqerem         Kutrolli
116 21066 Ilmi                 Ramazan      Hoxha
117 12645 Klementina   Thomaq      Fundo
118 5340 Sami                 Jonuz           Shehu
119 21219 Sokol               Mark             Mardodaj
120 13907 Suada               Kudret        Hoxha
121 20610 Tefte               Eqrem          Duli
122 20610 Vexhi              Eqrem          Kutrolli
123 806 File                  Hill                Berhamaj
124 806 Marina            Hill                Lika
125 12564 Gjok                 Frrok           Bajraktari
126 20340 Beqir               Xhezair       Rexhmati
127 12939 Daniel             Genc            Pervizi
128 11801 Demir              Shefqet      Kotorri

129 9267 Kosta              Andon         Mitro
130 20061 Mensur          Shuaip        Bekteshi
131 1859 Ndrek             Gjergj          Gjinaj
132 11801 Shqiponja     Ali                kotorri
133 8104 Xhetan           Avdil           Cejku
134 1859 Zef                  Pjeter           Xhajaj
135 14773 Bukurije       Sefulla          Laho
136 15002 Katina            Dhimitri      Pano
137 18803 Lene               Vuksan        Qehaja
138 17938 Leonidha      Hysen           Laholli
139 18803 Zef                   Vuksan         Perpali
140 19931 Aleko             Jonuz            Aga
141 5104 Adile              Fejzi               Kajo
142 7747 Kalem            Dalip              Ahmetaj
143 19553 Kile                 Rexhep          Vasha
144 19931 Mehmet        Osman          Aga
145 7747 Migjen            Ali                   Ahmetaj
146 11327 Natasha         Nuri                Imeraj
147 20975 Pranvera       Tasim             Veizi
148 11327 Rabo                Nebi               Xhaferaj
149 20005 Jusuf               Beqir              Muka
150 21539 Azbije             Lushi              Tafani
151 21539 Balto                Loro                Hoti
152 21539 Demir              Xhelo             Xhika
153 13085 Fredi                Kole               Mane
154 11094 Gjergj               Zef                 Sinanaj
155 13085 Gjyste              Vate              Dakaj
156 21539 Hamide           Xhelo            Tafani
157 21539 Hati                   Xhelo            Dragoti
158 21539 Jorgos               Lushi             Xhika
159 21539 Kalem               Xhelo            Xhika
160 21539 Livan                 Xhelo             Xhika
161 11094 Lize                    Zef                  Zefi
162 1487 Margarita        Themi            Sako
163 13085 Mri                     Vate               Dakaj
164 21539 Qerim              Xhelo             Xhika
165 18450 Rusi                  Mehmet      Ndreu
166 18450 Sanije              Mehmet     Braka
167 2853 Shaban            Abdyl          Narjaku
168 21539 Vasil                 Lushi            Xhika
169 21539 Zenel               Aqif               Xhika
170 21366 Ali                    Mehmet       Xhika
171 17171 Dhimokrat    Pavllo            Shtrepi
172 155 Edije               Sabri               Gjata
173 19752 Lutfije            Haxhi               Kuqi
174 19752 Meleqe          Haxhi              Hoxha
175 19515 Njazi               Alim                 Dosti
176 7937 Pashako        Ded                  Bracaj
177 19515 Ridvan           Alim                 Dosti
178 21366 Sherife          Mehmet         Xhixha
179 8373 Zef                   Fran                 Pepushaj
180 12189 Jetnor             Qerim            Mucaj
181 12849 Xhevahir       Musa               Pajaziti
182 12713 Polikseni      Dhimitri         Papa
183 12130 Janulla           Nikolla           Zharkalli
184 12130 Llazar              Nikolla           Zharkalli
185 12130 Ola                   Nikolla           Rapaj
186 12130 Theodhoraq  Pilo                 Goçi
187 12130 Valentina       Nikolla          Zharkalli
188 17397 Rita                   Qani               Memko
189 13854 Zyra                  Ramazan        Gjini
190 15571 Mirjeta           Adem             Linatopi
191 17391 Edmond         Hulo                Hajderi
192 10204 Naxhije          Ali                    Turkeshi
193 3657 Evjeni             Mihal               Huta
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194 18815 Rrefael          Xhevat              Lishi
195 17662 Arsimo          Kolo                   Cama
196 19726 Zade               Muçe                 Ismajlaj
197 20847 Artur              Seit                    Zajmi
198 14674 Fridheriqi     Vasil                 Glozheni
199 20069 Ilia                   Sotir                  Toçi
200 9568 Avni                Sabri                  Koritari
201 13132 Eglaneina     Aristidh           Bollano
202 12007 Vasiliqi  Sofokli    Muhameti
203 19037 Sokol            Hysen         Daka
204 3807 Muharrem  Metush      Cekaj
205 9396 Eglaneina       Fejzo             Vrenozi
206 9396 juljan                Fejzo             Bajaj
207 12128 Anton               Mark              Prenga
208 12128 Bibe                  Mark              Prenga
209 12128 Elisabeta        Gjon                Anastasi
210 10079 Hilmi                 Jakup             Rama
211 19207 Mimoza           Abdulla         Nine
212 9632 Zija                   Shyqyri           Toro
213 20224 Avni                  Kasem            Vora
214 20224 Ismet                Kasem            Vora
215 14555 Hyqmet            Dervish          Lumani
216 16943 Arshi                 Kahreman     Vrioni
217 13026 Ardian              Halim               Bodinaku
218 12994 Hafife               Xhaferr           Valva
219 16343 Suzana              Safet               Keca
220 14955 Hafife               Haxhi               Demiri
221 4381 Valentina        Koli                 Loti
222 20315 Andon              Llambi            Teno
223 13935 Feruze              Ali                    Cela
224 14001 Lajde                 Pal                   Kokali
225 21301 Muharrem      Haxhi              Karmaj
226 21301 Musa                 Haxhi              Karmaj
227 19313 Pashk                Ndue               Mjeshtri
228 19682 Sadik                 Ali                    Doci
229 20644 Agron                Lufo                Toto
230 14942 Aqif                   Musa                Dema
231 21063 Farije                 Adulla             Tafaj
232 12228 Robert               Dari                  Badurri
233 14422 Zekitija              Ibrahim          Jahija
234 1874 Liljana             Sedet                Celsula
235 16808 Afrim              Veli                     Zotaj
236 20633 Agim               Ymer                   Haxhimusaj
237 17361 Arben             Xhelal                Agolli
238 17361 Rozeta            Xhelal                Pillati
239 18496 Kristina          Ndrec                 Marku
240 9114 Fatime            Sul                       Shehu
241 16306 Arsen              Ramazan            Uruci
242 16036 Athina             Ramazan            Selmanaj
243 16036 Ferial                Ramazam         Toshkollari
244 16306 Kurti                Rrahman            Uruci
245 16306 Mariana           Ramazan          Uruci
246 16306 Theodhora     Ramazan           uruci
247 393 Shaban            Hasan                  Hoti
248 21539 Zeqir                Aqif                       Xhika
249 4378 Sadik                Rizan                    Vata
250 10716 Harun               Kadri                    Hoxha
251 10716 Makbule         Kadri                     Cullhaj
252 10716 Naim                Kadri                    Hoxha
253 10716 Rasim               Kadri                    Hoxha
254 10716 Shqipe             Kadri                    Allushi
255 7749 Islam                 Qazim                Lokja
256 19609 Hasan                 Loke                   Sahiti
257 9430 Kujtim               Adem                 Demaj

Ish-të dënuarit politikë duhet të dorëzojnë numrin e llogarisë

Ish-të përndjekurit, 300
përfituesit e dëmshpërblimit
Gati pagesat, dokumenti duhet dorëzuar brenda 30 ditëve

Ministria e Financave publikon
listën e ish-të përndjekurve poli
tikë që duhet dorëzojnë numrin e

ri të llogarisë për të përfituar dëmshpër-
blimin. Bëhet fjalë për dosje që janë shqyr-
tuar në vitet 2016 dhe 2017, por paratë nuk
kanë shkuar në llogari të përfituesve për
shkak se ato kanë qenë të mbyllura. Janë
300 përfitues, të cilët duhet të dorëzojnë
pranë drejtorisë së dëmshpërblimeve num-
rin e llogarisë të përditësuar brenda 30
ditëve
PAPAPAPAPAGESAGESAGESAGESAGESATTTTT

 Ministria e Financave ka gati listën
emërore dhe shumën që do të hidhet në llog-
aritë e çdo përfituesi. Burime zyrtare nga
ky dikaster bëjnë të ditur se Depozitat ban-
kare, që çelen në emër të ish-të dënuarit
politik apo familjarëve përfitues, bëhen të
disponueshme brenda 1 jave kalendarike
nga çelja e tyre. Ministria e Financave njof-
ton publikisht në media dhe nëpërmjet
faqes së vet zyrtare për çeljen e llogarive.
Ministria e Financave do të përndajë 2 mil-
iardë lekë për kompensimin e ish-të përnd-
jekurve politikë gjatë këtij viti. Pagesat do
të varen nga shqyrtimi i dosjeve nga Minis-
tria e Drejtësisë. Financat kanë kryer deri
tani pagesat për të gjithë dosjet e adminis-
trua prej saj. Vetëm në dy vitet e fundit llog-
aritet të shpenzohen 1.9 miliardë lekë në vit.
Kështu kategoria e parë u cilësua si kate-
goria parësore. Në këtë kategori u vlerësu-
an "gra, ish-të dënuara që jetojnë në mo-
mentin e pagesës". Në vijim, në kategorinë

NrNrNrNrNr.r.r.r.r.rendorendorendorendorendor NrNrNrNrNr.dosjes.dosjes.dosjes.dosjes.dosjes Emer    Atesi    MbiemerEmer    Atesi    MbiemerEmer    Atesi    MbiemerEmer    Atesi    MbiemerEmer    Atesi    Mbiemer

1 8403 Naim             Shyqyri       Liço
2 19278 Haziz            Muharrem  Hysa
3 9611 Servete       Rexhep       Gocaj
4 15038 Fisnik           Edmond      Mero
5 12413 Mirdash      Murat           Mystafa
6 3922 Gani            Destan          Keta
7 8726 Pamela       Bashkim      Shehu
8 6545 Eshref         Saip               Caco
9 5439 Skender    Avni                 Muçaj
10 7450 Emiljana    Kostandin     Grabocka
11 18222 Albert          Pal                 Vushaj

LISTLISTLISTLISTLISTA EMERA EMERA EMERA EMERA EMERORE PER KTHIMET  2016ORE PER KTHIMET  2016ORE PER KTHIMET  2016ORE PER KTHIMET  2016ORE PER KTHIMET  2016

12 9300 Nuredin     Meçan          Bresho
13 9261 Edlir            Spiro              Strati
14 18018 Irma           Aqif                Shkembi
15 18018 Liri              Livan              Ajasllari
16 18823 Mirash      Pal                  Paluka
17 14064 Petro         Ilia                  Nathanaili
18 3690 Tefta          Feti                 Hysa
19 18825 Zef             Ndue              Bardhoci
20 2461 Dhurata   Enver           Haxhi(LICI)
21 19337 Zyle           Malo             Sinanaj
22 213 Qazim(koço) Dajlan   Mustafa
23 12429 Gjon         Bafti                Camaj
24 18114 Lumturi   Kajtaz           Babsuli

25 11217 Merzai      Hamza         Hamza
26 1672 Mexhit    Muharrem   Hoxha
27 16887 Pertefe    Hasan           Alizoti
28 3492 Fatmir      Shaban         Cela
29 8600 Fran          Llesh             Kola
30 8600 Marije     Lleesh           Sutaj
31 2461 Medime   Selim         Hoxhallari
32 17187 Viktor      Gjok              Nika
33 8600 Vitore      Llesh           Ndoj
34 19686 Adile        Shaban       Ndrijo
35 17669 Ibrahim   Hajdar        Balla
36 12289 Lavdije    Hasan         Taka
37 14178 Ilmi          Sadik          Kulla

Ornela Manjani

e dytë me prioritet, u vlerësuan "persona
ish-të dënuar mbi 75 vjeç në datën e hyrjes
në fuqi të ligjit që vazhdojnë të jenë gjallë",
në kategorinë e tretë me prioritet, "persona
ish-të dënuar politikë të gjallë që vuajnë nga
sëmundje të rënda", në kategorinë e katërt
me prioritet, "persona ish-të dënuar, që janë

gjallë, të cilët pavarësisht moshës, në mo-
mentin e pagesës kanë fëmijë të mitur nën
moshën 18 vjeç", në kategorinë e pestë me
prioritet, "persona ish-të dënuar që nuk je-
tojnë, por në momentin e pagesës kanë
trashëgimtarë të radhës së parë në moshë
të mitur nën 18 vjeç", si dhe në kategorinë e

gjashtë me prioritet, "persona ish-të dënu-
ar që janë gjallë dhe në momentin e pagesës
nuk kanë mbushur 75 vjeç" Ky ndryshim në
ligj ndodhi për t' i ardhur në ndihmë ish-të
të dënuarve, të cilët jetojnë dhe që ata të
marrin dëmshpërblimin e tyre në një kohë
më të shkurtër.
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Hyn në fuqi ligji i ri i
strehimit, nga i cili
pritet të përfitojnë

rreth 31 mijë të pastrehë në
të gjithë territorin e ven-
dit. Traget grupet që përfi-
tojnë janë familjet në
nevojë, komunitetet rome
dhe egjiptiane, gratë e
dhunuara, jetimët, person-
at me aftësi të kufizuara,
familjet që përjashtohen
nga procesi i legalizimeve,
familjet njëprindërore,
familjet që dalin të pastreha
nga zbatimi i vendimeve
gjyqësore. Ndër risitë përf-
shihen aplikimi përmes
sistemit elektronik online,
një numër i dyfishuar pro-
gramesh sociale dhe një sërë
dokumentacioni që duhet
plotësuar nga aplikuesit.
STREHIMISTREHIMISTREHIMISTREHIMISTREHIMI
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL

Përparësi në përfitimin
nga programi për zhvillimin
e zonës me qëllim strehimin
kanë familjet/individët e
pastrehë, të cilët, në zonën
përkatëse, e kanë siguruar
strehimin në: a) ndërtime të
palegalizuara, që nuk mund
të legalizohen; b) zonat e vje-
tra industriale, jofunksion-
ale, të zëna nga individë të
pastrehë, pa autorizime për-
katëse për strehim. Kriteret
për përfituesit nga pro-
grami për zhvillimin e zonës
me qëllim strehimin,
mënyra e sigurimit të stre-
himit të tyre gjatë periudhës
së ndërtimit, forma e kalim-
it të pronësisë për kuota të
përcaktuara për banesa so-
ciale nga ndërtuesit ose
pronarët, me qëllim stre-
himin e  përfituesve që
janë zhvendosur prej tyre,
përcaktohen me vendim të
Këshillit  të Ministrave.
Ligji i ri për strehim social
iu është dërguar për men-
dim 125 subjekteve: minis-
trive, 61 bashkive të ven-
dit, shoqatave/organizat-
ave që operojnë në funk-
sion të  mbrojt jes  së  të
drejtave dhe interesave të
grupeve të ndryshme në
pozita të pa favorizuara,
institucioneve të pavaru-
ra, aktiviteti i të cilave
ndërthuret ngushtësisht
me politikat e strehimit
dhe të institucioneve që
zbatojnë këto politika, si
dhe ekspertëve të fushave
të ndryshme.  Në përfun-
dim të afatit të pritjes së
mendimeve, u përgjigjën
bashkitë Durrës, Fier, Po-
gradec, Berat, Gjirokastër,

Aplikimi dokumentet dhe mënyra e llogaritjes së të ardhurave për frymë

Hyn në fuqi ligi ri për 31 mijë
të pastrehë, ja si marrin shtëpi
Kategoritë që mund të përfitojnë nga skema e re

Ornela Manjani

Pustec, Mallakastër, Finiq,
Tepelenë, Shijak, Vau i De-
jës. Një pjesë e tyre u shpre-
hën dakord, ndërsa bash-
kia Berat, bashkia Vau i
Dejës, bashkia Durrës,
Bashkia Fier bënë disa pro-
pozime që do të zbatohet në
vijim.

LLOGARIJA E TË ARDHURAVE

PROGRAMI I BANESAVE SOCIALE ME QIRA

1.  Programi i banesave sociale me
qira është programi me anë të të cilit
jepen me qira banesat në pronësi
publike, nga fondi publik i banesave
sociale, si dhe banesat që janë dhe
mbeten në pronësi të subjekteve
private, por që vihen në dispozicion të
programit të banesave sociale me qira,
me pëlqimin e pronarit privat.
2.  Banesat sociale me qira përfshijnë:
a) banesat sociale që ndërtohen ose
blihen nga tregu i lirë, nga njësitë e
vetëqeverisjes vendore apo persona
juridikë privatë, me qëllim që të jepen
me kontratë qiraje sociale;
b) banesat ekzistuese në treg, në
pronësi të personave fizikë ose
juridikë, të cilat ofrohen si banesa
sociale që jepen me qira, që
subvencionohen dhe të vlerësuara nga
organet e njësisë së vetëqeverisjes
vendore ose nga persona juridikë
privatë, si banesa që përmbushin të
gjitha kushtet teknike dhe normat e
strehimit;
c) objektet e dala jashtë funksionit, si
rezultat i mbylljes së një veprimtarie, të
cilat kanë kaluar në pronësi të njësive
të vetëqeverisjes vendore dhe, në

përputhje me planin e përgjithshëm
vendor, janë miratuar për t'u kaluar në
fond banesash sociale me qira, që
subvencionohen.
Përcaktimi i kufijve të të ardhurave të
individëve/familjeve që përfitojnë nga
banesat sociale me qira
1.  Nga fondi i banesave sociale me
qira, jo më pak se 80 për qind e
familjeve që përzgjidhen të trajtohen
në banesa sociale me qira duhet të
kenë të ardhura nga 0 deri 100 për
qind të të ardhurave mesatare
familjare të njësisë së vetëqeverisjes
vendore përkatëse.
2.  Pjesa tjetër, jo më shumë se 20 për
qind e familjeve, mund të përzgjidhet
brenda intervalit 100-120 për qind të
nivelit të të ardhurave mesatare.
Pronësia e banesave sociale me qira
1.  Banesat sociale me qira
regjistrohen në pronësi të subjektit që
e ka financuar.
2.  Kur banesat sociale me qira
financohen pjesërisht ose tërësisht nga
buxheti i shtetit, ato regjistrohen në
zyrën vendore të regjistrimit të pronave,
në emër të njësisë së vetëqeverisjes
vendore dhe me barrë hipotekore.

Traget grupet që
përfitojnë janë

familjet në nevojë,
komunitetet rome dhe

egjiptiane, gratë e
dhunuara, jetimët,

personat me aftësi të
kufizuara, familjet që

përjashtohen nga
procesi i

legalizimeve, familjet
njëprindërore,

familjet që dalin të
pastreha nga zbatimi i
vendimeve gjyqësore.

