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Nga FATOS ÇOÇOLI 

Arsimi ynë i lartë publik sot është 
i sëmurë rëndë. Në kllapi të plotë 

gjobëvënieje. Ka infektuar me duh-
mën e tij të rëndë brezin më premtues 
të shoqërisë ...

Si kurohet universiteti 
gjobëvënës? 

Opinioni
 Ditësi
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Nga ANDI BUSHATI 

Historia e viteve të fundit na ka 
dhënë një mësim: qeveritë fil-

lojnë e shkërmoqen, kur i del boja 
propagandës. Fatos Nano nuk riku-
peroi më kurrë ...

Qeveria po bie, i ka 
vdekur propaganda 

Opinioni
 Ditësi

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 
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Skandali me tenderin 
te Unaza, banorët: 

Përgjegjësit të 
shkojnë në burg 

ATHINE  

PROTESTA E BANOREVE 

Vritet një tjetër 
shqiptar në Greqi, 
policia: U qëllua 

me plumb në kokë 

 

Kërkesat e 
studentëve, Meta 
kthen buxhetin 

e 2019 në Kuvend 

“E KERKOI BALLA I PS” 
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Ministria e Financae publikon emrat, 3 muaj afat për të dorëzuar dokumentet 

2800 të përndjekurit që marrin dëmshpërblimin

Në faqet 8-9

Lista e re: Trashëgimtarët që përfitojnë këstin e tretë të parave 
e Financave bëjnë të ditur se 
janë mbi 2771 trashëgimtarë 
të ish-të dënuarve politikë 
të regjimit komunist, të cilët 
duhet të plotësojnë dosjet për 
të filluar pagesat e këstit të 
tretë. Sipas të njëjtave burime 
mësohet se trashëgimtarët 
njihen si përfi tues, por ...

Trashëgimtarët e ish-të 
dënuarve politikë që 
nuk kanë marrë dëm-

shpërblimi e këstit të tretë 
duhet të dorëzojnë sa më parë 
në Ministrinë e Financave 
dokumentet që iu mungojnë 
në dosje për të mos humbur 
të drejtën për të marrë paratë. 
Burime zyrtare nga Ministria 

Lista e familjeve që marrin paratë në Tiranë, Durrës, Vlorë, Elbasan dhe në 
bregdet. Të dhënat e detajuara për sipërfaqet dhe çmimin për metër katror 

Me mijëra protestues nga universitetet e Tiranës, por edhe 
të ardhur nga rrethet kanë protestuar dje për të nëntën ditë 
me radhë për tarifa më të ulëta studimi dhe kushte më të 
mira mësimi. Që në orët e para të mëngjesit të djeshëm ata 
u mblodhën para Rektoratit dhe me  libra e Kushtetutë në 
duar, nisën marshimin nga sheshi ‘Nënë Tereza’ ...

Në faqet 2-3

 

Rasti “Xhisiela”, 
prokuroria kërkon 

një vit burg për 
djalin e deputetit 

AKUZA PER PERNDJEKJE 

Në faqen 6
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PROTESTA
NGËRÇI

Kryeministri pranoi dje se protesta e studentëve i dha një shuplakë qeverisë

Rama: Plotësojmë 8 pikat, te
Kryeministria protestojnë militantët
"Një aleancë politiko-ekonomike do rrëzimin e qeverisë"

Kreu i qeverisë ia ka
faturuar drejtuesve të

universiteteve situatën në
të cilën ndodhet sot vendi,
ku prej 9 ditësh me radhë
studentët kanë bojkotuar
auditorët e mësimit. Ai ka
zhvilluar dje në mbrëmje
një takim me të gjithë rek-
torët dhe drejtuesit e
fakulteteve, ku me tone të
larta dhe duke goditur tav-
olinën, ka deklaruar se të
gjithë drejtuesit e univer-
siteteve janë fajtorë për sit-
uatën e krijuar për gjend-
jen e studentëve që solli
protestën. "Por mirë mo ça
jeni ju, kryetarë komu-
nash? Kryetarët e komu-
nave që ne zhbëmë, apo kry-
etarë bashkie nëpër
provinca që shfrytëzojnë
buxhetet për të punësuar
njerëz kot. Këtë si ma
shpjegoni?", tha Rama. Ai
theksoi se është skandal-
oze që teksa punësohen
njerëz pa fund universite-
tet i marrin sot kuotë ar-
simimi të verbërve apo per-

Kryeministri ngre tonet me rektorët:
Mos u fshihni, faji edhe i juaji

sonave të tjerë me aftësi të
kufizuar. "1000 e ca rroga,
ndërkohë që dalin të verbrit,
studentët e verbër që nuk
kanë as lehtësinë më të vogël
dhe nuk është ngritur
njëherë ky problem",- dek-
laroi kryeministri. Rama u
shpreh se protesta e ka ndry-
shuar edhe atë vetë person-
alisht në raport me univer-
sitetin, ndërsa u kërkoi rek-
torëve që të mos fshihen më,
por të marrin përsipër
përgjegjësitë që kanë. "Kjo
nuk do vazhdojë më kështu.
Çfarë ju kërkoj ju është, mos

u fshihni më", tha Rama. Ai
theksoi se tarifat e studim-
it janë "përgjegjësi e univer-
siteteve për t'i propozuar
dhe e qeverisë për t'i mirat-
uar". Rama u shpreh se kjo
protestë dhe këto problem-
atika nxorën në pah se au-
tonomia e universiteteve
në këtë masë ishte e nxi-
tur, ndërsa tha se duhet
rishikuar. Ai nuk nguroi
të sulmojë rektorin e Uni-
versitetit të Tiranës se
nuk ka kuptuar ligjin dhe
se shumicën e fondeve që
i jep qeveria i ka çuar për
të blerë makina e bazë ma-
teriale. "Nuk aludoj, por
konstatoj që rektori i
Universitetit të Tiranës
nuk ka kuptuar ligjin për
arsimin e lartë, që është
aty për vendimmarrje.
Zëri kryesor në buxhet
është automjete dhe oren-
di për zyra, kam parë
specifikim nga një univer-
sitet ku dekani kërkon
veturë 76 mijë euro", u
shpreh Rama.

SHKURTE

Ministrja Nikolla: Jam e gatshme
të marr çdo përgjegjësi

Ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla është e shprehur
e gatshme dje që të marrë çdo përgjegjësi në lidhje

me situatën në të cilën ndodhet sot arsimi i lartë, duke
lënë të kuptohet se ishte e gatshme për të dhënë edhe
dorëheqjen. Nga foltorja e Kuvendit, teksa reflektoi edhe
emocion gjatë fjalës së saj, Nikolla tha se kërkesat e stu-
dentëve ishin të drejta. "E vërteta dhe puna ka qenë aleati
më i mirë, për t'ju kundërvënë një turravrapi.  Ata kanë të
drejtë dhe unë jam e gatshme për të marrë çdo përgjegjësi"
- u shpreh Nikolla. Ajo theksoi se pavarësisht problemeve,
puna e bërë në këto 5 vite në arsimin e lartë ka qenë kolos-
ale dhe se ligji për arsimin e lartë do kohën e vet për të
dhënë rezultate. Ajo iu përgjigj edhe thirrjeve të studentëve,
ndërsa bëri të ditur se nuk e kishte pasur problem që të dilte
dhe të diskutonte me ta në shesh. "Në 5 vite mbyllëm 22
universitete, miliona euro të shkuara dëm nga xhepat e
shqiptarëve, por koha do të flasë. Reformuam universite-
tet, akredituam universitetet, por koha do të flasë. Studen-
tet kanë të drejtë. A janë sot të nevojshme ndryshimet se si
përgatiten studentët? Për këtë s' ka nevojë të flasë koha, por
e bërtas edhe unë. Ligji duhet zbatuar dhe kërkon kohë. Sot
me studentët gjithkush ka të drejtë të drejtojë gishtin. "Lin-
dita dil nga ministria të kanë ardhur studentët dhe jo ush-
tria", thanë studentët, dhe unë dola, dhe nuk e kam prob-
lem, për të mos turpëruar askënd"- tha Nikolla.

Mazhoranca rrëzoi propozimet
e opozitës për amendimet e buxhetit

Kuvendi ka rrëzuar dje me votat e mazhorancës përf
shirjen në rendin e ditës të propozimeve të Lëvizjes So-

cialiste për Integrim për të amenduar Buxhetin e Shtetit të
vitit 2019 dhe për t'i dhënë zgjidhje kërkesave të studentëve.
Diskutimi i këtyre amendamenteve solli në parlament edhe
opozitën, ku një përfaqësi prej afro 8 deputetësh nga LSI
dhe PD kërkuan me forcë që Kuvendi t'i fusë këto ndry-
shime në rendin e ditës. Nuk munguan as tensionet në
sallë, mes kryeministrit dhe deputetëve të opozitës, të cilët
bën atë përgjegjës për situatën në të cilën ndodhet sot ven-
di dhe në mënyrë të veçantë arsimi i lartë në vendin tonë.
Ndërkohë që përfaqësuesit e shumicës qeverisëse sollën si
argument për rrëzimin e kësaj kërkese pikërisht faktin se
Buxheti i Shtetit për vitin e ardhshëm nuk ishte dekretu-
ar ende nga Presidenti i Republikës dhe për rrjedhojë nuk
mund të amendohej. Gjithashtu, shumica qeverisëse thek-
soi se Buxheti 2019 hynë në fuqi në datë 1 janar dhe për
këtë arsye sërish nuk mund të amendohej. Kryetari i Kuv-
endit, Gramoz Ruçi sqaroi se edhe nga ana procedurale pro-
pozimet nuk mund të hyjnë për diskutim në seancë pa kalu-
ar dy javë nga data e paraqitjes së tyre.

Kryeministri Edi Rama
   ka konfirmuar edhe
    një herë dje në mbrë-

mje se është i gatshëm që të
plotësojë të 8 kërkesat e para-
qitura nga studentët, por që
kjo të bëhet e mundur ai thek-
soi se është e domosdoshme
që të ulet në bisedime. Duke
folur përpara një paneli
gazetarësh në emisionin
"Opinion" në Tv Klan, ai bëri
të qartë se kërkesat që sh-
trojnë studentët protestues
janë të drejta dhe të plotë-
sueshme, por ritheksoi se ai
nuk do të hedh asnjë hap në
drejtim të plotësimit të tyre
nëse studentët nuk pranojnë
të ulen në tryezën e dialogut.
"Ndërsa në rastin kur dilet
me disa kërkesa se çfarë du-
het të bësh atëherë patjetër
që duhet të dialogosh. Unë e
kam thënë po, jam dakord me
të 8 pikat. Nëse qeveria merr
vendim pa i konsultuar para-
prakisht është e sigurt që do
thoshin se nuk është ky ven-
dimi që kishim ndërmend, ky
vendim nuk është ajo që ne
donim", tha kryeministri.
Ndërkohë që ai nuk nguroi
t'i cilësojë si militantë par-
tiakë të gjithë ata që qëndro-
nin para kryeministrisë
duke ndezur zjarre. Madje ai
tha se ata janë të sponsori-
zuar nga partitë politike.
"Ata që po rinë para kryemi-
nistrisë mund të qëndrojnë
te zjarri para kryeministrisë
10 vjet. Ata janë aty të finan-
cuar me ushqime, me zjarr e
batanije. Unë flas për ata që
s'janë aty. Unë flas për mijëra
të tjerë që kanë ngritur
kërkesa dhe kanë të drejtë",
theksoi Rama. Duke u
ndalur te kërkesat konkrete
të studentëve, ai u shpreh se
ishte gati ta përgjysmojë
tarifën e studimit por sipas
një shkallëzimi. "Ne jemi gati
të vijojmë me përgjysmim për
të gjithë, por me shkallë. Ata
që janë ekselentë të mos kenë
tarifë. Ata që janë me ndih-
më ekonomike të mos pagua-
jnë. Madje këtyre dy kate-
gorive ti japim dhe bursa.
Edhe atyre të tjerëve jemi gati
t'ua përgjysmojnë, por me një
afat. Nëse ata nuk arrijnë të
marrin nota të mira, atëherë
ata nuk do përfitojnë më",
bëri të ditur Rama.
KUVENDIKUVENDIKUVENDIKUVENDIKUVENDI

Ndërkohë që nga foltorja
e Kuvendit, kryeministri
theksoi dje paradite se është
e nevojshme që të arrihet një
marrëveshje për përcaktuar
një kalendar konkret vep-
rimesh. "Qeveria, jo vetëm
nuk i ka refuzuar ato, por
përkundrazi, është e gat-
shme t'i zgjidhë një për një, -
janë të ftuar në çdo moment,
edhe këtu në këtë sallë, nëse
dëshirojnë, që të diskutojnë
hapur në sytë e të gjithë opin-
ionit publik lidhur me të tetë
pikat e tyre, por edhe më
shumë se kaq. Kjo sallë ësh-
të në dispozicion", - tha
Rama. Ndërsa i konsideroi
studentët opozita e vërtetë
e qeverisë, theksoi se ata me
protestën e tyre i dhanë asaj
një mësim të mirë dhe gjithë
klasës politike shqiptare.
"Protesta i dha një shuplakë
qeverisë; e dyta, protesta i

dha një grusht opozitës; e tre-
ta, protesta i dha një shpresë
shoqërisë. Nga ky dialog du-
het të dalë një marrëveshje e
kalendarizuar, ku për çdo
pikë të merren përgjegjësi
dhe përgjegjësit e ngarkuar
nga marrëveshja të për-
gjigjen për zbatimin, ose
moszbatimin e çdo pike", - tha
Rama. Gjithsesi ai theksoi se
shumica e pikave që kanë

parashtruar studentët për
zgjidhje nuk kanë lidhje me
qeverinë. "Treçereku i atyre
pikave janë çështje të
brendshme të universitetit",
shtoi Rama. Ai hodhi dy-
shime se një grup i caktuar
politiko, ekonomik dhe aka-
demik kërkon të shfrytëzojë
protestën për rrëzimin e
qeverisë. "E gjithë ajo zonë e
jetës shoqërore, e jetës poli-

tike, e jetës akademike, e jetës
ekonomike të vendit, që do
rrëzimin e kësaj qeverie, që
nuk ka lidhje fare me stu-
dentët që duan të trajtojnë
çështjen e diskriminimit të
tyre brenda mureve të uni-
versitetit. Kjo është arsyeja,
pse unë jam këtu, bashkë me
ju, në krahun e studentëve.
Unë nuk dua që kjo protestë
të mbarojë", tha Rama.

RUDINA HAJDARI
Pjesë e seancës së
djeshme plenare u bë
edhe deputetja
demokrate, vajza e ish-
liderit të dhjetorit 91,
Azem Hajdari, Rudina
Hajdari. Por ndryshe
nga kolegët e saj
opozitarë, përfaqësia e
deputetëve të PD dhe
LSI, të cilët shkuan dje
në seancë për të
mbrojtur amendimet
ligjore për buxhetin e
shtetit 2019, Hajdari
shkoi pa u koordinuar
me partinë e vet.

Sudentët duke
protestuar para
godinës së
kryeministrisë
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Me mijëra protestues
nga universitetet e
Tiranës, por edhe të

ardhur nga rrethet kanë
protestuar dje për të nëntën
ditë me radhë për tarifa më
të ulëta studimi dhe kushte
më të mira mësimi. Që në
orët e para të mëngjesit të
djeshëm ata u mblodhën
para Rektoratit dhe me  li-
bra e Kushtetutë në duar,
nisën marshimin nga sheshi
'Nënë Tereza' për t'u sta-
cionuan në hyrjen që të çon
në sallën e seancave plenare
të Kuvendit të Shqipërisë në
rrugën "Xhorxh Bush",
ndërsa hodhën parulla dhe
thirrje kundër situatës në të
cilën ndodhet sot arsimi i
lartë. Ata i kërkuan kryem-
inistrit Edi Rama dhe
mazhorancës që ai drejton
që të plotësojë 8 kërkesat e
tyre, ndërsa refuzuan në
mënyrë kategorike çdo thir-
rje të tij për dialog. Ndryshe
nga ditët e tjera, dje stu-
dentët ishin më të organi-
zuar teksa kishin marrë
masat për të vendosur edhe
një foni për të përcjellë me-
sazhet e tyre, ndonëse ajo
për gati dy orë nuk punoi
për shkak se zona përreth
nuk kishte energji. Por kjo
nuk ka penguar studentët e
shumtë që nëpërmjet edhe
pankartave që mbanin në
dorë të ironizonin kryemi-
nistrin dhe qeverinë e tij.
Duke iu përgjigjur ftesave që
Rama bënte nga brenda
sallës së seancave plenare,
studentët i bënë të qartë se
zgjidhja e vetme është plotë-
simi pa kushte i 8 kërkesave.
"S'ka dialog, ose këto pika
bëhen ose jo. Do vendosim të
përshkallëzojmë protestën",
u shpreh një student. "Në
demokraci rasti më banal i
dialogut është të hedhësh
fjalësh dhe të marrësh
përgjigje. Të plotësojnë
kërkesat pastaj bëhet dia-
log", tha një nga studentët.
"Ne i kemi kërkesat shumë
të qarta, i kemi thënë të
gjitha, presim një komuni-
kim nga kryeministri Edi
Rama", u shpreh një tjetër.
"Pallavra qeverie!  Të marrë
vendimmarrje!" Këto që ne
kërkojmë janë bazike. Nuk
lëvizim që aty! Problemet e
arsimit të zgjidhen me ligje
të mira!", tha një tjetër pro-
testues që foli në protestë.
Ndërkohë që me kalimin e
orëve para Kuvendit në
mbështetje të studentëve
kanë mbërritur edhe shumë
figura publike, të cilët kanë
përkrahur kërkesat e tyre.

Protestuesit kanë qëndruar dje para Kuvendit dhe kanë refuzuar dialogun

Dita e 9 e protestës, studentët të
vendosur:  Të plotësohen 8 pikat
Studentët do zgjedhin një përfaqësi drejtuese

Pas afro 4 orë para Kuven-
dit, studentët me mbarimin
e seancës plenare kanë zhv-
endosur protestën e tyre sër-
ish para kryeministrisë, tek-
sa kanë qëndruar gjatë
gjithë pasdites dhe orëve të
natës. Ndërkohë që për të
shmangur përçarjet e mund-
shme, si ato që ndodhën të
martën në mbrëmje duket se
studentët po mendojnë real-
isht që zgjedhin një përfaqë-

si të tyre. Një prej stu-
dentëve, i cili protestonte
përpara Kryeministrisë dek-
laroi dje se po përgatiten për
të ngritur përfaqësi në
mënyrë që protesta të këtë
një organizim. Ai tha se këto
përfaqësi nuk do të ngrihen
për të dialoguar. "Fakultetet
kanë mbledhur studentët
për të ngritur një përfaqësi,
jo për dialog. Me informacio-
net që kam unë do ngrihen

përfaqësi për të drejtuar
protestën dhe jo për të dia-
loguar me kryeministrin.
Këto janë pika që nuk kanë
nevojë për dialog", u shpreh
studenti. Ai u shpreh i ven-
dosur se nëse nuk plotëso-
hen kërkesat e tyre do të
vazhdojnë protestën. "Edhe
nesër nëse nuk ka plotësim
kërkesash do të mblidhemi
për të kërkuar të drejtat
tona" , tha studenti.

ORGANIZIMI
Ndryshe nga ditët
e tjera, dje
studentët ishin
më të organizuar
teksa kishin
marrë masat për
të vendosur edhe
një foni për të
përcjellë
mesazhet e tyre,
ndonëse ajo për
gati dy orë nuk
punoi për shkak
se zona përreth
nuk kishte
energji.

Studentët kanë vijuar protestën e tyre, duke qën
druar para kryeministrisë ashtu si edhe dy netët

e mëparshme. Ata studentët po kalojnë natën jashtë,
të mbështjellë me batanije që ua sjellin qytetarët e
Tiranës, bashkë me ushqime, në shenjë solidariteti
me protestën e tyre. Një nga studentet teksa  qën-
dron para godinës së kryeministrisë falënderoi të
gjithë qytetarët që mbrëmjen e djeshme sollën dru
zjarri për ta, por shtoi se policia nuk i lejoi të ndiznin
zjarr edhe pse temperatu-
rat ishin të ulëta. Në fjalën
e tyre ata iu bënë thirrje
qytetarëve të sjellin ba-
tanije dhe çadra për stu-
dentët, pasi ashtu siç ka
ndodhur edhe netët e tjera,
një pjesë e tyre do të qën-
dronin para kryeminis-
trisë. Por ashtu si edhe një
natë më parë policia nuk i
la lejuar ata të ndezin
zjarre çka ka shkaktuar
një tension te studentët
pasi efektivët kanë tentu-
ar të bllokojnë disa fuçi, të
cilat u sollën me lëndë
drusore për t'u ngrohur.
Pavarësisht tentativës për t'i bllokuar, studentët ar-
ritën t'i sillni ato pranë grupit ku ishin dhe protes-
tuesit e tjerë. Ndërkohë që pas përplasjes me stu-
dentët,  burime nga Policia e Shtetit i thanë "Balkan-
Web" se Kryeministria është objekt i rëndësisë së
veçantë dhe nuk lejohet ndezja e zjarreve përreth
godinës. Ndërkohë jo vetëm për këtë, por sipas tyre
djegia e druve shkakton edhe ndotjen e mjedisit.

Studentët sfidojnë të ftohtin e natës,
qëndrojnë para Kryeministrisë

Studentët e
arkitekturës i

shkruajnë ambasadës
së SHBA: Na përkrahni

Gjatë ditës së djeshme,
nisur edhe nga situ-

ata ku kërkesat e tyre
nuk po marrin zgjidhje,
një  grup studentësh të
fakultetit të Arkitekturës
i kanë shkruar ambasa-
dës amerikane në Tiranë
ku i kërkojnë që t'i
përkrahin në protestën e
tyre. "Ju kërkojmë ndih-
më dhe asistencë kështu
që protesta jonë do të arr-
ijë objektivitetin. Ju
lutem, konsideroni kau-
zën tonë si tuajën"-thu-
het në letrën që studentët
i kanë dërguar sot ambas-
adës amerikane. Letra
mban firmën e 54 stu-
dentëve të Arkitekturës.

Lleshaj ndryshe nga policia: Nuk
është proceduar askush për protestën

Protesta e studentëve ka futur në një përplasje insti
tucionale edhe ministrin e Brendshëm me Policinë e

Shtetit. Kështu kreu i ri uniformave blu, Sandër Lleshaj
mohoi dje nga salla e parlamentit që policia të kishte pro-
ceduar ndonjë protestues apo figura të njohura publike,
siç ishte edhe rasti i pedagogut Edmond Tupja, për pjesë-
marrjen në protestë, duke i konsideruar të pavërteta
lajmet e përhapura në media për këtë gjë. "I kam kërkuar
Policisë së Shtetit informacione të detajuara rreth kësaj
ndërhyrjeje, rreth këtij procedi-
mi dhe për befasinë time të mad-
he rezulton që lajmi është plotë-
sisht i pavërtetë. Dje nuk ka pa-
tur kurrfarë procedimi penal
ndaj asnjë pedagogu dhe ndaj
asnjë studenti pjesëmarrës në
protestat e vendit", tha Lleshaj.
Por dy ditë më parë, ishte vetë
Policia e Shtetit ajo që nëpërm-
jet një deklarate për mediat,
bënte të ditur faktin e procedim-
it të 25 studentëve dhe disa fig-
urave publike, mes të cilëve edhe Edmond Tupja dhe Rob-
ert Aliaj. "Në zbatim të procedurave standarde policore
dhe të detyrimeve ligjore, Policia e Shtetit ka filluar pro-
cedime në bazë të ligjit për raste të shkëputura person-
ash, të cilët e kanë cenuar qartazi atë, kryesisht në formën
e bllokimit të akseve rrugore të vendit, goditjes me sende
të forta, apo djegies së materialeve të dëmshme për shën-
detin e qytetarëve në mjedise të rëndësishme publike",-
bënte të ditur Policia e Shtetit. Por ministri paralajmëroi
nisjen e procedurave për të zbuluar përgjegjësit në Po-
licinë e Shtetit për këtë lajm të pa vërtetë.