PERFITUESIT

"Të ardhura mesatare", niveli mesatar i konsumit
familjar, sipas nivelit më të ulët territorial të
disagregimit të të dhënave nga INSTAT-i, dhe që
publikohet në mënyrë periodike.
Për efekt të llogaritjes së nivelit të të ardhurave
mesatare, familjet grupohen, si më poshtë:
a)  Familje me të ardhura mesatare, që janë familjet
me të ardhura mujore midis 100 dhe 120 % e të
ardhurave mesatare;
b)  Familje me të ardhura të ulëta, që janë familjet me
të ardhura mujore midis 70 dhe 100 % e të ardhurave
mesatare;
c)  Familje me të ardhura shumë të ulëta, që janë
familjet me të ardhura mujore më të ulëta se 70 % e të
ardhurave mesatare;

RREGULLA PËR APLIKIMIN NË
PROGRAMET SOCIALE TË STREHIMIT

1. Përfshirja në programet sociale të strehimit bëhet
nëpërmjet aplikimit në zyrën përkatëse të njësisë së
vetëqeverisjes vendore të vendbanimit/ vendqëndrimit
të aplikantit.
2. Individi/familja pa të ardhura, me të ardhura shumë
të ulëta ose të ulëta, që aplikon, paraqet vetëm
kërkesën për programin social të strehimit, sipas
formatit të miratuar nga njësia e vetëqeverisjes
vendore. Njësia e vetëqeverisjes vendore plotëson
dosjen me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, i cili
sigurohet me shpenzimet e vetë njësisë së
vetëqeverisjes vendore, për këta aplikantë.
3. Dokumentacioni për të përfituar strehim sipas çdo
programi, afatet dhe procedurat përcaktohen me
vendim të Këshillit të Ministrave.
Kategoritë përfituese
1. Përzgjedhja e subjekteve dhe familjeve përfituese
bëhet nëpërmjet një sistemi pikëzimi.
2. Njësitë e vetëqeverisjes vendore hartojnë, miratojnë
dhe publikojnë sistemin e pikëzimit.
3. Në përzgjedhjen e subjekteve përfituese, me anë të
sistemit të pikëzimit, përfshihen individë/familje, të cilët
përmbushin nivelin e të ardhurave të parashikuara
sipas çdo programi.

KRITERET E PËRZGJEDHJES
SË PËRFITUESVE

Njësitë e vetëqeverisjes vendore, në përzgjedhjen e
individëve/familjeve përfituese, bazohen në kriteret e
mëposhtme:
a) Kushtet e strehimit, në bazë të të cilave përcaktohen
me përparësi familjet që:
I. nuk disponojnë banesë në pronësi;
II. banojnë në banesa që paraqesin rrezik shembjeje;
III. banojnë në banesa të mbipopulluara, sipas
përcaktimeve dhe normave në fuqi;
IV. kanë mbetur ose rrezikojnë të mbeten të pastreha, si
rezultat i fatkeqësive natyrore;
v. familjet ose individët që humbasin banesën e tyre si
pasojë e zhvendosjes ose zbatimit të një vendimi
gjyqësor.
b) Kushtet familjare, në bazë të të cilave përcaktohen
me përparësi:
I. familjet njëprindërore që kanë në ngarkim fëmijë, ku
përfshihen edhe vajzat-nëna;
II. të moshuarit, që kanë mbushur moshën e pensionit
dhe që nuk përzgjidhen për t'u strehuar në institucionet
publike të përkujdesjes shoqërore;
III. familjet me më shumë se katër fëmijë;
IV. bashkëshortët, mosha e përgjithshme e të cilëve
arrin deri në 60 vjeç.
c) Kushtet sociale, në bazë të të cilave përcaktohen me
përparësi:
I.  personat me aftësi të kufizuara, në përputhje me
përcaktimet e bëra me vendim të Këshillit të Ministrave;
II.  individët me statusin e jetimit, që nga çasti i daljes
nga qendrat e përkujdesjes shoqërore dhe deri në
moshën 30 vjeç;
III.  familjet e mbetura të pastreha për shkak të lirimit të
banesave ish-pronarëve;
IV.  emigrantët e rikthyer, punëtorët emigrantë dhe
azilkërkuesit;
v.  familjet e policëve të rënë në detyrë;
VI.  punonjësit e reparteve të ndërhyrjes së shpejtë
(FNSH);
VII.  punonjësit e repartit RENEA;
VIII.  viktimat e dhunës në familje;
IX.  viktimat e trafikimit/viktimat e mundshme të
trafikimit;
X.  anëtarët e komunitetit rom;
XI.  anëtarë të komunitetit egjiptian;
XII.  të miturit në konflikt me ligjin, pas ekzekutimit të
dënimit;
XIII.  vajzat nëna;
XIV.  individët nga komuniteti i lesbikeve, gay-ve,
biseksualëve dhe transgjinorëve (LGBT), sipas
rezolutës nr.6, datë 7.5.2015, "Për mbrojtjen e të
drejtave dhe lirive të personave që i përkasin
komunitetit LGBT".

Foto ilustruese

Njoftim për shitje me ankand

Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e parë për pasurinë e
debitorit Sh “Extra Cleaner” sh.p.k e Hipotekues A Milla. Pasuria që  shitet në ankand
përbëhet nga :
· “ Apartament” me numur pasurie 1/126+1 - 4 Zone Kadastrale 8170 Volumi 1, Faqe 154. me
siperfaqe 75.1 m2. në adresën Rr” Q Stafa” pall 8, shk 1, kati dyte , Ap 4  Tiranë
 Ankandi i pasurisë  fillon me çmimin fillestar në masën 42.056 Euro
Ankandi do të zhvillohet dt  08.06.2018 në orën 15:00 në selinë Bulv “G.Fishta”
Kulla 1,Kati 2, Zyra nr. 5.  Kontakt tel. 672082543 e-mailit ilir_dervishaj@yahoo.com
si dhe  WEB www.powerjustice-al.com.
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Ecuria dhe investimi i
suksesshëm në fab
rikën e birra "Korçës"

ka tërhequr një grup profe-
sorësh nga universiteti i
Vurcburgut dhe i Shtut-
gardit në Gjermani. Ata po
kryejnë një studim për zhvil-
limin e industrisë shqiptare
dhe në këtë kuadër kanë viz-
ituar edhe fabrikën e birra
"Korçës". Profesorët kanë
parë nga afër impiantin e
prodhimit të birrës, shija e
mrekullueshme e së cilës i
ka kaluar me kohë kufijtë e
Shqipërisë. Ndërsa janë njo-
hur me proceset e prodhim-
it duke nisur që nga lënda e
parë, dhomat e përpunimit,
laboratorët etj., ku panë
teknologjinë dhe cilësinë e
lartë të produktit. Vili Ar-
nold, profesor në universite-
tin e Shtutgartit vlerësoi
maksimalisht cilësinë e bir-
ra "Korçës", si edhe inves-
timet e kryera në fabrikë.
"Për mua është një birrë e
shkëlqyer. Është mjaft e
shijshme dhe të bën që ta
pëlqesh që herën e parë. Kam
ardhur disa herë në Sh-
qipëri, në Pogradec dhe bir-
ra që kam zgjedhur për tav-
olinën time është birra 'Ko-
rça'. Jam gjithashtu i impre-
sionuar nga investimi në
këtë fabrikë. Duhet të them
se është moderne, shumë e
pastër dhe funksionale.
Mbart dhe mjaft histori
brenda saj", tha Vili Arnold.
Ndërsa për Dr.Konrad
Shliphak, profesor në uni-
versitetin qindravjeçar të
Vurcburgut, birra "Korça"
është simbol i një cilësie të
lartë, që është vështirë ta
gjesh edhe në tregun gjer-
man të birrës. "Në ditët e
sotme kemi një garë midis
birrave industriale për ma-
sat dhe birrave tradicionale
që kanë histori, mbartin cilë-
si dhe janë të shëndetshme.
Është e rëndësishme të
mbështeten marka si birra

'Korça'. Ndërsa, për fabrikën
mund të them se është e
mrekullueshme. Ajo bash-
kon elementët tradicionalë
me teknologjinë moderne,

është e mirorganizuar dhe e
pastër", u shpreh Konrad
Shliphak. Pasi shijuan bir-
ra "Korçën" e ofruar në am-
bientet ku ajo prodhohet,

profesorët gjermanë të sho-
qëruar nga drejtori i fab-
rikës, z. Gentjan Ramonllari
vizituan edhe ambientet e
jashtme të fabrikës. Ata viz-
ituan restorantin e ri të sa-
popërfunduar, si edhe mjedi-
sin e jashtëm të gjelbëruar,
ku dhe shijuan birra "Ko-
rçën" dhe gatime tradiciona-
le. Të befasuar nga ajo çfarë
panë te fabrika e birra "Ko-
rçës", profesorët gjermanë

thanë se çdo turist i vendit
të tyre duhet ta vizitojë këtë
vend. "Turistët gjermanë që
vijnë në Shqipëri duhet të
vizitojnë qytetin e Korçës
dhe fabrikën ku prodhohet
e mrekullueshmja birra 'Ko-
rça'", u shprehën ata. Vetëm
dy javë më parë, një grup prej
21 studentësh dhe 4 peda-
gogësh amerikanë që vizitu-
an të gjithë Ballkanin
(study trip) për t'u njohur

"Turistët tanë të vizitojnë qytetin e Korçës dhe fabrikën e birrës"

Profesorët gjermanë impresionohen nga
birra "Korça": Ka shije të mrekullueshme
Dr.Konrad Shliphak: Është simbol i një cilësie të
lartë, vështirë ta gjesh edhe në tregun gjerman

Mariglen Bita

me ekonominë e rajonit
tonë, vizituan fabrikën e
birrës "Korça". Studentët
dhe pedagogët amerikanë
të profilit të biznesit në
Universitetin e famshëm
"Tennessee at Chattanoo-
ga", i themeluar në 1886, u
njohën me historikun e
birrës dhe me atë që ajo
ofron për konsumatorët.
Si pjesë e vizitës së tyre stu-
dimore në rajonin e Ball-
kanit, ata përzgjodhën
pikërisht fabrikën e birrës
"Korça" për Shqipërinë.
Pasi vizituan fabrikën dhe
u njohën me çdo detaj të
teknologjisë dhe produk-
teve të përdorura, ata edhe
e degustuan birrën. Stu-
dentët dhe pedagogët ameri-
kanë dhanë vlerësimet më
të mira, madje shfaqën in-
teresimin nëse mund ta
gjenin birra "Korçën" edhe
në tregun amerikan.

Të befasuar nga ajo
çfarë panë te fabrika e

birra "Korçës",
profesorët gjermanë
thanë se çdo turist i

vendit të tyre duhet ta
vizitojë këtë vend.

"Turistët gjermanë që
vijnë në Shqipëri
duhet të vizitojnë

qytetin e Korçës dhe
fabrikën ku prodhohet

e mrekullueshmja
birra 'Korça'"

DR.KONRAD

"Në ditët e sotme kemi një garë midis birrave
industriale për masat dhe birrave tradicionale që

kanë histori, mbartin cilësi dhe janë të
shëndetshme. Është e rëndësishme të mbështeten

marka si birra 'Korça'. Ndërsa, për fabrikën
mund të them se është e mrekullueshme. Ajo

bashkon elementët tradicionalë me teknologjinë
moderne, është e mirorganizuar dhe e pastër", u

shpreh Konrad Shliphak.

“
Një grup profesorësh nga universiteti i Vurcburgut
dhe i Shtutgardit në Gjermani gjatë vizitës së
djeshme në fabrikën e birra "Korça"
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Abuzuan me detyrën, paditen edhe ish-kryebashkiaku Edmond Gjoka e ish-shefi i Urbanistikës, Panajot Gunari

Sarandë, IKMT kallëzon kryebashkiaken Floriana Koka
Dha leje në kundërshtim me ligjin për ndërtimin e një kompleksi në bregdet

Vrasja e Fildez Hafizit, dosja e
gjyqtares kalon në Gjykatën e Lartë

Ditën e djeshme dos
ja e vrasjes së gjy-

qtares Fildez Hafizi u dër-
gua për shqyrtim në
Gjykatën e Lartë, kjo pasi
Gjykata e Tiranës shpal-
li moskompetencë. Kon-
kretisht Gjykata e Ti-
ranës, e cila kishte në
duar këtë çështje, vendo-
si t'i kërkojë mendim
Gjykatës së Lartë, nëse
është ose jo kompetente
për ta shqyrtuar. Kjo për
faktin se gjendet përballë
dy vendimeve të Gjykatës
së Lartë, që nuk i japin
zgjidhje çështjes së ko-
mpetencës. Kjo çështje u

VRASJA
Gjyqtarja Hafizi u vra me armë zjarri nga ish-bashkëshorti i
saj, Fadil Kasmi, më 31 gusht 2017, pranë shtëpisë ku
banonte në Tiranë.  Një ngjarje e rëndë që tronditi mbarë
opinionin publik erdhi pas shumë vitesh konflikt.

SARANDËSARANDËSARANDËSARANDËSARANDË

Inspektorati Kombëtar i
Mbrojtjes së Territorit
ka kallëzuar në prokurori

kryetaren e Bashkisë së Sa-
randës, Floriana Koka. Në një
njoftim për shtyp, IKMT bën
me dije se kryebashkiakja e
qytetit bregdetar e zgjedhur
si përfaqësuese e socialistëve
në zgjedhjet e vitit 2015, dys-
hohet se ka kryer dy vepra
penale. Konkretisht, Koka
akuzohet për "Shpërdorim
detyre" dhe "Falsifikim të do-
kumenteve". Ndërkohë, bash-
kë me Floriana Kokën janë
kallëzuar penalisht edhe ish-
kryetari i Bashkisë së Sa-
randës, Edmond Gjoka dhe
ish-shefi i Urbanistikës,
Panajot Gunari. Në kallëz-
imin e bërë nga Inspektorati
i Mbrojtjes së Territorit thu-
het se këta zyrtarë kanë
dhënë leje në kundërshtim
me ligjin për ndërtimin e një
kompleksi multifunksional
në zonën bregdetare. "Zyr-
tarët janë përgjegjës për mi-
ratimin në kundërshtim me
ligjin të lejes së ndërtimit në
favor të firmës 'Daed' sh.p.k
dhe zgjatjen e afatit të kësaj
lejeje për objektin 'Kompleks
multifunksional' në zonën
bregdetare, pranë Kanalit të
Çukës", thuhet në njoftimin
zyrtar të IKMT. Mësohet se
leja për objektin sh-
tatëkatësh është dhënë në
dhjetor të vitit 2010 për
firmën ndërtuese, "Dinamika
SHPK". Ajo është firmosur
nga kryetari i atëhershëm i
Bashkisë së Sarandës, Ed-
mon Gjoka. Për shkak të kal-
imit të afateve është kërkuar
rinovimi i lejes së ndërtimit

Arbër Sulo

AKUZAT
Bashkë me kryebashkiaken
Floriana Koka, IKMT ka
kallëzuar penalisht edhe
ish-kryetarin e Bashkisë së
Sarandës, Edmond Gjoka
dhe ish-shefin e
Urbanistikës, Panajot
Gunari, të cilët akuzohen
për "Shpërdorim detyre" dhe
"Falsifikim dokumentesh".
Gjoka (përfaqësues i PD-
së) ka qenë kryebashkiak
në periudhën 2003-2011.
Gjithashtu, Panajot Gunari
ka qenë shef i Urbanistikës
po në këtë periudhë. Më
15.02.2018, ky i fundit
është dënuar nga Gjykata e
Apelit Gjirokastër me 1 vit
burgim për "Shpërdorim
detyre" për një tjetër
kallëzim penal ndaj tij.

dhe në dhjetor të vitit të kalu-
ar, kjo leje është miratuar.
Ndërsa ka ndryshuar edhe
kompania ndërtuese, emri i
të cilës është "Daed" sh.p.k.
Leja e shtyrjes së afateve ësh-
të firmosur nga kryetarja
aktuale e Bashkisë së Sa-
randës, Floriana Koka. Sipas
IKMT, kallëzimi është inici-
uar nga një ankesë e bërë
nga familja Xhaxhiu, por
edhe nga shoqëria "Agikons",
e cila ka ndërtuar një ko-
mpleks multifunksional i
njohur edhe si "Bougainville
Bay". Nuk është hera e parë
që kryetarja aktuale e Bash-
kisë së Sarandës akuzohet në
lidhje me shkeljen e ligjit. Flo-
riana Koka u denoncua nga
Kontrolli i Lartë i Shtetit edhe
një vit më parë, për abuzim
me fondet publike.

regjistrua nga Prokuroria e
Krimeve të Rënda dhe ka ni-
sur gjykimi tek Gjykata e
Krimeve të Rënda. Por pas një
vendimi të Gjykatës së Lartë,
e cila specifikonte se tashmë
Gjykata e Krimeve të Rënda
do të luajë rolin e Gjykatës
Speciale dhe do të gjykojë
çështje që ligji ia parashikon
kësaj gjykate, çështja në fjalë

iu delegua Gjykatës së Ti-
ranës. Por, Gjykata e Tiranës
është në dilemë nëse është apo
jo kompetente për të shqyr-
tuar këtë dosje. Ndaj për t'i
dhënë zgjidhje ngërçit, trupa
gjykuese e kaloi çështjen në
Gjykatën e Lartë. Kjo e fun-
dit duhet të përcaktojë se cila
është gjykata kompetente për
gjykimin Fadil Kasemit, sh-

kalla e parë apo ajo e Krimeve
të Rënda. Kujtojmë se
gjyqtarja Hafizi u vra me
armë nga ish-bashkëshorti i
saj, Fadil Kasmi, më 31 gusht
2017, pranë shtëpisë ku ba-
nonte në Tiranë. Një ngjarje
e rëndë që tronditi mbarë opin-
ionin publik. Ngjarja erdhi
pas shumë vitesh konflikt.
Madje, gjyqtarja ishte kano-

sur nga Kasemi vazhdimisht,
duke kujtuar këtu ngjarjen
te "Shkëmbi i Kavajës", ku
Kasemi ishte edhe i armato-
sur. Gjyqtarja kishte kërkuar
edhe transferim në Tiranë,
por KLD e kishte vendosur
në Shkodër, rrethin më të
largët që ajo kishte kërkuar,
pasi ndihej e kërcënuar nga
ish-bashkëshorti.

Kryetarja e Bashkisë së
Sarandës, Floriana Koka

CEED Albania, fton të gjitha kompanitë e interesuara të sjellin ofertat e tyre për
plotësimin e nevojave për:

MATERIALE KOMUNIKIMI DHE PROMOVIMI

Për tu kualifikuar kompanitë duhet të dorëzojnë:
  ofertën financiare
 artikuj të ngjashëm të prodhuar në të kaluarën
 fotokopje të NIPT dhe ekstrakt të QKB
  CV e organizatës

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është deri më 10 Qershor 2018, ora 15:00.

Palët e interesuara duhet të kërkojnë dokumentacionin e tenderit duke dërguar një email
në adresën info@ceed-albania.org.

Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë së paku dy muaj (60 ditë) nga data e afatit të fundit të
dorëzimit.

Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur me mbishkrimin “Ofertë për materiale
promovuese” në adresën: Rr. George W. Bush, Pallati Fati, Kulla I, Ap. 29, 1001, Tiranë,
Shqipëri.

CEED Albania ruan të drejtën e përzgjedhjes dhe porosisë së artikujve ndaras nga
kompani të ndryshme, në varësi të artikujve dhe çmimeve të ofruar.

CEED Albania ruan të drejtën të anulojë ose ndryshojë tenderin në cdo kohë.

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: “Rinovimi i sistemit te aspirimit ne
degën e Bankës se Shqipërisë ne Shkodër”

‘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 3,200,000 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: “Rinovimi i sistemit te aspirimit ne
degën e Bankës se Shqipërisë ne Shkodër”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 25 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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UDHEZIMI I MASR
PRANIMET NE UNIVERSITETE



Vendimi/ Si të kryeni regjistrimin për të ndjekur studimet, dokumentacioni që nevojitet

Pranimi në universitete për
2018-2019, si bëhet aplikimi

"Kushtet për maturantët, kush nuk pranohet"

Të gjithë maturantët që
dëshirojnë të vazhdojnë
studimet në programin

që dëshirojnë në një prej insti-
tucioneve të arsimit të lartë në
vend, tashmë mund të njihen
me procedurën e aplikimit dhe
regjistrimit. Ditën e djeshme,
është zbardhur udhëzimi i
Ministrisë së Arsimit, në të ci-
lin tregohen të gjitha hapat që
duhet të ndjekin të interesuar-
it për t'u bërë pjesë e univer-
siteteve për vitin akademik
2018-2019. Kështu brenda 5
ditësh, respektivisht gjatë pe-
riudhës 30 korrik-4 gusht 2018,
kandidatët që duan të ndjekin
studimet në IAL, përfshirë
edhe ata që kanë përfunduar
arsimin e mesëm jashtë ven-
dit, pas pagesës së tarifës së ap-
likimit do të aplikojnë në por-
talin U-Albania, nëpërmjet for-
mularit online të aplikimit,
mbi bazën e notës mesatare.

"Maturantët/kandidatët,
përpara aplikimit për
zgjedhjen e preferencave në
portalin e aplikimit universitar,
kryejnë pagesën e tarifës së ap-
likimit në vlerën 2000 (dy mijë)
lekë, në zyrat e Postës Sh-
qiptare apo në bankat e nivelit
të dytë, nëpërmjet faturës për
arkëtim, të cilën e shkarkojnë
në portalin U-Albania. Pagesa
kryhet në periudhën 5 qershor
deri 15 korrik. Pas dorëzimit të
mandatit të pagesës, sekretar-
itë e shkollave konfirmojnë
pagesën e kryer në portalin U-
Albania brenda datës 20 korrik
2018",-theksohet në udhëzim.
Më tej në këtë të fundit bëhet
me dije se aplikimi kryhet nga
maturantët që kanë përfundu-
ar arsimin e mesëm dhe: janë
pajisur me dokumentacionin
ligjor të përfundimit të arsimit
të mesëm; plotësojnë kriterin
e notës mesatare, të përcaktu-
ar me vendim të Këshillit të
Ministrave për vitin përkatës
akademik; plotësojnë kriteret
shtesë të përcaktuara nga IAL-
të për programet e studimit për
të cilat aplikojnë; si dhe nuk
rezultojnë të regjistruar në një
program tjetër studimi, me për-
jashtim të nxënësve dhe stu-
dentëve të shkëlqyer. Për mat-
urantët e vitit shkollor 2017-
2018, të cilët kanë aplikuar me
formularin A1, nga drejtoritë
e institucioneve arsimore do të
hidhen në portalin online të
maturantit, të dhënat e lidhu-
ra me rezultatet e shkollimit të
të gjitha viteve të arsimit të
mesëm. Kështu, deri më 31 maj
2018, do të hidhen rezultatet e
të gjitha viteve të arsimit të
mesëm, me përjashtim të rezu-
ltateve të vitit të fundit. Rezul-
tatet e vitit të fundit do të hid-
hen gjatë muajit qershor, pas
përfundimit të vitit shkollor.
Ndërkohë, për kandidatët që
kanë përfunduar arsimin e
mesëm, përpara vitit shkollor
2017-2018 si dhe për ata që
kanë mbaruar arsimin e
mesëm jashtë e që kanë ap-

likuar me formularin A1Z, re-
zultatet do të hidhen deri më
30 qershor 2018. "Përzgjedhja
e programeve të ciklit të parë
të studimeve, të programeve të
studimeve me karakter profe-
sional, si dhe programeve të
integruara të studimeve të
ciklit të dytë të ofruara nga
IAL-të për vitin akademik 2018-
2019, të bëhet në portalin e ap-
likimit universitar U-Albania.
Maturantët që aplikojnë për t'u
pranuar në programet e studi-
meve dyvjeçare me karakter
profesional nuk kanë detyr-
imin të plotësojnë kriterin e
notës mesatare. Kandidatët
zgjedhin deri në 10 (dhjetë) pro-

grame studimi nga lista e pro-
grameve të studimit, që ofro-
hen nga IAL-të publike/ jopub-
like, për vitin akademik 2018-
2019.",-thuhet më tej në Fle-
toren Zyrtare. Të gjithë kandi-
datët duhet të dinë se portali
U-Albania nuk do të pranojë
aplikime nga ata, të cilët nuk
plotësojnë kriterin e notës me-
satare, të përcaktuar me ven-
dimin e Këshillit të Ministrave
për programet e ciklit të parë
të studimeve dhe në pro-

gramet e integruara të studi-
meve të ciklit të dytë me kohë
të plotë. Ndërkohë në datën 31
maj 2018, QSHA-ja do t'i
përcjellë RASH-së, në formë
elektronike dhe zyrtarisht,
listën e maturantëve që kanë
aplikuar me formularët A1/
A1Z. Më tej, brenda datës 28
korrik 2018, QSHA-ja i përcjell
RASH-it, në formë elektronike
dhe zyrtarisht, për çdo mat-
urant/kandidat: ID e maturës;
numrin personal të maturan-
tit/kandidatit; notat e të gjitha
viteve të shkollës së mesme; re-
zultatet e provimeve të
Maturës Shtetërore; mesa-
taren e të gjitha viteve të sh-

kollës së mesme; mesataren e
provimeve të Maturës Sh-
tetërore; mesataren e përgjiths-
hme të përllogaritur sipas ven-
dimit të Këshillit të Ministrave;
si dhe indekset e profileve të
shkollave të mesme.
KONKURSET

Brenda datës 10 gusht 2018,
IAL-të që zhvillojnë konkurse
pranimi do të shkarkojnë nga
portali U-Albania listën e apli-
kantëve që konkurrojnë në
programet përkatëse të studim-

it ndërsa në periudhën 11-22
gusht 2018 do të zhvillohen
konkurset e pranimit. Deri në
datën 13 gusht 2018 RASH-ja i
përcjell QSHA-së listën e apli-
kantëve për çdo program stu-
dimi. "Të gjitha IAL-të, duke
përfshirë edhe ato që zhvillojnë
konkurse/testime, pas kry-
erjes së përllogaritjes së pikëve
për çdo konkurrent, sipas kri-
tereve të pranimit të përcaktu-
ara nga IAL-ja me vendim
senati, si dhe renditjes së tyre
në varësi të pikëve të grumbul-
luara, afishon në mjediset pub-
like, si dhe në faqen e saj zyr-
tare listat e renditjes. Pas fitues-
it të fundit vendoset vija e

kuqe, në varësi të kuotave të
ofruara për programin për-
katës të studimit.",-nënvizohet
në vendim. Ndërkohë, brenda
datës 28 gusht 2018, të gjitha
IAL-të, duke përfshirë edhe
ato që zhvillojnë konkurse, do
të afishojnë dhe publikojnë
listat e renditjes së aplikantëve,
duke përdorur si element iden-
tifikimi vetëm ID-në e tyre, në
mënyrë që të respektohen për-
caktimet e kuadrit ligjor për
mbrojtjen e të dhënave per-

sonale. Brenda datës 28
gusht 2018, IAL-të ngarkojnë
një kopje elektronike të kë-
tyre listave në portalin U-Al-
bania. Gjithashtu, brenda
datës 28 gusht 2018, IAL-të i
përcjellin zyrtarisht një ko-
pje elektronike të këtyre
listave QSHA-së.
PROCESI I
REGJISTRIMIT

Në datat 30 gusht deri 12
shtator 2018, të gjithë apli-
kantët, të cilët kanë kryer
procesin e aplikimit në raun-
din e parë dhe janë shpallur
fitues, mund të kryejnë pro-
cesin e regjistrimit me doku-
mentacion në sekretaritë
mësimore të IAL-ve në pro-
gramin e studimit ku dëshi-
rojnë të vazhdojnë studimet
nga ora 08:00 deri në orën
16:30. Periudha 30 gusht deri
12 shtator është e ndarë në
7 faza 48-orëshe ku secili ap-
likant do të ndjekë ecurinë
e procesit të shpalljes fitues
të tij në njërin apo disa pro-
grame studimi nga ato që ka
përzgjedhur në formularin e

aplikimit. Kur ai është
shpallur fitues, duhet të
paraqitet pranë IAL-së ku
dëshiron të regjistrohet,
brenda afatit 48-orësh. Nëse
aplikanti nuk regjistrohet
brenda afatit 48-orësh, ai
humbet të drejtën e
regjistrimit, në ato programe
studimi ku ishte shpallur
fitues në atë fazë. Në rast se
pas çdo faze konstatohen
kuota të paplotësuara, zhv-
endoset vija e kuqe dhe
shpallen fitues të rinj të asaj
faze. Këta fitues të rinj mund
të regjistrohen vetëm në
fazën pasardhëse. Këto faza
vijojnë deri në plotësimin e
kuotave dhe përfundojnë në
datën 12 shtator 2018. Apli-
kantët fitues duhet të regjis-
trohen vetëm në një pro-
gram studimi, me përjashtim
të nxënësve dhe studentëve
të shkëlqyer. Pas marrjes së
dokumentacionit nga apli-
kanti dhe regjistrimit të tij,
sekretaria mësimore e fakul-
tetit bën regjistrimin online
në portalin U-Albania.

REGJISTRIMI

AAAAAplikantët dorëzojnë personalisht ose nëpërplikantët dorëzojnë personalisht ose nëpërplikantët dorëzojnë personalisht ose nëpërplikantët dorëzojnë personalisht ose nëpërplikantët dorëzojnë personalisht ose nëpërm-m-m-m-m-
jet përfaqësuesit të autorizuar me prokurë nga anajet përfaqësuesit të autorizuar me prokurë nga anajet përfaqësuesit të autorizuar me prokurë nga anajet përfaqësuesit të autorizuar me prokurë nga anajet përfaqësuesit të autorizuar me prokurë nga ana
e tyre, dokumentacionin e mëposhtëm:e tyre, dokumentacionin e mëposhtëm:e tyre, dokumentacionin e mëposhtëm:e tyre, dokumentacionin e mëposhtëm:e tyre, dokumentacionin e mëposhtëm:

a)a)a)a)a) Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose
pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja;

 b)b)b)b)b) Fotokopjen e noterizuar të diplomës së Maturës
Shtetërore ose të dëftesës së pjekurisë, së bashku me
certifikatën e notave ose të një dëftese/diplome tjetër
studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në
MASR;

c)c)c)c)c) deklaratën, e cila plotësohet nga aplikanti në
prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të IAL-
së dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punon-
jësja e sekretarisë.

Voltiza Duro

Faksimile e udhëzimit të MASR
Foto ilustruese

KUSHTET

Aplikimi kryhet nga maturantët/kandidatët që kanë përfunduar arsimin e
mesëm dhe plotësojnë kushtet e mëposhtme:
a) Janë pajisur me dokumentacionin ligjor të përfundimit të arsimit të mesëm;
b) Plotësojnë kriterin e notës mesatare, të përcaktuar me vendim të Këshillit të
Ministrave për vitin përkatës akademik;
c) Plotësojnë kriteret shtesë të përcaktuara nga IAL-të për programet e studimit
për të cilat aplikojnë;
d) Nuk rezultojnë të regjistruar në një program tjetër studimi, me përjashtim të
nxënësve dhe studentëve të shkëlqyer.
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DOSSIER
ARTISTET NE KOMUNIZEM

 Së shpejti, libri më i ri "Shkrimtarët dhe artistët nën diktatin komunist"

Agron Dushku: Liceu i shthurur,
pihet alkool e shkruhet nëpër banja
Raporti: Sokol Shupo s’duhet të ikte në Rumani

Në kuadrin e fjalës së
Enver Hoxhës mbaj
tur në aparatin e Ko-

mitetit Qendror të PPSH-së
në mesin e muajit mars të
vitit 1973, ku si temë krye-
sore ishte: "Shfaqjet e huaja
dhe liberale në art e kulturë
dhe ndikimi i tyre në gjithë
jetën e vendit", krahas
mbledhjeve të shumta që u
mbajtën në institucionet
qendrore kulturale dhe artis-
tike të Tiranës, si: Lidhja e
Shkrimtarëve dhe Artistëve,
Radio-Televizioni Shqiptar,
Teatri i Operës dhe Baletit,
Teatri Popullor, Teatri i Es-
tradës, Instituti i Lartë i
Arteve, Cirku i Tiranës, etj.,
nuk u la pas dore as Liceu
Artistik "Jordan Misja" në
Tiranë, i cilësuar gjithmonë
si "fidanishtja" e artistëve të
rinj. Madje në atë shkollë ar-
tistike që ishte dhe më e
madhja dhe kryesorja në të
gjithë vendin, mbledhjet e
organizatës bazë së partisë, të
Bashkimeve Profesionale
dhe asaj të Bashkimit të Rin-
isë, u mbajtën brenda mua-
jit mars. Kjo edhe për faktin
se Liceu Artistik, rezultonte
me mjaft probleme "nga të
katër anët", jo vetëm në atë
periudhë kohe të fillimit të
viteve '70-të, kur në të gjithë
vendin u vu re dhe lulëzoi
një farë liberalizmi jo vetëm
në art e kulturë, por ajo sh-
kollë rezulton që të ketë
qenë mjaft problematike dhe
para e pas kësaj periudhe.
Por sidomos në këtë kohe, ajo
ka qenë mjaft e shthurur, gjë
e cila bëhet e ditur edhe nga
ky dokument arkivor që pub-
likohet për herë të parë në
faqet e këtij libri, ku i dele-
guari i Komitetit Qendror të
PPSH-së, Agron Dushku
(ushtarak dhe anëtar i Komi-
tetit Qendror), i cili sipas
praktikave të kohës, i ka
raportuar me detaje epro-
rëve të tij në Komitetin Qen-
dror të PPSH-së. Për më
shumë se ç'ndodhte në Lice-
un Artistik në atë periudhë
kohe, na njeh dokumenti në
fjalë që publikohet i plotë
dhe pa asnjë shkurtim.
       I N F O R M A C I O NI N F O R M A C I O NI N F O R M A C I O NI N F O R M A C I O NI N F O R M A C I O N
     NGA MBLEDHJ     NGA MBLEDHJ     NGA MBLEDHJ     NGA MBLEDHJ     NGA MBLEDHJA EA EA EA EA E
ORORORORORGANIZAGANIZAGANIZAGANIZAGANIZATES BTES BTES BTES BTES BAZE TEAZE TEAZE TEAZE TEAZE TE
PPPPPARARARARARTISE TETISE TETISE TETISE TETISE TE     LICEUTLICEUTLICEUTLICEUTLICEUT
ARARARARARTISTIK "JORDTISTIK "JORDTISTIK "JORDTISTIK "JORDTISTIK "JORDANANANANAN
MISJMISJMISJMISJMISJA"A"A"A"A"
     Më datën 30 mars 1973 or-
ganizata diskutoi mbi
detyrat për zbatimin e kërke-
save të fjalimit të shokut
Enver Hoxha në organizatën
e aparatit të Komitetit Qën-
dror. Nga diskutimi i komu-

nistëve dhe nga çështjet që
kanë dalë në mbledhjet e or-
ganizatave të Bashkimeve Pro-
fesionale dhe të Bashkimit të
Rinisë, rezulton se në këtë
shkollë ka mjaft problem
shqetësuese si në drejtim të
jetës së organizatës së partisë,
në drejtim të procesit mësi-
mor ashtu edhe të çfaqjeve të
huaja në jetën e mësuesëve

Dashnor Kaloçi

dhe nxënësve.
     Organizata bazë e partisë
ka mjaft dobësi si në kapjen
ashtu dhe në zgjidhjen e prob-
lemeve kryesore. Nga 9 komu-
nistë, vetëm 3 janë mësues, të
tjerët janë administratë. Kjo
organizatë ka vite që nuk ka
bërë pranime të reja kështu
që nuk është përtërirë me

gjak të ri, mosha mesatare e
organizatës është 45 vjeç. Ajo
nuk është marrë me probleme
që i ka diktuar koha dhe
gjëndja shqetësuese e sh-
kollës, por me grindje dhe dis-
kutime të pafund me njëri
tjetrin. Vigjëlenca ideologjike
- tha i deleguari i Komitetit të
Partisë, Adem Sollaku - në
disa raste ka munguar në or-
ganizatën bazë të partisë,
p.sh. kur një nxënës pruri në
konvikt rroba të sjella nga jas-
htë për t'i shitur, komunistët
nuk reaguan, pra konvikti u
bë vënd tregtimi, ose rasti i
një fletë-rrufeje që ka vënë
klasa e katërt për iniciativën
e vet në drejtim të rritjes së
cilësisë së mësimeve, në fund
të fletë-rrufesë, nga një njeri
që nuk dihet se kush është,
shkruhet: "ky është shtet-rre-
thim". Megjithëse pirja e du-
hanit, flokët e gjata, pirja e
alkolit kanë qenë shqetë-
suese në shkollë, nxënësi
Sokol Shupe nuk duhet të sh-
konte në Rumani, sepse kish-
te plot cilësi negative dhe të
tjera tregojnë se organizata
bazë e partisë ka qëndruar
indiferent ndaj këtyre proble-
meve dhe nuk ka lojtur rolin
udhëheqës në tërë veprim-
tarinë e shkollës.
     Në shkollën tonë tha sek-
retari i organizatës bazë
shoku Nesti Cane, ka një
farë3 nënvleftësimi bile
përçmimi për veprat muziko-

re, ndërsa muzika popullore,
folklori popullor nuk ka
QENË FARE NË PROGRAM.
Eshte ngritur shumë lart çdo
gjë e huaj dhe është krijuar
mendimi se shkolla jonë du-
het të mbështetet kryesisht
tek veprat e artit botëror.
     Në këtë shkollë disiplina
në përgjithësi ka qenë dhe
është e dobët, si nga mësues-
it, ashtu dhe nga nxënësit.
Gjatë vitit mësimor 1972-1973,
ne kemi pasur 13 mijë mung-
esa që i bie çdo nxënësi një
mesatare pre 24 mungesa. Kjo
gjëndje, megjithë punën e
bërë kohët e fundit nuk ësh-
të përmirësuar, akoma ka mu-
ngesa në shkollë, vetëm orët
e mësimit për lëndët e
përgjithëshme mungojnë deri
në 18 deri 27 veta në ditë.
     Trupi pedagog i shkollës
me që është përbërë nga më-
sues efektivë të shkollës dhe
të jashtëm me një mesatare
deri në 50 %, nuk është ko-
mpakt, mësuesit e jashtëm
punojnë në institucione të
tjera kulturale, ose janë
nxënës në Institutin e Lartë
të Arteve, ata u tha në orga-
nizatë nuk kanë zbatuar asn-
jëherë orarin e mësimeve, bile
u sollën shëmbulla që kanë
prishur dhe rregullin e sh-
kollës. Këta mësues krijojnë
anarshinë të gjithë sistemine
shkollës, për arsye se shpesh
herë nuk paraqiten fare, ose
paraqiten në mësim sa për të
shënuar orët e mësimit. Kësh-
tu p.sh. mësuesi Zef  Shoshi
nuk u paraqit në shkollë për
20 ditë, ai merrte rrogën dhe
nuk paraqitej në punë, u dik-

tua vetëm kur u ngritën
nxënësit dhe kërkuan se kish-
in mbetur pa mësues, organi-
zata e partisë dhe drejtoria e
shkollës nuk dinin asgjë. Ka
mjaft mësues u tha në orga-
nizatë nga shoku Klenathi
Nasto, zëvëndës sekretari i or-
ganizatës së partisë, që largo-
hen nga mësimi në mar-
rëveshje me nxënësit, për in-
teresin e tyre personal, për të
punuar materiale të ndry-
shme me lekë, ose për të
psonisur për familjet e tyre.
    Drejtoria e shkollës dhe
këshilli pedagogjik, seksioni i
Arsimit i rrethit të Tiranës
dhe as vetë Ministria e Arsim-
it dhe e Kulturës nuk kanë
ushtruar në këtë shkollë as
një kontroll, si për nivelin e
mësimeve, ashtu dhe për
gjendjen e saj në përgjithësi.
Mungesa e disipline ka pasur,
tha shoqja Flutra Myzyri,
edhe nga mësuesit, të cilët
nuk zbatojnë orarin, gjatë ko-
hës së punës shkojnë në bufe,
bile ka pasur raste edhe në
pazar për të blerë sende të
ndryshme për familjet. Ka
pasur raste gjithashtu që më-
sues të ndryshëm marrin me
vehte fëmijët gjatë kohës së
mësimit, mësuesja Mariana
Prifti fëmijën e vet e kishte
marrë me karrocë dhe
nxënësit ja ngjitën në klasë
me gjith karrocë dhe megjith-
këtë, organizata e partisë dhe
drejtoria e shkollës mbajtën
qëndrim liberal. Në organiza-
të 3-4 komunistë ngritën prob-
lemin e drejtorit të shkollës
shokut Enver Bozgo.
Ata thanë drejtori i sh-