SHPALLJE ANKANDI

Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me përmbarues gjyqësor Enuar
Merko me adrese Rr Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyrja 8, Ap 1, Tirane, njofton se
më datë  20.12.2018 ora 8 ºº -  16 ºº ne ambjentet e saj, do te zhvillohet: Ankandi
i I-rë për shitjen e 4 pasurive të paluajtshme , në pronësi të  Shoqërisë “VIC-
TORY INVEST” SH.P.K me vlera fillestare ne ankand: a) 252,668 (Dyqind e
pesëdhjet e dy mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjet e tetë) USD për Pasurinë e
paluajtshme, Ullishte me sipërfaqe totale 2,795 m², rregjistruar në Z.V.R.P.P
Tiranë me Nr.pasurie 547/66, Vol.18, Fq.152, ZK.2704  b) 244,532 (Dyqind e
dyzet e katër mijë e pesëqind e tridhjet e dy) USD për Pasurinë e paluajtshme,
Ullishte me sipërfaqe totale 2,705 m², rregjistruar në Z.V.R.P.P Tiranë me
Nr.pasurie 547/67, Vol.18, Fq.153, ZK.2704  c) 316,400 (Treqind e
gjashtëmbëdhjete mije e katërqind) USD për Pasurinë e paluajtshme, Ullishte
me sipërfaqe totale 3,500 m², rregjistruar në Z.V.R.P.P Tiranë me Nr.pasurie
547/72, Vol.19, Fq.146, ZK.2704 c) 135,600 (Njëqind e tridhjetë e pesë mijë e
gjashtëqind) USD për Pasurinë e paluajtshme, Ullishte me sipërfaqe totale
1,500 m², rregjistruar në Z.V.R.P.P Tiranë me Nr.pasurie 547/73, Vol.19, Fq.147,
ZK.2704.
Të interesuarit të kontaktojnë në nr. e telefonit 0672027580, +355 4 22 31
888. email enuar.merko@gmail.com
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UNAZA E RE
PROTESTA

Shqipëria u përfshi sër
ish dje nga protestat
në disa prej qyteteve

kryesore. Protesta pati në
Durrës, Shkodër, Berat, etj.
ndërkohë që kanë shprehur
mbështetjen për protestën e
studentëve si dhe kundër
rritjes së çmimit të naftës.
Banorët bllokuan edhe au-
tostradën Tiranë - Durrës
në të dyja krahët pranë
mbikalimit të Shkozetit. Ata
protestuan për taksat e lar-
ta dhe për papunësinë. Këta
banorë mbështetën edhe nga
opozita. Edhe në Shkodër
për të 4 ditën kanë vazhdu-
ar protestat. Me thirrje
kundër qeverisë, protestues-
it kanë bllokuar rrugën në
hyrje të qytetit. Madje mes
makinave të bllokuara ësh-
të edhe një makinë policie.
Banorët e Shkodrës kundër-
shtojnë rritjen e çmimit të
karburantit, taksat, por
edhe varfërinë. Edhe protes-
ta në Shkodër mbështetet
nga opozita. Gjatë protestës
së zhvilluar në autostradën
Tiranë-Durrës, u bllokuan
të dyja akset e autostradës
për rreth 30 minuta dhe
duke paralizuar trafikun në
këtë artilerie të rëndësishme
të qarkullimit rrugor dhe
aktivitetit ekonomik. Prej
katër ditësh të mbështetur
nga Partia Demokratike,
banorët e këtyre qyteteve
janë ngritur në protestë
kundër çmimit të lartë të
karburanteve, mungesës së
tregut dhe në mbështetje të
studentëve në Tiranë.
UNAZA E REUNAZA E REUNAZA E REUNAZA E REUNAZA E RE

Banorët e Unazës së Re
protestuan sërish dje
kundër projektit të Unazës
së Madhe. Prej rreth 2 mua-
jsh banorët mblidhen çdo
darkë për të ngritur zërin
kundër këtij projekti dhe për
të deklaruar se nuk do të le-
jojnë prishjen e banesave të
tyre. Tashmë banorët nuk
kërkojnë më dëmshpërblim,
por anulim të projektit pas
skandalit me firmën që kish-
te fituar tenderin. "Kjo pro-
testë çoi në zbulimin e një
skandali. Anulo projektin.
Këtu vendosim ne", deklaru-
an banorët. Gjithashtu, pro-

Bllokohen rrugët në disa qytete, banorët e Bregut: Jemi qytetarë, jo shpellarë

Dëmshpërblim dhe anulim të
projektit Unaza e re, protestuesit
"Nxirrni nga burgu Danielin, çoni Damianin e Afrimin"

Valentina Madani

testuesit kërkuan lirimin e
Daniel Drobajt, 18-vjeçarit të
arrestuar e të akuzuar për
plagosjen e polices Ina Nu-
ka. Ata kanë kërkuar lir-
imin e banorëve që mbahen
ende në burg padrejtësisht
sipas tyre dhe çuarjen pas
hekurave të ministrit Gjik-
nuri dhe kreut të ARRSH
Afrim Qëndro. "Përshënde-
sim protestat kundër çmim-
it të lartë të naftës. Stop atij
tenderi, sepse nuk mund të
kaloni në Unazën e Re pa
kaluar mbi trupat tanë. Ju
bëj thirrje banorëve mos i
prishni shtëpitë tuaja. Mos i

prishni, mos u bëni bashkë-
fajtorë me kriminelët. Sot
drejtësia e varur nga qever-
ia la në burg Danielin, atë
studentin që duhet të ishte
sot para kryeministrisë që të
protestonte. Prapa hekurave
duhet të jetë Damian Gjik-
nuri, Afrim Qëndro, të gjithë
ata që kanë abuzuar me fon-
det e shtetit. Prandaj tre-
gojnë se sa të pavarur janë
gjykatat në Shqipëri. Pa-
drejtësisht rri në burg edhe
Iliri edhe Dorjani. Prandaj
lironi ata që janë të pafa-
jshëm dhe fusni kriminelët
në burg, ata që organizojnë

vjedhje të tillë. Jemi të ven-
dosur dhe do të sulmojmë
çdo fadromë, çdo punonjës
të ARRSH-së e Bashkisë. Do
i sulmojmë tani, sepse
mbrojmë shtëpitë tona, nuk
duam më dëmshpërblime,
por pezullimin e këtij pro-
jekti korruptiv",-deklaruan
banorët me thirrjet "Poshtë
projekti".
BREGU I LUMIT…BREGU I LUMIT…BREGU I LUMIT…BREGU I LUMIT…BREGU I LUMIT…

PD ishte edhe dje në
mbështetje të banorëve të
Bregut të Lumit që kanë
protestuar për mungesën e
dëmshpërblimeve nga ndë-
rtimi i Bulevardit të Ri. De-

putetja e PD Jorida Taba-ku
tha se Partia Demokratike
do t'i mbështesë qytetarët
deri sa të marrin të drejtën
e tyre. Ajo tha se unë e di që
këta qeveritarë që sot drej-
tojnë nuk kanë asnjë stan-
dard tjetër përveç vjedhjes e
korrupsionit, por këta
qytetarë do ta gjejnë të
drejtën e tyre me mbësh-
tetjen e PD. Tabaku deklaroi
se: "Këta qytetarë do të mar-
rin dëmshpërblimin e tyre,
nuk do të lejohen që prona e
tyre të preket. Nuk do të le-
johen në asnjë mënyrë që të
vijnë dhe t'i nxjerrin nga
shtëpitë e tyre në mes të
natës ashtu siç ka ndodhur
me banorë të tjerë dhe ne do
i mbështesim për të kërkuar
dëmshpërblim të drejtë ash-
tu siç iu takon. I bëj thirrje
edhe njëherë qeverisë, i bëj
thirrje dhe njëherë bashkisë
të vijë t'i dëgjojnë këta ban-

orë, të vijë të shohë se kërke-
sat e tyre janë të drejta ash-
tu si kërkesat e studentëve
janë të drejta, ashtu si kërke-
sat e bizneseve, kërkesat e
fermerëve. Çdo shqiptar pro-
teston dhe kjo duhet të ish-
te kambanë alarmi për
qeverinë, por përsëri qever-
ia, bashkia ndodhen në një re-
alitet tjetër. Nuk e kuptojnë
se çfarë po kërkojnë njerëz-
it". Sipas saj "në qoftë se sot e
gjithë Shqipëria është në pro-
testë, në qoftë se çdo projekt
investimi që zhvillohet ka
mbrapa vjedhjen dhe korrup-
sionin, atëherë ka një prob-
lem më të madh me këtë
qeveri. Ne jemi këtu për të
treguar që sot ata që na qeveri-
sin, janë thjesht një bandë
hajdutësh që po përpiqen të
vjedhin çdo gjë, jo vetëm
paratë publike, por edhe sh-
tëpitë e këtyre njerëzve. Nuk
kemi për ta lejuar".

SHEMBJA
Një tjetër godinë
trekatëshe u  prish
dje në gjurmën e
unazës së madhe
pranë zonës që
njihet si 'Astiri'.
Inspektorati i
Mbrojtjes së
Territorit i Bashkisë
së Tiranës shembi
dje një tjetër godinë
3-katëshe të
ndërtuar pa leje në
gjurmën e Unazës
së Madhe tek
'Astiri', duke i hapur
rrugë projektit.

ARRSH rihapi dje pro
cedurat për tenderin

e Lotit të parë të Unazës
së Madhe në Tiranë. Min-
istria e Infrastrukturës
dhe Energjisë njoftoi sot
se pas zgjidhjes së kon-
tratës me bashkimin e op-
eratorëve DH Albania &
Biba X, Autoriteti Rrugor
Shqiptar ka rishpallur sot
procedurat e garës "Për re-
habilitimin e segmentit
rrugor nga mbikalimi tek
Pallati me Shigjeta deri
tek rrethrrotullimi Shqi-
ponja". Sipas kontratës së
ARRSH-së, afati kohor
për dorëzimin e ofertave
ose kërkesave për pjesë-
marrje në këtë tender për-

fundon në datën 14 janar.
Ndërsa fondi limit është mbi
2 miliardë e 240 milionë lekë.
ARRSH zgjidhi në mënyrë të
njëanshme kontratën me
fituesin e mëparshëm të ten-
derit për këtë segment të Un-
azës së Madhe, "DH Albania

& Biba X". Kompania "DH
Albania" rezultoi një ko-
mpani fantazmë, që u
paraqit për të marrë pjesë
në tenderin me një fond
18.8 milionë euro me doku-
mentacion të falsifikuar
në SHBA.

ARRSH rihap tenderin për
Lotin e parë të Unazës së Madhe

Skandali me tenderët e "DH Albania",
Balla: Të vendosim filtër kontrolli

Duhet të vendoset një filtër që të kontrollojë rreptë
sishtë kompanitë dhe procedurat që ndjekin për të

marrë një tjetër. Këtë sugjerim  bëri dje kreu i grupit
parlamentar socialist në emër të ligjvënësve. Ai kërkoi
që prokuroria t'i shkojë deri në fund hetimit. I thanë:
po, deputetët e mazhorancës ndryshimeve në ligjin për
prokurimin publik, por nuk
mjafton për të shmangur
depërtimet, siç i quajti Taul-
ant Balla kompanitë fan-
tazmë që marrin paratë e tak-
sapaguesve shqiptarë. "Ne si
ligjvënës na takon që të heqim
sa më shumë filtrin për të ga-
rantuar ofertuesin më të mirë,
por edhe cilësinë më të mirë të
punëve publike", tha z.Balla.
Ai nuk u ndal gjatë në dy ten-
derët që i dhanë nëpërmjet fal-
sifikimit të dokumenteve 30 milionë euro kompanisë 'DH
Albania'. Por sqaroi se praktikat korruptive kanë vite
që grabisin taksat e shqiptarëve. "Mbaj mend rreth 15-
20 vite më parë një kompani turke "Behase" e la Peqinin
e Rrogozhinën pa rrugë e më pas një kompani me emër
"Serenissima" mbajti peng për vite me radhe bypasin e
Fierit e të Vlorës",-tha Balla.

Shembja e banesave
te Unaza e Re

Protesta e banorëve të “Astirit”
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Presidenti Meta ktheu
dje në Kuvend për
rishqyrtim ligjin "Për

Buxhetin e vitit 2019". Vendi-
mi u mor duke ndjekur me
shumë vëmendje situatën poli-
tike më të fundit në vend, si
dhe duke vlerësuar konsen-
susin e gjerë publik mbi kërke-
sat e studentëve, të cilat janë
konsideruar nga të gjithë ak-
torët politikë si të drejta, legji-
time dhe të realizueshme. Në
një njoftim në publikuar në
faqen e Presidencës, Meta
shprehet se duke parë situ-
atën politike në vend dhe
kërkesat e studentëve ka ven-
dosur të kthejë për rishqyrtim
ligjin e buxhetit, me qëllim që
të përmbushen objektivat so-
cialë. Meta thekson më tej se
është besimplotë se Kuvendi
do të reflektojë për një bash-
këpunim gjithëpërfshirës, me
qëllim plotësimin e kërkesave
të studentëve dhe interesit
publik. "Presidenti i Repub-
likës SH.T.Z. Ilir Meta, duke
ndjekur me shumë vëmendje
situatën politike më të fundit
në vend, si dhe duke vlerë-
suar konsensusin e gjerë pub-
lik mbi kërkesat e stu-
dentëve, të cilat janë kon-
sideruar nga të gjithë aktorët
politikë si të drejta, legjitime
dhe të realizueshme, duke
synuar interesin më të mirë
në përmbushjen e objekti-
vave sociale të parashikuara
në nenin 59 të Kushtetutës, si
dhe në garantimin e stabili-
tetit në vend, me dekretin nr.
10997, datë 13.12.2018 ka ven-
dosur "Kthimin për rish-
qyrtim në Kuvend të ligjit
nr.99/2018 "Për buxhetin e vitit
2019", me qëllim rishqyrtimin
e tij. Presidenti i Republikës
ka besimin e plotë se Kuvendi
i Shqipërisë do të reflektojë një
bashkëpunim gjithëpërf-
shirës, me qëllim plotësimin e
kërkesave të studentëve dhe
interesit publik", thuhet në
njoftimin e presidentit. Ditën
e mërkurë, LSI depozitoi në
Kuvend dy amendamente me
qëllim që të plotësoheshin
kërkesat e studentëve. Por,
edhe pse Kuvendi nuk e mori
parasysh kërkesën, LSI
kërkonte në njërin prej amen-
damenteve që të bëhej një
ndryshim në ligjin e buxhetit.
REAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMI

Kryeministri Edi Rama
reagoi me një postim në
"Twitter" lidhur me kthimin
e ligjit të buxhetit në Kuvend
nga presidenti. Ai ironizon
Metën, duke shprehur çudinë
sesi ky hap i tij ndërmerret
menjëherë pas propozimeve

Rama: Interesante, presidenti kthen buxhetin e Shqipërisë pas kërkesave të LSI

Kërkesat e studentëve, Meta kthen
për rishqyrtim buxhetin 2019

"Reflektim për plotësimin e kërkesave"
Valentina Madani

të LSI për amendimet. Rama
përsërit sërish ftesën ndaj
studentëve për dialog. "Inter-
esant! Presidenti kthen bux-
hetin e Shqipërisë pas pre-
zantimit të kërkesave të LSI-
së. Asnjë çudi! Vazhdon pa
pushim e në çdo formë, pre-
sioni mbi studentët për të
qëndruar në kor kundër dia-
logut. Miq! Dilni nga kurthi
i atij kori dhe bëhuni indi-
vidë që flasin në emër të
vetes", deklaroi z.Rama. Por,
pas deklaratës së kryeminis-

trit, reagoi zëdhënësi i presi-
dentit, Tedi Blushi. Z.Blushi
në një postim në "Facebook"
shkruan se reagimi i Metës
për të kthyer buxhetin erdhi
pasi kanë dëgjuar kreun e
grupit parlamentarët të PS,
Taulant Balla. "Ja kur erdhi
reagimi i Presidentit Meta
për çështjen e Buxhetit.
Pjesë nga deklarata e sotme
në Kuvend e kryetarit të
grupit parlamentar të PS,
z.Taulant Balla: Si ta ndry-
shoj unë buxhetin Petrit, kur

buxheti është tek Ilir Meta?
Buxheti sot është tek Ilir
Meta, nuk është në Kuvend.
Është te Presidenti i Repub-
likës. Të gjithë e dini që pro-
cedura e ndryshimit të bux-
hetit është një procedurë që
nuk bëhet me dy gisht letër,
po kjo është tallje. 28 vjet tall-
je dhe doni të bëni edhe 28
minuta tallje me studentët
këtu në sallën e parla-
mentit", thuhet në reagimin
e zëdhënësit të presidentit,
z.Tedi Blushi.

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi

përdori gjuhë të ashpër
ndaj kryeministrit Rama
teksa iu përgjigj ironisë së
tij në lidhje me doktor-
aturën e saj. Kryemadhi
tha nga selia e LSI-së se
Ramës po i vjen fundi dhe
se ai do të ikë si kufomë poli-
tike. "Dhe tani po të them
diçka si Monikë. Kur hyre
në politikë, je fshehur pas
emrit tim si një hije e errët,
vazhdon të fshihesh pas
emrit tim po prapë si një
hije e errët, por do ikësh si
kufomë politike, po prapë
pas emrit tim si një hije e
errët", u shpreh kryetarja
e LSI. Sipas Kryemadhit,
kjo mazhorancë përfaqë-
son krimin. Ajo parala-
jmëroi bërjen publike të
disa dokumenteve që e përf-
shinë kreun e qeverisë në
një evazion fiskal, sipas saj,
të një kompanie nafte me
vlerë deri në 60 mln euro
në vit. Drejtuesja e LSI sh-
toi se, "pretë me padurim

"Hidhni kartat e anëtarësisë së LSI, mbroni fëmijët tuaj"

Kryemadhi, Ramës: Do ikësh si
"kufomë" politike, ke bërë evazion fiskal

formimin e Byrosë Ko-
mbëtare të Hetimit, organ që
sipas Kryemadhit, hetimin e
parë do ta bëjë ndaj Ramës për
aferën korruptive tek Unaza
e Re. Dhe po të them, tashmë
që u ngritën institucionet e
drejtësisë, që mundohesh ti
kapësh, do të ngrihet SPAK-u
dhe Byroja e Hetimit, të cilat
i pres me padurim të hetojnë
aferën tënde të fundit, se nuk
është kjo më korruptivja, por
ke edhe të tjera. Aferën tënde
të fundit se si në xhepin tënd
ke future 30 milionë euro në
një ditë, 18 milionë euro të

Unazës së Re nën emrin e
Bashkim Mulajt, 12 milionë
euro prapë në emrin e Bash-
kim Mulajt me OST-në dhe
po të them që do të ketë
prapë e prapë të tjera doku-
mente se si ti bën evazion
fiskal vetëm në një ko-
mpani nafte 60 milionë
euro, në 6 vjet kryeministër.
360 milionë euro dhe ja ku i
ke ato para, të cilat ti jo
vetëm 5% të buxhetit, por
edhe 10% të buxhetit ti
mund t'ua japësh stu-
dentëve shqiptarë", tha
Kryemadhi.

AKUZA
"Harroni flamurin e partisë,
merrni flamurin kombëtar në
dorë, dilni dhe mbroni
fëmijët tuaj, mos kini frikë
nga kompleksi i Edi
Ramës, mos kini nga
dhuna psikologjike dhe nga
mediat e blera prej Edi
Ramës.

Presidenti Meta riktheu dje për shqyrtim ligjin për
buxhetin pas protestës dhe kërkesave të studentëve

për arsimin. Por, kryetari i Komisionit të Ekonomisë,
Erjon Braçe thotë se ligji u dërgua vetëm dje në Presi-
dencë, ndërkohë që Meta ndodhet jashtë vendit dhe sot
u shpreh duke e rikthyer. Braçe ngre pyetjen si e shqyr-
toi presidenti kaq shpejt buxhetin. Sipas tij, vendimi
reflekton qëllime të pastra partiake duke e lidhur me
LSI-në. "Kam një pyetje kush president? Ku është de-
kreti i presidentit? Ky është njoftim për shtyp. Ligji
për buxhetin e shtetit të vitit 2019 është dorëzuar dje
paradite i zbardhur nga Kuvendi, datë 12.12.2018. Këtu
nuk është firma e presidentit. Ky shtet nuk është seri-
oz. Ligji është dorëzuar dje. Tani kam dy gjëra: presi-
denti është larguar dje nga vendi, ndërkohë që ky do-
kumentet është dorëzuar, presidenti nuk ka qenë në
zyrë. Kjo tregon mungesë serioziteti. Presidenti nuk
është në Shqipëri, si e ka shqyrtuar? Kjo një pyetje
akoma më e madhe se firma. Ligji është dorëzuar dje,
ai nuk ka qenë në zyrë. Si e mori informimin për bux-
hetin e arsimit të lartë? Vendimi reflekton qëllimi të
pastra partiake. Nuk e kam hallin fare te firma apo
dekretimi në mungesë. E kam hallin në mungesë to-
tale të shqyrtimit, nëse gjërat dekretohen pa u shqyr-
tuar, kjo është fatkeqësi e madhe për këtë vend. Nëse
presidenti do të kishte njohur me detaje buxhetin nuk
do ta kishte kthyer, sikur pretendon LSI, ish-partia e
presidentit. Edhe prej andej më vjen mosnjohja e ak-
teve të buxhetit", - deklaroi z.Braçe.

ILIR META
"Vendimi u mor duke ndjekur me shumë vëmendje
situatën politike më të fundit në vend, si dhe duke
vlerësuar konsensusin e gjerë publik mbi kërkesat e
studentëve, të cilat janë konsideruar nga të gjithë
aktorët politikë si të drejta, legjitime dhe të
realizueshme. Presidenti ka besimin e plotë se Kuvendi
do të reflektojë një bashkëpunim gjithëpërfshirës, me
qëllim plotësimin e kërkesave të studentëve".





Mosdekretimi, Braçe:
Meta s'është në Shqipëri,

kur e lexoi buxhetin?