I DELEGUARI
I K.Q.
"Liceu i shthurur,
mësuesja Mariana
Prifti me fëmijën me
karrocë në mësim,
të tjerët bëjnë
pazarin, tre djem
dhe një vajzë në një
dhomë u dehën me
alkool, nxënësit e
ofendojnë drejtorin
dhe te dera e zyrës
së tij, shkruajn,
WC"
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kollës sonë është lib-
eral, nuk kërkon fare
për të zbatuar kërkesat

e shkollës, sidomos pas dis-
kutimit të kolektivit për fjal-
imin e shokut Enver Hoxha
në Mat, në të cilën mbledhje
u vendos që drejtori i shkollës
të shkarkohet nga detyra,
çështje të cilën Komiteti i
Partisë së rrethit e mori në
studim dhe nuk e aprovoj,
qysh atëhere drejtori i sh-
kollës është tërhequr fare dhe

nuk merret me problemet e
mëdha të shkollës. Lidhur me
vendimin e kolektivit për sh-
karkimin e drejtorit të sh-
kollës, në organizatën bazë të
partisë ka shkuar shoku She-
nasi Zeneli, i cili është bindur
se heqja e këtij drejtori nga
Liceu Artistik është e domos-
doshëme. Por çështja mbeti
pezull, thotë shoku Shenasi,
sepse Enver Bozgua u ankua
në Ministrinë e Arsimit dhe
tek shoku Manush Myftiu
dhe që atëhere çështja akoma
nuk është zgjidhur. Për këto
mendime që ka pasur Komi-
teti i Partisë dhe për an-
ullimin e heqjes së drejtorit,
kolektivi i shkollës dhe orga-
nizata bazë e partisë nuk janë
sqaruar.     Drejtoria e shkollës
u tha në organizatë nuk kon-
trollon procesin mësimor, bile
edhe orët e detyrueshme për
drejtorin dhe zv/drejtorët
nuk janë realizuar, ndërsa
përsa i përket kontrollit të
lëndëve artistike nuk flitet
fare, sepse ato ka vite që nuk
i kontrollon njeri. Shkolla
jonë është jashtë kontrollit
shtetëror si për anën mësimo-
re ashtu dhe për pjesën ma-
teriale, kjo për një kohë prej
2 vjet e më shumë. Udhëzimet
që dha kohët e fundit Minis-

tria e Arsimit drejtorave të sh-
kollave të mesme të Tiranës
nuk janë njoftuar as organiza-
tës së partisë dhe as trupit ped-
agogjik të shkollës, kështu që
edhe pas punimit të fjalimeve
të shokut Enver Hoxha, disi-
plina lë mjaft për të dëshiru-
ar. Disa mësues, kryesisht ko-
munistë, që kërkojnë llogari
për forcimin e disiplinës u
janë kundërvënë nxënësit pa
disiplinë, duke u thënë; pse
na u bëtë si xhandar, pse më-
suesit e tjerë nuk kërkojnë si

ju. Në shkollë gjatë muajit
mars, 3 nxënës dhe 1 vajzë u
mbyllën në një dhomë të sh-
kollës dhe u dehën me alkol,
në portën e shkollës çdo ditë
nxënësit shtyhen dhe zihen
me mësuesit kujdestar për
arsye se kanë ardhur me
vonesë në mësim. Më datën 15
mars 1973, nxënsi Bashkim
Elezi shtiu me grushta një
mësuese sepse ajo nuk deshi
ta lërë të futet në shkollë dhe
për të gjithë këtë, organizata
bazë e partisë dhe drejtoria e
shkollës nuk luan rolin
udhëheqës dhe drejtues si
organ shtetëror.
     Organizata bazë e partisë
ka punuar dobët me organiza-
tën e rinisë. Vetë organizata e
rinisë paraqitet me dobësi të
theksuar në krye të saj, në or-
ganizata bazë, byro dhe ko-
mitet janë zgjedhur të rinj me
me përparim të dobët në mësi-
men dhe të padisiplinuar,
zëvëndës sekretari i komitetit
të rinisë tha shoku Kleanth,
ka ikur pa leje nga shkolla
nga dritaret. Në organizatë u
tha se kujdesi për ruajtjen
dhe mirëmbajtjen e veglave
muzikore dhe përgjithësisht
pasuria e shkollës është e
pamjaftueshme, në disa raste

shumë vegla muzikore janë
përdorur keq. Kemi 13 piano,
tha komunisti Emin Raça të
prishura nga përdorimi i keq,
të cilat është vështirë të rip-
arohen dhe të vihen përsëri
në shërbim. Tek ne jeta e një
pianoje është jo më shumë se
6 muaj. Në këtë shkollë ma-
terialet artistike si pjano, veg-
la muzikore dhe instrumen-
ta të tjera  janë të paiventari-
zuara dhe nuk përgjigjet
njeri për to.
     Gjatë diskutimeve me
forcë u ngrit edhe problem i
teskteve mësimore, për teor-
inë e artit. Mësuesit e
lëndëve artistike nuk kanë
tekste si për teorinë e muz-
ikës, teorinë e pikturës e
tjera. Këto lëndë e jepen me
shënime nga mësuesit,
nxënësit nuk kanë asnjë bazë
materiale ku të përgatiten.
Komisionet e caktuara për
përgatitjen e këtyre teksteve,

nga shkolla dhe kryesisht nga
Instituti i Lartë i Arteve, nuk
kanë bërë asgjë. Drejtoria e
shkollës si dhe organizata
bazë e partisë nuk kanë
kërkuar as nga Instituti i
Arteve dhe as nga Ministria
e Arsimit dhe e Kulturës,
ç'bëhet me punën e teksteve.
Në këtë mbledhje u ngrit me
forcë edhe çështja e çrregulli-
meve dhe e mungesave të
theksuara në jetën e konvik-
tit, u kritikua shoqja Shpre-
sa Mamaqi për arsye se ajo
nuk e ka kryer mirë detyrën
e ngarkuar. Jeta e nxënëseve
është jashtë kontrollit të

drejtorisë dhe të eduka-
torëve të konviktit, organiz-
imi i studimit dhe zgjidhja
e problemeve të nxënëseve
kryhet me shumë mungesa.
Në periudhën e dimrit nuk
kishte lëndë djegëse për
kaldajën, furnizimi me
zarzavate i guzhinës së kon-
viktit është bërë me të
meta. Shoqja Shpresa u

justifikua me gjëndjen e saj
shëndetësore. Është e
vërtetë se shoqja Shpresa
është e sëmurë, për këtë
çështje ka dhe rapor shënde-
tësor, porse për 3-4 muajt e
fundit ajo nuk ka qenë fare
në krye të konviktit. Në këtë
mënyrë nuk është ushtruar
kontroll në jetën e nxënësve
në konvikt, prandaj kanë
ndodhur dhe mjaft çrreg-
ullime. Në mbledhjen e orga-
nizatës bazë të partisë u ng-
ritën problemet edhe për ko-
mitetin e partisë së Rajonit
Nr. 1, i cili nuk është kujdes-
ur për jetën e organizatës së
partisë, për përmirësimin e
përbërjes së kësaj organizate
dhe për problemet e tjera.
Për Ministrinë e Arsimit dhe
Kulturës u bënë kritika
sepse ajo megjithëse është
në dijeni të këtyre proble-
meve dhe në përgjithësi të
gjëndjes së pakënaqëshme të
shkollës, sidomos me përpa-
rimin e 60 % të mësimeve
dhe disiplinës së dobët, nuk
ka marrë masa, nuk ka ush-
truar kontroll dhe për të ndi-
hmuar në zgjidhjen e shumë
problemeve të kësaj shkolle.
Mendimi im lidhur me
gjëndjen dhe problemet që
ngre kjo organizatë, është:
-Organizata e Liceut Artistik
duhet forcuar sa më parë,
sepse jeta e saj është shumë
anemike dhe përbërja e
plakur. -Çështja e drejtorit të
shkollës gjithashtu duhet
zgjidhur sa më parë, autorite-
ti i tij ndaj nxënëseve dhe
mësuesëve është përtokë, ata
nuk i binden dhe e ofendojnë
në prezencë të tjerëve, duke i
thënë: Akoma s'ke ikur", ose
shkruajnë në derën e zyrës
fjalën "ËC" e tjera. Zvarritja
nga ana e komitetit të partisë
të më shumë se një viti të çësh-
tjes së vendimit të kolektivit
për shkarkimin të drejtorit
nuk është i drejtë, sekretariati
i Komitetit të Partisë që i ka
pezulluar çështjen drejtorit,
nuk e ka sqaruar organizatën
bazë dhe kolektivin e shkollës
dhe kjo ka krijuar problem
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Rrezet e diellit depër
tojnë lehtë trupin e
njeriut, dhe arrijnë

deri në kocka. Kështu dielli
arrin të prekë ADN-në e qel-
izave që kalon. ADN është
një proteinë dhe dëmtohet
lehtësisht nga temperatura
dhe nga dielli. Zinxhiri i
ADN zgjerohet nga dielli,
dhe mund të këputet, ose
mund të futen midis baza të
gabuara, kështu ndryshon
kodi gjenetik. Kur qeliza A
riprodhohet dhe jep B1 dhe
B2, këto qeliza përmbajnë
kod gjenetik të gabuar dhe
prodhojnë kështu proteina
të dëmshme, dhe funksioni i
qelizës ndryshon. Kështu fil-
lojnë të krijohen grupimet e
qelizave kancerogjene, në
rastet kur ky dëmtim qëllon
në një ndër gjenet që janë
përgjegjëse për mbrojtjen
ndaj kancerit. Dhe kur këto
gjene nuk e prodhojnë pro-
teinën e duhur për mbrojtje
nga kanceri atëherë formo-
het kanceri në lëkurë ose or-
ganizëm. Megjithatë trupi
ka mekanizma mbrojtës për
mbrojtjen ndaj AND-së së
dëmtuar, që ka një aftësi të
gabojë vetëm 1 në 1000 baza,
por, gjithsesi, kur shumë qel-
iza dëmtohen atëherë me-
kanizmi i mbrojtjes do të
ketë shumë gabime për të
rregulluar. Ekspozimi në di-
ell shkakton çlirimin e
radikaleve të lira në orga-
nizëm. Prandaj këshillohet
shumë përdorimi i antiok-
sidantëve në verë. Dielli dëm-
ton sytë, prandaj duhen për-
dorur syze kundër rrezeve të
dëmshme. Këto syze ofrojnë
mbrojtje ndaj rrezeve UV. Di-
elli mund të dëmtojë kornenë
e syrit, mund të nxitë formim-
in e kataraktit, dhe të ndikojë
në degradimin e shikimit.
Gjithashtu, dielli shkakton
rrudha në lëkurë, sidomos në
epidermat e buta si poshtë
syve dhe në fytyrë. Rrezet
UVB shkaktojnë skuqje në
lëkurë dhe nuk depërtojnë
shumë thellë. Por rrezet UVA
shkaktojnë dëmtime në
thellësi, sepse depërtojnë le-
htësisht organizmin. Mund
ta dalloni nëse jeni prekur
nga rrezet UVA kur në trup
formohen pika kafe. Rrezet

UVA qëndrojnë afërsisht
njësoj gjatë ditës, ndërsa
rrezet UVB arrijnë pikun e
tyre në periudhën 10:00 deri
në 16:00. Edhe pse mund të
jeni në çadër në periudhën e
pikut të diellit duhet të ven-
dosni mbrojtës dielli ose të

mos qëndroni pranë detit, por
të shkoni në shtëpi, pasi
rrezet UVA iu kapin edhe nën
çadër. Fëmijët dhe bebet du-
hen mbrojtur nga dielli pasi
kanë lëkurë shumë delikate,
ndërsa vogëlushët nën 2 vjeç
nuk duhen lënë në diell nga

ora 10-17. Bëni kujdes dhe mos
harroni të vendosni krem
mbrojtës. Fëmijët nën 2 vjeç
që kanë qenë të ekspozuar në
diell në orët e pikut janë
shumë herë të rrezikuar nga
sëmundjet kancerogjene në
mosha të mëdha.

Mjeku popullor: Kujdes nga rrezet e diellit, ja si dëmtohet lëkura dhe trupi

YLLI MERJA: Si të mbroni
organizmin në stinën e verës
"Cilat janë ushqimet që duhet të konsumoni"

Voltiza Duro

Mjeku popullor
Ylli Merja

Shëndetësi

 Zinxhiri i ADN zgjerohet nga dielli, dhe
mund të këputet, ose mund të futen midis

baza të gabuara, kështu ndryshon kodi
gjenetik. Kur qeliza A riprodhohet dhe jep B1
dhe B2, këto qeliza përmbajnë kod gjenetik
të gabuar dhe prodhojnë kështu proteina të

dëmshme, dhe funksioni i qelizës ndryshon.
këto qeliza përmbajnë kod gjenetik të

gabuar dhe prodhojnë kështu
proteina të dëmshme dhe funksioni i

qelizës ndryshon.

ANËT POZITIVE TË RREZEVE TË DIELLIT:

KËSHILLA PËR MBROJTJEN E TRUPIT

Duhet përdorur mbrojtës nga dielli me spektrum të gjerë, që mbulon rrezet
UVA dhe UVB
Konsumoni ushqime me ngjyrë të kuqe pasi ato përmbajnë likopene, të cilat
ndalojnë rrezet të shkaktojnë djegie dhe ndalojnë depërtimin e diellit në thellësi.
Konsumoni ushqime me beta karotenoide si portokalli
Fëmijët nën 2 vjeç nuk duhet të dalin në diell dhe nuk duhet përdorur krem
dielli, por vetëm të mbështillen me shall, sepse kremrat mund të përmbajnë
kimikate të dëmshme.
SI NDODH NGJYROSJA E LËKURËS?
Ngjyrosja e lëkurës ndodh kur organizmi nxit lëkurën të prodhojë më shumë
melaninë, që është pigment që i jep lëkurës ngjyrën kafe. Që trupi të mos
dëmtohet duhet që kjo melaninë të prodhohet për një kohë të caktuar, pra nxirja
nuk duhet bërë menjëherë.

MASAT

Dielli shkakton rrudha në lëkurë, sidomos
në epidermat e buta si poshtë syve dhe në
fytyrë. Rrezet UVB shkaktojnë skuqje në

lëkurë dhe nuk depërtojnë shumë thellë. Por
rrezet UVA shkaktojnë dëmtime në thellësi,

sepse depërtojnë lehtësisht organizmin.

“
Largimi i reumatizmit

Vitamina D me shumicë e nevojshme për

dhëmbët, formimin e kockave.

Mbrojtja ndaj gripit dhe rritja e rezistencës së

organizmit, pasi uji i detit përmban antibiotikë që nuk

janë të riprodhueshëm në laborator dhe janë shumë

të domosdoshëm për lëkurën. Personat që kanë

sëmundje lëkure si psoriasis, myk, etj. këshillohet të

shkojnë në det, pasi dielli ndihmon në largimin e

sëmundjes. Rrezatimi i diellit në kokë nxit prodhimin

e hormoneve të lumturisë, serotonina.

Ushqimet që duhen përdorur gjatë verës:

Qitro dhe luleshtrydhe pasi përmbajnë shumë

vitaminë C, që largon radikalet e lira

Karota pasi mbrojnë sytë nga dëmtimi nga dielli,

dhe mbrojnë lëkurën nga djegia.

Rrushi përmban përbërës fitokimike që ndalojnë

radikalet e lira.

Perimet jeshile pasi përmbajnë luteine,

zeaxanthin, dhe antioksidantë që mbrojnë

organizmin nga UV
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Dhjetë zyrtarë dhe ish-
zyrtarë të Autoritetit
Portual Durrës janë

proceduar penalisht, pasi
akuzohen për "Shpërdorim
detyre" dhe "Shkelje e
barazisë në tendera". Hetimi
u krye nga Drejtoria Heti-
more në Policinë e Shtetit në
bashkëpunim me policinë
dhe Prokurorinë e Durrësit.
Mes të proceduarve është
edhe ish-drejtori i përgjiths-
hëm ekzekutiv i portit.
Bëhet fjalë për 42-vjeçarin
Aleksandër Lipivani, ndaj të
cilit gjykata ka vendosur
"Detyrim për t'u paraqitur
në Policinë Gjyqësore". Nga
kryerja e veprimeve heti-
more në funksion të proced-
imit penal të regjistruar në
vitin 2017, rezulton se këta
zyrtarë të Autoritetit Portu-
al Durrës, gjatë ushtrimit të
detyrës, janë përfshirë në
veprime të kundraligjshme
gjatë zhvillimit të tenderit
për blerje automjeti, auto-
ambulancë dhe mjeti zjar-
rfikës. Ekspertimi i kryer në
lidhje me ofertat e paraqitu-
ra për 3 lote të tenderit ka
dokumentuar se ofertat nuk
ishin të rregullta dhe janë
hartuar nga i njëjti operator
ekonomik. Ndërsa në lotet
për blerjen e mjeteve auto-
ambulancë dhe zjarrfikës,
rezulton se mungojnë pajis-
jet shtesë dhe shpëtuese
kundër zjarrit. Hetimi ka
provuar gjithashtu se
kërkesa për këto mjete ish-
te e paargumentuar, nisur
nga domosdoshmëria për to.
Gjithashtu, është dokumen-
tuar se nuk ishte kompe-
tencë e këtyre drejtorive,
përcaktimi i fondit për bler-
jen e automjeteve, fakt që
ngarkon me përgjegjësi tit-
ullarin i institucionit. Duke
vijuar më tej me tenderat,
ka dyshime të dokumentu-
ara se specifikimet teknike
nuk kanë krijuar kushte
për barazi dhe prishën
konkurrencën në proce-
durën e prokurimit publik.
Ndërkohë, vazhdon puna
për identifikimin e zyr-
tarëve dhe personave të tjerë
të implikuar në këtë aktiv-
itet kriminal.
ZYRZYRZYRZYRZYRTTTTTARËT DHEARËT DHEARËT DHEARËT DHEARËT DHE
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1. Aleksandër Lipivani, 42
vjeç, lindur dhe banues në
Tiranë, ish-drejtor i
përgjithshëm ekzekutiv i
Autoritetit Portual Durrës,
masa e sigurimit sh-
trënguese e "Detyrim për t'u
paraqitur në Policinë Gjyqë-
sore", pasi dyshohet për kry-
erjen e veprës penale të
"Shpërdorimit të detyrës".

2. Stavri Tagani, 58 vjeç,
lindur dhe banues në Dur-
rës, me detyrë ekonomist në
Drejtorinë Ekonomike, Au-
toritetin Portual Durrës,

masa e sigurimit shtrë-
nguese e "Detyrim për para-
qitje" dhe "Pezullim nga një
ushtrim i një detyre apo
funksioni publik", pasi dys-
hohet për kryerjen e veprës
penale të "Shpërdorimit të
detyrës" dhe "Shkeljes së
barazisë së pjesëmarrjes në
tendera".

3. Naim Hoxha, 61 vjeç,
lindur dhe banues në Dur-

rës, Inxhinier mekanik në
Sektorin Operativ dhe
Mjeteve Teknike në Autori-
tetin Portual Durrës, masa
e sigurimit "Detyrim për
paraqitje" dhe "Pezullim nga
një ushtrim i një detyre apo
funksioni publik", pasi dys-
hohet për kryerjen e veprës
penale të "Shpërdorimit të
detyrës", dhe "Shkeljes së
barazisë së pjesëmarrjes në
tendera".

4. Lumturi Koka, 51 vjeçe,
lindur dhe banuese në Dur-
rës, ekonomiste në Sektorin
e Terminalit Perëndimor në
Autoritetin Portual Durrës,
masa e sigurimit "Detyrim
për paraqitje" dhe "Pezullim
nga një ushtrim i një detyre
apo funksioni publik", pasi
dyshohet për kryerjen e ve-
prës penale të "Shpërdorim-
it të detyrës" dhe "Shkeljes
së barazisë së pjesëmarrjes
në tendera".

5. Erion Keçi, 33 vjeç, lin-
dur dhe banues në Durrës,
jurist në Sektorin e Prokuri-
meve Publike në Autoritetin
Portual Durrës, masa e sig-
urimit "Detyrim për para-
qitje" dhe "Pezullim nga një
ushtrim i një detyre apo
funksioni publik", pasi dys-
hohet për kryerjen e veprës

penale të "Shpërdorimit të
detyrës" dhe "Shkeljes së
barazisë së pjesëmarrjes në
tendera".

6. Joana Ramadani, 35
vjeçe, lindur dhe banuese në
Durrës, juriste në Sektorin
e Prokurimeve Publike në
Autoritetin Portual Durrës,
masa e sigurimit "Detyrim
për paraqitje" dhe "Pezullim
nga një ushtrim i një detyre
apo funksioni publik", pasi
dyshohet për kryerjen e ve-
prës penale të "Shpërdorim-
it të detyrës" dhe "Shkeljes
së barazisë së pjesëmarrjes
në tendera".

7. Arian Myderrizi, 53
vjeç, lindur dhe banues në
Durrës, ish-jurist në Sektor-
in e Prokurimeve Publike në
Autoritetin Portual Durrës,
masa e sigurimit "Detyrim
paraqitje", pasi dyshohet
për kryerjen e veprës penale
të "Shpërdorimit të detyrës".

8. Auert Koka, 36 vjeç, lin-
dur dhe banues në Durrës,
drejtor i Drejtorisë së Buri-
meve Njerëzore, në Autori-
tetin Portual Durrës, masa
e sigurimit "Detyrim për
paraqitje" dhe "Pezullim nga
një ushtrim i një detyre apo
funksioni publik", pasi dys-
hohet për kryerjen e veprës

Hetimet nisën në 2017-ën. Ja shkeljet e bëra në blerjen e automjeteve

Procedohet penalisht ish-drejtori i
Portit të Durrësit dhe nëntë zyrtarë
Policia: Abuzuan me detyrën dhe me tenderat

Klodiana Haxhiaj

penale të "Shpërdorimit të
detyrës", dhe "Shkeljes së
barazisë së pjesëmarrjes në
tendera".

9. Shefqet Xhixha, 55 vjeç,
lindur në Krujë dhe banues
në Tiranë, ish-zëvendësdrej-
tor i Forcës së Sigurisë në
Autoritetin Portual Durrës,
masa e sigurimit "Detyrim
për paraqitje", pasi dysho-
het për kryerjen e veprës
penale të "Shpërdorimit të
detyrës" dhe "Shkeljes së
barazisë së pjesëmarrjes në
tendera".

10. Ylli Kërtusha, 66 vjeç,
lindur dhe banues në Dur-
rës, ish-specialist i blerjeve
të vogla në Sektorin e
Prokurimeve Publike, masa
e sigurimit "Detyrim për
paraqitje", pasi dyshohet
për kryerjen e veprës penale
të "Shpërdorimit të detyrës"
dhe "Shkeljes së barazisë së
pjesëmarrjes në tendera".

HETIMI DHE EKSPERTIZA
Nga kryerja e veprimeve hetimore në funksion të procedimit penal të
regjistruar në vitin 2017, rezulton se këta zyrtarë të Autoritetit Portual Durrës,
gjatë ushtrimit të detyrës, janë përfshirë në veprime të kundraligjshme gjatë
zhvillimit të tenderit për blerje automjeti, autoambulancë dhe mjeti zjarrfikës.
Ekspertimi i kryer në lidhje me ofertat e paraqitura për 3 lote të tenderit ka
dokumentuar se ofertat nuk ishin të rregullta dhe janë hartuar nga i njëjti
operator ekonomik. Ndërsa në lotet për blerjen e mjeteve auto-ambulancë dhe
zjarrfikës, rezulton se mungojnë pajisjet shtesë dhe shpëtuese kundër zjarrit.



Me tenderat ka
dyshime të

dokumentuara se
specifikimet

teknike nuk kanë
krijuar kushte për
barazi dhe prishën
konkurrencën në

procedurën e
prokurimit publik.
Ndërkohë, vazhdon

puna për
identifikimin e
zyrtarëve dhe

personave të tjerë
të implikuar në këtë
aktivitet kriminal.

SHKURTE

Vetëvritet me çifte 55-vjeçari,
familjarët: Nuk kishte konflikte

FIERFIERFIERFIERFIER - Një ngjarje e rëndë ka ndodhur paraditen e
djeshme në fshatin Kallm i Vogël në Fier. Burime
nga policia vendore bënë me dije se rreth orës 10:30
është gjetur i vetëvrarë në banesën e tij 55-vjeçari
Alush Kumanaku. Mësohet se babai i tre fëmijëve i
ka dhënë fund jetës së tij me çiften që e kishte me
leje. Nga këqyrja paraprake në trupin e viktimës
nuk u konstatuan shenja dhune përveç plagëve
nga arma e gjahut. Ndërkohë, Met Kumanaku tha
me lot në sy se vëllai i tij nuk kishte asnjë konflikt
me njeri apo probleme ekonomike. Të afërmit e vik-
timës thanë për "GSH" se 55-vjeçari kishte dalë me
delet dhe kur është rikthyer në shtëpi, është mbyl-
lur në dhomë. Në momentin që ndodhi ngjarja, në
shtëpi kanë qenë familjarët e Alushit, bashkëshort-
ja dhe djali. Grupi hetimor ka shkuar menjëherë
në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë
të rrethanave e shkakut të ngjarjes.

Mbushën makinën me drogë, një
në pranga dhe një në kërkim

VLORË - VLORË - VLORË - VLORË - VLORË - Në vijim të luftës antidrogë, Policia e Sh-
tetit ka finalizuar me sukses operacionin "Autostra-
da" duke vënë në pranga një 28-vjeçar dhe shpallur
në kërkim një tjetër. Mësohet se gjatë operacionit
është arrestuar  Erjon Malaj, banues në Vlorë, pasi
në automjet iu gjet 1 armë zjarri tip pistolete me 6
fishekë si dhe një palë dylbi, ndërsa në banesë iu
sekuestruan 40.8 kg kanabis. Ndërsa po punohet për
kapjen e 37-vjeçarit me inicialet E.K., banues në
Vlorë, pasi në aksin rrugor Vlorë-Novoselë, në mo-
mentin e ndalimit nga policia të mjetit tip "Peugeot",
(ku udhëtonin të dy shtetasit), ky i fundit ka dalë
nga mjeti dhe është larguar duke përfituar nga er-
rësira. Përveçse armës dhe sasisë së drogës, blutë
kanë sekuestruar edhe dy automjete tip "BMW" e
"Peugeot si dhe 1 palë dylbi. Materialet hetimore do
t'i referohen Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë
për veprat penale "Prodhim shitja e narkotikëve"
dhe "Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftar-
ake dhe e municionit".

Ish-drejtori i përgjithshëm ekzekutiv
i portit, Aleksandër Lipivani Porti i Durrësit
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Dosjet e viteve 1993-2008, formulari-tip për informim në lidhje me ecurinë vendimeve

Pronarët në Shkodër, ATP
merr në shqyrtim 4400 dosje

Problematikat, procedurat për t'u njohur me ecurinë e shqyrtimit

Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 4400 dosje

ish-pronarësh, që janë në
proces shqyrtimi nga kjo
agjenci. Kërkuesit janë në
qarkun e Shkodër. Në listën
e përditësuar jepet numri i
dosjes dhe data e aplikimit,
gjeneralitet e kërkuesit,
sipërfaqet e njohura për ko-
mpensim, dosjet për pronar-
ët që kanë marrë vendim
negativ dhe dosjet që duhet
të plotësohen. Dosjet janë të
viteve 1993 deri në vitin 2008.
Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka vënë në dispozi-
cionin të pronarëve formu-
larin-tip, "Informacion në
lidhje me ecurinë e dosjes",
i cili duhet të plotësohet dhe
të dorëzohet në 'Agjenci' për
t'u njohur me fazën në të
cilën ndodhet shqyrtimi i
saj. Agjencia Trajtimit të
Pronave është e detyruar që
brenda 15 ditëve nga mo-
menti i dorëzimit të
kërkesës t'i kthejë përgjigje
pronarit në lidhje me ecur-
inë e dosjes.
FORMULARI

Formulari i aplikimit për
informacion në lidhje me
ecurinë e dosjes është i
ndarë në tri seksione. Apli-
kanti duhet të plotësojë gjen-

eralitet, adresën dhe të jetë i
pajisur me mjet identifikimi
në momentin e aplikimit. Në
seksionin e dytë duhet të
jetë përshkruar në mënyrë
të saktë se në lidhje me çfarë
kërkon informacion pala e
interesuar, në këtë rast pr-
onari që ka aplikuar për
kthim e kompensim prone.
Dhe në seksionin e fundit
janë të specifikuara pesë
dokumentet që duhet të dis-
ponojë pronari në momentin
e aplikimit.
APLIKIMI

Për t'u njohur me ecurinë
e dosjes, subjekti duhet të
plotësojë dhe të paraqesë
dorazi ose me postë pranë
ATP-së kërkesën përkatëse
me shkrim për informim në
lidhje me ecurinë e dosjes,
fotokopje të kartës së ident-
itetit, dëshmi trashëgimie

dhe prokurë të posaçme. Në
faqen zyrtare të ATP-së më-
sohet se subjekti plotëson
kërkesën me shkrim për in-
formim në lidhje me ecurinë
e dosjes pranë Zyrës së Mar-
rëdhënieve me Publikun, në
'Agjenci'. Më pas, kërkesa i
kalon zyrës së protokollit, e
cila pasi e protokollon, ia
dërgon të gjitha kërkesat e
ardhura drejtorit të
përgjithshëm. Kreu i AKKP-
ës ia delegon kërkesat sek-

torit përkatës për ndjekje
dhe zbatim. Më pas, sektori
përkatëse përgatit informa-
cionin e kërkuar dhe njof-
ton subjektin. Në përfundim
të shqyrtimit, subjekti para-
qitet pranë zyrave të ATP-së
për të tërhequr shkresën e
kthimit të përgjigjes në
lidhje me ecurinë e dosjes
ose i dërgohet me postë, si-
pas kërkesës. Aplikimi për
kërkesën për informim mbi
dosjen nuk ka kosto.

Ornela Manjani

SHKSHKSHKSHKSHKODERODERODERODERODER

DOKUMENTACIONI QË DUHET TE PARAQISNI

Formulari-tip
Fotokopje e kartës së identitetit
Kopje vendimi nga ish-KKP/AKKP (nëse ka)
Dokumente të tjera

Nr./Dosjes
Data/ 

Dosjes
Rrethi

Emri 

(Subjekti 

Kërkues)

Mbiemri 

(Subjekti 

Kërkues)

Sip. E Njojhur/ 

Mosnjohje M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problematika Nr./Dosjes
Data/ 

Dosjes
Rrethi

Emri 

(Subjekti 

Kërkues)

Mbiemri 

(Subjekti 

Kërkues)

Sip. E Njojhur/ 

Mosnjohje M2

Sip. E 

Kompens

uar M2

Problematika

2
Malesi e 

Madhe

Trashigimt

are
47000 47000

Ka vert.pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua Sipas 

disozitivit te vendimit nga sip. Totale 

e njohur per kompensim sip. 27.5 dy 

ndodhet ne Vrake dhe 19.54 dy ne 

Grude

640 25.02.94 Shkoder Arshi Kraja 3180 1180
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

21 17.11.98 Shkoder

Trashigimt

aret 

Causholli

247 127
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

22 03.12.98 Shkoder
Trashigimt

are
Duli 1100 350

Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

24 15.12.98 Shkoder Shyqyri Tevia 7000
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

688 09.03.94 Shkoder Luigj Marku 3260 3540
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

14 21.08.98 Shkoder Jonuz Malevija 7000 3000
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

132 21.08.98 Shkoder
Trashigimt

aret
Malevija 7000 3000

Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

1510 29.11.96 Shkoder Arjana Bekteshi 830 155
Ka Verte.pronsie Ka Harte Vendimi 

nuk u ankimua

20 12.11.98 Shkoder Ismail Kadia

vendim negativ 

Kjo sip. Eshte 

trajtuar nga 

komisioni KKP 

te Bashkise me 

V.868 dt 17.10.96

Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

18 04.10.98 Shkoder Sokol Ramadani 6000 1920
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

19 12.11.98 Shkoder Mustaf Kadija 5100
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

480 21.12.93 Shkoder Eljaz Burani 326 326
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

5 15.05.98 Shkoder Selim Mema 1500 300
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

16 28.09.98 Shkoder Muhamet Kraja 1400
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

1012 11.07.94 Shkoder Rasim Sokoli

Vendosi 

mosmarrjen ne 

shqyrtim te 

dosjes

Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

3 23.04.98 Shkoder Abdulla Lika 385.7 72.5
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

394 18.11.93 Shkoder Hashim Nehani 370 270
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

1 30.03.98 Shkoder Smajl Xhabija 3315 415
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

6 15.06.98 Shkoder Sokol Kosova 1250
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

8 22.06.98 Shkoder Agim Hoxha 3640
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

1327 26.04.95 Shkoder Taip Ndruka 3000
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

12 03.08.98 Shkoder

Kisha 

Provinca 

Franceska

ne 

Shqipetare

8656 1024
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1101 22.08.94 Shkoder Berhan Pacrami 1330 840
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

7 15.06.98 Shkoder Sulejman
Dani(Trashi

gimtare)
480 320

Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

1348 14.07.95 Shkoder Hysni Brahimi 1280
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

11 03.08.98 Shkoder Ramadan Sterniqi 5204
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

9 15.07.98 Shkoder Caf

Nehani(Tra

shigimtare

)

2380
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

63 01.03.02 Shkoder Muhamet
Lika(Trashi

gimtare)
782.5

Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

938 18.05.94 Shkoder Shuajp Lopci 2299 1500
Ka Vertetim pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

574 03.03.94 Shkoder Lejla Omari

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka Vertetim pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

915 28.04.94 Shkoder Menduh Kopliku

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka Vertetim pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

528 21.01.94 Shkoder Ndrek Daberdaku

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka Vertetim pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

764 18.09.94 Shkoder Qemal Tafili

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

67 21.05.02 Shkoder Elez Merdasti 12200
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

279 28.10.93 Shkoder Admir Kruja

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka Vertetim pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua
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656 03.03.94 Shkoder Fehmi Barbullushi

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka Vertetim pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

6 / p 04.08.93 Shkoder Njazi Lutfija

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka Vertetim pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1 /p 04.08.93 Shkoder Eljaz
Muka(Tras

higimtare)

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka Vertetim pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

679/ p 04.03.94 Shkoder Cesk Bazhdari

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka Vertetim pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

552 / p 27.01.94 Shkoder Nura Bekteshi

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka Vertetim pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

716 11.03.94 Shkoder Xhelal Kali

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka Vertetim pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

596 14.02.94 Shkoder Qamil

Rustemi(Tr

ashigimtar

e)

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka dokum.arkivor Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1291 30.08.94 Shkoder Ahmet Jubica

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

42 16.08.93 Shkoder Nurije Katica

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

182 13.10.93 Shkoder Belkize Kruja

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1009 08.07.94 Shkoder Ali ; Sami Lacja

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka Vertetim pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1497 29.11.96 Shkoder Ferit Ulqinaku 35 35
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

654 03.03.94 Shkoder Berhan Ulqinaku

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka VFJ Nuk ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

1123/ p 25.08.94 Shkoder Zyhdi Vasija

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1413 08.02.96 Shkoder Dode Rroku 3600
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

752 16.04.94 Shkoder Hashim Kruja

Vendim negativ 

per mungese 

dokumentacioni

Ka dokum.arkivor Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

593 11.02.94 Shkoder Nexhije Bushati 816 45
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

62 04.02.02 Shkoder

Musa ; 

Fitnete ; 

Nadire

Alija(trashi

gimtare)
1724 Ka VFJ Ka Harte

Avokat Kolnikaj

vendosi lenien 

ne fuqi te V.245 

dt 26.02.02

Vendimi perben titull ekzekutiv nga 

dt 02.08.07

781 / p 21.03.94 Shkoder Besnik Jubica

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

275 /p 28.10.93 Shkoder Faik Dibra

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

271 / p 28.10.93 Shkoder Irfan Damnori

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

871 /p 01.04.94 Shkoder Enver Kraja

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1398 21.12.95 Shkoder Berhan Muslia 10345 675
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

30 19.05.99 Shkoder Myftinia Shkoder 4100 1883
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

28 11.05.99 Shkoder Ram

Kasemi(Tra

shigimtare

)

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

1047 28.07.94 Shkoder Filip Morana 94
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1064 08.08.94 Shkoder Pellumb
Pjepni(Tras

higimtare)
97

Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

1421 01.03.96 Shkoder Mimoza Dragusha 973 573
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

1268 31.08.94 Shkoder Myfit Lezha

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1289 01.09.96 Shkoder Fahri Kali

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

993 23.06.94 Shkoder Cile Tukja

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1298 20.12.94 Shkoder Julita Gjeloshi

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1502 29.11.96 Shkoder Elena Krajni

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1279 17.09.94 Shkoder Kol Pellumbi

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1394 15.12.95 Shkoder Esat Mani

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

33 03.11.99 Shkoder
Trashigimt

aret
966

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

777 21.03.94 Shkoder Albert
Akshija(Ka

darja)

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1243 31.08.94 Shkoder Maliq Baci

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1432 18.04.96 Shkoder Fatmir Derxhini

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

615 17.02.94 Shkoder Maliq Haxhagicq

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1163 26.08.94 Shkoder Ahmet Islami

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

647 01.03.94 Shkoder Fehmi Quku

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1212 31.08.94 Shkoder Hatije Vorfa

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

384 17.11.93 Shkoder Sali Dushi

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

402 22.11.93 Shkoder Luce Karroca

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1468 27.09.96 Shkoder Refik Bakalli

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim kadastre Nuk ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1455 02.08.96 Shkoder Hetije Shehi 2340 2340
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1177 29.08.94 Shkoder Pertef Elbasani

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1475 30.09.96 Shkoder Sheuqet Gjetja 1874 1316
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

29 19.05.99 Shkoder Xhemal Shabanaj 12800
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

32 12.10.99 Shkoder Aqif Tata(Luma) 1240 980
Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

1377 22.10.95 Shkoder Mehdi Bekteshi

Vendim negativ 

per mungese te 

dokumentacioni

t

Ka Vertetim pronesie Ka Harte 

Vendimi nuk u ankimua

178 28.04.94 Shkoder Zef Rrotani
mbyllje 

procedimi

Ka vert.pronesie Ka skice Vendimi nuk 

ka marre forme te prere. Vendimi I 

Akkp ka marre forme te prere

Shkoder

267 1994 Shkoder Prek Preci 10100
Ka vert.pronesie Ka vert.kadastral 

Vendimi nuk u ankimua

323 30.08.94 Shkoder Luigj Gryka 8000 8000
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

296 29.08.94 Shkoder Rrok Leka 6200 6200
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

292 1994 Shkoder Gjoke Toma 7800 7800
Ka VFJ Ka vert.kadastre Vendimi nuk u 

ankimua

136 23.03.94 Shkoder Rrok Marku 1000 1000
Ka VFJ Ka Skice Vendimi nuk u 

ankimua

492 11.09.95 Shkoder Anton 5000 5000
Ka VFJ Ka vert.kadastre Vendimi nuk u 

ankimua

484 11.08.95 Shkoder Margerita Ndoc 10200 8950
Ka VFJ Ka vert.kadastre Vendimi nuk u 

ankimua

243 23.08.94 Shkoder Selim Mema 8950 9350
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

264 25.08.94 Shkoder Musa Mema 9450 9450
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

489 28.08.95 Shkoder Cesk 2000
Ka VFJ Ka Harte Vendimi nuk u 

ankimua

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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BRUKSEL, 4500 PALË KËPUCË SIMBOL PËR
PALESTINEZËT E VRARË

Mbështetësit e kauzës palestineze rreshtuan 4500
palë këpucë që simbolizonin numrin e palestinezëve

të vrarë nga izraelitët në dekadën e fundit jashtë
ndërtesës së Këshillit të BE në Bruksel. Protesta

synonte presionin mbi ministrat e Jashtëm europianë
që u takuan brenda ndërtesës. "Ne kemi një mesazh

drejtuar krerëve të Bashkimit Europian që thotë:
'Palestinezët kanë rëndësi jetësore',- tha Fadi Quran,

aktivist i lartë për “Avaaz”.