EDI RAMA
Kryeministri shkruan se
Presidenti Ilir Meta e ktheu
buxhetin e Shqipërisë pas
prezantimit të kërkesave të
LSI. "Interesant! Presidenti
kthen buxhetin e
Shqipërisë pas prezantimit
të kërkesave të LSI-së.
Asnjë çudi! Vazhdon pa
pushim e në çdo formë,
presioni mbi studentët për
të qëndruar në kor kundër
dialogut. Miq! Dilni nga
kurthi i atij kori dhe bëhuni
individë që flasin në emër
të vetes", tha Rama.Presidenti Ilir Meta
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KRUJË KRUJË KRUJË KRUJË KRUJË - Prokuroria e
Krujës ka kërkuar dënimin
me një vit burg të Rexhep
Rrajës, djalin e deputetit so-
cialist Rrahman Rraja. I riu
i akuzuar për veprën penale
të përndjekjes ndaj ish-të
dashurës, Xhisiela Maloku.
Sipas prokurorisë, 24-
vjeçari duhet të shpallet fa-
jtor dhe të dënohet me 1 vit
burg. Në këtë masë dënimi
gjykata duhet të mbajë
parasysh faktin se ndaj
Rrajës është zhvilluar
gjykim i shkurtuar, çka i ul
atij një të tretën e masës së
dënimit, që do të shpallet në
fund nga gjykata. Gjatë se-
ancës ishte e pranishme
edhe ish-e dashura e të pan-
dehurit, e cila ka ripërsëri-
tur faktin se nuk është
dhunuar dhe përndjekur
nga Rexhep Rraja. Ndërko-
hë, Gjykata e Krujës i ka
lënë një javë kohë avokatit

Rexhep Rraja akuzohet për përndjekje ndaj ish-të dashurës

"Xhisiela", prokuroria kërkon dënimin me
1 vit burg për djalin e deputetit socialist

mbrojtës të të pandehurit për
të përgatitur konkluzionet e
mbrojtjes, para se të japë ven-
dimin përfundimtar. Më 28
nëntor, gjykata e Krujës ka
pranuar kërkesën për gjykim
të shkurtuar ndaj Rexhep
Rrajës, për çështjen "Xhisie-

la". Çështja do të gjykohet me
procedurë të shkurtuar dhe
me shumë gjasë, nëse do të
shpallet fajtor, djali i deputetit
të PS-së në Krujë, Rrahman
Rraja, do të përfitojë ulje dën-
imi me 1/3. Në seancën e vlerë-
simit të kërkesës për gjykim

të shkurtuar ishte e pran-
ishme dhe 25- vjeçarja, e cila
në këtë proces ka statusin e
së dëmtuarës. Mësohet se ajo
ka deklaruar para gjyqtares
Engjëllushe Tahiri se ka gën-
jyer për të gjithë kallëzimin e
saj. Edhe me herët, para poli-
cisë e gjykatave ku ka kaluar
historia e tyre, vajza nga
Fushë-Kruja ka deklaruar se
gjithçka e kishte bërë për xhe-
lozi, por që nuk ishte dhunu-
ar. Në këtë linjë qëndroi edhe
avokati i 24-vjeçarit të aku-
zuar. Avokati mbrojtës i Rra-
jës ka thënë se denoncimi nga
Xhisiela Maloku është bërë

vetëm për motive xhelozie.
Rexhep Rraja u arrestua në
30 shtator, pasi Gjykata e
Krujës caktoi ndaj tij masën
e sigurisë "Arrest me burg"
në mungesë nën akuzën e
përndjekjes, si finalizim i një
dosjeje që kishte qenë në du-
art e prokurorisë prej disa
muajsh. Çështja mori për-
masa të tjera kur ish-oficeri i
policisë, Emiljano Nuhu, de-
noncoi në media kërcënimet,
sipas tij, nga disa eksponentë

të PS-së për të mbyllur den-
oncimin e Xhisiela Malokut.
Debatet dhe akuzat për këtë
çështje përfshinë edhe poli-
tikën. Për këto akuza,
Prokuroria e Tiranës ka ni-
sur një procedim të veçantë
ndërsa ish-oficeri i Policisë
Gjyqësore në Fushë-Krujë,
Emiljano Nuhu, pasi u dërgoi
një letër autoriteteve më të
larta në vend duke denonc-
uar rastin, kërkoi azil në
Zvicër.

Viktima u ekzekutua në lokal, ngjarja dyshohet për larje hesapesh

Vrasja e shqiptarit në sheshin "Omonia",
44-vjeçari u qëllua me plumb në kokë

ARRESTIMI
Rexhep Rraja u arrestua më 30 shtator, pasi ish-oficeri
i policisë Emiljano Nuhu denoncoi në media
kërcënimet sipas tij nga disa eksponentë të PS-së për
të mbyllur denoncimin e Xhisiela Malokut. Kjo e fundit
vazhdon t'i qëndrojë variantit se nuk është dhunuar nga
Rexhepi, por denoncimet për dhunën e ushtruar i
kishte bërë në korrik të këtij viti për shkak të xhelozisë.

GREQIGREQIGREQIGREQIGREQI

Vrasjet e shqiptarëve
në Greqi nuk kanë të
ndalur. Një 44-vjeçar

është ekzekutuar me plumb
në kokë në sheshin "Omo-
nia" të Athinës. Mediat e
vendit fqinj bënë me dije se
ngjarja e rëndë ndodhi
mbrëmjen e së mërkurës në
orën 22:40 në rrugën "Kriti
23". 'Zougla.gr' shkruan se
shqiptari, identiteti i të cilit
nuk dihet, ishte duke pirë
kafe gjatë kohës kur një per-
son ende i paidentifikuar i
është afruar dhe e ka qëllu-
ar me armë zjarri për vde-
kje. Ndërkohë që autori i
krimit është larguar me një
motor që drejtohej nga një
bashkëpunëtor i tij.

Ditën e djeshme janë
zbardhur detaje të reja në
lidhje me atentatin e shqip-
tarit.  Mediat greke shkru-
ajnë se shqiptari që humbi
jetën është 44 vjeç dhe i flis-
nin me epitetin "i shën-
doshi". Ai ishte i ulur në
një lokal duke parë ndesh-
jet e Champions League,
kur u ekzekutua. Sipas
burimeve të mësipërme, një
person me kapuç në kokë
qëndronte i qetë jashtë
lokalit pranë dritares. Ai
qëlloi nga xhami tre herë
me armë ndaj shqiptarit,
duke e lënë të vdekur.  Vik-
tima ka marrë tre plumba
në kokë. Policia greke ësh-
të duke hetuar për të iden-
tifikuar dhe arrestuar at-
entatorin. Autoritetet janë
duke hetuar njëkohësisht
edhe të kaluarën e 44-
vjeçarit shqiptar. Nga veri-
fikimet e deritanishme nuk
rezulton që viktima të ketë
pasur probleme me drejtës-
inë greke. Por hetuesit nuk
përjashtojnë mundësinë që
44-vjeçari të ketë ndërruar
identitet. Dyshimet janë se
vrasja ka ndodhur për larje
hesapesh. Në lokalin ku
ndodhi vrasja, mediat greke
shkruajnë se frekuentohet
shpesh nga shqiptarët.

GREQI GREQI GREQI GREQI GREQI - Zbardhen detaje të
reja për ngjarjen e ndodhur
në ishullin e Rodos ku u vra
barbarisht studentja 21-
vjeçare Eleni Tofaloudi. Më-
sohet se në shufrën e heku-
rit, me të cilën u godit vikti-
ma është gjendur ADN e
shqiptarit Aleksandër Luca.
Kështu shtohen akoma më
shumë dyshimet se 20-
vjeçari shqiptar vrau stu-
denten greke, bëjnë me dije
mediat helene. Ai është në
burgun e Grevenas pas sul-
mit të dhunshëm ndaj tij në
burgun e Avlonas. Mjekët e
spitalit Evangjelismos nuk
konfirmuan përdhunimin e
të riut. Tri ditë më parë, me-
diat greke publikuan pamje

Vrau për vetëmbrojtje,
arrestohet pas
10 vitesh i riu

DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS DURRËS - Një 35-vjeçar
ka rënë në pranga, pasi
ishte shpallur në kërkim
për "Vrasje e kryer në
kapërcim të kufijve të
mbrojtjes së nevojshme"
dhe "Prodhim dhe mbajtje
pa leje të armëve luftar-
ake". Burime zyrtare nga
policia e Durrësit pohuan
se Ervis Sinella, banues në
Kavajë, është dënuar nga
Gjykata e Rrethit Gjyqë-
sor Durrës (vendim i lënë
në fuqi nga Gjykata e
Lartë) me 4 vite e 6 muaj
burg. I riu akuzohet se më
datë 05.08.2009, në lagjen
nr.11, për motive të dobë-
ta ka vrarë me armë zjar-
ri në kushtet e vetëm-
brojtjes shtetasin me ini-
cialet E.S.. Materialet në
ngarkim të 35-vjeçarit i
kaluan prokurorisë për
veprime të mëtejshme.
103 të burgosur në

Drenovë, letër MD:
Duam amnisti

KKKKKORÇË ORÇË ORÇË ORÇË ORÇË - Personat që vua-
jnë dënimin në burgun e
Drenovës në Korçës
kërkojnë amnisti të
përgjithshme 3-vjeçare.
Kjo kërkesë vjen pas sh-
karkimeve të shumë
gjyqtarëve dhe prokurorë
që nuk kaluan dot sitën e
vetingut. Në një letër drej-
tuar Ministrisë së Drejtë-
sisë, të dënuarit, preten-
dojnë se këta prokurorë
dhe gjyqtarë kane bërë
gjykime të padrejta duke
vuajtur dënime maksimale.
Letra në fjalë është nënsh-
kruar nga 103 persona që
aktualisht vuajnë dënimin
në këtë burg. Pak ditë më
parë, 55 të dënuar dhe të
paraburgosur në burgun e
Sigurisë së Lartë në Burre-
lit i dërguan një letër Min-
istrisë së Drejtësisë, në
kuadër të "Vitit të Skënder-
beut". Ata kërkojnë rish-
qyrtim të kushteve për për-
fitimin e amnistisë.

Masakrimi i studentes greke Tofaloudi, ADN-ja
e 20-vjeçarit shqiptar u gjet te shufra e hekurit

të filmuara nga vetë të dënu-
arit, ku shihen duke dhunu-
ar 20-vjeçarin Luca. Mësohet
se të burgosurit e tjerë kanë
hyrë në qelinë ku ndodhej sh-
qiptari dhe më pas e kanë sul-
muar atë verbalisht dhe fiz-
ikisht. Njëkohësisht e pyes-
nin edhe përse bëri krimin në
Rodos. "Nuk e bëra unë, e bëri
ai tjetri", u përgjigjet 20-
vjeçari shqiptar, duke aku-
zuar shokun e tij grek, Man-
olis Koukouras, bashkëpunë-
tor në ngjarje. Gjithashtu,

mediat e vendit fqinj raportu-
an se kanë qenë 7 persona që
ushtruan dhunë ndaj 20-
vjeçarit, dy prej tyre janë iden-
tifikuar. Një tjetër i burgosur,
i cili ka qenë me grupin e
dhunuesve, ka pohuar në një
lidhje direkte për një televiz-
ion të Athinës se derën e
qelisë së Aleksandër Lucës e
gjetën të hapur. Të burgo-
surit që e goditën ishin të
gjithë me thika, tha ai, duke
shtuar se gardiani nuk mund
të bënte asgjë.

Rexhep Rraja Xhisiela Maloku

Vendi ku ndodhi ngjarja

NJOFTIM
Në datë 18.12.2018 në orën 16.00 në zyrën e përmbaruesit gjyqësor
privat Irisa Tereziu PF me adresë në "Rruga Fadil Rada, Pallati Danjela,
Kati Perdhe, Njësia Tregtare nr.10, Tirane", zhvillohet ankandi për shitjen
e pasurisë së paluajtshme të llojit "Truall+Ndertesë" me sip. Trualli 300
m2 dhe sip.ndërtese 120 m2, me nr.pasurie 522/10/1, volum 6, faqe 2,
zonë kadastrale 1167, ndodhur ne Bërxull, Tiranë.Cmimi ne ankand te
parë është në vlerën 3,940,248 (tre milion e nëntëqind e dyzet mijë e
dyqind e dyzet e tetë) lekë.

NJOFTIM
Në datë 19.12.2018 në orën 16.00 në zyrën e përmbaruesit gjyqësor
privat Irisa Tereziu PF me adresë në "Rruga Fadil Rada, Pallati Danjela,
Kati Perdhe, Njësia Tregtare nr.10, Tirane", zhvillohet ankandi për shitjen
e pasurisë së paluajtshme të llojit "Truall+Ndertese" me sip. Trualli 220
m2 dhe sip.ndertese 97 m2, me nr.pasurie 11/23, volum 10, faqe 229,
zone kadastrale 8503, ndodhur ne Lagjia "Jani Vruho", Berat.Cmimi ne
ankand te parë është në vlerën 3,280,000 (tre milion e dyqind e
tetedhjete mije) lekë.
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Ngjarja mori shkas nga prishja e pazareve të drogës, në kërkim 4 të tjerë

Masakra me 1 të vrarë e 2 të plagosur
në ish-Bllok, arrestohet Fabiol Alushi

42-vjeçari, mik i Ervin Matës dhe i komandos
Merviol Bilo u kap në një operacion sekret

BIZNESMENI DIZDARI
Hetimet e kryera nga policia
dhe prokuroria në lidhje me
ngjarjen e rëndë të ndodhur
më 4 tetor të këtij viti në
zonën e ish-Bllokut, ku mbeti
i vrarë 28-vjeçari Fabian
Gaxha dhe u plagosën Ervis
Martinaj e Eljon Hato kanë
nxjerrë në "skenë" një tjetër
person. Bëhet fjalë për
biznesmenin Eldi Dizdari, i
cili është shpallur në kërkim
nga policia. Sipas burimeve
nga prokuroria, mësohet se
Dizdari ka qenë i pari që
është konfliktuar me Ervin
Matën dhe kushëririn e
Elvana Gjatës, Merviol Bilo.
Dyshohet se Mata dhe
Dizdari janë konfliktuar për
çështjen e një borxhi
financiar, borxh i cili nuk
ishte shlyer nga Ervin Mata.

ERVIS MARTINI
Biznesmeni Ervis Martinaj u
arrestua pas masakrës në
ish-Bllok, ndërsa ndodhet në
arrest me burg pa afat.
Përpos akuzave për ngjarjen
në lokalin "Monopol", ai
akuzohet edhe për pastrim
parash. Nga zbërthimi i
mesazheve telefonike të
Martinajt nga ekspertët
izraelitë, rezulton se ai ka
qenë i përfshirë drejtpërdrejt
në këtë ngjarje. Sipas
informacioneve të reja të
ardhura në prokurori nga
shërbimet partnere, rezulton
se Mata nuk i është përgjigjur
Dizdarit për një ngarkesë të
konsiderueshme droge, gjë
që e ka tensionuar raportet
mes tyre. Ka qenë Dizdari që i
ka thënë Matës se për borxhin
duhet të sqarohet me Martinaj.

PERSONAT
NË KËRKIM
Pas më shumë se dy
muajsh nga ngjarja me
një të vrarë dhe dy të
plagosur në zonën e ish-
Bllokut, vijojnë të jenë në
kërkim i fejuari i
këngëtares së njohur
Elvana Gjata, Ervin Mata;
komando Merviol Bilo, i cili
i ka shpëtuar një
operacioni policor pak ditë
më parë; biznesmeni Eldi
Dizdari dhe një ish-efektiv
policie që mbrëmjen e 4
tetorit hyn dhe del lirisht
nga lokali "Monopol",
ndërsa në kokë mbante
kapele. Ndërsa,
këngëtarja Elvana Gjata
nuk është më në kërkim
policor, pas përfundimit të
afatit 30-ditor.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Një tjetër person i
shpallur në kërkim
për ngjarjen e rëndë

të ndodhur më 4 tetor të këtij
viti në zonën e ish-Bllokut, ku
mbeti i vrarë 28-vjeçari Fabi-
an Gaxha dhe u plagosën
Ervis Martinaj e Eljon Hato,
ka përfunduar në prangat e
policisë së Tiranës. Bëhet fjalë
për Fabiol Alushin, i cili u
arrestua pas më shumë se dy
muaj në arrati. Mësohet se 42-
vjeçari, banues në kryeqytet,
mik i Ervin Matës dhe i ko-
mandos Merviol Bilo është
arrestuar mbrëmjen e së
mërkurës në një operacion
sekret nga policia, ndërsa
akuzohet për vrasje, vrasje e
mbetur në tentativë dhe
armëmbajtje pa leje. Burime
nga policia dhe prokuroria
bëjnë me dije se Alushi ka
qenë i pranishëm mbrëmjen
e 4 tetorit, kur në lokalin
"Monopol", në pronësi të Redi
Popeskut ndodhi masakra
me një të vrarë dhe dy të pla-
gosur. Ndërkohë, vijojnë të
jenë në kërkim në lidhje me
këtë ngjarjeje i fejuari i
këngëtares së njohur Elvana
Gjata, Ervin Mata, i cili dys-
hohet se është arratisur jas-
htë vendit; Merviol Bilo, i cili
i ka shpëtuar një operacioni
policor pak ditë më parë; bi-
znesmeni Eldi Dizdari si dhe
një ish-efektiv policie, që
mbrëmjen e 4 tetorit hyn dhe
del lirisht nga lokali "Monop-
ol", ndërsa në kokë mbante
kapele. Ndërsa, këngëtarja
Elvana Gjata nuk është më
në kërkim policor, pas përfun-
dimit të afatit 30-ditor. Ngjar-
ja dyshohet të ketë si shkak
prishjen e pazareve të drogës
mes Ervin Matës dhe biznes-
menit Eldi Dizadari, i shpal-
lur në kërkim më 28 nëntor, i
dyshuar nga policia si perso-
ni kyç për ngjarjen në fjalë.
HETIMETHETIMETHETIMETHETIMETHETIMET

Në dosjen e prokurorisë
ku jepet e gjithë dinamika e
ngjarjes në zonën e ish-
Bllokut, thuhet se ndërsa ish-
te në lokalin "Monopol" në
zonën e ish-Bllokut, Ervin
Mata ka dalë jashtë për t'u
takuar me të fejuarën e tij,
shtetasen Elvana Gjata, për
të shkëmbyer një çelës sh-
tëpie. Ajo e kishte parkuar
automjetin e saj në rresht për
dy. Në momentin që Ervini ka
qenë duke bashkëbiseduar
me të fejuarën në rresht të
tretë, ka kaluar një automjet,
në të cilin dyshohet të ketë
qenë biznesmeni Eldi Dizdari,
që ka komunikuar në dis-
tancë me Matën. Ky autom-
jet ka vazhduar qarkullimin
dhe për një moment ndalon
dhe kryen manovrën e ecjes
mbrapa dhe pasi qëndron aty,
afrohet shtetasi Ervin Mata,
pamje të cilat janë regjistru-
ar nga DVR e një subjekti pri-
vat. Sipas informacioneve të
reja të ardhura në prokurori
nga shërbimet partnere, rezu-
lton se Mata nuk i është
përgjigjur Dizdarit për një
ngarkesë të konsiderueshme
droge, gjë që e ka tensionuar
raportet mes tyre. Ka qenë
Dizdari, që i ka thënë Matës
se për borxhin duhet të sqaro-
het me Ervis Martinaj. Në

këtë konflikt është përpjekur
të hyjë dhe komandoja Mer-
viol Bilo, por nga pamjet film-
ike ka rezultuar se Bilo lar-
gohet nga Mata dhe më pas
Eldi Dizdari së bashku me
personat e tjerë që ishin me
të janë larguar. Makina e
tyre është ndjekur në këmbë
nga Mata dhe grupi i tij deri
tek zona e "Sky Tawer", por
nuk kanë mundur më ta
shikojnë dhe janë rikthyer
sërish pas, duke u futur në
lokal "Monopol". Ndërkohë,
Dizdari nuk ka qenë fizikisht
në lokalin "Monopol", aty ku
ndodhi dhe përleshja fizike e
me armë, pasi është larguar
në drejtim të pacaktuar ende.
Pamjet filmike të disa bi-

zneseve sipas prokurorisë
kanë zbuluar se Dizdari ka
qenë personi i parë ai që ësh-
të konfliktuar me Ervin
Matën dhe më pas është lar-
guar. Pas këtij momenti, pr-
onari i lokalit "Monopol"
Redi Popesku thotë se biznes-
meni Mata i ka kërkuar leje
për të sjellë brenda në lokal
Ervis Martinajn, i cili është
ulur më pas në banak me per-
sona të tjerë, ku nuk ka vonu-
ar shumë dhe ka nisur konf-
likti, i cili degjeneroi në për-
dorimin e armëve. Si pasojë e
të shtënave në lokal humbi
jetën 28-vjeçari Fabian Gax-
ha, ndërsa u plagosën dy të
tjerë, Ervis Martinaj dhe El-
jon Hato (të dy të arrestuar).

I arrestuari Fabiol Alushi

Vendi ku ndodhi ngjarja
me një të vrarë dhe dy të plagosur

Consultant services for the project
“Energy Efficiency Rehabilitation Deadline: January 28th of 2019
Programme Student City I - Tirana

Country: Albania
Ref.-N°: 201568179
Prequalification

Ref.: International, open tender for implementation consultant services for the project “Energy Efficiency
Rehabilitation Programme Student City I - Tirana”.

Tenderer: Ministry of Infrastructure and Energy, the City of Tirana and the Student City Administration
(Programme Implementation Unit).

Project Objectives:
The objective of the project is to increase the structural integrity, energy efficiency, and basic comfort
of the dormitory buildings in Student City I, and university campus located in the South East of Tirana.
More specifically, the scope of the works includes (1) modification of present floor plans, (2) refurbishment
of the power, heating and hot water supply, (3) improving the access to fire escape ways, (4) interior
refurbishment, and (5) end-user training and project visibility measures.

Requested Services:
The consulting assignment will generally comprise design, procurement and works supervision (implementation
consulting) services required for the rehabilitation of Student City I. More specifically, the implementation
consulting services will consist of (1) structural and energy audits, (2) identification of rehabilitation measures,
(3) preparation of the final design, (4) preparation of tender documents, (5) supervision of construction
works, (6) training of end-users, (7) impact verification and monitoring, (8) qualification and employment
opportunities, (9) visibility measures, and (10) reporting.

The scope of the services will be divided into base and optional services, with a total duration estimated at
30 months, excluding the defects liability period. The assignment shall be implemented by a team comprising
international and local consultants and other professional and administrative support staff. Additional details
regarding the services and the required qualifications of the bidders are provided in the Prequalification
Document.

The prequalification of experienced Consultants is subject to the regulations contained in the “Guidelines for
Assignment of Consultants in Financial Co-operation Projects” (see www.kfw-entwicklungsbank.de). The
contract will be awarded to a consultant firm or a consortium of firms fulfilling the criteria stipulated in the
Prequalification Document, including a minimum average annual turnover in the past three years of 1.5 million
EUR for a single firm or cumulatively of 1.8 million EUR for a consortium, whereas the lead partner must show
a total average annual turnover of at least 1.2 million EUR.