SERBISERBISERBISERBISERBI

Në një intervistë për të
përditshmen serbe
'Novosti' presidenti i

Serbisë, Aleksandër Vuçiç la
të kuptohet se ka nisur ta
pranojë se pavarësia e Kos-
ovës është e pashmangshme.
Vuçiç shprehet pesimist se
nga dialogu me Prishtinën
mund të dilet në një zgjidhje
tjetër veç pavarësisë, të
cilën sipas tij e ka përcaktu-
ar Perëndimi. Vuçiç pranon
se zgjidhja përfundimtare do
të jetë e dhimbshme për ser-
bët dhe se për këtë duhet një
konsensus i gjerë shoqëror
në Serbi. "Është e vështirë të
dalim me një propozim të ri,
sepse fuqitë e mëdha perën-
dimore kanë vendosur si
bazë faktin që çështja terri-
toriale e Kosovës është
zgjidhur, duke i dhënë pa-
varësinë. Dhe prej kësaj ata
nuk heqin dorë. Duhet të
përpiqemi të shohim se
çfarë mund të përfitojmë, jo
vetëm për serbët në Kosovë,
por edhe për ata në Serbi.
Një marrëveshje ligjërisht e
detyrueshme duhet të ketë
konsensus të gjerë në sho-
qërinë tonë. "Megjithatë
presidenti serb vlerëson se

zgjidhja e çështjes së Kos-
ovës është mbi të gjitha në
interes të Serbisë dhe nuk
pranon që me të të bëhet paz-
ar në këmbim të anëtarësim-
it në Bashkimin Europian.
Ndërkohë me strategjinë e re

Jan Jambon: Ka sinjale se mund të jetë radikalizuar në qeli

Sulmi me 4 të vrarë në Belgjikë,
zbulohen detaje te reja mbi autorin

Pas sulmit në Liege të
Belgjikës ku mbetën të

vdekur 4 persona përfshirë
dy police janë zbuluar deta-
je të reja mbi autorin e
identifikuar si Benjamin
Herman 31 vjeç. Sipas min-
istrit të Brendshëm belg,
Jan Jambon, autori Her-
man, nuk ishte një person i
panjohur për autoritetet.
31-vjeçari vetëm një natë
më parë kishte vrarë një
ish-të burgosur, të cilin e
kishte takuar në qeli. Sipas
ministrit, autoritetet po
punonin për të përcaktuar
një motiv.  Bëhet me dije se
autori i krimit kishte sigu-
ruar të hënën lirinë e
përkohshme nga burgu, ku
vuante dënimin lidhur me
akuza për drogë. Mendohet
se ai mund të jetë radikali-
zuar në burg. "Ka sinjale se
mund të jetë radikalizuar
në qeli, por a është radikal-
izimi që e çoi të kryente
këto akte",-deklaroi Jam-
bon, duke sugjeruar se
ndikim mund të kenë pasur
edhe gjendja e rënduar
psikologjike ose ndikimi i
lëndëve narkotike. Herman
mësohet se para se te kry-
ente sulmin paraditen e së
martës pranë një kafeneje
në qendër të qytetit ka thir-

rur disa herë "Allahu akbar",
e më pas ka qëlluar mbi dy
oficeret e policisë që janë për-
pjekur për ta ndalur. Pasi ësh-
të siguruar se dy gratë kanë
vdekur duke qëlluar edhe
njëherë mbi to, 31 vjeçari
është futur në një biznes aty
pranë duke shkaktuar edhe
një të vdekur tjetër. Para se
qëllohej për vdekje nga poli-
cia, mori peng një grua pranë
një shkolle të afërt. Sipas
prokurorëve, agresori kishte
filluar të qëllonte mbi policët
në përpjekje për t'u larguar,
duke plagosur disa prej tyre,

para se të qëllohej për vde-
kje. Sakaq kanë nisur he-
timet për ngjarjen, pasi dy-
shimet se ky është një
sulm terrorist janë të
mëdha, edhe pse Shteti Is-
lamik ende nuk ka marrë
asnjë përgjegjësi përsipër.
Belgjika mbetet në alarm
pas sulmeve të vitit 2016,
të marra përsipër nga gru-
pi i Shtetit Islamik, në të
cilat 32 vetë humbën jetën.
Militantë me bazë në
Bruksel ishin po ashtu të
përfshirë në sulmet e vitit
2015 në Paris.

të zgjerimit, Komisioni Euro-
pian u ka vënë kusht të pa-
shmangshëm Kosovës dhe
Serbisë, arritjen e një mar-
rëveshjeje për normalizimin
e raporteve, në mënyrë që të
dyja shtetet të ecin drejt pro-

ceseve integruese. Një mar-
rëveshje e tillë, është
parashikuar të arrihet gjatë
vitit 2019. Kjo fazë e dia-
logut, në Prishtinë po shihet
si pjesa finale e negociatave.
Dialogu, zhvillohet në dy
nivele, atë politik, ku deleg-
acionet përfaqësohen nga
presidentët e shteteve apo
kryeministrat, dhe niveli
teknik, që zhvillohet përmes
ekipeve të ekspertëve, min-
istrave dhe përfaqësuesve të
institucioneve nga të dyja
shtetet. Sakaq, Dushan Jan-
jiq, themelues i Forumit për
Marrëdhënie Etnike në Beo-
grad është shprehur se nuk
është i saktë qëndrimi i
qeverisë në Serbi se me
zgjidhjen e çështjes së Kos-

ovës, dyert e Bashkimit Eu-
ropian për Serbinë do të hap-
en automatikisht. "Një gjë e
tillë nuk do të ndodhë pa
zbatimin e kapitujve 23 dhe
24 për pakicat, të drejtat e
njeriut dhe sundimin e së
drejtës, me të cilët hapet dhe
mbyllet procesi i anëtarë-
simit në BE. Rekomandimi
ynë për autoritetet është që
të fillojnë të punojnë në
rregullimin ligjor dhe të zba-
tojnë dispozitat mbi të
drejtat e pakicave kombëtare
nëse duan të hyjnë në BE",
tha Janjiq. Ndërkohë disa
ditë më parë ka reaguar dhe
Bekim Blakaj, drejtor ekzek-
utiv i Fondit për të Drejtën
Humanitare në Kosovë ku
është shprehur në një inter-
vistë se lidershipi politik në
Kosovë dhe në Serbi më
tepër janë të angazhuar në
vendosjen e marrëdhënieve
normale në mes dy shteteve,
sesa për një pajtim ndërm-
jet dy popujve. Mendoj që
politikanët, udhëheqësit
politikë, mund të ndikojnë
jashtëzakonisht negativisht
në krijimin e njëfarë narra-
cioni tek populli, të cilin e
përfaqësojnë këta politi-
kanë, sepse, nëse këta
shfrytëzojnë një gjuhë të
urrejtjes, atëherë gjithsesi
që kjo do të reflektojë edhe
te qytetarët"-është shprehur
Blakaj.

SHKURT

Grekët në grevë, në kufi
kalohet vetëm në këmbë

Për shkak të një greve të
realizuar nga pala

greke, pikat e kalimit
kufitar me Greqinë nuk do
të funksionojnë për 24 orë.
Siç njoftojnë autoritetet në
Kapshticë puna është
ndërprerë në orën 07:00 të
së mërkurës, e do të rifil-
lojë pas 24 orësh, të enjten
e 31 majit. Bëhet e ditur se
gjatë këtyre orëve nuk do
të lejohet kalimi i mjeteve,
por vetëm kalimi i këmbë-
sorëve. Gjithashtu, dhe në
pikat e tjera kufitare me
Greqinë, në Kakavijë dhe
Tre Urat do të bllokohet
puna. Sindikata e punon-
jësve të ministrisë së Fi-
nancave të Greqisë, njoftoi
se do t'i bashkohet thirrjes
së sindikatave te pavarura
të Greqisë, në grevën e
përgjithshme që do të zh-
villohet sot në shtetin
fqinj. Sipas sindikatës, në
grevë do të marrin pjesë
edhe doganieret, ndaj gjatë
datës 30 maj, pritet të pe-
zullohen të gjitha kalimet
e automjeteve dhe kami-
onëve në pikat kufitare të
Greqisë me Shqipërinë,
Maqedoninë dhe Turqinë,
ndërsa me Bullgarinë
lëvizja e autoveturave do
të lejohet, por jo e kamion-
ëve. Greva do pezullojë
lëvizjen në porte dhe
aeroporte, si dhe spitalet
dhe shërbimet civile.

Izraeli, sulme ajrore në
Rripin e Gazës

Gjatë ditës së martë avi
onët ushtarakë izrael-

itë kryen sulme ajrore në
Rripin e Gazës, me objek-
tiv pozicionet e grupit mil-
itant Xhihadi Islamik. Sul-
met ndodhën disa orë pasi
Forcat Mbrojtëse të Izrael-
it njoftuan se militantët në
Gaza hodhën të paktën 25
mortaja në drejtim të Izra-
elit jugor. Në deklaratën
izraelite thuhej se shumi-
ca e predhave u intercep-
tuan nga sistemi i
mbrojtjes raketore. Disa
prej tyre ranë në zona të
hapura. Nuk ka pasur njof-
time për dëmtime.Gjatë dy
muajve të fundit tensionet
përgjatë kufirit kanë qenë
të larta. Palestinezët pro-
testojnë duke bërë thirrje
që t'u garantohet e drejta
për t'u kthyer në tokën nga
e cila u larguan me forcë
gjatë periudhës së krijim-
it të shtetit të Izraelit në
1948. Ata protestojnë,
gjithashtu, kundër
bllokadës që është në fuqi
ndaj Gazës prej më shumë
se një dekade, si dhe ndaj
zhvendosjes së ambasadës
amerikane nga Tel Avivi në
Jerusalem. Që nga fundi i
muajit mars forcat izrael-
ite kanë vrarë të paktën
115 palestinezë, duke nxi-
tur kritika për përdorim të
tepruar force. Izraeli ka fa-
jësuar grupin militant të
Hamasit për nxitje të
dhunës dhe thotë se ka
vepruar për të mbrojtur
kufirin

FOTOLA
JM

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç

 Janjiç: Zgjidhja e çështjes së Kosovës nuk hap automatikisht dyert e Bashkimit Europian

 Aleksandër Vuçiç: Pavarësia
e Kosovës, e pashmangshme
“KE na ka vënë kusht  arritjen e një marrëveshjeje”
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242 (dyqind e dyzet e dy)
parcela ndërtimore të ob-
jekteve të legalizuara. Masa
e kompensimit financiar
për pronarët e pasurive të
paluajtshme që preken nga
ndërtimet e legalizuara,
referuar kartelave të pasur-
ive sipas ZVRPP-së është 8
718,61 (tetë mijë e shtatë-
qind e tetëmbëdhjetë
presje gjashtëdhjetë e një)
m² dhe vlera totale e ko-
mpensimit financiar ësh-
të 35 729 979,15 lekë. Masa
e kompensimit është 76
535,39 m² dhe vlera e
përgjithshme e kompen-
simit financiar është 1 083
745 912,78 lekë.

LISTA IX/ Zbardhet vendimi i qeverisë, lista me përfituesit në të gjithë vendin

ALUIZNI: 2000 pronarët
që marrin 2 miliardë lekë

Lame: Mbi 2000 familje nga Shkodra deri
në Sarandë marrin tapitë për truallin

Rreth 2 mijë pronarë
që u është zënë toka
nga ndërtimet pa leje

do të marrin brenda pak
ditësh kompensimet. Shu-
ma e miratuar nga qeveria
arrin në 2 miliardë lekë, në
tri vendime dhe përfituesit
janë në të gjithë vendin nga
Shkodra deri në Sarandë.
Gjithashtu, u është njohur
e drejta mbi sipërfaqet ku
kanë ndërtuar mbi 2000 per-
sonave. Kreu i ALUIZNI-t,
Artan Lame bëri të ditur dje
se, "në mbledhjen e Këshil-
lit të Ministrave të mbajtur
në Gjirokastër u miratuan 4
Vendime Qeverie, që eva-
dojnë pjesën më të madhe të
këtij stoku të mbartur.
Bëhet fjalë për kalimin e
pronësisë për 361.000 m2 me
mbi 2000 familje, të shpërn-
dara në të gjitha qarqet e
vendit, nga Shkodra deri në
Sarandë.
VENDIMI

Këshilli i Ministrave ka
miratuar në mbledhjen e
fundit tri vendime për legal-
izimin e objekteve informale

dhe për kompensimin e sub-
jekteve që preken nga kali-
mi i së drejtës së pronësisë.
Vendimi i parë është ai që
miraton kalimin e së drejtës
së pronësisë në favor të sub-
jekteve përfituese për 1078
(një mijë e shtatëdhjetë e
tetë) parcela ndërtimore të
objekteve të legalizuara në
qarkun Elbasan, qarkun Be-
rat, qarkun Durrës, qarkun
Tiranë, qarkun Korçë,
qarkun Fier, qarkun Vlorë,
qarkun Shkodër, qarkun
Gjirokastër dhe qarkun
Dibër. Masa e kompensimit
financiar për pronarët e pa-
surive të paluajtshme, që
preken nga ndërtimet e le-

galizuara, referuar kartelave
të pasurive sipas ZVRPP-së,
është 17 774,46 m² dhe vlera

totale e kompensimit finan-
ciar është 311 249 398,98
lekë. Vendimi i dytë është ai

për miratimin e kalimit të së
drejtës së pronësisë në favor
të subjekteve përfitues, për

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)umri i kaluar)

(V(V(V(V(Vijon)ijon)ijon)ijon)ijon)

Ornela Manjani
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Pse e kthejnë kokën nga Marksi
Opinioni i   Ditës

Nga Vasil Kureta

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

.... u rrëzuan përmes një lloj re-
voltimi të qytetarëve nga poshtë.
Sipas Brzezhinskit, socializmi u
rrëzua me atë mënyrë që ai rrëzoi
kapitalizmin dmth., me revoltim të
njerëzve nga poshtë. Ky proces u
krye pa ngjarje të rënda, falë edhe
një monitorimi nga afër nga perën-
dimi, për të shmangur daljen në
skenë të aventurizmave e aventu-
rierëve, që do të shkaktonin desta-
bilitete të shumëllojshme. U ndoq
rruga e ndihmës konkrete për të
instaluar në vendet ish-socialiste,
modelin me ekonomi tregu, plural-
izmin politik, demokraci funksio-
nale, me hapësirë të gjerë e funk-
sionimi të lirive e të drejtave të nje-
riut, me sundim të ligjit dhe shtetit
juridik. Njerëzimi kështu, pasi
kishte parë kalimin nga feudalizmi
në kapitalizëm, apo nga kapital-
izmi në socializëm, pa edhe një
proces apo ngjarje të re, atë ta kal-
imit nga modeli socialist në atë
perëndimor, tashmë të evoluar
përmes zhvillimit kompleks dhe
funksionimit të sistemit të vlerave.

Ka një diskutim apo debat, përf-
shi edhe Shqipërinë, rreth përm-
bajtjes së modelit socialist, për
çfarë rezultoi e krijoi ai në aspek-
tin ekonomik, kulturor e social,
ku evidentohet edhe mbrojtja e ar-
ritjeve konkrete, por edhe kritika
e opinione rreth dukurive e fenom-
eneve të dështimit të zhvillimit
ekonomik e sidomos rreth çështjes
së lirive të njeriut e demokracisë,
shtetit juridik, sidomos ndaj
mënyrës së konceptimit dhe zhvil-
limit të luftës së klasave, ku dëni-
mi i fjalës së lirë evidentohet
veçanërisht. Edhe përvoja sh-
qiptare dëshmoi se formësimi i
modelit perëndimor në ish-vendet
socialiste hasi në një problematikë
komplekse. Oferta perëndimore e
integrimit në BE i ka shërbyer
mjaft plotësimit të atyre që njihen
si standarde për integrim apo të
krijimit të terrenit për funksion-
imin e sistemit të vlerave.

Dështimi i modelit socialist apo
komunist tashmë është fakt his-
torik, por ky fakt përmban në
vetvete edhe një problem që lidhet
me çështjen, dështoi vizioni i
Marksit mbi modelin komunist
apo dështoi ai koncept që preten-
donte se ishte krijuar si zbatim i
vizionit të Marksit. Pra, a mund
të rreshtohet Marksi me atë grup
që njihen si socialistë utopikë dhe
në këtë mënyrë, krijimtaria e tij
duhet mbyllur te sirtari i uto-
pistëve, apo në krijimtarinë e tij
ka analiza e konkluzione që të
ndihmojnë të kuptosh zhvillimet
e sotme të modelit perëndimor.
Fakti apo fenomeni aktual i
kthimit të kokës nga disa te Mark-
si dëshmon se sa i përket pjesës që
lidhet me konturimin e shoqërisë
socialiste e komuniste mund të
mos ketë interes aktual, por anal-
iza, metodologjia e konkluzione të
nxjerra për thelbin, natyrën e
mënyrën e funksionimit të kapi-
talit, për kontradiktën punë-kapi-

tal, për pabarazinë sociale, për
tatimin progresiv mbi fitimin, glo-
balizimin etj., paraqesin interes
metodologjik e konceptual. Mark-
si është mendimtari i madh që
analizoi në kompleksitet kapital-
izmin në kushtet, kur ai ishte kri-
stalizuar si model i ri. Ai zbuloi
ligjet bazë të mekanizmit të këtij
modeli të ngritur mbi kapitalin.
Ai vlerësoi epërsinë e padisku-
tueshme të këtij modeli zhvillimi
ndaj atij feudal, por njëkohësisht
analizoi edhe kontradiktën bazë
mes punës e kapitalit, mes
borgjezisë dhe proletariatit. Duke
bërë anatominë e këtij modeli të
ri, Marksi zbuloi karakterin
shfrytëzues të këtij modeli dhe
mendoi se: a mund dhe si mund të
zhdukej shfrytëzimi i njeriut nga
njeriu, përmes zgjidhjes së kon-
tradiktës mes borgjezisë dhe pro-
letariatit.

Ai konceptoi një model pa
shfrytëzim të njeriut nga njeriu,
pa pronë private, por me një pronë
shoqërore, që sipas tij do të shër-
bente si bazë për zhvillim të qën-
drueshëm ekonomik e social, që
do mundësonte bollëkun materi-
al dhe kalimin e shpërndarjes së
produktit e pa kriza ciklike, nga
principi sipas punës në principin
sipas nevojave dhe që do të mundë-
sonte shuarjen e shtetit. Ai beson-
te se ky model do të mundësonte
kalimin nga sundimi i sendeve
mbi njeriun, në sundimin e njeri-
ut mbi sendet. Por, Marksi gjykon-
te se kjo etapë e re e zhvillimit të
njerëzimit do të fillonte të vinte,
pas konsumimit historik të mod-
elit kapitalist, prandaj dhe men-
donte se ky proces do të fillonte
nga vendet më të zhvilluara kapi-
taliste. Është fakt, jo pa rëndësi

të veçantë, se modeli i ri filloi jo si
e kishte menduar Marksi, por në
vendin më të prapambetur e me
mbeturina të theksuara feudale.
Ishte ky devijimi i parë esencial
nga vizioni i Marksit dhe që ka
rëndësi për të kuptuar se çfarë
ishte në të vërtetë, ai që u njoh
modeli socialist apo komunist.
Modeli që u konceptua dhe formë-
sua në Rusi nga Lenini e Stalini,
u kopjua apo u adapatua në ven-
det e tjera socialiste të Europës
Lindore etj. Ky model dëshmoi se
funksiononte në fazën e parë të
tij, por që më pas filloi të shfaqte
probleme serioze, që erdhën duke
u thelluar. Problemet e
brendshme serioze dhe një trysni
e ashpër dhe komplekse nga
perëndimi, sollën dhe fundin e tij,
rrëzimin përmes kolapsimit dhe
jo me ndonjë ndërhyrje nga jash-
të. Asnjëherë nuk u pohua se kr-
ijimi i këtij modeli filloi jo mirë, jo
sipas vizionit të Marksit, prandaj
dhe filluan tërheqje, masa apo ve-
prime absurde e të dështuara, që
në Shqipëri u shfaqën me ato saje-
sat qesharake të “tufëzave” dhe
“arëzave”. Hrushovi dhe grupi i tij
u anatemuan si revizionistë e an-
timarksistë, por në thelb dalja e
këtij grupi erdhi nga një kon-
tradiktë reale dhe ngecja e vërtetë
e funksionimit të modelit në BS,
që bënte trysni për ndërhyrje es-
enciale. Ky grup nuk kishte as
ndonjë studim serioz e as ide të
reja, as kishte mundësi të gjykon-
te sipas filozofisë së Marksit. Si
rrugë shpëtimi, për të mos pranu-
ar dështimin, panë një çlirim ndaj
drejtimit tepër të centralizuar, një
hapje ndaj disa kategorive
ekonomike të fitimit e efektivi-
tetit, një liri ekonomike më të

madhe dmth., një orientim nga
kërkesat e ligjeve të tregut. Me
këto masa mendonin edhe të
fshihnin dështimin e krizën reale,
por edhe të mbronin qëndrimin në
pushtet, duke mbajtur nën kon-
troll situatën e brendshme, por
edhe brenda kampit socialist. Ky
ishte demarshi i parë dhe i dyti u
ndërmor nga Gorbaçovi, në prag
të kapitullimit pa kthim, me ato
ofertat për “perestrojkë” dhe
“gllasnost”, që vërtet ishin përpël-
itja e fundit e modelit.

Aktualisht ndodhemi përballë
një zhvillimi real, kur modeli
perëndimor, që fitoi në përballjen
komplekse me modelin komunist,
duke dëshmuar epërsi të pa-
kundërshtueshme, ka shfaqur një
problematikë komplekse funk-
sionimi edhe në elementët
ekonomikë, por edhe në ato poli-
tikë e socialë. Deri tash në perën-
dim është punuar e luftuar për të
përballuar krizat ciklike të radhës,
që janë në natyrën e brendshme të
modelit, që mbështetet mbi kapi-
talin. Megjithatë, kriza ekonomike
e financiare botërore e vitit 2008
ishte një shkundje tepër e madhe,
që evidentoi një problematikë ko-
mplekse të brendshme të funksion-
imit të modelit perëndimor, që re-
alisht sot përfaqëson modelin më
të lartë dhe një mënyrë reale të
funksionimit mbi bazën e sistemit
të vlerave. Në SHBA goditjet e rën-
da të krizës ekonomike botërore u
përballuan përmes aplikimit të filo-
zofisë së Kejnsit, që frenoi avan-
cimin e krizës dhe rivendosi ekuil-
ibrat ekonomikë e financiarë. Në
hapësirën europiane u veprua më
shumë nisur nga koncepti i sh-
kollës liberale ekonomike, që rezu-
lton për vështirësi komplekse dhe

pasoja që nuk po kapërcehen dot.
Është fakt tashmë se, me shumë

vështirësi u kuptua dhe besua, që
modeli perëndimor po përjeton një
problematikë të brendshme seri-
oze në funksionim, që nëse nuk
trajtohet e përballohet me vë-
mendje të veçantë, me metodologji
shkencore dhe nuk përballohet në
kohën e duhur, mund të fusë krejt
modelin në krizë. Deri tash mezi u
lëviz të pohohet për krizë të BE,
për ngecje të ecurisë së projektit
europian, apo u trajtuan kriza
konkrete si ajo greke, spanjolle,
fenomeni “brexit”, përfshi një prob-
lematikë konkrete mes SHBA dhe
BE për çështje të partneritetit treg-
tar e probleme të sigurisë etj. Pra,
ka pasur fokusim në kriza për-
bërëse, por tash po mendohet seri-
ozisht për një krizë të vërtetë të
bashkimit europian e pse jo ka
shqetësim për një krizë reale të
modelit perëndimor. Me këtë mund
të shpjegohet edhe hedhja në treg
e koncepteve “më shumë Europë”,
“Europa me dy shpejtësi”, apo dile-
ma “thellim apo zgjerim”, që deri
më sot ka mpirë çdo veprim apo
hap konkret. Ka më shumë skepti-
cizëm se sa realizëm në këto po-
hime, më shumë shqetësim dhe
shterpësi idesh serioze, aq më tepër
që është mbetur në nivel deklar-
imesh e nuk ka platforma e
strategji të përpunuara. Këto tre-
gojnë se akoma nuk është depër-
tuar në thelbin e vërtetë të prob-
lematikës, që kalon modeli perën-
dimor në hapësirën europiane. Kjo
shpjegohet me faktin se modeli po
funksionon, edhe pse po piqet me
shpejtësi nevoja përsosjes
konkrete të tij.

Kriza botërore financiare në një
farë mënyre goditi rëndë jo thjesht
ekonominë e financat, por të gjithë
modelin perëndimor. U konstatua
një përballim real i dallgëve të lar-
ta të krizës botërore, por përsëri
ka shqetësim për flluska të infek-
tuara financiare apo dhe për shpër-
thim të një krize tjetër në nivel
depresioni të madh. Po kështu,
tash evidentohet një problematikë
konkrete sociale, por edhe sa i për-
ket funksionimit të sistemit të
vlerave. Në përballjen integrim-
sovranizëm, duket që po fiton më
shumë terren tërheqja nga sov-
ranizmi, interesat e shtetit-komb
dhe euroskeptizmi. Tash nuk
mund të mohohet konsumimi i
rëndë i partive tradicionale,
mbështetëse të projektit europian
dhe rritja e peshës dhe rolit të par-
tive euroskeptike apo anti-BE e
antieuro. Zhvillimet më të fundit
në Itali, kriza aktuale institucio-
nale, që po përjeton ky vend i rëndë-
sishëm europian, por edhe për ec-
urinë e projektit europian, mund
të mendohet një përbërës i zhvilli-
meve të brendshme të modelit eu-
ropian, që risin shqetësimin e
formësimit të një krize të vështirë
të të gjithë modelit. Për arsye ko-
mplekse, në Itali është shfaqur një
stanjacion ekonomik dhe një mu-
ngesë e zhvillimit të reformave, që
ka sjellë si rezultat një borxh me
mbi 2 trilionë euro. Italia
ka një borxh 1.3 herë më të
lartë se prodhimi kombëtar 
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Shqetës imi  nuk do të  je të  i  leh të  për
t ’u  mbaj tur  nën kont ro l l .  Do të  bë jë
që marrëdhënie t  me të  t je rë t  t ’ i  ken i
s ipas kapr içove të  humor i t .  Qetëso-
huni !  Nuk do të  pranoni  propoz imin e
n jë  të  n johur i t  sepse më vonë do t ’ i
nd iheni  në borxh.

DEMI

Ironia e juaj therëse, sot bëhet më e hidhur
nga ndikimi negativ i Mërkurit. Në vend
që t’i përgjigjeni ftesave të njeriut të zem-
rës, do të parapëlqeni të rrini me miqtë.
Më pas do të përpiqeni të fitoni kohën e
humbur, por nuk do të jetë e thjeshtë.
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S o t  y j e t  n u k  j a n ë  s h u m ë  t ë  s h -
kë lqyeshme.  Do të  shqe tësohen i  për
çësh t j e  p ro fes iona le ,  t ë  c i l a t  do  t ë
da l i n  se  nuk  j anë  p rob lema t i ke !  Në
punë  mos  b in i  shumë në  sy,  r r i n i  t ë
qe të  dhe  sh faq in i  a f t ës i t ë  e  j ua ja  në
momen t i n  e  duhu r .

Në familje do të keni disa kundërshtime
të shkaktuara nga këndvështrime të ndry-
shme. Mos u mërzisni: larmishmëria ësh-
të gj i thmonë diçka pozit ive, që duhet
shfrytëzuar për t’u ngritur. Falënderoni
kolegët që ju rrini pranë duke ju dhënë
ide dhe mundësi të mira.

Jen i  të  hapur  për  bashkëpunime dhe
të  ga tshëm të  jepn i  ide  të  re ja .  Sa
keq që Mërkur i  angazhohet  duke ju
vënë shkopin  në r ro ta .  Do të  d in i  të
v lerësoni  p lo tës isht  personin që ju  r r i
përkrah dhe t ’ i  kushton i  vëmendjen e
duhur.

Me mbështe t jen  e  Mërkur i t ,  por  me
armiqësinë e Marsit dhe Venusit, Hëna
në qiellin tuaj do të bëjë që të ndiheni
fajtor në frontin e dashurisë. Është e
kotë të prisni ndryshime në punë. Jeni
ju që duhet të bëni diçka për t’u ngritur
në detyrë.

Kujdes nga çështjet që kanë të bëjnë
më financat, sepse mund të shkakto-
hen vonesa dhe pengesa në pagesa.
Më mirë të merreni vetë më këto gjëra.
Shqetësimi në fushën e dashurisë, për
shkak të Venusit kundra, mund të bëj
që të merrni vendime gjaknxehta.

D o  t ë  k a l o n i  p e n g e s a t  d h e  d o  t ’ i a
d i l n i  m ë  n ë  f u n d  t ë  v ë n i  n ë  z b a t i m
n j ë  i d e  q ë  e  k e n i  l ë n ë  m ë n j a n ë  p r e j
k o h ë s h  p ë r  s h k a k  t ë  p a s i g u r i v e .
N j ë  t a k i m  i  p a p r i t u r  d o  t ’ j u  s h t r ë n -
g o j ë  q ë  t ë  p ë r b a l l e n i  m e  p r o b l e m e
t ë  h e r s h m e  d h e  t ’ i  z g j i d h n i  a t o .

Jupiteri do të bashkëveprojë me Diellin e
Hënës, duke ju favorizuar së tepërmi. Sot
do të jeni optimist, dhe do t’ia dilni të merrni
çdo gjë që doni me angazhim minimal. Po-
tenciali krijues është në nivelet më të larta
për këtë muaj.

Qëndroni afër një bashkëpunëtori që ka
zakon të flasë pak si shumë. Ka rrezik që
të përhapë fjalë jo shumë të mira për ju.
Mund t’i kërkoni këshillë kujt të doni, pos
mos lejoni të ndikoheni për zgjedhje që kanë
të bëjnë më fushën e dashurisë.

Nëse jeni beqar, dikush do t’ju afrohet me
ndjenja të sinqerta, po ngadhënjimi nuk do
të jetë i lehtë. Do të pretendoni gjithmonë
shumë. Në horizont shquhen mundësi të mira
profesionale, që duhen shfrytëzuar men-
jëherë. Mos i lëni t’ju ikin.

Hëna do  të  nd iko jë  në  r i tmet  e  d i tës
do  të  bëhen të  paqëndrueshëm.  Do
t ë  j e t o n i  m o m e n t e  k ë n a q ë s i e ,  p o r
edhe çaste pasigurie. Mos e shmangni
a f r im in  e  n jë  person i  që  ken i  n johur
së  fundmi ,  mund t ’ j u  bë jë  kuresh ta rë
më shumë sesa  mendon i .

Eulexi nuk do t’i
mungojë askujt

Opinioni i   Ditës

Nga Deutsche Welle

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

... këshillues”. Ministri i Drejtë-
sisë Abelard Tahiri thotë se tani
ata edhe vetë mund t’i kryejnë këto
punë. “Nuk kemi nevojë për një
mision tjetër të huaj me të drejta
ekzekutive”. Kështu fillon tekstin
e tij në Neue Zürcher Zeitung gaze-
tari Andreas Ernst.

“Eulexi ka qenë misioni më i
madh i Bashkimit Europian deri
tani. Dikur ka pasur në Kosovë
deri në 2000 policë, gjykatës dhe
doganierë, ndërsa buxheti vjetor
ka qenë rreth 200 milionë euro.
Misioni është zvogëluar shumë
herë, ndërsa aktualisht në Kosovë
ka rreth 800 nëpunës, me një bux-
het prej 60 milionë. Kosovarët e
kanë përshëndetur ardhjen e Eu-
lexit me shpresë se misioni do të
vendosë barazinë para gjyqeve dhe
do të mundësojë ndarjen e push-
tetit. Pas heqjes së autonomisë së
Kosovës në vitin 1989 nga autorite-
tet e Serbisë, në Kosovë nuk ka
pasur shtet juridik. Ndërsa
raporte demokratike nuk ka pa-
sur as më parë. Misioni kishte
paralajmëruar në fillim se do të
ndiqen të gjithë, pavarësisht funk-
sionit politik që kryejnë. Ato
thoshin se do të peshkojnë edhe
“peshq të mëdhenj”.

“Por shumë shpejt erdhi dësh-
përimi. Proceset spektakolare
munguan. Ankesat ndaj punës së
Eulexit për mungesë aftësish dhe
kompetencash u shtuan. Por edhe
për pagesat e mëdha të personave
që shumë pak i njohin rrethanat
lokale. Kryetari i Bashkisë në
Prishtinë është ankuar se

vjetor. Ky është në fakt borx-
hi i dytë më i madh në botë
pas Greqisë dhe Japonisë.

Nisur nga kjo situatë, po lëshohen
deklarata nga parti euroskeptike
populiste, si ajo e Salvinit, se
zgjedhjet e reja do të jenë një refer-
endum për të çliruar Italinë nga
regjimi skllavërues i detyruar nga
eurozona. Duke hequr çdo
përgjegjësi nga vetja, sa i takon
klasës politike qeverisëse italiane,
apo paaftësive e korrupsionit etj.,
euroskeptikët e populistët italianë
fajësojnë për stanjacionin e krizën
që kalon vendi, zyrtarët e BE, apo
siç pohohet prej tyre “pseudo
teknokratë të emëruar”, apo dhe
deklarimet akuzë, se Italia nuk
është koloni, apo se nuk jemi
skllevër të Gjermanisë, Francës, të
bonove qeveritare apo të financave.
Siç vihet re, partitë populiste e eu-
roskeptike nuk flasin për mbrojtje
të sistemit të vlerave, që përbën
bazamentin e modelit perëndimor,
por përcjellin deklarime anti-BE
dhe antieuro. Dhe këto deklarime
vijnë nga Italia që është vend i
madh ekonomik dhe një aktor i
rëndësishëm i projektit europian
dhe BE. Kriza politike institucio-
nale në Itali është prova më e fun-
dit, është tregues se si populistët
kërcënojnë të ardhmen e projektit

europian, duke përdorur legalite-
tin demokratik e parlamentar, se
si mund të goditet sistemi i vler-
ave, duke përfituar nga funksioni-
mi i atij sistemi. Pavarësisht se si
do të evoluojë e do të zgjidhet kri-
za italiane, ajo tashmë është
tregues real i një krize të
brendshme të BE, por edhe i një
problematike shumë serioze, që po
përjeton e piqet brenda modelit
perëndimor të zhvillimit.

Ka probleme komplekse e të
vështira, ka kriza dhe fenomene
shqetësuese, por nuk ka ide të reja,
nuk ka studime komplekse të
fokusuara ndaj zhvillimeve të
brendshme të modelit perëndimor
të zhvillimit. Ka nevojë në rritje për
një vizion të plotë, se si do të mund
të reformohet e përsoset më tej
modeli perëndimor i zhvillimit.
Kuptohet nevoja e shtuar e një rev-
olucioni tjetër teknik e shkencor,
që të impulsohet nivel më i lartë i
prodhimit, por tash po piqet me
shpejtësi një përsosje e gjithë god-
inës politike, ekonomike e sociale.
Ka rritje të urisë për dije, për
produkte të rëndësishme shken-
core, për vizion të ri. Ndjehet nevo-
ja për përmirësime në skemën e
prodhimit, shpërndarjes dhe
qarkullimit. Natyrisht që këto
produkte një ditë do të vijnë.

Në këto kushte, disa e mendojnë
si të nevojshme t’u referohen anal-
izave të Marksit për modelin e ng-
ritur mbi kapitalin, për mar-
rëdhëniet mes punës e kapitalit,
për analizat e kryera ndaj skemës
së prodhimit, ndaj problemeve të
tatimit mbi fitimin progresiv dhe
zhvillimin e ekonomisë botërore në
kushtet e globalizimit. Marksi in-
spironte një shoqëri të lirë, ku të
zhdukej tjetërsimi, të mundësohej
një realitet i sundimit të njeriut
mbi sendet e jo anasjellas. Marksi
nuk ishte utopist, por dialektik,
prandaj nuk krijoi skema të gat-
shme, por një metodologji kërki-
mi e studimi që mund të shfrytëzo-
het sot për të kuptuar zhvillimet
aktuale dhe prodhuar ide për re-
formimin e këtij modeli zhvillimi.
Natyrisht, që me rëndësi esenciale
janë studimet e thelluara e komple-
kse shkencore për zhvillimet ak-
tuale e perspektive botërore, për
modernizimin e përsosjen e mëte-
jshme të modelit të zhvillimit, të
ngritur mbi sistemin e vlerave, që
sot nuk mund të konkurrohet nga
asnjë model tjetër autoritarist.
Është një nevojë që nuk mund të
përballohet thjesht me spontan-
itet, por me një organizim serioz
kërkimi e të mbështetur fuqi-
misht. Kjo kërkon edhe

prokurorët e Eulexit nuk intereso-
hen shumë për dokumentet e tyre
që dëshmojnë korrupsionin në
dhënien e tenderëve. Shumë shpe-
jt erdhën edhe akuzat për korrup-
timin e vet Eulexit […] Shkrimet
negative të mediave për Eulexin
ishin po ashtu pjesë e fushatës
kundër tij. Këtë fushatë e kanë ni-
sur qarqet politike në Kosovë, por
edhe opozita majtiste, e cila këtë
mision e sheh si një instrument të
represionit kolonialist.”

“Në verën e vitit 2014, prokuror-

ja e Eulexit, Maria Barnie doli në
opinion me pohimet për korrup-
timin dhe ryshfetin e marrë nga
dy kolegë të saj nga mafia e Kos-
ovës. Kjo rezultoi me kërkesën e
raportit të detajuar. Juristi francez
Jean Pole Jeake konstatoi se
akuzat e saj janë të pabaza, por
kërkoi reforma. Reformat përfun-
duan vetëm me ndërrimin e funk-
sioneve dhe uljen e numrit dhe të
kompetencave të autoriteteve të
Eulexit.”

“Ish-shefi i sektorit ekonomik

Andrea Kapusela ka shkruar në
vitin 2015 një libër ku thuhet se
prokurorët e misionit u kanë ikur
hetimeve të ndjeshme, ku ishin të
përzier edhe krerët e politikës. Ai
konstaton se ky ishte çmimi i rua-
jtjes së stabilitetit politik në Kos-
ovë. Me fjalë të tjera, ndjekja e den-
jë penale do të thoshte edhe ‘re-
gime change’ (ndryshimin e push-
tetit). Përfaqësuesit e BE nuk kanë
dashur t’i futen këtij rreziku”,-sh-
kruan NZZ.
RRUGËT E REJA TËRRUGËT E REJA TËRRUGËT E REJA TËRRUGËT E REJA TËRRUGËT E REJA TË
REFUGJREFUGJREFUGJREFUGJREFUGJAAAAATËVETËVETËVETËVETËVE

E njëjta gazetë shkruan edhe
për rrugët e reja të refugjatëve që
po krijohen në Ballkan dhe
shqetësimet e Austrisë me këtë
fakt. Kancelari Sebastian Kurz  ka
deklaruar se tani “po krijohet një
rrugë e re e refugjatëve në Ball-
kan”. Refugjatët po kalojnë
përmes “rrugës shqiptare”, prej
Greqisë nëpër Ballkanin Perëndi-
mor e deri në Slloveni dhe Europën
Perëndimore. Gazeta citon au-
toritetet e Austrisë se rrugët do të
mbyllen në mënyrë hermetike, në
qoftë se vazhdohet me këtë inten-
sitet.