For further information and to obtain the Prequalification Document please contact:
Mr. Alfred Bundo
Director, Programme Implementation Unit
Ministry of Infrastructure and Energy of Albania
Address: Rr.”Abdi Toptani” Nr.1,
Tirana, Albania 1001
E-mail: alfred.bundo@infrastruktura.gov.al
Phone:  +3554 2222245/74117
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EMRAT ME PERFITUESIT NGA TRASHEGIMTARET E TE PERNDJEKURVE

Lista e plotë me emrat e përfituesve, të cilët marrin këstin e tretë të dëmshpërblimit

Ish-të përndjekurit, 2771
trashëgimtarët që marrin paratë
Ministria: Dokumentet që duhet të plotësoni

Trashëgimtarët e ish-të
dënuarve politikë që
nuk kanë marrë dëm-

shpërblimi e këstit të tretë
duhet të dorëzojnë sa më
parë në Ministrinë e Finan-
cave dokumentet që iu mu-
ngojnë në dosje për të mos
humbur të drejtën për të
marrë paratë. Burime zyr-
tare nga Ministria e Finan-
cave bëjnë të ditur se janë
mbi 2771 trashëgimtarë të
ish-të dënuarve politikë të
regjimit komunist, të cilët
duhet të plotësojnë dosjet
për të filluar pagesat e këstit
të tretë. Sipas të njëjtave
burime mësohet se
trashëgimtarët njihen si për-
fitues, por kanë mangësi në
dokumentacion. "Gazeta Sh-
qiptare" zbardh sot listën e
përfituesve.
DOKUMENTET

Të gjithë trashëgimtarët
e ish-të dënuarve duhet të
sigurohen pranë bankës në
të cilën kanë hapur llogarinë
që llogaria e tyre është ak-
tive. Në rast se llogaria nuk
është aktive, shuma e dëm-
shpërblimit kthehet mbrap-
sht në buxhet duke sjellë

vonesa dhe ndërlikime të
panevojshme. Kur kemi
ndryshim të identitetit,
emër/mbiemër, apo në ras-
tet kur në certifikatë ndrys-
hon emri ose mbiemri, qoftë
edhe me një germë të vetme
në krahasim me dëshminë e
trashëgimisë apo prokurës,
kartës së identitetit dhe çdo
dokumenti tjetër të
nevojshëm, duhet medoem-
os që në të gjitha dokument-
et emrat të jenë të njëjtë me
atë që është shkruar në cer-
tifikatën e lëshuar nga

gjendja civile. Në raste se ka
transkriptime të gabuara
gjatë kohës nga një certi-
fikatë e një periudhe të cak-
tuar, atëherë këto ndryshime
duhet të pasqyrohen brenda
formatit të certifikatës apo
edhe të një vërtetimi të
veçantë të lëshuar nga zyra
e gjendjes civile. Ligji
parashikon edhe rastet e
ekzekutimeve pa gjyq. "Në
rastet e ekzekutimeve kapi-
tale pa gjyq, është i domos-
doshëm një vendim fakti
gjykate që vërteton vdekjen,

plus një certifikatë negative
të lëshuar nga zyra e
gjendjes civile. Në rastet kur
për arsye të njohura në
gjendjen civile nuk ekzis-
tojnë dokumente të peri-
udhës përkatëse dhe ky fakt
vërtetohet nga gjendja
civile, i interesuari është i
detyruar të bëjë një gjyq fak-
ti, të cilin edhe në këtë rast
si në pikën më lart, duhet ta
shoqërojë me një certifikatë
negative", thuhet në
njoftimin që Ministria e Fi-
nancave.
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11393

DALINA VASIL MURANA

DHIMITER VASIL DHASKALI

11478

HYSEN MUSTAFA HARIZI

DILE MUSTAFA ALLMUCA

KADRI MUSTAFA HARIZI

MEJTE MUSTAFA DRITA

XHEVDET MUSTAFA HARIZI

12245

VALENTINA JOSIF XHOMAKA

KLEMENT VANGJEL XHOMAKA

TANIA VANGJEL XHOMAKA

MAKSIM VANGJEL XHOMAKA

12259

MRIKE ZEF ZEFAJ

GJOK ZEF PREKA

MARK ZEF PREKA

AGE ZEF DEDAJ

KATRINE ZEF PREKA

10709

VULLNETE AVDULLA MOLLA

BASHKIM ISA MOLLA

HYQMET ISA MOLLA

LUAN ISA MOLLA

MELIHA ISA MOLLA

MYFIT ISA MOLLA

10288

TABE ZIGUR HOXHA

DYLBO BEKTASH HOXHA

HAKIBE BEKTASH KROJ

HIQMET BEKTASH HOXHA

10024 KARAJ

XHEMILE IDRIS

MEHDI SHEFQET

ELMIJE SHEFQET

HASIJE SHEFQET

NADIRE SHEFQET

BEQIR SHEFQET

12667

ESTHERI MISHA

11180

IKBALE HYSEN DYLGJERI

XHAVIT HYSEN MERLIKA

SADIJE HYSEN GUNI

DILAVER HYSEN MERLIKA

17699
NIKOLLE DODE NILAJ

PRETASH DODE NILAJ

GJERGJ DODE NILAJ

LENE DODE PLLUMAJ

GJELOSH DODE NILAJ

ZEF DODE NILAJ

KOL DODE NILAJ

11062
FLORESHA RAMADAN BYLYKU

MANUSHAQERAMADAN SPAHO

LAVDERIM RAMADAN SINO

ENGJELLUSHERAMADAN ZENELAK

2271
ENVER ISMAIL HAXHIAJ

HAXHI ISMAIL HAXHIAJ

HYSEN ISMAIL HAXHIAJ

HAJRO ISMAIL HAXHIAJ

SANIE ISMAIL HAXHIAJ

LUMTURI ISMAIL HAXHIAJ

ISMAIL ISMAIL HAXHIAJ

SHANIKO ISMAIL HAXHIAJ

7662
ALEKSANDRA DHIMITER EKONOMI

ANESTI DHIMITER KOCI

ILIR DHIMITER KOCI

10637
HELVETI NUZET MUCA

EDLIRA ABDULLA MUCA

9992

FIQIRI IMER PALU

MYZAFER FIQIRI PLAKU

2671 RAMAZAN
FATBARDHA KOLIQI

NADI MUHARREM KOLIQI
BEKIM MUHARREM KOLIQI
ERIETA MUHARREM GAJTANI
LINDITA MUHARREM DAJA

6852

PELLUMBE SELENICA

EDLIRA FETIH SHEHU
1823 VESEL

ESMA QAZIM FRESKINA

ALIDë MUSTAFA FRESKINA

ARJOLA MUSTAFA FRESKINA

VESAR MUSTAFA FRESKINA

TONIN ANDRACCHIO

9010 JORGJI
JORGJI PROFI ÇOKA
BESA PROFI NAÇE

NIKOLETA PROFI SKAKA
STAVRI PROFI ÇOKA

6757 PJETER
PRENE DOCI

VERONIKA PRENG GJERGJI

FLORA PRENG NOKAJ
GJENARIN PRENG DOCI

12639 MALIQ
HASAN SYDKI TOPTANI

3496 FAZLLI
SKENDERI

E
BASHKI

M ADRI

BUKURIJE ISMAIL MAZELLI
NURI ISMAIL HADRI

FAZLLI ISMAIL ADRI
ZAIM ISMAIL HADRI

RABIHAN ISMAIL JACELLI

NEVREZ ISMAIL GOROVECI

RRUZHDI ISMAIL ADRI
ISMETE ISMAIL ÇELA

9056 ZENEL
ADILE IMER BASHA
AJSHE IMER ZENELHASA

ISMETE IMER NASUFI
ZENEL IMER ZENELHASA

4424 ISUF
FADILE ZEKE
ENVER ZEQIR ZEKE

MEHMET ZEQIR ZEKE
ROZETA ZEQIR DRIZAJ

18 MAHMU
MENDUFKE XHAFER KOÇI

SANIJE SELIM TABAKU
VERUDE SELIM MUÇA
MIMOZA SELIM KOÇI
MYZEJEN SELIM KOÇI
DHURATA SELIM GUVEZ
MARIKA SELIM MERJA

SHKELQIM SELIM KOÇI
RAJMONDA SELIM AHTIJAREVIK

387 AHMET
HYSEN NEZIR DOCI
AHMET NEZIR DOCI
DYLE NEZIR DOCI
ADEM NEZIR DOCI

6636 PETRO
VJOLLCA DHIMOLEKSI

5336 DALIP
HEDIJE FEJZI PLAKA

2864 SHABAN

BESIM MUHAM
ED NARJAKU

ADEM MUHAM
ED NARJAKU

YMER MUHAM
ED NARJAKU

AJET MUHAM
ED NARJAKU

11016 SELMAN
NADIRE VELI KACA

BASHKIM RAMIZ KACA
LULEZIM RAMIZ KACA
EDUARD RAMIZ KACA
ERMIRA RAMIZ KACA

2151 ISLAM
HAJRIJE LACEJ

VJOLLCA SHYQYRI TAFILICA
MAJLINDA SHYQYRIHAXHIREXHA

7145 THANAS
IFI KOCO JONUZI

1721 RUSHIT
HEKTOR RIZA KACELI
JOLANDA RIZA VOKOPOLA

RUSHIT RIZA KACELI
15311 PJETER

TONE KIRI
ANGJELINA KOL KIRI (VUKAJ)

FRANCESKA CAN SHALA
5200 BAXHUL

HAVA HYSENAJ
VIOLETA LIMAN TAFARUCI

DHURATA LIMAN HYSENAJ
GEZIM LIMAN HYSENAJ

8251 JANAQ
ANA BUDO

THANAS JORGJI BUDO
LUDMILLA JORGJI PERICI

ILIA JORGJI BUDO
1127 IDRIZ

ZATIE RAMIZ RESTELICA

KUJTIM KURTISH RESTELICA

FERIT KURTISH RESTELICA

XHEVRIJE KURTISH SAHITAJ

SHPRESA KURTISH KORDHAKU

10337 PRENG
PRENE PASHK TOSKU
DAVE PASHK RRIKA

DRANE PASHK BIBA
NDUE PASHK TOSKU

3843 RAPUSH
16531 THOMA

MARIA AGATHO
KLI XHITOMI

ARSINO AGATHO
KLI XHITOMI

DHIMITRA AGATHO
KLI ZAHARIA

8148

QIRANA LLAMBR
O DHIMOJANI

HRISTO(Kr
isto) MIHAL DHIMOJANI

HARILLO MIHAL DHIMOJANI

EFTIQIO MIHAL DHIMOJANI

JANULLA MIHAL ZOTO
6763

LILI ZEF NDOCI
AGETINA ZEF PRELA

4176
        BEDRI MEHME DEMNERI

SADIK MEHME DEMNERI
SHEFKI MEHME DEMNERI

LULZIM MEHME DEMNERI

1386

FATME AHMETLLI

MASLLEM SELAMI AHMETLLI

MYSRETE SELAMI BOLLGURI

MUAZES SELAMI AHMETLLI

LAVDERIM
E SELAMI BOLLGURI

ESMA SELAMI HAJDERDHI

NAFIJE SELAMI PAJO

STOLI SELAMI AHMETLLI

MYFTERE
M SELAMI AHMETLLI

1773
LAVDIE PASHO
NAIM SHYQYR PASHO

VALENTIN
A

SHYQYR
I BAKI

NIKOLLA SHYQYR PASKO
4778

DEVIS GURI PANARITI
KOZETA TASI PANARITI
VANGJUS

H GURI PANARITI

3613

KUJTIM BESIM BERHAMAJ

MITAT BESIM BERHAMAJ

PETRIT BESIM BERHAMAJ

3765
SPIRO PAVLLO TAçI
KOCO PAVLLO TAçI
SOTIR PAVLLO TAçI
RUSA PAVLLO STEFANI
FOTO PAVLLO TAçI

591
HETEM MYSLY ZOTO

3614
LUMTURI SHABAN DERVISHI
SABAHAT ZIHNI DERVISHI

927
HAJDIE QAMIL GJYSHJA

2772
HEKTOR HYSENIL DUME
ARBEN HYSENIL DUME

2399
LATIF ISMAIL QAUSHI
MINE ISMAIL REXHAJ

3298

KRESHNIK BILUSH RUSTEMI

ANDON BILUSH RUSTEMI

FILDES BILUSH RUSTEMI(P
ANO)

1925

ADIVIJE MUHAR
REM STAROVA

ELISAVET
A

MUHAR
REM SHTINO

739
Gjyze Sali sulaj
Veli Sali sulaj
Latif Sali sulaj

Besim Sali sulaj
147

MILIA Dhimiter NDRECAJ
NIKOLL NDUE NDRECAJ

ANDREA NDUE NDRECAJ

DONIKA NDUE ZANI
LILJANA NDUE NDRECAJ

407
BURHAN METALI ALITE
HYSEN METALI ALITE

SKENDER METALI ALITE

3623 NUH
SHPRESA OROSHI

3317

LLAMBI NIKO SIMO
EFROSINI NIKO SIMO

FOTO NIKO SIMO

POLIKSENI NIKO SIMO

1393 VANGJEL NIKO SIMO

TEREZINA DEMA

ALFRED XHELAD
IN 

DEMA

GERARDO XHELAD
IN DEMA

1879

SHABAN ADEM THACI
LIMAN ADEM THACI

ILMI ADEM THACI
1408 ZIZE ADEM VATA

RONJE HATLIJA
RESMIJE RIZA RREDHI

QANIE RIZA NURKA
TAFIL RIZA HATLIJA

SHAQE RIZA KOCAQI
AGIM RIZA HATLIJA

2566 RAHIME RIZA HATLIJE

SEZAR VELI MALILE
SKENDER VELI MALILE

1737 PARIME VELI MALILE

LIRI KOCIBELLI

FERIDAN VASFI KOCIBELLI

SALI VASFI KOCIBELLI

FATOS VASFI KOCIBELLI

1403 GJERGJI VASFI KOCIBELLI

NIKOLLA MINELL JORGONI
PETRAQ MINELL JORGONI
PAVLO MINELL JORGONI

167 ROBERTA MINELL JORGONI

BUKURIE LUTFI ABAZI
ARMAND MEZAN ABAZI

MARSILDA MEZAN ABAZI

HERGYS MEZAN ABAZI

1287 ADELAJDE MEZAN ABAZI

HATIJE SHAQIR AHMETAG
A

629 TIDITA SHYQYR
I

AHMETAG
A

SHANE arshi HYSAJ
LAURETA QERIM HYSI
ADRATIK QERIM HYSI
RODANE QERIM HYSI
FLORETA QERIM HYSI
MARSELA QERIM HYSI
VOJSAVA QERIM HYSI

913 ELVIRA QERIM DEMIRAJ

FATIME SHERIF KOÇI
LILJANA ZEQIR DACI
KUJTIM ZEQIR KOÇI
HANIFE ZEQIR KOÇI
HASAN ZEQIR KOÇI
ISMET ZEQIR KOÇI

1988 GEZIM ZEQIR KOÇI

ANDON KOLI KNEZI
PJETER KOLI KNEZI

1080

AISHE QERESHNIK
U

BRUNO IHASAN QERESHNIK
U

ADRIANO IHASAN QERESHNIK
U

HAMIDE IHASAN CAMI
EDA IHASAN XHOXHI

189
BEGLIE LLOSHI

LIME KAPLLA HASA
LEME KAPLLA BICAKU

RESMIE KAPLLA BICAKU
SOFIE KAPLLA BICAKU
SHIRE KAPLLA BICAKU
ILMI KAPLLA BICAKU

2281
GEZIME ALIKO
AJRIE SHYQYR CITANI

STILJANO SHYQYR ALIKO
FJORDIAN SHYQYR ALIKO
REKARDO SHYQYR ALIKO

317
DRITA KRUJA

SPARTAK KRUJA
1216

1930
YZEIR HABIL GJONI

TOMOR HABIL GJONI
TRENDELI

NA HABIL GJONI

12478
MINERE ZIJA URUçI
BLEDAR REUF URUçI
GENTIAN REUF URUçI

17103
ALMA ALI FRASHERI

ARGJEND ALI FORTUZI

17516
QEMAL EMIN PETRITI

PETRIT EMIN PETRITI

KOCI EMIN PETRITI
ESMA EMIN PETRITI
LIRI EMIN PETRITI

YLLSON EMIN PETRITI
13409

SHPRESA MBROJA
GRAMOZ NIKOLL MBROJA

TEUTA NIKOLL MATUA
DONIKA NIKOLL MBROJA

8243

LUIZA KAPSHTICA

NINFA KAPSHTICA

LEK KAPSHTICA

13388
PESHQESH

E DACI

BURIM DACI
EDLIRA DACI

10902

SABAHET SELAMI DELIALLISI

GENTIANA SELAMI DELIALLISI

1050
DEJE KULLA
VAJE REXHEP KULLA

FIQERETE REXHEP KULLA
IMER REXHEP KULLA

KUJTIM REXHEP KULLA
NURIJE REXHEP KULLA

234

SADUSH ABDULL
A HOXHA

FEMI ABDULL
A HOXHA

KARAFIL ABDULL
A HOXHA

8716
VERE LEKA

MANUELA LEKA
EMILJANO LEKA

RAFAEL LEKA
4448

MIMOZA RAGIP META
VALDETE RAGIP META

2507
HEKURAN QERIM DELIAJ

10050
GENCI RAMI FETO

VALBONA RAMI FETO
FERDINAN

T RAMI FETO

7872

9852

BITIJE KAJMAK BARDHOLL
ARI

NEXHMIJE KAJMAK BARDHOLL
ARI

9734
HYRIE XHULI

ANASTASI
OS FLAMUR XHULI

SHLIRIMT
AR FLAMUR XHULI

RAJMOND
A FLAMUR XHAFA

9108
SADIJE ALETI
NAZIRE ZEQIR ALETI
FAHRIJE ZEQIR ALETI

GANI ZEQIR ALETI
SABRI ZEQIR ALETI
BEHIJE ZEQIR ALETI

FIFE ZEQIR ALETI
8335

PASHKE NIKOLL MOLI
MARE NDUE MOLI
GJIN NDUE MOLI
LIZE NDUE MOLI

PRENDA NDUE MOLI
BARDHOK NDUE MOLI

8803
DRITA SELAMI KAPE

BJANKA DEMIRA
LI KOTORI

LYTFIJE DEMIRA
LI KAPE

SPIRO(SYR
JA)

DEMIRA
LI KAPE

7381
LEZE RROK SYKU
NDUE RROK METAJ
DED RROK METAJ
NOC RROK METAJ

8597
REFO MUHO XHUFAJ
LATO MUHO XHUFAJ

MANUSHA
QE MUHO XHUFAJ

SAFET MUHO XHUFAJ
QEBIR MUHO XHUFAJ

7837
AGRON SELIM KERLUKU

OLIMBIA SELIM LANI
LEJLA SELIM MUHJA

8438
KUJTIM ENVER PACRAMI
ARDJAN ENVER PACRAMI

7466
FILE NUSH MAKA

PJETER GJON MAKA
KOLE GJON MAKA
EJLL GJON MAKA

ANGJELIN
A GJON MAKA(MAT

JA)
GENC GJON MAKA

ARBEN GJON MAKA
5048

BARDHOK ZEF CARA
GJELINE ZEF NDRECA

GJOVALIN
E ZEF CARA

AGE ZEF GJIKA
NIKOLL ZEF CARA
TONE ZEF CARA
LEZE ZEF LLESHI

6890
SEJDIE ADEM BALLICI

XHEVAIRE ADEM BALLICI

XHANE ADEM BALLICI
SERVETE ADEM BALLICI

7938
GJIN Dode AHMATAJ

PREKE Dode AHMATAJ
9605

ZENUN ALI NEZAJ
5343

VIOLETA KICO QERIMI
TEUTA TEODOR QERIMI

MANJOLA TEODOR QERIMI
9079

SHADIJE ÇELA
ZELIHA RABIJA
ALBERT ÇELA
ENTELA ÇELA

8902
GANI MEHME BIZARI

VJOLLCA MEHME MEMOCI
BESIM MEHME BIZARI
NAZMI MEHME BIZARI
ABAZ MEHME BIZARI

KAPLLAN MEHME BIZARI

SADIK MEHME BIZARI

7638
NURIHAN NEXHIP KULLA

7380 CAK
PASHKO PJETER LUKA
SHAQE PJETER TOLI
PREK PJETER LUKA
FILE PJETER METAJ

8333 HAXHI
SHERIF BRAHIM VUÇAJ
ISLAM BRAHIM VUÇAJ

SABRIJE BRAHIM BAJRAKUR
TAJ

NAZMIJE BRAHIM BAJRAKUR
TAJ

AGIME BRAHIM TURMETAJ

LIFE BRAHIM BERCAJ
726 CACO

PLEURAT TEKI CACO

VIRGJINES
HA TEKI STAROVA

7380
PASHKO PJETER LUKA
SHAQE PJETER TOLI
PREK PJETER LUKA
FILE PJETER METAJ

5403

RUDOLF Llesh MARASHI(V
ATA)

ALBINA Llesh PREVIZI
REGJINA LLESH PISTULI

5326
VEZIKO DURO YMERI

SEME DURO SKENDERI
NERENXE DURO KULLA

SOSE DURO BICI
SELIME DURO ZENELI

NAXHIJE DURO FEZULLAI
SELAJDIN DURO DURO
SAFETKE DURO KULLA
FATBARD

H DURO YMERI

HALIT DURO YMERI

ULSI NEKI BICI
2297 VELI

SHEJE HAJDAR HAKA
KUJTIM BAJRAM HAKA

ISA BAJRAM HAKA
FLUTURA BAJRAM BARXHA

LUAN BAJRAM HAKA
XHEMAL BAJRAM HAKA

NEXHMIJE BAJRAM GJOSHI
FATIME BAJRAM HASANAJ

VELI BAJRAM HAKA
SANIJE BAJRAM GOPI

289 FOTO

LIKA MIHO NIKDHIMA

VALENTIN
A QENDRO SERJANI

KOCO QENDRO NIKDHIMA

FOTO QENDRO NIKDHIMA
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Programme: Sustainable Regional and Economic Development,
Employment Promotion and VET

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) is a federal enterprise that
supports the German Government in achieving its objectives in the field of international cooper-ation for
sustainable development.

A. Project Background
Within the context of bilateral development cooperation, the Republic of Albania and the Federal Republic
of Germany agreed on the joint implementation of the “Sustainable Economic and Regional Development,
Employment Promotion and Vocational Education and Training” program (short: ProSEED) in 2016. The
overarching aim is to improve the employment situation of the workforce and self-employed, particularly
of skilled youth, in the Albanian labor market.

The program currently runs from 01/2017 until 03/2022 and has five components: (i) Technical and
Vocational Education and Training (TVET), (ii) Promotion of micro, small and medium-sized enter-prises
(MSMEs), (iii) Social participation of youth and minorities, (iv) Strategies and frameworks for regional
development, economic growth and employment and (v) Promotion of the innovation sys-tem.

In 2018 the European Union (EU) contributed funds under the framework of the Instrument for Pre-
Accession Assistance 2020 for the Competitiveness and Innovation (C&I) Sector. The delegated agree-
ment-based co-financing extended the program by including measures to encourage innova-tive start-
ups and to strengthening a corresponding environment (ecosystem) for start-ups and grow-ing compa-
nies. As such, a fifth component (see above) was added to the ProSEED program.

One line of intervention within this component delivers advanced capacity development to innovative
start-ups (including those owned and/or led by women). Start-ups at different levels of their devel-
opment are selected upon their innovation and competitiveness potential in a competitive procedure. They
will be supported on innovation management and in the field of advanced entrepreneurial skills. Further-
more, they will receive mentoring support for developing their product ideas and scaling-up. For this line
of intervention, the position of an Advisor – Start-up promotion is hereby advertised.