“Në Austri kanë ardhur deri në
mars të këtij viti rreth 4.000 perso-
na që kanë kërkuar azil. Këto ta kuj-
tojnë kohën e krizës së vitin 2015, kur
në Austri kanë kërkuar gjatë gjithë
vitit azil rreth 90.000 vetë.”

Ndërsa gazeta “Süddeutsche
Zeitung” shkruan se qeveria e
Austrisë po fokusohet tek çështja
e refugjatëve dhe ndihmat sociale
që duhet të jepen. Kancelari Kurz
thotë se ata do të përpiqen të rua-
jnë sistemin social, sepse shumë
persona vijnë atje vetëm për të
kërkuar ndihma sociale.

 ndërgjegjësim, por edhe
përgjegjshmëri më të lartë të
klasës politike perëndimore, që ta
përmbushë këtë nevojë tashmë
historike. Presidenti francez Ma-
cron, në një deklarim të fundit të
tij, pasi nënvizon se dëshiron që
Rusia të qëndrojë në Këshillin e
Europës, thekson qartë se, “Ne
kemi rrënjë të përbashkëta, ne
duhet të punojmë me projekte të
reja si dhe në një model të ri
ekonomik dhe social, i cili do të
ndihmojë në përmirësimin e stan-
dardit të jetesës”.

Kjo deklaratë vërtet përbën
lajm, sepse dëshmon se është kup-
tuar thelbi i vërtetë i problema-
tikës komplekse që po përjeton
modeli perëndimor dhe se cili ësh-
të objektivi kryesor e i vërtetë që
duhet përballuar. Është tregues
për të vepruar tani e për të mos
lënë që të bëhet vonë, me kosto të
lartë e të vështirë për t’u përbal-
luar. Pra, nuk është çështja që të
mbyllen kriza e probleme të veçan-
ta, të qetësohen disa situata të
vështira e problematike
ekonomike, politike e sociale, por
të mundësohet një përmbajtje
konkrete ndryshimesh esen-
ciale, që saktë presidenti francez
e përcakton model i ri ekonomik
e social.
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Vajzat kuqezi fluturojnë
në fazën finale të Europianit

"KURIR" NUK HUMBET RASTIN

Zhegrova bën “Nejmarin”, mediat
serbe tallen me Shqipërinë

Kosova ka lënë pak për të
diskutuar në takimin e

djeshëm ndaj Shqipërisë,
duke fituar me rezultatin 3-0
dhe duke bindur me lojën e
zhvilluar që nga minuta e
parë. Megjithatë nëse ka një
moment ku duhet të ndalemi,

është mosrespektimi dhe kal-
imi i çdo limiti nga ana e Zhe-
grovës, që ka nisur të
dhurojë spektakël në fushën
e lojës, duke mos u mjaftuar
me gjendjen dhe rezultatin
me të cilin po humbiste Sh-
qipëria. Kjo situatë është ko-

mentuar edhe nga mediat
serbe, më saktësisht nga
"Kurir". Kjo e fundit shpre-
het se Zhegrova i ka posh-
tëruar futbollistët e Sh-
qipërisë që në atë moment
ishin të nervozuar, ndërsa e
ka cilësuar këtë veprim si

mosrespektim të pastër
ndaj kundërshtarit. "Shiko-
ni se si një lojtar i Kosovës
turpëron Shqipërinë" - ësh-
të titulli i artikullit. Teksa e
quajnë surprizuese fitoren e
Kosovës ndaj Shqipërisë,
me rezultatin 3-0, Kurir pas-
qyron edhe veprimin e Zhe-
grovës, "alla Nejmar", teksa
në një moment vendos topin
mbi kokë gjatë lojës, si një
mënyrë jo respekti për
kundërshtarin.

ZVICERANËT
HABITEN

"Shqiptarët
kundër
shqiptarëve,
në tokën e
shqiptarëve"

Mediat zvicerane i
kanë dhënë një

rëndësi shumë të
veçantë takimit mes Sh-
qipërisë dhe Kosovës në
Zyrih, pasi komuniteti sh-
qiptar është ndër më të
mëdhenjtë në Zvicër. E
përditshmja zvicerane
"NZZ" ka ndjekur
ndeshjen e mbrëmshme,
duke i kushtuar një repor-
tazh të gjatë. "Shqiptarët
kundër shqiptarëve, në
tokën e shqiptarëve", ish-
te titulli i këtij artikulli, i
cili tregonte se, në fakt,
mbrëmë në stadium ish-
te zhvilluar një festë gji-
gante ku mijëra tifozë nuk
i shqetësonte aspak fakti
se kush do ta fitonte
takimin. "Nuk ka rëndësi
nëse veshin ngjyrat kuq
e zi apo blu me të verdhë.
Të gjithë janë shqiptarë",-
deklaronin tifozët në sta-
dium për gazetarin e
"NZZ". Edhe ata që
visheshin me ngjyrat e
Kosovës mbanin mbi
shpatulla flamurin ku-
qezi, apo kishte prej aty-
re që kishin një shqipon-
jë të vizatuar sipër. "Për
18700 spektatorët, ishte
një moment i veçantë,
pak para orës 20:00, kur u
dëgjua himni i të dy
skuadrave. Lojtarët e të
dy skuadrave dhe të
gjithë tifozët e kënduan
bashkë atë të Shqipërisë.
Gjithsesi, momenti më
emocional i mbrëmjes
ndodhi disa minuta më
përpara, kur një këngëtar
hyri në fushë dhe këndoi
'Xhamadani vija-vija', i
cili vlerësohet si himni
jozyrtar i Shqipërisë së
Madhe. Ajo është ëndrra
që bashkon të gjithë et-
ninë shqiptare të Ballkan-
it. Shumë fansa mbanin
veshur fanella me hartën
e këtij shteti imagjinar",-
shkruante e përditshmja
zvicerane.

Talenti i Partizanit shprehet i lumtur në kryeqytet, por nuk ia mbyll derën ofertave

Asani mendon lamtumirën:
Largohem për një klub të madh
22-vjeçari ëndërron titullin kampion me të kuqtë

Kombëtarja e femrave
në volejboll arriti një

fitore të madhe të, në
ndeshjen e katërt në
grupin B, në divizionin e
argjendtë të Ligës së Eu-
ropës. Pas fitores në Izra-
el, vajzat shqiptare fituan
edhe në tokën shqiptare,
teksa në sallën e lojërave

"Feti Borova", fituan 3-1 me
sete. Seti i parë ishte i ekuili-
bruar, por në fund vajzat
kuqezi u shkëputën dhe fitu-
an me dy pikë diferencë, me
shifrat 25-23. Seti i dytë ësh-
të tërësisht për vajzat ku-
qezi, që luajnë më të lirshme
dhe kanë një epërsi të duk-
shme në parket, duke u sh-

këputur që në fillim dhe fi-
tojnë 25-19. Edhe seti i tretë
është po ashtu i ekuilibruar,
por në fund sheh izraelitet
fituese, me shifrat 29-27. Por
në setin e katërt Shqipëria
zgjohet dhe nuk toleron, sh-
këputet që në fillim dhe fi-
ton me lehtësi 25-16 dhe kre-
jt ndeshjen 3-1. Pas kësaj fi-
toreje, Shqipëria siguron
kalimin në fazën finale të
Divizionit të Argjendtë, me
shpresën për të luajtur pas
një viti në Divizionin e Artë.

PAOK LEJON HUAZIMIN

Kaçe do vazhdojë karrierën
me Panathinaikosin

Mesfushori i Ko
mbëtares, Ergys Kaçe

do të vazhdojë të jetë pjesë e
Panathinaikosit edhe në sezo-
nin e ardhshëm. Klubi
bardhjeshil ka arritur mar-
rëveshjen me PAOK-un, për
të pasur bashkëpronësinë e
kartonit dhe pritet që PAOK
t'i paguaj një pjesë të rrogës.

Mediat greke raportojnë se pas
paraqitjes mjaft të mirë me
fanellën e Panathinaikost sezo-
nin e kaluar, drejtuesit kërkuan
që mesfushori të vazhdonte
edhe në sezonin e ardhshëm.
Dëshira e Kaçes bëri që klubi
të arrinte marrëveshjen dhe
PAOK pritet të paguaj 200 mijë
euro për shqiptarin.

Jasir Asani është një nga
lojtarët më të kërkuar
në merkato. Për anë-

sorin e Partizanit ka disa of-
erta, ndërkohë që për të
ardhmen do të jetë klubi i
kuq që do të vendosë, ndaj
edhe pritet që futbollisti 23-
vjeçar të ketë një takim me
presidentin Gaz Demi. Klau-
zola për largimin e tij shkon
në 400 mijë euro dhe duhet
parë nëse klubet që e duan
janë të gatshëm ta paguajnë
një shifër të tillë. Asani ka
dhënë një intervistë për
gazetarin Reshat Ibrahimi
në "Sporti" në "Lajm Tv", ku
flet për ecurinë me të kuqtë
dhe të ardhmen.

JJJJJasirasirasirasirasir, ka përfunduar ka-, ka përfunduar ka-, ka përfunduar ka-, ka përfunduar ka-, ka përfunduar ka-
mpionati në Superiore dhempionati në Superiore dhempionati në Superiore dhempionati në Superiore dhempionati në Superiore dhe
tani po pushoni. A mund tëtani po pushoni. A mund tëtani po pushoni. A mund tëtani po pushoni. A mund tëtani po pushoni. A mund të
na thoni si ishte ky sezonna thoni si ishte ky sezonna thoni si ishte ky sezonna thoni si ishte ky sezonna thoni si ishte ky sezon
me Partizanin?me Partizanin?me Partizanin?me Partizanin?me Partizanin?

Të them të drejtën ka
qenë një sezon i vështirë,
kemi pasur ulje-ngritje. Par-
tizani nuk e meriton asn-
jëherë vendin e pestë, gjith-
monë ka pretenduar për ka-
mpion. Ka pasur shumë
ndryshime dhe kapëm ven-
din e pestë. Të gjithë dhamë
maksimumin.

Tifozët  kanë priturTifozët  kanë priturTifozët  kanë priturTifozët  kanë priturTifozët  kanë pritur
shumë më shumë...shumë më shumë...shumë më shumë...shumë më shumë...shumë më shumë...

Partizani është një klub i
madh në Shqipëri dhe ti-
fozët kanë pritur shumë para
se të niste kampionati, pasi
pretendohej për kampion
dhe e mbyllëm në vendin e
pestë. Tifozët nuk janë të
lumtur dhe besoj se vitin e
ardhshëm të jemi për kam-

pion dhe t'i gëzojmë tifozët.
Po me veten tuaj, sa jeniPo me veten tuaj, sa jeniPo me veten tuaj, sa jeniPo me veten tuaj, sa jeniPo me veten tuaj, sa jeni

i kënaqur?i kënaqur?i kënaqur?i kënaqur?i kënaqur?
Jam shumë i kënaqur, më

kanë pritur mirë, normale
kur je në një klub të madh.
Jam i lumtur që kam luajtur
për atë klub dhe atë fanellë.

Keni shënuar katër golaKeni shënuar katër golaKeni shënuar katër golaKeni shënuar katër golaKeni shënuar katër gola
dhe kdhe kdhe kdhe kdhe keni dhënë disa asisteeni dhënë disa asisteeni dhënë disa asisteeni dhënë disa asisteeni dhënë disa asiste.....
A është kjo ajo që keni pri-A është kjo ajo që keni pri-A është kjo ajo që keni pri-A është kjo ajo që keni pri-A është kjo ajo që keni pri-
tur?tur?tur?tur?tur?

Më shumë është pritur
nga unë. Kur shkova te Par-
tizani nuk isha në formën
maksimale dhe kalova tek
ekipi i dytë derisa kapa
formën më të mirë. Me ndi-
hmën e të gjithëve e arrita.
Do jap maksimumin vitin e
ardhshëm.

Cila ka qenë ndeshja mëCila ka qenë ndeshja mëCila ka qenë ndeshja mëCila ka qenë ndeshja mëCila ka qenë ndeshja më
e mirë e juaja me Partiza-e mirë e juaja me Partiza-e mirë e juaja me Partiza-e mirë e juaja me Partiza-e mirë e juaja me Partiza-
nin?nin?nin?nin?nin?

Kundër Skënderbeut.
Është një derbi, e pësuam në
minutën e 93-të. Normal që
ajo humbje djeg, sepse e
kemi dominuar ndeshjen 90
minuta dhe nuk fituam. Ajo
është kënaqësia e futbollit.
Kur nuk shënon, e pëson.

Vendi i pestë në tabelë,
tani prisni UEFA-n, pasi do
të vendoset për Skënderbe-
un...

Më vjen keq për Skënder-
beun, por nuk dua të flas për
ata. Janë një klub i madh,
kanë lojtarë cilësorë.

Çfarë do të ndodhë me juÇfarë do të ndodhë me juÇfarë do të ndodhë me juÇfarë do të ndodhë me juÇfarë do të ndodhë me ju
te Partizani?te Partizani?te Partizani?te Partizani?te Partizani?

Kam bërë një sezon të sh-
këlqyer, tani është koha e
transferimeve. Ka disa klube
që janë pas meje, por do flas
me presidentin për të ardh-
men time. Do flas këto ditë.

Ofertat i keni nga Sh-Ofertat i keni nga Sh-Ofertat i keni nga Sh-Ofertat i keni nga Sh-Ofertat i keni nga Sh-
qipëria...qipëria...qipëria...qipëria...qipëria...

Kam nga Shqipëria, Maqe-
doni, por edhe nga shtete të
tjera.

Cila është dëshira jote,Cila është dëshira jote,Cila është dëshira jote,Cila është dëshira jote,Cila është dëshira jote,
të vazhdosh në Shqipëri, tëtë vazhdosh në Shqipëri, tëtë vazhdosh në Shqipëri, tëtë vazhdosh në Shqipëri, tëtë vazhdosh në Shqipëri, të
kthehesh në Maqedoni apokthehesh në Maqedoni apokthehesh në Maqedoni apokthehesh në Maqedoni apokthehesh në Maqedoni apo
të shkosh në ndonjë kampi-të shkosh në ndonjë kampi-të shkosh në ndonjë kampi-të shkosh në ndonjë kampi-të shkosh në ndonjë kampi-
onat tjetër?onat tjetër?onat tjetër?onat tjetër?onat tjetër?

Në Maqedoni për momen-
tin është e vështirë të kthe-
hem. Do doja në Europë, në
ndonjë ekip të madh. Duhet
të flas njëherë me presiden-
tin.

Ofertat a janë seriozeOfertat a janë seriozeOfertat a janë seriozeOfertat a janë seriozeOfertat a janë serioze
nga Maqedonia?nga Maqedonia?nga Maqedonia?nga Maqedonia?nga Maqedonia?

Po, por për momentin
nuk dua të kthehem këtu.

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

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)

HORIZONTAL
1. Fillojnën panikun.
3. Gibson aktor.
5. Në mes të cogito dhe sum e thën nga Descartes.
9. Mund të jetë trofe.
11. Janë vendet si Katari
14. Maureen që qe aktore.
16. Janë kundërmuese.
17. Mund të fitojnë etapa.
20. Ushtojnë nga "ola".
22. Një thirrje
26. Janë ministritë.
27. Një rrugë në Paris.
28. Markë cigareje.
29. Eshtë nginjja.
32. Ricciarelli soprano.
33. Fillojnë sefte.
34. Ente Ekonomike Sarandë.
35. Mbyllin një ditar.

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

- “Çdo ditë ngrihem dhe shikoj listën e “Forbes” për
njerëzit më të pasur. Nëse nuk jam atje, shkoj në
punë”.

- Ka njerëz që shembin me karakterin e tyre, atë që
ata ndërtojnë me mendjet e tyre.

-Zemra ka veshët e saj për të
dëgjuar atë që mendja nuk e
kupton.

- Ndonjëherë është më e lehtë të
buzëqeshësh dhe të
pretendosh se je i lumtur,
sesa të shpjegosh pse nuk je.

- Kurrë nuk i kam përfillur ata që i
kanë xhepat plot. Kur pashë
zemrat e tyre bosh, u dhashë
dhe 1 euro.

- "Gjithmonë dikush do të jetë më
i bukur. Gjithmonë dikush do
të jetë më i zgjuar. Gjithmonë
dikush do të jetë më i ri. Por,

HORIZONTAL
1. Mund të jetë kursimi.
5. Ylli i Nostradamus.
8. Tamam pa kufij.
11. Ross këngëtare.
13. I lashtë.
15. Eshtë Aleanca ku sapoi kemi aderuar.
19. Kufijtë e lëvizjes
20. I ka tek plepi.
21. Paguhen për shërbim.
23. Fillojnë  lejen.
24. Kufizojnë trotuaret.
25. Bëjnë karrierë në parti.
27. Thahet me bonifikim.
28. Mund të  jetë unik një i tillë .
29. Preka komik shkordran.
31. Fund dhjetori.
32. Fillojnë aksionin.
33. Ente Operative Tiranë
34. Agjenci Ajrore Durrës.
36. Një pjesë e dimensioneve.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

36. Satelit i Jupiterit
37. I ka tek Luani.
38. Boldi komik italian.
42. Eshtë kolana në filma
43. Kush e thotë lutet.
44. Oxa këngëtare.
46. Inicialet e Nolte aktor.
47. Eshtë tokë që... fitohet.
48. Një... gjermane.

VERTIKAL

1. Një votë në favor.
2. Filozofi me eksperimentin e gomarit.
3. Në hyrje makinës.
4. Fillojnë lehtë.
5. Irlanda në Dublin.
6. Eshtë edhe ajo e historisë.
7. Një pjesë e gamiljeve
8. Notat pa kufij.

9. Ishin komitë.
10. Ka kryeqytet Islamabad.
12. Don... i Interpretuar nga Terence
13. Mbyllin aktet.
15. Janë përmasa.
18. Gjysma e lutjes.
19. Castellitto aktor.
20. Inicilat e Dalí, piktor.
21. Tanita këngëtare.
23. Eshtë trysni
24. Në hyrje të Europës.
25. Janë rrobat për t'u larë.
30. Bën mëza.
31. Moreau aktore.
32. Janë thika.
39. Një pjesë e satelitit.
40. Janë teke në sende.
41. Pak marramendëse.
42. I ka tek zdapi.
45. Inicialet e Nolte-s.

39. Eshtë përfaqsuesja e Adriam Mutu.
41. Kalimi në ekstreme.
42. Eshtë e re pas Krishtit.
43. Shkruhet për të mos vazhduar më.
44. Si i gjithë .
47. Kush e thotë lutet.
48. Kufij elementi.
49. Ishte nyja që preu Alekdansdri i Madh.
50. Një pjesë e titanëve.
51. Mund të jetë kundërmuese.
52. Pak titanike.

VERTIKAL
1. Si i përshtatëshëm.
2. Mund të  jenë fetare.
3. Ai i kuq e ka një huq.
4. Pak analogji.
6. Eshtë metri i rrobaqepësit.
7. Në hyrje të oazit.
8. Arte pa re.
9. Arthur që qe dramaturg.

10. Janë boshte.
12. Michelangelo regjisor.
14. Mund të  bëjë stil të lirë .
16. Ishin monedhe te Tobias.
17. Eshtë bas me katër tela.
18. Pak efikasitet.
22. Eshtë marrëveshje me nota.
25. Ishte babai i Akilit.
26. Fillojnë  nazet.
27. Në krye të kuadrove.
29. Eshtë faqe muri.
30. Një apendisit i menjëhershëm.
35. Kurosawa që qe regjisor.
36. Vriten nga espada.
37. Eshtë shtet aziatik.
38. Edouard piktor.
40. Një transporti është kamioni.
45. Uni i Freud.
46. Një cigan.
47. Fundi i një samurai.
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- Mos kujtoni se nuk ka kafshë, vetëm dhe
   vetëm sepse pylli është i qetë ..
-  “Mos u gënjeni duke besuar se një njeri i
pasur është domosdo i zgjuar. Ka mjaft prova
që vërtetojnë të kundërtën”.
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