GIZ Office Albania seeks the following staff: Advisor – start-up promotion

The advisor – start-up promotion performs the following tasks:

B. Tasks
Capacity development interventions for Start-ups
• Coordinates and accompanies the implementation of capacity development interventions for start-ups in
the field of innovation management and advanced entrepreneurship support
• Supports the elaboration/definition of selection criteria for start-ups and supports/accompa-nies the
selection process for start-ups for various training modules
• Develops a strategy for the support of women-led start-ups and respective support programmes;
coordinates capacity development interventions and support structures/institutions
for women-led start-ups
• Based on identified capacity development needs of start-ups: sub-contracts and coordinates
external experts on specific Capacity Development / training issues

Networking
• Networks actively on behalf of GIZ in the relevant community and brings new expertise,
ideas and trends to the project
• Communicates and channels local interests and aspirations and exchanges ideas and information
for the benefit of the project
• Stays in exchange with relevant training and support programmes/interventions from other
stakeholders and institutions
• Assists the team leader in establishing and increasing the project’s visibility among stakeholders
of the start-up community and beyond

Others
• Supports program activities according to project goals, operational planning and agreements
with the partner structures. This implies contributing to planning & budgeting, implementation
and monitoring of activities
• Accompanies the financial and administrative issues regarding the assigned intervention
areas in close coordination with the contract manager of the component.
• Supports the preparation of appropriate input to the various project reports/publications including
annual reports in line with EU/GIZ requirements; contributes to other reports as required
• Assists in improving the project’s knowledge management system and tapping into other
knowledge management systems

C. Required qualifications, competences and experience:
• Education/training: University qualification, e.g. in IT, Engineering, Business Administration,
Political Science, International Relations, or equivalent
• General professional experience: at least 5 years of professional experience in developing
start-up ecosystems, working in a start-up or participating in a start-up program with a
strong focus on innovation and (digital) transformation
• Languages: Fluent in Albanian, excellent business language skills in English required
• Specific professional experience: Proven experience in developing innovation ecosystems,
experience in private sector development, active member of the Albanian ‘start-up scene’,
experience in the facilitation and creation of networks, applied knowledge in the field of project
management

Contract conditions:
. Full-time employment
. Project office in Tirana
. Assigment period: until 30.09.2021

Please forward your application until 25th of December 2018 to GIZ Office Albania by E-Mail: giz-
albanien-hr@giz.de including the following information: Application letter, CV in English (Eu-ropass
format), references.
Only short-listed candidates will be contacted for interviews. Short-listed candidates might be asked to
bring certified copies of their diplomas and work certificates.

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

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA KUSHTETUESE
KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT

SHPALLJE VENDI VAKANT
Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin
kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe vendimin e Kuvendit nr. 92/2017
“Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të
Posaçëm të Apelimit”, i ndryshuar me vendimin nr.101 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e
Kuvendit nr. 92/2017 Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të
personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit” shpall 1 (një) vend vakant për “Drejtor” në Drejtorinë
Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse.

KËRKESAT E POSAÇME TË POZICIONIT:
a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” për Ekonomi.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në nivel drejtues e menaxherial.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME:
· Kandidatët duhet të sigurohen se plotësojnë kriteret për tu pajisur me Certifikate Sigurie, sipas

Vendimit Këshillit Ministrave nr.188, datë 4.3.2015.
· Kandidatët duhet të kenë aftësi për tu përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në afate kohore

të limituara.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen nga data 12 dhjetor deri më 31 dhjetor 2018 në një nga format
e dhëna më poshtë:

· Paraqitjes së Kërkesës nga aplikanti, së bashku me dokumentet përkatëse, pranë institucionit të KPA-
së, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Nr. 3, Tiranë, nga e Hëna në të Premte, ora: 09:00-
16:00.

· Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës zyrtare pranë institucionit
të KPA-së në adresën: “Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Nr. 3, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet
të kryhet brenda datës 31 dhjetor 2018, i cili duhet të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga
institucioni përkatës postar. KPA-ja do të konfirmojë nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit
përkatës.

· Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentacionin përkatës me anë të postës elektronike nga data
12 dhjetor deri më 31 dhjetor 2018 në adresën info@kpa.al. KPA konfirmon nëpërmjet postës elektronike
marrjen e aplikimit përkatës.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për  të cilin është i interesuar të aplikojë.
Bashkëlidhur me kërkesën, kandidati dorëzon 1 kopje të dokumenteve të mëposhtme:

1. Jetëshkrim profesional në gjuhën shqipe, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare
dhe adresën postare;

2. Kopje të dokumentave (diplomë, letërnjoftimi (ID), librezë pune) original ose të noterizuar. Diplomat
qe janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për
njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi;

3. Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal;
4. Dëshmi e gjendjes gjyqësore;
5. Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë disiplinore ne fuqi;
6. Vlerësimin e fundit nga Eprori Direkt;
7. Cdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe trajnime, kualifikime,

arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim.

Kandidatët të cilët aplikojnë nëpërmjet postës elektronike, nëse do të vlerësohen që plotësojnë kriteret
ligjore, duhet të paraqesin ditën e intervistës dokumentet origjinale ose të njësuara me origjinalin, që
vërtetojnë kushtet e parashikuara sipas pikave 1-7.
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Kosova do të hapë rrugën për krijimin e ushtrisë së vet. Serbia kërcënon me reagim ushtarak

Kosova do ushtri të
vetën, Serbia kërcënon

Spirale e përshkallëzimit verbal dhe faktik mes Serbisë dhe Kosovës
Kosova që nga nëntori

ka rritur me 100 për
qind tarifat dogan-

ore për importet nga Ser-
bia. Një reagim ky ndaj
pengimit që i bëri Serbia
anëtarësimit të Kosovës në
Interpol pak më parë. Këto
imponime reciproke kri-
jojnë uverturën e një ash-
përsimi kërcënues të
krizës mes serbëve dhe ko-
sovarëve. Ndërsa BE-ja sh-
tyn sërish liberalizimin e
dëshiruar prej kohësh të
vizave për qytetarët e Kos-
ovës, që gjë e ushqen edhe
më shumë zhgënjimin prej
BE-së. Etapa pasuese e për-
shkallëzimit kërcënon tani
më 14 dhjetor. Parlamenti
në Kosovë do të vendosë
hapjen e procesit të theme-
limit të një ushtrie të
vetën. Më keq nuk bëhet.
Aktualisht, politikanët janë
duke bërë fakt të kryer një
zgjidhje afatgjatë të çësh-
tjes së Kosovës, po kjo ësh-
të e ndryshme nga ajo që
mendojnë ndërmjetësuesit
europianë.

ÇFARË KA
NDODHUR?

Pas vitesh të tëra blloki-
mi në një "konflikt të ngr-
irë," për herë të parë më
2018 në arenën ndërko-
mbëtare u diskutua dhe u
bisedua hapur për këmbim
territoresh dhe zhvendosje
kufijsh midis Serbisë dhe
Kosovës, -  një thyerje e
madhe tabush në sistemin
europian të vlerave! Vetë
presidenti serb Aleksandar
Vuçiq dhe kolegu i tij koso-
var Hashim Thaçi, e hapën
këtë temë dhe biseduan për
të. Ideja kryesore është, që
territoret me shumicë pop-
ullsie serbe në Veri t 'i
(ri)jepen Serbisë, kurse ter-
ritoret me shumicë sh-
qiptare në Jug të Serbisë t'i
jepen Kosovës.

Askush nuk flet më zyr-
tarisht për këtë lloj
zgjidhjeje, pas një grindje-
je të ndodhur gjatë një taki-
mi të zhvilluar në Bruksel
në verë, nga i cili presiden-
ti serb u largua me
zemërim, për të dalë disa
ditë më vonë përpara popu-
llsisë serbe në Veri të Kos-
ovës, e për ta përbetuar atë
ndaj kursit të njohur prej
kohësh: Kosova është Ser-
bi. Asnjë gjurmë për kom-
promis nuk duket. Ndërsa
në Kosovë presidenti
Thaçi, u kritikua ashpër
nga qeveria për planet e tij
të ndarjes. Kryeministri
Ramush Haradinaj, me të
cilin Thaçi ka qenë bash-
këluftëtar në luftën e Kos-
ovës, mobilizoi politikën
dhe publikun kundër këm-
bimit të territoreve.

Por, me gjithë paralajmë-
rimet e shumta nga politi-
ka europiane, kryesisht nga
Gjermania, për të mos ven-

dosur kufij etnikë, tema
nuk është hequr nga tavo-
lina. Herë pas here thuhet
se Vuçiç dhe Thaçi, vazh-
dojnë bisedimet. Ndërkohë
ndikimi i BE-së, që drejtoi
për vite me radhë dialogun
midis vendeve, është duke
rënë dukshëm: Për shtetet
e Ballkanit nuk ekzistojnë
më stimujt tërheqës dhe
sigurisht as shumë poten-
cial kërcënues: Perspektiva
e pranimit të Serbisë, që në
fillim të vitit u tha jo fort e
qartë për vitin 2025, nuk
përmendet sot prej askujt
në Bruksel me ndonjë datë
konkrete. Edhe në Kosovë,
e cila nuk është njohur
ende si shtet i pavarur nga
pesë vende anëtare të BE-
së, nuk ndihet më euforia e
dikurshme për BE-në, pas
shtyrjes për të disatën herë
të liberalizimit të vizave,
megjithëse vendi i ka plotë-
suar kushtet. Kështu popu-
llsia kosovare mbetet e vet-
mja në rajon, që vazhdon të
mos lejohet të udhëtojë e
lirë "për në Europë".

ZHGËNJIMI I
KOSOVARËVE

Zhgënjimi i kosovarëve
është shumë i madh. Të
gjithë kosovarët kanë famil-
jarë në Gjermani, ose në
ndonjë vend tjetër të BE-së.
Kosova jeton prej lëvizjeve
midis këtyre dy botëve.
Rrugëzgjidhja e vetme ësh-
të një pasaportë, që sigu-
ron lirinë e udhëtimit. Këtë
pasaportë e ka fqinji jugor,
Shqipëria. Kryeministri sh-
qiptar Edi Rama, u pati
premtuar hapur koso-
varëve se do t'u japë pasa-
portën shqiptare, nëse BE

refuzon sërish liberaliz-
imin e sistemit të vizave.
Koha për këtë ka ardhur.

Edhe diçka tjetër i ofron
Shqipëria fqinjit verior:
lidhjet ekonomike. Me këtë
Shqipëria bëhet një alter-
nativë e fortë ndaj Serbisë,
prej së cilës Kosova ka qenë
deri tani e varur ekonomik-
isht. Por, kur Serbia pengoi
Kosovën të bëhet anëtare e
Interpolit,  Kosova men-
jëherë rriti tarifat doganore
mbi mallrat serbe, duke
paralizuar thuajse krejtë-
sisht importet. Pavarësisht
nga thirrjet dhe paralajmë-
rimet e ndërmjetësuesve
dhe ekspertëve ndërko-
mbëtarë, qeveria kosovare
vazhdon të këmbëngulë në
vendimin e saj, duke prerë
kështu linjat më të rëndë-

sishme të tregtisë nga Ser-
bia. Boshllëkun e krijuar e
plotëson tani Shqipëria.

Pak ditë pas fillimit të
konfliktit doganor, në qyte-
tin kosovar të Pejës u zhvil-
lua një takim që tërhoqi vë-
mendjen: Më 26 nëntor
qeveria e Kosovës dhe e Sh-
qipërisë u takuan nën mo-
ton: një popull, një gjuhë,
një ëndërr. Të dy kabinetet
qeveritare ranë dakord për
synimet e përbashkëta dhe
me ndikim të gjerë në fush-
ën politike, ekonomike dhe
kulturore: Së bashku në ra-
jon dhe drejt Europës, me
dy koka, por me një zë, ish-
te mesazhi i qartë dhe pa-
tetik i takimit, që politi-
kanët e manifestuan me
një fotografi në grup, duke
bërë simbolin e shqiponjës

dykrenare shqiptare. Një
simbol i urryer ky në Ser-
bi.

Ky solidaritet me Sh-
qipërinë do të thotë një di-
namikë e re në rajon: Koso-
va tani do të bëhet e pavar-
ur nga Serbia jo vetëm poli-
tikisht, por edhe ekonomik-
isht. Ata që vuajnë janë ser-
bët e Kosovës veriore, që
janë shkëputur nga Serbia,
por refuzojnë edhe futjen në
strukturat kosovare.
Kufijtë etnikë brenda Kos-
ovës janë thelluar.

INTERESAT E
RUSËVE DHE TË
AMERIKANËVE

Nuk përjashtohet
mundësia që zhvillimet e
javëve të fundit të çojnë në
ndarjen faktike të Kosovës,
dhe në afat të gjatë krijimin
e një federate të pjesës së
mbetur të Kosovës, me Sh-
qipërinë. Analistët dhe
politikanët e rajonit janë
duke luajtur tashmë me
këtë skenar.

Një përfytyrim trauma-
tik ky për serbët. "Shtëpia
e varfër Kosovë" ndonëse
ekonomikisht nuk ka ndon-
jë domethënie të madhe
për Serbinë, rëndësia e saj
është e argumentuar më
shumë në mënyrë emotive
se sa racionale, duke e
ankoruar fort Fushë Kos-
ovën në memorjen kolek-
tive të serbëve si
bërthamën historike të Ser-
bisë.

Edhe vringëllimat e
shpatave i përshtaten kësaj
perspektive: Serbia
kërcënon me luftë, nëse Ko-
sova do të vendosë të
premten krijimin e një ush-

ALEATET
AMERIKANE
Ambasadori i
SHBA-së, ndryshe
nga përfaqësuesit
e tjerë të NATO-s,
është shprehur
tashmë pozitivisht
për krijimin e
ushtrisë. Një
qëndrim disi më të
rezervuar ka
shprehur Sekretari
i Përgjithshëm i
NATO-s Jens
Stoltenberg.

ZHGENJIMI
Zhgënjimi i
kosovarëve është
shumë i madh. Të
gjithë kosovarët
kanë familjarë në
Gjermani, ose në
ndonjë vend tjetër të
BE-së. Kosova
jeton prej lëvizjeve
midis këtyre dy
botëve.
Rrugëzgjidhja e
vetme është një
pasaportë, që
siguron lirinë e
udhëtimit. Këtë
pasaportë e ka
fqinji jugor,
Shqipëria.

trie të vetën dhe do të dër-
gojë trupa në veri. Edhe
nëse në Kosovë janë dis-
lokuar katër mijë ushtarë
ndërkombëtarë të KFOR-it,
që duhet të sigurojnë
kufijtë dhe paqen, nuk për-
jashtohet mundësia e një
aksioni të Serbisë për
mbrojtjen e popullsisë ser-
be në veri.  Kështu të pak-
tën kërcënon kryeministr-
ja serbe, Ana Brnabic:
"Unë shpresoj, që ne asn-
jëherë të mos na duhet të
mobilizojmë ushtrinë", for-
mulon ajo me vetëdije në
mënyrë evazive. Kështu do
të realizohej faktikisht
spostimi i kufijve, sikurse
janë duke diskutuar poli-
tikisht Vuçiç dhe Thaçi.

Ndonjë përshkallëzim
tjetër ushtarak i situatës ka
pak gjasa që të ndodhë,
sepse Kosova ndodhet nën
mbrojtjen direkte të
Amerikës, duke pasur me
Bondsteel-in një nga bazat
më të mëdha amerikane jas-
htë SHBA-së. Ambasadori i
SHBA-së, ndryshe nga për-
faqësuesit e tjerë të NATO-
s, është shprehur tashmë
pozitivisht për krijimin e
ushtrisë. Një qëndrim disi
më të rezervuar ka shpre-
hur Sekretari i Përgjiths-
hëm i NATO-s Jens Stolten-
berg. Themelimin e ush-
trisë ai do ta marrë si shkas
për të rishqyrtuar an-
gazhimin e NATO-s në këtë
vend. Më alarmuese tingël-
lojnë tonet nga Moska, si-
pas së cilës: Krijimi i një
ushtrie kosovare mund "të
kishte pasoja të rënda jo
vetëm për popullsinë serbe
në rajon, por edhe për sig-
urinë në mbarë Ballkanin."

INTERESAT NDERKOMBETARE

Nuk përjashtohet mundësia që zhvillimet
e javëve të fundit të çojnë në ndarjen

faktike të Kosovës, dhe në afat të gjatë
krijimin e një federate të pjesës së

mbetur të Kosovës, me Shqipërinë.
Analistët dhe politikanët e rajonit janë

duke luajtur tashmë me këtë skenar.
Një përfytyrim traumatik ky për serbët.

"Shtëpia e varfër Kosovë" ndonëse
ekonomikisht nuk ka ndonjë domethënie

të madhe për Serbinë, rëndësia e saj
është e argumentuar më shumë në

mënyrë emotive se sa racionale, duke e
ankoruar fort Fushë Kosovën në

memorjen kolektive të serbëve si
bërthamën historike të Serbisë.

“
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16-vjeçarja me origjinë nga
Çamëria mban trofeun e
më të bukurës në Sh-

qipëri. Alba Bajrami ndan me
ne emocionet e përjetuara kur
u përzgjodh si "Miss Shqipëria
2018", përfshirjen në botën e
ekranit, setet nudo, sekretin e
linjave perfekte, si dhe vlerë-
simit që i bëjnë të bukurës në
Shqipëri. Edhe pse në moshë
fare të vogël, bukuroshja po-
hon se kurora mund të jetë një
mënyrë që do i hapte rrugën
për t'ju futur modelingut, pa-
sionit të saj megjithëse pohon
se ëndrra më e madhe që ka
është të studioj arkitekturë. Sa
i përket seteve nudo Alba
thotë se nuk do pozonte kur-
rë. Ajo që do mbaj mend pub-
liku nga Bajrami është pady-
shim talenti i saj për skulpturë
dhe mirësia që e karakterizon-
te duke sjellë në kompeticion-
in e bukurisë një frymë bash-
këpunimi të këndshme mes
konkurrenteve. Përkufizimi
që Alba i jep lumturisë është
familja e bashkuar si dhe
ngrohtësia që ata i falin. Buku-
roshes i pëlqen televizioni.
Nuk përjashtohet mundësia
që Bajrami të bëhet pjesë e
pasarelave të mëdha duke
qenë se pasioni për to është i
fortë. E bukur në gjithçka! Ne
i urojmë Albës rrugëtim plot
suksese kudo qoftë!

Si i përjetove emocionet eSi i përjetove emocionet eSi i përjetove emocionet eSi i përjetove emocionet eSi i përjetove emocionet e
më të bukurës?më të bukurës?më të bukurës?më të bukurës?më të bukurës?

Emocionet e fitores se
kurorës së vajzës më të bukur
shqiptare vazhdojnë të jenë po
aq të forta si në momentin e
parë kur dëgjova emrin tim të
thuhej nga juria që unë isha
fituesja. E rikujtoj gjithmonë
atë moment kur thanë emrin
tim dhe më pushtojnë emocio-
net.

Momenti më i siklet-Momenti më i siklet-Momenti më i siklet-Momenti më i siklet-Momenti më i siklet-
shëm në pasarelë?shëm në pasarelë?shëm në pasarelë?shëm në pasarelë?shëm në pasarelë?

Nuk para më ndodh të vi-
hem në siklet gjatë kohës që
jam në skenë, por ndodhin

"Miss  Shqipëria  2018" ja  për  çfarë  do të  mbahem mend

Emocionet e kurorës, synoj të
 hyj në botën e televizionit

dhe gabime të vogla për shem-
bull të bësh ndonjë hap gabim
nga emocionet e skenës, më ka
ndodhur vetëm një herë kur
bëra një hap gabim, po e bëra

"Nuk kam ndonjë sekret për linjat
perfekte, është gjenetike"

që të mos dukej si gabim, sepse
asnjë s'e dinte koreografin
tonë.

Ndihej riNdihej riNdihej riNdihej riNdihej rivvvvvaliteti mesaliteti mesaliteti mesaliteti mesaliteti mes
konkurrenteve?konkurrenteve?konkurrenteve?konkurrenteve?konkurrenteve?

Rivaliteti mes vajzave ësh-
të i pranishëm në çdo ko-
mpeticion, sepse çdo vajzë
vjen për të fituar, por tek "Miss
Shqipëria" nuk ishte dhe aq i
ndjeshëm rivaliteti pasi të
gjitha gocat krijuam një mar-
rëdhënie shumë të mirë sho-
qërore me njëra-tjetrën.

Për çfarë do e mbajmëPër çfarë do e mbajmëPër çfarë do e mbajmëPër çfarë do e mbajmëPër çfarë do e mbajmë
mend Albën e "Miss Sh-mend Albën e "Miss Sh-mend Albën e "Miss Sh-mend Albën e "Miss Sh-mend Albën e "Miss Sh-
qipëria 2018"?qipëria 2018"?qipëria 2018"?qipëria 2018"?qipëria 2018"?

Mendoj se diçka që do më
bëj mua të mbahem mend tek
"Miss Shqipëria" është talenti
im për skulpturën dhe gjith-
ashtu është se gjithmonë kam
dashur t'i shoh të gjitha vajzat
të lumtura dhe mundohesha
gjithmonë ti bëja për të qe-
shur kur rrinim me njëra-
tjetrën dhe i kam ndihmuar
me çdo gjë që mundesha dhe

ju kam ndenjur afër për çdo
gjë.

Oferta më e çuditshme qëOferta më e çuditshme qëOferta më e çuditshme qëOferta më e çuditshme qëOferta më e çuditshme që
të kanë ofruar për të dal nëtë kanë ofruar për të dal nëtë kanë ofruar për të dal nëtë kanë ofruar për të dal nëtë kanë ofruar për të dal në
ekran?ekran?ekran?ekran?ekran?

Nuk ka pasur oferta të çu-
ditshme për mua. Kam pasur
vetëm oferta serioze.

E synon televizionin?E synon televizionin?E synon televizionin?E synon televizionin?E synon televizionin?
Bota e televizionit me

pëlqen shumë dhe në të ardh-
men synoj për t'u bërë pjesë
e televizionit.

Pas kompeticionit tëPas kompeticionit tëPas kompeticionit tëPas kompeticionit tëPas kompeticionit të
bukurisë, ku e sheh vetenbukurisë, ku e sheh vetenbukurisë, ku e sheh vetenbukurisë, ku e sheh vetenbukurisë, ku e sheh veten
Alba?Alba?Alba?Alba?Alba?

E shoh veten me shkollën
që gjithmonë kam dashur, ar-
kitekturën, gjithashtu, dhe
në botën e modelingut që ka
qenë ëndërr që kur kam qenë
e vogël.

Do i pranoje setet nudo?Do i pranoje setet nudo?Do i pranoje setet nudo?Do i pranoje setet nudo?Do i pranoje setet nudo?
Jo, pasi nuk ndjehem rehat

për të bërë sete nudo.
SekrSekrSekrSekrSekreti i linjaeti i linjaeti i linjaeti i linjaeti i linjavvvvve pere pere pere pere per-----

fekte?fekte?fekte?fekte?fekte?
Nuk kam ndonjë sekret

pasi tek unë është gjenetike,
mund të ha çfarë të dua dhe
përsëri ngelem kështu siç jam.

Egla Xhemali

AAAAAvvvvventura më e rentura më e rentura më e rentura më e rentura më e rrrrrreeeeezik-zik-zik-zik-zik-
shme?shme?shme?shme?shme?

Deri tani nuk kam pasur
asnjë aventurë të rrezik-
shme. Deri më sot kam pasur
një jetë mjaft të qetë, por si
dihet çfarë të sjell jeta.

Sa vlerësohet e bukuraSa vlerësohet e bukuraSa vlerësohet e bukuraSa vlerësohet e bukuraSa vlerësohet e bukura
në Shqipëri?në Shqipëri?në Shqipëri?në Shqipëri?në Shqipëri?

Sipas mendimit tim dhe
mesa kam parë jo shumë ko-
mpeticione të rralla ka si
për shembull familja e De-
liart që vlerësojnë bukurinë
e vajzave kurse të tjerët
rreth e rrotull nuk duan
t'ia dinë shumë. Sado e
bukur të jesh presin që të
gabosh që të bëhet lajm.

P ë rP ë rP ë rP ë rP ë rk u f i z i m i  q ë  d o  ik u f i z i m i  q ë  d o  ik u f i z i m i  q ë  d o  ik u f i z i m i  q ë  d o  ik u f i z i m i  q ë  d o  i
jepje lumturisë?jepje lumturisë?jepje lumturisë?jepje lumturisë?jepje lumturisë?

Së pari, lumturia është
kur sheh familjen të bash-
kuar dhe kur ndjenë
ngrohtësinë dhe dashurinë
që ajo të dhuron, por lum-
turi është dhe kur sheh
dikë që kalon çaste të
bukura ose kur dikush ar-
rin diçka që është për-
pjekur aq shumë.

SPECIALE

Alba
Bajrami:
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Adelina Tahiri mes luksit, këngëtarja
poston foto nga dhoma e gjumit

Pas lindjes së djalit, jeta e
Adelina Tahirit dhe part-

nerit të saj ka ndryshuar. Të
dy shihen prindër shumë të
lumtur, e momente emo-
cionuese shpesh i ndajnë edhe
me ndjekësit në rrjetet so-
ciale. Së fundmi, këngëtarja
shqiptare ka vendosur që ta
ndajë me ndjekësit në "Insta-
gram" pak nga dhoma e saj e
gjumit në të cilin shihet edhe
krevati i bebes. Fillimet e para
të lidhjes së saj me milionerin
që tashmë e ka burrë ishin jo
edhe të lehta për Adelinën
pasi mori kritika shkak se ai
është më i vjetër, por ky fakt
nuk po e pengon çiftin ta
shijojë martesën.

Klea dhe Elgiti paralajmërojnë fansat,
zbuloni çfarë po ndodh me artistët

Moderatorja e njohur shqiptare Klea Huta ka publikuar në rrjete
sociale një video, në të cilën tregon se së shpejti do të sjellë një

projekt me partnerin e saj Elgit Doda. Në këtë video çifti shfaqet në poza
sensuale dhe romantike me njëri-tjetrin, ndërkohë që Klea ka shkruar: "A
jeni gati?? I'm so excited... Mezi presss",-përfundon bukuroshja. Nuk dihet
ende se çfarë po përgatisin dy artistët e njohur, të cilët janë edhe një nga
çiftet më të dashur të show bizz-it shqiptar.

Klaudia Pepa vijon me deklarata,
mësoni kujt i thotë: "Dashuria ime"

Është një
nga

balerinat më
të njohura në
vendin tonë,
e cila aktual-
isht e vijon
karrierën e
saj në Itali.
Por vetëm
pak ditë më
parë balerina
Klaudia Pepa
ka qenë,
gjithashtu,
moderatore e
edicionit të
20-të të
festivalit
"Kënga
Magjike".
Gjatë ditës së
djeshme ajo
ka publikuar
një foto duke
kujtuar kohët e kaluara në këtë festival. Në këtë imazh ajo ka pozuar me
motrën e saj Pamela Pepa duke u dukur të dyja tejet elegante dhe në
formë. "Dashuria ime",-shkruan Klaudia në rrjetin social "Instagram".

Pas deklaratave të bujshme, ja ku
ndodhet Fjolla Morina

Në një mënyrë apo tjetër, ajo gjithmonë merr vëmendjen e shtypit rozë.
Bëhet fjalë për Fjolla Morinën, e cila së fundmi ka përfunduar në spital,

nga ku dhe ka publikuar pamje teksa po bën serum, por që se çfarë ka
ndodhur më shumë me të nuk ka treguar. "Smut veç për pak", ka shkruar ajo
në videon e publikuar në 'Instagram'. Dy javë më parë emri i saj u lakua
shumë në media për deklaratat e lëshuara tek "Shiko kush Luan", duke thënë
se Adelina Ismaili është femra, e cila ka më së shumti operacione në estradë,
ndërsa për Nora Istrefin ajo tha se kopjon shumë, ndërsa sa i përket Tunës ajo
tha se është këngëtarja e cila ka bërë lëmsh gjithë estradën me thashethemet
e saj. Madje Fjolla u shpreh se Tuna duhet të heqë dorë nga muzika!
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AAAAAGJENCIA E LEGALIZIMIT DHE INTEGRIMIT GJENCIA E LEGALIZIMIT DHE INTEGRIMIT GJENCIA E LEGALIZIMIT DHE INTEGRIMIT GJENCIA E LEGALIZIMIT DHE INTEGRIMIT GJENCIA E LEGALIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONTE ZONTE ZONTE ZONTE ZONAAAAAVE/NDERVE/NDERVE/NDERVE/NDERVE/NDERTIMEVE INFORMALETIMEVE INFORMALETIMEVE INFORMALETIMEVE INFORMALETIMEVE INFORMALE
LISTLISTLISTLISTLISTA EMERA EMERA EMERA EMERA EMERORE E SUBJEKTEVE QE PREKEN NGA NDERORE E SUBJEKTEVE QE PREKEN NGA NDERORE E SUBJEKTEVE QE PREKEN NGA NDERORE E SUBJEKTEVE QE PREKEN NGA NDERORE E SUBJEKTEVE QE PREKEN NGA NDERTIMET INFORMALE TIMET INFORMALE TIMET INFORMALE TIMET INFORMALE TIMET INFORMALE TE KUTE KUTE KUTE KUTE KUALIFIKUALIFIKUALIFIKUALIFIKUALIFIKUARA,ARA,ARA,ARA,ARA, MASA DHE  MASA DHE  MASA DHE  MASA DHE  MASA DHE VLERA E SHPERBLIMITVLERA E SHPERBLIMITVLERA E SHPERBLIMITVLERA E SHPERBLIMITVLERA E SHPERBLIMIT

Qeveria miraton vendimin për kompensimin financiar të atyre që u janë zënë tokat nga "informalët"

Emrat e pronarëve, si ndahen 6 milionë euro
ALUIZNI publikon listën e përfituesve në Tiranë, Elbasan, Vlorë, etj
Këshilli i Ministrave ka miratuar pardje vendimin

për kompensimin financiar të pronarëve të pa
surive të paluajtshme, pronë private, për sipër-

faqet takuese, të zëna nga ndërtimet informale në drej-
toritë e ALUIZNI-t: Tiranë Veri, Elbasan, Tiranë Jug,
Tiranë Shtesat, Vlorë, Durrës, Tiranë Rurale, Sarandë,

Shkodër, Lezhë, Fshatra Turistikë dhe Kamzë Vorë. Dje,
ALUIZNI bëri publik emrat e përfituesve.

Masa e kompensimit është 59 975,25 m² dhe vlera e
përgjithshme e kompensimit financiar është 801 927
925,69 lekë. Për kompensimin financiar të pronarëve të
pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga

ndërtimet pa leje shuma e kompensimit financiar vihet
në dispozicion nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, pas
miratimit nga kreditori. Gjithashtu, për një sërë par-
celash, shuma e kompensimit financiar vihet në dispozi-
cion nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, pas zgjidhjes
në rrugë gjyqësore të shkakut të kufizimit.

1 3 9 10 11 12 15 16 17

1 NADIRE PELLUMBI

2 EMINE PULAJ

3 MERJEM DURDA

4 LIRIJE DAKA

5 GJERAQIN SKENDERAGA

6 IRENA PELLUMBI

7 GENTI PELLUMBI

8 IRIS PELLUMBI

HATMAN KOJELI 9 HAXHI PELLUMBI 434.2 2560 1,111,552.00

MALIQ DOÇI 10 ZENEL BAJRAM DERVISHI 262.8 2560 672,768.00

11 SHQIPONJ
A

KUSI

12 DANJELA KUSI

13 GEZIM KUSI

14 KEJSI KUSI

PELLUMB MAKSUTA
J

QENAM MAKSUTA
J

ERALDO MAKSUTA
J

URAN MAKSUTA
J

EURIAL MAKSUTA
J

AGIM RAMA 16 BARDHYL SYRJA KARALLIU 276.00 4,242 1,170,792.00

1 3 9 10 11 12 15 16 172

ENVER
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QARKU TIRANE, ZONA KADASTRALE  3866, ZVRPP TIRANE

SEFER

15
SHKELQI
M AVDI KOÇAJ 340.4 4242 1,443,976.80

SEFER

PELLUMB

PELLUMB

PELLUMB

QARKU TIRANE, ZONA KADASTRALE  3321, ZVRPP TIRANE

ELEZ

MASAR

QEMAL QAZIM PANE 227 2560 581,120.00

2

TIRANE VERI

QARKU TIRANE ZVRPP TIRANE, ZONA KADASTRALE 2679

ENVER NEZIR KADRIU 229.1 4,242 971,842.20
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17 ARBEN GANI LIKA 44.00 4,242 186,648.00

18 ANILA LLAGAMI

19 AIDA LLAGAMI

20 MIRELA DIMROCI

21 SHKENDIE LLAGAMI

22 MELEQE LLAGAMI

23 QEMAL LLAGAMI

24 DASHURI LLAGAMI

25 DENIS LLAGAMI

26 HELIDON LLAGAMI

27 ETLEVA LLAGAMI

28 BLEDAR LLAGAMI

29 FATBARD
HA

LLAGAMI

30 DIANA DHAMO

31 AFERDITA LLAGAMI

32 QAMIL PANARITI

33 BARDHYL LLAGAMI

34 DYLBERE LLAGAMI

35 BUJANA LLAGAMI

36 DORIAN LLAGAMI

37 MIRANDA NOSI

38 MERITA LLAGAMI

39 KLEJDA LLAGAMI

40 DEA LLAGAMI

41 HAJDIE LLAGAMI

42 VIRIL LLAGAMI

43 DIVIN LLAGAMI

44 MIRADOR LLAGAMI

45 ENIDA LLAGAMI

46 SHQIPE KOVACI
ELTON SHAHIN SHEHU 124.00 4,242 526,008.00

47 YLLI ISUF LULI 117 479 56,043.00

48 ILIR HYSEN DODA 6.9 479 3,305.10

49 ABDULLA HAMIT MYFIU

1 3 9 10 11 12 15 16 17

50 AFERDITA RAMAZAN BASHA

51 AGIM REXHEP BASHA

52 AHMET HAMIT MYFTIU

53 AHMET RAMAZAN BASHA

54 EMINE REXHEP BASHA

55 ENGJELLU
SHE

KOKONOZI

56 EQEREM HAJDAR BASHA

57 FITNETE SHAQIR BASHA

58 GJYLE SEFER BASHA

59 HAMIT KOKONOZI

60 HATIXHE HAMIT KRETANI

61 ISMETE HAMIT MYRTERIZI

62 LAVDIE KOKONOZI

63 LEJLA KOKONOZI

64 LUAN RAMAZAN BASHA

65 LULJETA KOKONOZI

66 LULZIM RAMAZAN BASHA

67 MIMOZA KOKONOZI

68 MUHAMET HAJDAR BASHA

69 NAILE RAMAZAN BASHA

70 QEMAL HAJDAR BASHA

71 RIZA BASHA

72 SADIK HAMIT MYFTIU

73 SHQIPE ZYBER BASHA

74 SKENDER REXHEP BASHA

75 YLBER KOKONOZI

76 BUJAR BEKA

77 FATIME BEKA

78 HASAN BEKA

79 HYSEN BEKA

80 BUJAR BEKA

81 FATIME BEKA

82 HASAN BEKA

2

ALFRED DAJLAN
HABIBA
SI 205 23703 4,859,115.00

RIZA QAMIL HOXHA 382.8 23703 9,073,508.40

EQEREM ADEM SPAHIU

QARKU TIRANE, ZONA KADASTRALE  8110, ZVRPP TIRANE

Të dhënat e Pasurisë së 
Legalizuar

Numri I 
Pronareve 

qe 
kompenso

h en

Kompensimi i Pronarëve

Emër Atësi Mbiem
ër Emër Atësi Mbiemër

Masa e 
kompensi
mit (m²)

Çmimi 
(leke/m²)

Shuma - Vlera e 
kompensimit 

(lek)

QARKU TIRANE, ZONA KADASTRALE  3976, ZVRPP TIRANE
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1 3 9 10 11 12 15 16 17

83 HYSEN BEKA

84 BUJAR BEKA

85 FATIME BEKA

86 HASAN BEKA

87 HYSEN BEKA

88 ASTRIT BARIQ HAXHIU 143.40 29,106 4,173,800.40

89 PETRIT REXHEP ÇUPI 4.80 29,106 139,708.80

BASHKIM TOTA 90 BUKURIE MYSLIM SARAÇ

PAJTIM ALMADHI 91 FATBARD
HA

MYSLIM MITA

SABRI TOTA 92 ILIR SHEFQET KOKONOZI

ZAIM HAMOLLI 93 JAKUP MYSLIM KOKONOZI

94 MYSLIM KOKONOZI

95 SULEJMA
N

MYSLIM KOKONOZI

96 VJOLLCA RAMIZ KOKONOZI

97 ZYRA ZENEL KOLLARI

QARKU TIRANE, ZONA KADASTRALE  8120, ZVRPP TIRANE

PETRAQ REFIK
BEGOL
LI

XHEMAL

1161.4 29106 33,803,708.40

RAMAZAN

XHEMAL

NAIM

2

GANI MALIQ HIDA

30.00 23,703 711,090.00

470.00 23,703 11,140,410.00

Të dhënat e Pasurisë së 
Legalizuar

Numri I 
Pronareve 

qe 
kompenso

h en

Kompensimi i Pronarëve

Emër Atësi
Mbiem
ër Emër Atësi Mbiemër

Masa e 
kompensi
mit (m²)

Çmimi 
(leke/m²)

Shuma - Vlera e 
kompensimit 

(lek)

98 AGIM DAUT TAFALLA

99 ANILA FETA TAFALLA

100 ARBEN XHAVIT TUFA

101 BASHKIM DAUT TAFALLA

102 DHURATA XHAVIT PERJA

103 ERMIRA FERIT OMERI

104 GANIMETE FERIT TOPRRA

105 GEZIM FERIT DULLA

106 ISLAM DAUT TAFALLA

107 JONUZ XHAVIT TUFA

108 RAJMOND
A

FERID DULLA

109 REBI XHAVIT TUFA

110 REXHEP DAUT TAFALLA

1 3 9 10 11 12 15 16 17

111 DALIP IBRAHIM TOPI

112 ENVER IBRAHIM TOPI

113 LIRIFE IBRAHIM (VORPSI) TOPI

114 NAFIJE IBRAHIM TOPI

115 NEXHMIJE IBRAHIM TOPI

116 RAMAZAN IBRAHIM TOPI

117 SEMIHA IBRAHIM TOPI

118 DALIP IBRAHIM TOPI

119 ENVER IBRAHIM TOPI

120 FATIME REXHEP TOPI

121 FATMIR ALI TOPI

122 GEZIM ALI TOPI

123 IFBALE ALI BAKALLI

124 LIRI IBRAHIM TOPI

125 MYRTEZA DALIP TOPI

126 NAFIJE IBRAHIM TOPI

127 NAILE MUSA TOPI

128 NEXHMIJE IBRAHIM TOPI

129 QANIE ALI GJOLEKA

130 RAMAZAN IBRAHIM TOPI

131 SEMIHA IBRAHIM TOPI

132 SHPRESA ALI PESJAKA

133 SKENDER ALI TOPI

2

MIRASH ZEF QOKAJ

244.60 29,106 7,119,327.60

3.10 29,106 90,228.60

NDRICIM RESHIT
SALLAK
U 30.60 29,106 890,643.60

Të dhënat e Pasurisë së 
Legalizuar

Numri I 
Pronareve 

qe 
kompenso

h en

Kompensimi i Pronarëve

Emër Atësi Mbiem
ër Emër Atësi Mbiemër

Masa e 
kompensi
mit (m²)

Çmimi 
(leke/m²)

Shuma - Vlera e 
kompensimit 

(lek)

134 ALBINA SABRI SHASHAJ

135 BERIN SABRI SELENICA

136 GENC HAMDI SULCEBE

137 MIRGJIND SABRI TEFIKU

138 MEHMET ILJAZI

139 SULEJMA
N

ILJAZI

QARKU TIRANE, ZONA KADASTRALE  8140, ZVRPP TIRANE

ILIRJAN AVDI BREGU 70.00 35,199 2,463,930.00

QARKU TIRANE, ZONA KADASTRALE  8170, ZVRPP TIRANE

AGIM SULEJMAN
SHEVRO
JA 347.00 32,878 11,408,666.00

140 BARDHYL MUMAJESI

141 MAKSIM MUJAMESI

142 MUBAREQ MUMAJESI

1 3 9 10 11 12 15 16 17

143 BAJRAM MUMAJESI

144 NAILE MUMAJESI

145 MIRTAN MUJAMESI

146 MILUKA MUMAJESI

147 EDMOND MUMAJESI

148 BUKURITE MOSHO

149 ELVITE VOGLI

150 BASHKIM ARBANA

151 ISLAM ARBANA

152 MAKBULE HAXHI HUTA

153 MIMOZA QEMAL HUTA(BEQIRI)

154 ORNELA QEMAL HUTA(ORGOCK
A)

155 YLLI QEMAL HUTA

156 AISHE TORA

157 FERID KERÇANI

158 HYSNI KERÇANI

159 LUMTURI MUÇA

160 QEFSERE AGO

161 SHABAN KERÇANI
FIQIRI LUTFI

TRUSHIL
LA

21 31270 656,670.00

26.4 31270 825,528.00

Çmimi 
(leke/m²)

Shuma - Vlera e 
kompensimit 

(lek)

2

RAIMON
DA MERSIN

DERVIS
HI 36.10 31,270 1,128,847.00

QARKU TIRANE, ZONA KADASTRALE  8180, ZVRPP TIRANE

Të dhënat e Pasurisë së 
Legalizuar

Numri I 
Pronareve 

qe 
kompenso

h en

Kompensimi i Pronarëve

Emër Atësi Mbiem
ër Emër Atësi Mbiemër

Masa e 
kompensi
mit (m²)

MUHARRE
M

JOCA 162 AGIM MUCA

ZEQIR JOCA 163 BALLKIZ KUKA

ARBEN MUÇA 164 BASHKIM KUKA

165 FATBARD
HA

MUCA

166 FIQIRETE KUKA

167 FLUTURA KUKA

168 HAMID KUKA

169 ISMET KUKA

170 JEMINE VYSHKA

171 LIRIJE KUKA

172 LULEZIM MUCA

173 MYSLIM KUKA

174 MYSRET MUCA

175 RESHAT KUKA

176 REXHEP KUKA

1 3 9 10 11 12 15 16 172

Të dhënat e Pasurisë së 
Legalizuar

Numri I 
Pronareve 

qe 
kompenso

h en

Kompensimi i Pronarëve

Emër Atësi Mbiem
ër Emër Atësi Mbiemër

Masa e 
kompensi
mit (m²)

Çmimi 
(leke/m²)

Shuma - Vlera e 
kompensimit 

(lek)

QARKU TIRANE, ZONA KADASTRALE  8190, ZVRPP TIRANE

DEMIR

DEMIR

ELEZ

177 SABRIJE KUKA

178 SADETE MUCA

179 SEIT KUKA

180 SEMIHA KUKA

181 SHAJE MARAJ

182 SHPRESA MUCA

183 SUZANA MUCA

184 AGRON MJOLLI

185 ANDONET
A

MJOLLI

186 ARBEN VYSHKA

187 ARTAN KUKA

188 BEDRI MJOLLI

189 BUJAR KUKA

190 FATBARD
HA

BYLYKBASHI

191 IKBALE KUKA

192 ILIR VYSHKA

193 IRAIDA MJOLLI

194 ISMAIL MJOLLI

195 KUME MJOLLI

196 LULJETA VYSHKA
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197 MAJLINDA MJOLLI

198 MEHMET BYLYKBASHI

199 MELEQE MJOLLI

200 MERITA MJOLLI

201 MUSTAFA KUKA

202 OSMAN KUKA

203 OSMAN KUKA

204 SADIK MJOLLI

205 TEFIK BYLYKBASHI

206 VJOLLCA HUQI

207 ZYHRA KUKA

208 ZYRA VRAPI

209 ADUARD KUKA

210 AFERDITA KUKA

211 AGIM MUCA

1 3 9 10 11 12 15 16 17

212 AGRON MJOLLI

213 AIDA JOCA

214 ANDONET
A

MJOLLI

215 ARBEN VYSHKA

216 ARJAN KUKA

217 ARTA KUKA

218 ASTRIT KUKA

219 BAJRAM MJOLLI

220 BALLKIZ KUKA

221 BASHKIM KUKA

222 BEDRI MJOLLI

223 BEDRI MJOLLI

224 BESNIK MUCA

225 BESNIK MUCA

226 BUJAR KUKA

227 BUKURIJE KUKLI

228 DHURATA KUKA

229 DUHIJE PELINKU

230 ELIDA KUKA

231 EQEREM MJOLLI

232 FATBARD
HA

BYLYKBASHI

233 FATBARD
HA

MUCA

234 FATMIRA ZELA

235 FIQIRETE KUKA

236 FLUTURA KUKA

237 GENCI KUKA

238 IBRAHIM MARAJ

239 IKBALE KUKA

240 IKBALE KUKA

241 ILDA VJOLLCA

242 ILIR VYSHKA

243 ILIRJAN JOCA

244 IRAIDA MJOLLI

245 ISMAIL MJOLLI

246 ISMET KUKA

Numri I 
Pronareve 

qe 
kompenso

h en

Kompensimi i Pronarëve

Emër Atësi Mbiem
ër Emër Atësi Mbiemër

Masa e 
kompensi
mit (m²)

Çmimi 
(leke/m²)

Shuma - Vlera e 
kompensimit 

(lek)

2

444.40 33,755 15,000,722.00

Të dhënat e Pasurisë së 
Legalizuar

1 3 9 10 11 12 15 16 17

247 KUME MJOLLI

248 KUME MJOLLI

249 LAJE KUKA

250 LIRIJE KUKA

251 LULJETA MUCA

252 LULJETA VYSHKA

253 LULZIM MUCA

254 MAJLINDA MJOLLI

255 MEHMET BYLYKBASHI

256 MELEQE MJOLLI

257 MERITA MJOLLI

258 MIMOZA KUKA

259 MUSTAFA KUKA

2

Të dhënat e Pasurisë së 
Legalizuar

Numri I 
Pronareve 

qe 
kompenso

h en

Kompensimi i Pronarëve

Emër Atësi Mbiem
ër Emër Atësi Mbiemër

Masa e 
kompensi
mit (m²)

Çmimi 
(leke/m²)

Shuma - Vlera e 
kompensimit 

(lek)

260 MYSRET MUCA

261 OSMAN KUKA

262 OSMAN KUKA

263 QEFSERE MJOLLI

264 RESHAT KUKA

265 REXHEP KUKA

266 SADETE MUCA

267 SADIK MJOLLI

268 SAIMIR KUKA

269 SAIMIR KUKA

270 SEIT KUKA

271 SEMIHA XHELEPI

272 SHABAN KUKA

273 SHPRESA MUCA

274 SUZANA MUCA

275 TEFIK BYLYKBASHI

276 VJOLLCA HUQI

277 ZYHRA VRAPI

278 ZYRA VRAPI

279 ZYRHA KUKA

280 ENGELSIN
A

PARLLAKU

1 3 9 10 11 12 15 16 17

281 FABJOLA PARLLAKU

282 FLORIAN PARLLAKU

283 BAJRAM HAMIT XHAMETA

284 BEDRI LATIF XHAMETA

285 BLEDAR LATIF XHAMETA

286 BUJAR LATIF XHAMETA

287 ENVER LATIF XHAMETA

288 FATOS LATIF XHAMETA

289 GANI HAMIT XHAMETA

290 HASAN QERIM XHAMETA

291 ILIR LATIF XHAMETA

292 KASEM HAMIT XHAMETA

YMER DASHI 293 251.40 30,783 7,738,846.20

QARKU TIRANE, ZONA KADASTRALE  8310, ZVRPP TIRANE

QARKU TIRANE, ZONA KADASTRALE  8230, ZVRPP TIRANE

ERNEST THOMA GUXO 31.60 23,703 749,014.80

QARKU TIRANE, ZONA KADASTRALE  8260, ZVRPP TIRANE

MALIQ MBIVENDOSJE

Kompensimi i Pronarëve

Emër Atësi
Mbiem
ër Emër Atësi Mbiemër

Masa e 
kompensi
mit (m²)

Çmimi 
(leke/m²)

Shuma - Vlera e 
kompensimit 

(lek)

2

RUSTEM SABRI LLESHI 331.30 33,755 11,183,031.50

Të dhënat e Pasurisë së 
Legalizuar

Numri I 
Pronareve 

qe 
kompenso

h en

294 ALMA KOKOLI 
(MYFTIU)

295 ARBEN SINA

296 BRIKENA KOKOLI 
(MURATI)

297 DURIM KOKOLI

298 FATMIRA SHPATI

299 HYSEN KOKOLI

300 KUJTIM SHPATI

301 LINDITA SINA

302 MUHAMET SHPATI

303 PETRIT SHPATI

304 QEFSERE SHPATI

305 SKENDER SHPATI

306 VJOLLCA SHPATI

1 3 9 10 11 12 15 16 17

Çmimi 
(leke/m²)

Shuma - Vlera e 
kompensimit 

(lek)

2

NDUE MARK
NIKOLL
A 500.20 31,219 15,615,743.80

Të dhënat e Pasurisë së 
Legalizuar

Numri I 
Pronareve 

qe 
kompenso

h en

Kompensimi i Pronarëve

Emër Atësi Mbiem
ër Emër Atësi Mbiemër

Masa e 
kompensi
mit (m²)

307 ZHULIETA SINA

MALIQ CEJKU 308 FREDERIK SPIRO GJERASI

NERIMAN CEJKU 309 KLAUDJA SULEJMAN TOTO

YLBER CEJKU

ABAZ CEJKU

FATMIR CEJKU

310 BUJAR HOXHA

311 HAJREDIN HOXHA

312 SKENDER HOXHA
HALIT IMER BIBA 439.60 31,219 13,723,872.40

QARKU TIRANE, ZONA KADASTRALE  8320, ZVRPP TIRANE

OSMAN

1,238.80 31,219 38,674,097.20

MALIQ

MALIQ

MALIQ

MALIQ
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313 FADIL SHAHIN HAMITI

314 RABIJE SHAHIN HAMIITI

315 NADIRE SHAHIN HAMIITI

316 FATMIR SHAHIN HAMIITI

317 GJYLE SHAHIN HAMIITI

318 NAFIJE SHAHIN HAMIITI

319 SERVETE HAMITI

320 MIMOZA XHEMAL HAMITI

321 XHEVAHIR
E

XHEMAL HAMITI

322 FLORESH
A

XHEMAL HAMITI

323 VLADIMIR XHEMAL HAMITI

324 ADELINA HAMITI

325 KLOTILDA RAJMOND HAMITI

326 KLODJAN RAJMOND HAMITI

327 FATOS QEMAL HAMITI

328 MANUSHA
QE

QEMAL HAMITI

329 FËLLËNXE QEMAL HAMITI

330 ALMA QEMAL SULAJ

331 FLAMUR QEMAL HAMITI

332 ÇLIRIM AGIM HAMITI

333 ROLAND HAMITI

334 ENKELEJD
A

KASEM ZYBERI

335 XHUME HAMITI

336 MYHYRIJE SABRI CORJA

1 3 9 10 11 12 15 16 17

337 SULLTANE SABRI HAMITI

338 GANIMETE SABRI HAMITI

339 DALLENDY
SHE

SABRI HAMITI

340 ARBEN SABRI HAMITI

341 HAZBI SABRI HAMITI

342 RABIJE HAMITI

343 ADRIANA SKENDER HAMITI

344 LEONORA SKENDER HAMITI

345 FATJON SKENDER HAMITI

2

QARKU TIRANE, ZONA KADASTRALE  8330, ZVRPP TIRANE

Të dhënat e Pasurisë së 
Legalizuar

Numri I 
Pronareve 

qe 
kompenso

h en

Kompensimi i Pronarëve

Emër Atësi Mbiem
ër Emër Atësi Mbiemër

Masa e 
kompensi
mit (m²)

Çmimi 
(leke/m²)

Shuma - Vlera e 
kompensimit 

(lek)

QARKU TIRANE, ZONA KADASTRALE  8320, ZVRPP TIRANE

CELNIK SKENDER
SEKND
ERI 501.90 22,985 11,536,171.50

BAJRAM CANI 346 MUSTAFA BEQIR KALLCIU 74.30 34,068 2,531,252.40

REXHEP BALLÇAJ 347 ZOJE DIN BOKA 26.00 34,068 885,768.00

348 HAKI MEMA

349 IGLI SPAHIJA

350 MAJLINDA HOXHA

351 FLORINDA HOXHA

352 ALBANA HOXHA

353 JUSUF KOPRATA

354 ADRIATIK KOPRATA

355 MAKSIM KOPRATA

356 FATMIRA KOPRATA

357 BEATRICE KOPRATA

358 BARDHYL MEMA

359 AGIM MURATAJ

360 FIQERETE MEMA

361 DHURATA MEMA

362 SKENDER MEMA

363 ILIRJAN MEMA

364 SUZANA MEMA

365 DRITA MEMA

366 BRUNILDA MEMA

367 KLITON MEMA

368 ENXHI MEMA

369 LUNETA MEMA

DEMUSH

RAMAZA
N HAMDI VULKA 51.70 34,068 1,761,315.60

REXHEP

1 3 9 10 11 12 15 16 17

AZGAN LUSHAJ 370 XHEMAL BEQIR KALLÇIU 255.4 34,068 8,700,967.20

Çmimi 
(leke/m²)

Shuma - Vlera e 
kompensimit 

(lek)

2

AHMET

Të dhënat e Pasurisë së 
Legalizuar

Numri I 
Pronareve 

qe 
kompenso

h en

Kompensimi i Pronarëve

Emër Atësi
Mbiem
ër Emër Atësi Mbiemër

Masa e 
kompensi
mit (m²)

371 ALI MUSTAFA SKIFTERI

372 BAHRI MUSTAFA SKIFTERI

373 BAKUSHE RAMAZAN DRIZA

374 BASHKIM MUSTAFA SKIFTERI

375 EDLIRA ABDYL SKIFTERI

376 ELISABET
A

SKENDERI

377 ELMA HASAN SKIFTERI

378 ERMIRA ABDYL ZHUPA

379 ERVIS HASAN SKIFTERI

380 FIQIRETE RAMAZAN KRUJA

381 GANI MUSTAFA SKIFTERI

382 GENTIANA HASAN SKIFTERI

383 HAJRIJE RAMAZAN BOGDANI

384 HAMIDE RAMAZAN TOPI

385 HAVA SKIFTERI

386 LINDITA ABDYL SKIFTERI

387 LULJETA ABDYL SKIFTERI

388 REXHEP RAMAZAN SKIFTERI

389 RUKIJE SKIFTERI

390 SHKELQIM ABDYL SKIFTERI

391 ANA KOÇI

392 ARBEN KOÇI

393 ELDA MUÇA

394 ELISABET
A

MUÇA

395 ERGYS MUÇA

396 FATBARD
HA

JUPI

397 LULJETA TUSHA

398 MUHAMET MUÇA

399 QANIE VESELI

1 3 9 10 11 12 15 16 17

Çmimi 
(leke/m²)

Shuma - Vlera e 
kompensimit 

(lek)

2

QARKU TIRANE, ZONA KADASTRALE  8340, ZVRPP TIRANE

LUTFI YMER MUJO 111.20 30,158 3,353,569.60

Të dhënat e Pasurisë së 
Legalizuar

Numri I 
Pronareve 

qe 
kompenso

h en

Kompensimi i Pronarëve

Emër Atësi Mbiem
ër Emër Atësi Mbiemër

Masa e 
kompensi
mit (m²)

SADIK RUSTEM GJONI 9.40 34,068 320,239.20

400 TEUTA PETRELA

401 ZENEL KOÇI

402 DIELLI SHEHU

403 HANA SINA 
(SHEHU)

404 LAURETA SEREZI 
(SHEHU)

405 LUMTURI KUÇI(SHEH
U)

406 TEUTA URUÇI 
(SHEHU)

407 VIOLETA TOPI 
(SHEHU)

408 YLLI SHEHU

409 EDMOND HOXHA

410 ILIRJAN HOXHA

411 TORPE MAZNIKU

412 ARBEN BIBA

413 HAJDAR KRUJA

414 LULJETA GJINALI

415 LUTFIE ZAKJA

416 NAILE HYSA

417 NAZMIE SKENDERI

418 NURIE ISMAILI

419 SKENDER KRUJA

420 XHAVIT KRUJA

NAZMI HOXHA 421 BUJAR HALIT URUÇI 80.80 234 18,907.20

422 XHEMILE HAXHI ELEZI

423 MAHMUDE HAZIS SENJA

424 MYSLIM HAZIS ELEZI

425 IBRAHIM HAZIS ELEZI

426 GANI HAZIS ELEZI

427 HANCE HAZIS ELEZI

428 HANME ELEZI

429 DAFINA AQIF ELEZI

430 BASHKIM AQIF ELEZI

431 ILIR AQIF ELEZI

432 HAZBIJE HAZIS MURATI

XHELAL FEJZI BICAKU 180.00 30,158 5,428,440.00
ELBASAN

QARKU ELBASAN, ZVRPP ELBASAN , ZONA KADASTRALE 1147

DANE

LYTFI MUHARREM ZISKO 78.70 30,158 2,373,434.60

BESNIK SALI PAPA 9.00 30,158 271,422.00

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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HISTORI

- Ti nuk ke parë asgjë nga Hiroshi-
ma! Asgjë!...

Ndërsa ajo i përgjigjej:
- Unë kam parë gjithçka. Dhe spi-

talin e pashë. Si mund të mos e shiko-
ja?...

- Në çfarë filmi interpretoni?
- Në një film për Paqen. Ç'mund të

xhirohet tjetër në Hiroshima veçse një
film për Paqen?… Ne fillim në tako-
heshim në hambarë dhe nëpër rrëno-
ja, më pas nëpër dhoma e kudo. Pastaj
ai u vra. Dashuria ime që u vra ishte
një armik i Francës…"

Ishte një film që hapej me kër-
pudhën e bombës atomike të hedhur
në Hiroshima, mbi të cilin fillonte
dialogu i një gruaje franceze dhe i një
burri japonez, shtrirë në krevatin e
një hoteli. Ishte pikëtakimi im i parë
me letërsinë e Marguerite Duras,
(Dyras), përmes skenarit të filmit të
njohur "Hiroshima dashuria ime".

Atëherë, ky film ishte ndaluar të
shfaqej në Shqipëri, por një numër i
revistës L'Avant scène du cinema, që
vinte atë kohë në Kinostudio bashkë
me Cahiers du Cinéma dhe Antholo-
gie du cinéma, e kishte botuar atë të
ilustruar me një mori skenash nga
filmi dhe aktorët e tij. Një histori pac-
ifiste dhe kundër luftës, por që bash-
konte fatet njerëzore në pika të ndry-
shme të globit. Një grua franceze që
vinte të luante një film në Hiroshima
dhe që në rininë e saj kishte dashuru-
ar një ushtar gjerman në qytetin e saj
të lindjes. Në të njëjtën kohë vendosej
paralelizmi me tragjedinë e madhe të
luftës që kishte ndodhur në Hiroshi-
ma. Një klithmë kundër luftës, kur
Shqipëria jetonte si "në rrethim" nga
mijëra bunkerë të paranojës totali-
tare.

Edhe pse me një frëngjishte të
varfër unë e përktheva atë skenar në
ca faqe të holla rozë, skenar që do të
shëtiste në duart e kineastëve të rinj,
të etur për të njohur filmat modernë
e pacifistë dhe kundër luftës. Kundër
luftës, në një vend që jetonte me
luftën, alarmet, bunkerët, stërvitjet
ushtarake, me idenë dhe paranojën e
rrethimit… Të flisje për Hiroshimën
ishte e ndaluar! Përse ti flet për Hi-
roshimën? Çdo të thotë Hiroshima për
ty kur ne i kemi imperialistët e reviz-
ionistët në grykë të topit?... Por ne
kishim rënë në magjinë e kinemasë
dhe kishim filluar të zgjoheshim, të
kuptonim, të ndjenim dhe të flaknim
atë topitje të trurit që kishte pushtu-
ar pothuaj të gjithë… Hiroshima ish-
te një tragjedi e madhe!

- "Atë ditë, - shkruante Dyras në
skenarin e saj, - ne do të takoheshim
në breg të lumit të Loire-s. Do të ikja
me të. Kur mbërrita në mesditë, ai ish-
te atje. S'kishte vdekur akoma. Dikush
e kishte qëlluar nga një kopsht. Gjithë
ditën qëndrova mbi trupin e tij. Po
kështu dhe natën. Të nesërmen er-
dhën dhe e morën me një kamion. Atë
natë, Nevers u çlirua… Ishte dashu-
ria ime e parë… Pastaj një tjetër ditë
klitha. Më futën në një bodrum…".

Ky skenar, për ne të rinjtë e asaj
kohe ishte vërtet tronditës dhe krejt i
kundërt nga ato që shikonim në kine-
matografinë e Lindjes. Madje bashkë
me mikun tim skenarist Nexhati Tafa

Lufta, Marguerite Duras
dhe Hiroshima...

Duras: Jeta, një roman
(dhe filmi i ndaluar në Shqipëri)

Nga Luan Rama

dukej se ajo mënyrë shkrimi influen-
coi drejtpërdrejt në shkrimet tona
duke përdorur retiçencë, vazhdimisht
tri pika, në fraza të shkurtra, apo
thjesht "përplasje" imazhesh, por në
fjalë. Më pas, një tjetër libër i ardhur
nga një studente shqiptare në Francë
më hapi një dritare të dytë mbi këtë
shkrimtare: ishte romani Moderato
cantabile, i cili dhe ai do të gjente
ekranin e kinemasë. E megjithatë,
Dyras më ishte ende një enigmë? Cila
ishte kjo shkrimtare kaq e ndjeshme,
e dhimbshme, lakonike, me një gjuhë
që depërtonte thellë në humnerën e
shpirtit njerëzor dhe shpesh të tron-
diste? Nga vinte dhe cila ishte bota e
saj?... Shumë vite më vonë lexova lib-
rin e saj Dhimbja, La Douleur, dhe
kuptova vërtetë shkatërrimin e madh
që kishte lënë në psikikën e saj lufta,
lufta ku ajo ishte një pjesëtare e Rez-
istencës franceze dhe që kishte për-
jetuar përndjekjen, Gestapon dhe
dhimbjen e madhe kur nga kampi i
përqendrimit do të kthehej më së fun-
di në Francën e lirë burri i saj, Robert
Antelme: "Vallë ishte ai?" - do të shk-
ruante ajo në librin e saj: "Dëgjova
thirrje që vinin nga shkallët, këmbë
që ngjiteshin, kërkëllitja e portave.
Ishin ata që vinin nga Gjermania… E
mbanin nga krahët. U ndalën në ka-
tin e parë. Ai kishte ngritur sytë…
Nuk di se ç'ndodhi. Duhet të më ketë
njohur dhe të më ketë buzëqeshur.
Klitha se nuk mund ta shihja ashtu.
Gjithë vitet e luftës më shfaqeshin
përmes atyre klithjeve të mia. Gjash-
të vjet pa klithur. U gjeta tek fqinjët.
Ata më detyronin të pija rum, ma der-
dhnin në gojë. Përmes thirrjeve. Nuk
e di se kur u gjeta përpara tij…".

NJË KËNGË DETI
E DASHURIE

…U ktheva sërish në Trouville.
Përshëndes statujën e bronztë të
Flobert që aq shumë e deshi këtë
qytet. Bankinat ishin bosh. Qiejt plot
re që endeshin tutje, hijerënda për tu
puqur më së fundi me detin. Eci në

rrugën buzë detit, vështroj zgalemët
që vërtiten në valët e tyre të vazh-
dueshme me një harbim plot klithma,
shkoj deri tutje fundit të plazhit, drejt
asaj ndërtese të vjetër që quhet "Les
roches noires" ("Shkëmbenjtë e zinj")
të ndërtuar që në vitin 1866 dhe men-
doj për Marguerite Duras.

Më ngjan sikur e shoh përsëri atje,
në cep të atij ballkoni të gjatë apo
buzë dritares duke vështruar e
përhumbur detin që e donte aq shumë
veçanërisht në dimër, kur të gjithë
janë larguar, të gjitha haretë, britmat
fëminore, dashuritë dhe ku ka mbe-
tur veç ajo, e vetmuar, përballë detit
të pafund, çka e tërhiqte në një lloj
mistike, duke e bërë të braktiste
gjithçka të kësaj bote për t'u përhum-
bur në të. Marguerite Duras ishte si
deti, me baticat dhe zbaticat e saj, me
kapriçiot dhe zemërimet e tij, e de-
hur me ujin e kripës dhe të alkoolit,
në vetminë dhe dashurinë e saj të fun-
dit, në tryezën e vogël të shkrimit, mbi
letrën, fjalën, gërmën, mbi atë që

dinte aq bukur ta shkruante, pasi
gjithçka e saj ishte e përjetuar, në të
kaluarën dhe të tashmen, në çastin
fluid që ajo s'donte t'i shpëtonte nga
duart, nga shpirti, ishte personazhi
real i dashurisë së mundur por dhe të
pamundur, i dramës, i jetës dhe vde-
kjes, pasi aty, nga ajo dritare me kan-
ate të mëdha e të larta, ajo herë shikon-
te ngazëllimin e jetës, e herë të zezën
që mbulonte gjithçka, pafundësisht,
në heshtjen e madhe ku vetëm deti
dëgjohej. Duras dhe i dashuri i saj Yan
Andrea. Dhe ajo shkruante në librin
e saj: "Ecim. Ju mbaheni në krahun
tim. Arrijmë të lodhur. Ju jap një gotë
verë. Pak nga pak frymëmarrja tënde
bëhet e rregullt. Më 16 gusht të vitit
1982 qëndrojmë brenda apartamentit
në "Roches Noires". Qepenët e bardhë
lënë dritën të depërtojë. Ju më dikto-
ni një faqe. Sot ke braktisur gjithçka
dhe ti shkruan. Dhe kjo bëhet në
mënyrë gjithnjë brutale. Ju flisni për-
ballë meje me zë të lartë dhe unë sht-
yp. Disa sekonda i ndajnë fjalët mes
tyre. U shkrua… Kam frikë të ndaloj,
frikë që të përsërisni edhe njëherë e
kështu të humbni ndonjë fjalë. Faqja
mbaron dhe heshtja rivjen në dhomën
e ndriçuar. Ju thoni: eja të shohim
detin. Dhe ne dalim në ballkon. Që
nga 30 gushti ne pimë. Dhe kjo ndodh
që nga shikimi ynë i parë kur porta u
hap, që nga buzëqeshja, që nga puth-
ja e parë, që nga koha që ekzistojmë.
Pimë gjer në natën e vonë të njëjtën
verë "Bordeaux". Verë e mirë, verë
mediokre, verë të çdo lloji. Dozat sh-
tohen gjithnjë e më shpejt dhe po kësh-
tu puthjet e pareshtura buzë detit ku
ne nuk shkojmë…"

Po, deti jetonte përjetësisht. Në një
nga fletoret e saj mbajtur në atë
dhomë, ajo shkruante: "Nganjëherë ke
frikë të vdesësh para se fleta që ke
shkruar të jetë shkruar e gjitha…

ndërkohë ne e njohim fundin tonë, e
dimë, por teksti duhet çuar deri në
fund, udhëtimi duhet mbaruar. Pikër-
isht kjo na bën të ndjej vdekjen çdo
ditë…" Atë e shqetësonte ajo se çdo të
ndodhte pas vdekjes, çka më kujton
mikun e saj të luftës por dhe të kohës
së lëvizjeve të mëdha, Mitterandt apo
të kohës presidenciale, kur ky mark-
sist iu kthye Saint-Agustinit që e
mbante në kokën e krevatit.

Vitet e fundit Marguerite Duras i
vizitonte shpesh varrezat, sigurisht jo
të rejat, por ato të gjysmës së parë të
shekullit XX apo ato të luftës. Aty dhe
i lindi ideja për të shkruar "Vdekja e
aviatorit anglez", të cilin e shkroi aty,
në "Les Roches noires", pasi një ditë
kishte bredhur në varret e ushtarëve
që zbarkuan dhe u vranë në brigjet e
Normandisë, aty iu kujtua gjithashtu
dhe vdekja e të vëllait që i nderej
para sysh, si një lloj pengu, si në një
ngushëllim të pafund.

Dy vdekje në një, por jo vetëm, pasi
në këto vdekje ajo shikonte dhe vde-
kjen e saj, prandaj dhe nxitonte. Du-
hej shkruar, natën, ditën, përmes alk-
oolit dhe dashurisë me të dashurin e
saj Yan Andrea. "Ishte një libër si një
lloj vaji, - thoshte biografja e saj Laure
Adler në biografinë e saj "Marguerite
Duras", - një përpjekje për të dia-
loguar me vdekjen". Vitin e fundit, një
ditë, i dashuri i saj Yan i solli tek dera
e shtëpisë Dionisos, ish burrin e saj të
dytë. Ajo doli tek dera, zgjati krahët
e pështolli fort dhe i pëshpëriti: "Sa
shumë jemi dashur ne të dy"!…

Sa shumë. Po, është bukur t'i thua-
sh një ditë të fundme asaj që ke
dashur dikur, në rini apo në kohë gjim-
nazi: "Sa shumë jemi dashur!"… Pikër-
isht këtu ajo kishte shkruar dhe lib-
rin "Yan Andrea Steiner" apo dhe
"Sëmundja e vdekjes". Ajo gjithnjë
pyeste veten se ç'është kjo dashuri,
tani, në këtë moshë, kur trupi ashtu i
vagët, i lodhur nga vitet, nuk i ka më
dehjet e veta, ekstazat e veta, kur gjin-
jtë janë lëshuar dhe nuk i kanë më
dihatjet e tyre, klithjet dhe përdëlli-
met. Vallë është një botë ku dashuria
po tretet, po humb formën e saj të
qenësishme?…

Ai, ajo, moskuptimi. Yan ishte ho-
moseksual e megjithatë përhumbte në
krahët e saj, pastaj ikte e nervozuar
nga agresiviteti i saj, humbte në grinë
e plazhit bashkë me erën, dhimbjen,
pastaj rivinte në këtë botë ku gjenet
janë ç'rregulluara. Në fund të librit
"Sëmundja e vdekjes", Duras shkru-
ante: "Mbrëmjen e largimit të saj, në
një bar, ju tregoni historinë tuaj. Në
fillim ju e tregoni sikur të ishte e
mundur ta përjetonit, por pastaj ju e
lini. Më tej ju tregoni duke qeshur si
të ishte e pamundur që kjo ka
ndodhur apo se ndoshta dhe mund ta
keni sajuar.

Të nesërmen, papritmas, ndoshta
në dhomë, ju vini re mungesën e saj.
Të nesërmen, papritmas, ndoshta do
të provoni një dëshirë për ta parë atje,
në vetminë tuaj të çuditshme dhe
gjendjen e saj të panjohur nga ju.
Ndoshta ju do ta kërkoni përtej
dhomës tuaj, në plazhet, në tarracat e
kafeneve, në rrugë. Por ju s'mund ta
gjeni, sepse në dritën e ditës ju nuk
njihni askënd. Ju nuk do ta njihni.

Ju nuk njihni nga ajo veç trupin e
saj të përgjumur me sytë e hapët apo
të mbyllur. Penetrimin e trupave ju
nuk mund ta njihni, kurrë nuk mund
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ta njihni. Ju s'do të mundni asnjëherë.
Kur ju keni qarë, ju keni qarë për
veten tuaj dhe jo për pamundësinë e
admirueshme për tu bashkuar me të
përmes atij dallimi që ju ndan nga
njëri-tjetri.

Nga gjithë kjo histori ju mbani
mend veçse disa fjalë që ajo ka thënë
në gjumë, fjalë që tregojnë se nga
çfarë vuani: sëmundjen e vdekjes.
Shumë shpejt ju braktisni gjithçka,
ju nuk e kërkoni më as në qytet, as
nëpër natë, as gjatë ditës. Kështu, ju
keni mundur ndërkohë ta përjetoni
në të vetmen mënyrë që mund të
bëhej nga ju, duke e humbur, para se
kjo dashuri të ndodhte…"

Shtatorin e kaluar kur shkova të
vizitoja "Les Roches Noires" tabela në
hyrje të oborrit shkruante për Mar-
cel Proust, banorin e dikurshëm të
këtij hoteli kur vinte në dhjetvjeçarin
e parë të shekullit XX. Ai e pëlqente
shumë Trouville, madje ky dekor n'a
shfaqet në disa fragmente të roman-
eve të tij, buzëdeti, plazhi dhe grija
pafund.

KJO DASHURI!...
Kjo Dashuri…! Cet Amour-là…
Vallë ishte dashuri apo çfarë?
Ky është titulli i librit që shkrim-

tari Yan Andrea, i dashuri i ri i Mar-
guerite Duras shkroi pas vdekjes së
shkrimtares së famshme, autores së
romanit Dashnori me të cilin mori dhe
çmimin "Goncourt" në Francë. Yan An-
drea tashmë ka vdekur. Ende nuk ësh-
të mbushur viti. 10 korrik… Sy të
mbyllur plotësisht, ndërsa sytë e saj
kanë mbetur hapur, përjetësisht. Sy
që flasin, që kanë folur e do flasin.
Vështrime kthyer në vargje, tregime,
romane, drama. Një jetë shkruar bren-
da tyre. Jeta e saj. Dhe një gojë e hapët
që nuk rresht së klithuri, "Puthmë"!:
Dashnori, Moderato Cantabile, Ora
dhjetë e gjysmë e mbrëmjes në verë,
Ditë të tëra nëpër pemë apo Sy blu
dhe flokë të zinj, kushtuar të dashu-
rit të saj të fundit, Yan Andrea. Një
botë që s'ka rreshtuar së pulsuari. Ajo
ka dëshirë të dehet, të çmendet në
dashuri, në një dashuri të mundur
dhe të pamundur. Dëshirë të vdesë, të
zgjohet. Në dritën e tmerrshme të ditës
që verbon me aromë karafilash.

Kur bota publike në Francë njohu
të dashurin e saj Yan Andrea, të gjithë
u habitën, pasi ajo ishte pothuaj 40
vjet më e madhe se ai. Por kjo si-
doqoftë nuk ishte e rrallë në botën e
artit, të artistëve dhe shkrimtarëve,
kur një Picasso dashurohej me një
modelen e tij të njomë, kur skulptori
Cezar martohej me sekretaren e tij të
re ndërkohë që afronte të 75 vjetët,
kur Chaplin, Sabato, e të tjerë të
dashuruar me vajza të reja po ashtu.
Të njëjtat mistere dashurish. Ç'ndodh
vallë? A është dashuri? Mos vallë Yan
Andrea Steiner u dashurua me
imazhin e saj dhe jo me gruan Mar-
guerite Duras?

Duke lexuar librin Kjo Dashuri,
lexuesi mund të kuptojë më në fund
se ç'ndodh me dy qenie kur njëri ësh-
të anonim dhe tjetri një emër media-
tik, Krijuesi, i adhuruar nga publiku
dhe i duartrokitur nga turma, në
skenë, në rrugë, kudo. Ja çfarë shkru-
an Andrea në librin e tij: "… U lidha
me këtë histori, me të, me këtë grua
që shkruan, me këtë femër të pamun-
dur që nuk e zotëron veten dhe tërë
botën e saj, nga padrejtësia, nga buku-
ria, dhimbja, dashuria, nga gjithë rran-
gullat e saj dhe të miat, dhe kjo his-
tori që ndodh midis saj dhe meje dhe
jo vetëm mes nesh, jo, ajo e di këtë, si
dhe unë, e megjithatë nuk duhet di-
tur shumë dhe duhet bërë si gjithë
bota, të bësh skena, sharje, të bëhesh
e keqe, të bësh kuzhinën, të bësh mirë
gjithashtu dashuri në shtrat, dhe
gjithë rrëmujën e botës, sepse ne nuk
jemi të ndarë nga njerëzimi, sepse
ndërkohë që ajo shkruan, ajo këtë e
bën gjithashtu për gjithë botën si dhe
për mua, pasi unë jam këtu… Ajo
thotë: - Yan, mos kujto se je caktuar
për diçka, nuk duhet ta pandehësh
veten si hero. Thjesht, të mos kujtosh.
Unë e di se cili je ti. Nuk duhet…"

Yan Andrea e kishte vuajtur shumë

vdekjen e saj. Fill pas varrimit në
varrezat e Montparnasse, jo larg
varreve të përbashkëta të Jean-Paul
Sartre dhe Simone Beauvoir, ai ishte
mbyllur në apartamentin që i kishte
lenë ajo në rrugën Rue Saint-Benoît,
atje ku kishte jetuar më parë dhe
shumë  herë kishte tentuar të vriste
veten, gjersa më në fund një ditë dhe
do ta bënte, por pasi të botonte
rrëfimin e tij me të dashurën e dikur-
shme Kjo Dashuri… Asgjë nuk dihej
se ç'ishte bërë me të, ndërkohë që
ngado e kërkonin botuesit e shumtë,
pasi Duras i kishte lenë dhe të drejtat
e botimeve letrare, të gjithçka që kish-
te shkruar si dhe të letrave e skicave
që kishin mbetur pas. Yan e vuante
shumë vdekjen e saj, jetonte gjithnjë
me imazhin e saj, në errësirë, duke
pirë, si atëherë me të, kur ajo i afron-
te një ëhisky, një verë të kuqe, të
bardhë, të gjitha llojet e pijeve, që të
deheshin, të dashuroheshin, të flinin,
të zgjoheshin në zgjandër dhe të
dashuroheshin sërrish, atje, buzë
detit, në Trouville, nën klithmën e
pulëbardhave të endura mbi det. Të
bënte dashuri, me atë trup që kishte
humbur çdo freski, ku anatomia ishte
shpërbërë por që digjej flakë, krahët
e bardhë, gjinjtë që drithëronin,
buzët, gjithçka pulsonte e etur, çdo gjë
kishte sensualitet, hijeshi, ankth, ek-
stazë. Gjithçka. E megjithatë, ishte
diçka e fshehur brenda atij trupi që
atë e tërhiqte dhe kështu, dhe gjinjtë
varur bëheshin të bukur, njerëzorë.
Kë dashuronte vallë? Tashmë ajo kish-
te shkuar, e kishte lënë pas, të vetëm,
në errësirë, atje në 6, Rue Saint
Benoît, fshehur pas atyre perdeve të
rënda gjithë pluhur. Po, nuk ishin më
në Trouville, në qytezën normande
rrahur nga era e detit të La Manche,
me një qiell gri mbi sytë e tyre dhe
një dashuri…një! Qiej të humbur në
vetmi. Dhe ai shkruante ndërkohë
fletët e atij libri që do të mbante titul-
lin Kjo Dashuri… Kujtonte gjithçka,
fytyrën e dashurës së madhe Mar-
guerite Duras dhe shkruante: "… Jeni
aty, e shtrirë. Fytyra juaj është bërë

lehtë me makiazh. Dhe buzët janë me
të kuq. Jo si të ishit në spital. Ulem
pranë jush. Pres. Nuk mendoj asgjë.
Jam aty. Pres si një budalla. S'di ç'të
bëj. S'ka asgjë për të bërë. Gjithçka
ka mbaruar. Të enjten, më 7 mars, në
orën 15.00, në kishën e Saint-Germain-
dès-Près, për ty do të ketë një "bene-
diction". Dhe pastaj do të shkosh në
varrezat e Montparnasse. Punonjësit
e funeraleve thonë se ka një vend të
mirë për varr, në cep të një korridori,
një vend afër hyrjes kryesore, kur
hyn në të majtë, në anën e kundërt të
portës. Aty është Sartre e Beauvoir.
Mendoni që është një vend i mirë.
Jam aty, para jush. Pres. Ju s'thoni
asgjë. Sytë nuk vështrojnë më. Shoh
fytyrën tuaj. Nuk guxoj ta prek. Nuk
dua të ndjej ftohtësinë e lëkurës. Nuk
mundem. E vetmja herë. Nuk mund
ta prek. Ky trup i vdekur. Ky trup i
ftohtë. Ky trup i ngrirë, i veshur me
një pallto jeshil në të zezë, mbathur
me këpucë lëkure ngjyrë të çelët
blerë në "Soulier d'Or", në bulevard-
in Malsherbes. Atë ditë ju bletë dy
palë këpucë. Ishtë verë. Do niseshim
në Trouville dhe ju thatë: S'kam as-
gjë çfarë të mbath, duhet të shkojmë.
Shkojmë në "Soulier d'Or". Dhe ju më
ofroni një pale sandale. Të mrekul-
lueshme. He, në Trouville nuk kanë
parë të tilla. Shitësja ju kërkon t'i hidh-
ni firmën në Librin e Artë të dyqanit.
Jemi të kënaqur, të dy.

Unë ju shoh. Para meje shikoj një
fytyrë me sy të mbyllur. Një fytyrë
sikur s'është e një të vdekuri, e
megjithatë po, e vdekur. Nuk mund
t'ju puth. Dhe kështu, ti vërtetë ke
vdekur…".

Po. Marguerite Duras kishte vde-
kur në atë fillim marsi të vitit 1996.
Dhe ai donte të shkruante për dashu-
rinë e tyre, atë dashuri çuditërisht
mbijetuar mes epshesh, bisedash,
grindjesh, zënkash, klithjesh, ku se-
cili kishte frikë se do të humbte tjetrin
dhe kjo e trondiste psiqikën e tyre.
Vallë ishte dashuri? Jeta e tyre adap-
tuar në filmin e Josée Dayan… Mar-
guete-Jeanne Moreau… jeta në film

dhe pastaj ekrani i zi, sterë, vrima e
zezë e universit që e thithte atë ngad-
alë pa mundur t'i shpëtonte humbjes
finale. Atë ditë funerali unë isha aty,
në kalldrëmin e sheshit, Saint-Ger-
main-dès-Près. Një turmë e madhe
njerëzish, artistësh, aktorësh,
letrarësh… nën kambanat e rënda të
asaj kishe të vjetër, më e vjetra në Par-
is. Ditë morti e dashurie.

Duke shkruar këto radhë mu kuj-
tua dhe Georges Brassens, këngëtari
mitik me kitarë, më popullori nga
francezët dhe më i thellë në artin e
tij, këngën. Po të ishte gjallë, unë do
të isha fqinji i tij, pasi pak e ndajnë
shtëpinë time me atë ku ai kishte ban-
uar dikur, në "Impasse Florimont", atje
ku në pranverën e vitit 1944 ai kishte
ardhur nga Sete, ai port i vogël i jugut
francez, për të hyrë në jetën e vërtetë,
në aventurën e madhe të artit. Por kur
ishte në rrugë, një grua e mori në sh-
tëpinë e saj. Dhe jetën e tij ai e bëri
atje, bashkë me Jeanne dhe burrin e
saj Marcel, një treshe e habitshme…
atje i shkroi këngët e tij, atje u dashu-
rua me Jeanne, tridhjetë vjet më e
madhe se ai… dhe bashkë të tre pinin
verë, shijonin artin dhe jetën.
L'AMOUR ! Një lumturi e përbashkët.
Dhe Brassens që këndonte historinë e
tij me të: "Jeanne, la Jeanne/ që e
duam dhe e mbrojmë/ kundër gjithë
erërave/ Jeanne, një nënë univer-
sale…".

Dëgjoj në vetvete Brassens dhe
mendoj pastaj për Yan Andrean dhe
gjashtëmbëdhjetë vjetët e dashurisë
së tij "margarite". Lexoj rreshtat e tij
që ka shkruar në librin Kjo Dashu-
ri…

"Ajo thotë: a më doni? Unë nuk
përgjigjem. Nuk mundem. Ajo thotë:
po të mos isha Duras, ti as që do të më
kishe hedhur sytë kurrë. Nuk
përgjigjem. Nuk mundem. Ajo thotë:
Ju nuk më doni mua, është Duras, ajo
çka unë shkruaj.

Ajo thotë: shkruaj tani që nuk e
dua Marguerite-n. Ajo më jep një
stilokalem, një letër dhe thotë: He,
shkruaj. Pra, ta dimë më së fundi. Nuk
mundem. Nuk shkruaj atë çka ajo më
kërkon, atë çka ajo do të lexojë. Ajo
thotë: Yan, nëse s'do të kisha shkruar
asnjë libër, a do më doje? Ul sytë. Nuk
përgjigjem. Nuk mundem. Ajo thotë:
- Po ju cili jeni? Unë nuk u njoh, nuk
e di cili jeni, ç'bëni këtu me mua?
Ndoshta për para. Po ju lajmëroj, s'do
të keni asgjë nga unë. S'kam asgjë për
tu dhënë. I njoh batakçinjtë dhe ata
s'ma hedhin dot.

Heshtje. Ajo thotë: ja, duhej të më
ndodhte dhe kjo, një tip i tillë që
hesht, që s'thotë asgjë, një tip që s'njeh
kurrfarë gjëje, asgjë! Duhej të më
ndodhte dhe kjo, s'kam shans, por ju
s'do të rrini këtu.. S'keni çfarë bëni,
asgjë. Nuk u njoh, nuk e di cili jeni.

Dhe kjo skenë ndodh vazhdimisht.
Ajo nuk më duron. Më nxjerr jashtë.
Më kërcënon, s'ke asgjë më këtu.
Gjithçka është e imja, gjithçka, a e
dëgjoni, paraja është e imja dhe s'do
tu jap asgjë, as dhe një qindarkë, ju
jeni një zero i dyfishtë, një hiç i kla-
sit të parë. Ajo nuk kupton përse unë
këmbëngul, përse qëndroj me të,
vetëm me të dhe ajo vetëm me mua.
Nganjëherë është e padurueshme, do
të shkatërrojë gjithçka tonën, të më
thyejë, të më shajë, të më shohë të
vdekur, të më vrasë. Ajo thotë: Kam
dëshirë të të vras. Ajo nuk thotë "tu
vras, por dëshirë të vras"?..."

Shfletoj librin Kjo Dashuri… dhe
ndaloj një çast. Mbyll sytë dhe
zhytem në atë botë imagjinare që dy
qenie të ndjeshme kanë lenë pas.
Kisha lexuar më parë një libër të Du-
ras, një nga të fundit, të titulluar Kjo
është e gjitha, C'est tout, botuar më
1995, një vit para se të vdiste, ku në
faqet e tij ajo shkruante: "Nuk di ku
po shkoj. Kam frikë. Le të ecim së
bashku në udhë. Eja shpejt. Do të të
shkruaj letra. Kjo është e gjitha. Ke
frikë të shkruash. Ka disa gjera që nuk
më bëjnë të kem frikë. Ndërkohë jam
bosh për shumë kohë. Jam pa ident-
itet. Në fillim kjo të frikëson. Pastaj
kalon me një valë lumturie. Pastaj
ndalon. Lumturia, d.m.th. të vdesësh

pak. Jam disi bosh, këndej nga ku po
shkruaj. Një jetë të tërë kam shkru-
ar…

Y.A: Po në Parajsë, a do shkoni ?
M.D.: Jo, kjo që thoni më bën të

qesh…
Y.A.: Po pas vdekjes çfarë mbetet?
M.A.: Asgjë. Ajo që të gjallët veç

qeshin, kujtohen.
Marguerite Duras kishte nevojë të

shkruante mbi dashurinë e saj, mbi
jetën e saj. A nuk kishte shkruar gjith-
një kështu, jetën e saj, adoleshencën,
si i dashuri i parë në Indokinë (Dash-
nori), për luftën e nënës së saj që e
rrihte, në një barrazh për Paqsorin,
për dhimbjen e saj të madhe për his-
torinë e burrit të saj Robert Antelme
dhe kthimin e tij nga kampet e in-
ternimit, ndërkohë që ajo kishte ni-
sur një jetë të re me një të dashur
tjetër (Dhimbja)? Jeta saj, gjithnjë
jeta, jeta e abstraguar në romane, tre-
gime, drama e skenarë filmash, jeta e
interpretuar nga aktorë të njohur e të
panjohur. Dhe çuditërisht, duke lexu-
ar librin e Yan Andreas, të ngjan tash-
më se është dora e saj që shkruan, një
ngjashmëri e çuditshme, por jo gjer
në fund. Po ajo kadencë, mënyrë e
shkurtër të shprehuri, por ai inten-
sitet mendimi brenda fjalës. Fjala…
ashtu si shkruante ajo dhe në librin e
saj Të shkruash… (Ecrire 1993) se "të
shkruash është gjithashtu të mos
flasësh. Është të heshtësh. Është të
klithësh pa zhurmë. Të shkruash.
Çfarë dëshpërimi..."!

Dhe shpesh Yan detyrohej të ikte,
të linte atë strehë të dashur, të
mallkuar. Por s'kalonte pak dhe Mar-
guerite i shkruante: "Yan, gjithçka ka
mbaruar. Të dua ende. Por do bëj
gjithçka që të të harroj. Shpresoj se
do mund ta bëj këtë… Të kam dashur
tmerrësisht. Kam besuar se ti më
doje. Kam besuar…"

Dhe Yan rivinte, vraponte, kapër-
cente fusha, brigje, në net të pagju-
ma. Linte pas gjithçka: familjen e tij,
miqtë, botën, për të humbur pastaj në
magjinë e saj, pasi Marguerite ishte
një magji më vete, gjaku e mishi jo si
ato të lashtat, të kohës antike, jo si
Çirçe e Odiseut… Marguerite jetonte
veç për dashuri. Por deri kur?...

Dhe Yan vazhdon të shkruaj ose më
mirë të bisedojë me të, duke i folur
gjithnjë me "Ju":

"Është e diel në mëngjes, rreth orës
tetë e mëngjesit. 3 mars 1996. Zemra
pushon së rrahuri. Ju jeni në shtratin
tuaj. Rue Saint Benoît. Ju jeni e vde-
kur.

Gjithë natën jam pranë jush, ju më
mbani krahun, fërkoni krahun tim,
mbani krahun tim, unë jam shtrirë
pranë jush, nuk lëviz, bëni si të doni,
ju le të më shtrëngoni krahun dhe e
di se kjo është gjithçka mund të bëj,
pasi kjo është gjithçka që ju mund të
bëni. Ju nuk flisni. Ju keni mbyllur
sytë.

Natën erdhi profesori Hervé Sors.
Përfundimisht ai thotë se ju do të vdis-
ni pas disa orësh, shumë, shumë  pas
një dite… Kësaj radhe s'do të ketë
mrekulli. E di që tashmë ju keni vde-
kur e megjithatë zemra rreh ende.
Duhet pritur që të pushojë së rrahuri.
Në orën gjashtë vendos të shtrihem
në shtratin tim. Ju le në shtratin tuaj.
Llambat janë të ndezura, portat janë
të hapura, nuk i dihet, një thirrje, një
klithmë. Fle. Nga ora tetë dëgjoj Jas-
minën që vjen. Nuk dua të çohem,
them se ajo do më lajmërojë, e lë, kam
besim të plotë te ajo, kjo grua që u
mësua tu dojë. Përpiqem të fle sërish.
Do doja të flija gjatë, të dremisja, por
dëgjoj hapa dhe pastaj zërin e Jas-
minës në portën e hapur të dhomës:
"Eja". E kuptova. Zemra ka pushuar
së rrahuri. Ju keni vdekur vërtetë.
Përgjithnjë…"

Marguerite Duras nuk është më.
Yan Andrea nuk është më. Pas tyre
janë këto fragmente librash, letrash,
pëshpërimash, thirrjesh të dashura
dhe klithjesh në zemëratë. Frymë
dashurie Thirrje që ta shpojnë zem-
rën kur i dëgjon. Vallë ishte dashuri?
Vallë është dashuri? Një dashuri nje-
riu… prej klithme e gjaku… fryma
vetë!
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Nga Fatos Çoçoli
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... Studentët u ngritën se abuzi-
mi nuk durohej dot më. Sfiduan të
ftohtit për të përmbysur trajtimin
e tyre si lopë për t'u mjelë nga një
administratë universitare e kor-
ruptuar dhe e paaftë. Nga tarifa të
rritura me 240 për qind në pesë
vitet e fundit. Nga 370 euro pagesë
tarife vjetore për studentë, që
shndërrohet edhe mbi 1 mijë euro
në vit, nga pagesat e detyruara nën
dorë arsimtarëve të korruptuar.

Nëse të 16 universitetet publike
u marrin tarifa zyrtare të 128 mijë
studentëve rreth 18 milionë euro
në vit, dyfishin e "vjelin" peda-
gogët abuzues me zarfat-gjoba.
Këta janë pedagogë çakenj, treg-
tarë dijesh e të zvetënuar, që për-
gatisin provime enkas me pyetje
gati të pamundura për t'iu përgjig-
jur, që sekserët të kenë më shumë
sukses në shitjen e tyre tek stu-
dentët e dëshpëruar. Sistemi ynë i
arsimit të lartë publik ka me qin-
dra arsimtarë dinosaurë që nuk
shpenzojnë në internet qoftë edhe
një minutë në ditë për t'u riaftë-
suar me dijet e reja të lëndës së
tyre, që ndihen bejlerë të patra-
zuar në fushën e dijes ku e konsid-
erojnë veten ekspertë absolutë, pse
askush nuk i teston sa u vlen lëku-
ra dhe spaletat "doktor/profesor/
profesor i asociuar", etj. Kjo që po
jetojmë këto ditë është kryengritje
për përmbysje dhe na fton të
gjithëve në rrugë, aty ku në të
ftohtë po konsumojnë sakrificën e
tyre studentët. Qeveria nuk duhet
ta cilësojë "mos-arësye" refuzimin
e studentëve për të biseduar me të.
Ai është guri i çmuar, zafiri i rezis-
tencës së tyre.

Pse studentët kanë të drejtë të
jenë mosbesues me qeverinë. Ësh-
të e njëjta qeveri që miratoi katër
vite më parë një ligj të arsimit të
lartë, fort të mirë në dukje, efektiv

për universitetet publike gjer-
mane ose franceze, por që prodhoi
gjëmën financiare për të 128 mijë
studentët e arsimit të lartë publik
të vendit tonë. Pse, pa prekur me-
diokritetin e përgatitjes dhe cilës-
inë e ulët të mësimdhënies në au-
ditorët tanë, gjeneroi në këto 1288
ditë(nga 22 korriku 2015 kur u
miratua) sistemin më monstruoz
të gjobvënies për studentët e arsim-
it të lartë publik, kryesisht të
ardhur nga familje me të ardhura
të mesme dhe të pakta të shoqërisë
sonë, pra nga shumica e familjeve
shqiptare. Janë rreth 90 milionë
euro gjoba provimesh që ky sistem

u ka zhvatur familjeve shqiptare
në këto tre vite universitare. Pa
përmendur 48 milionë eurot e tari-
fave zyrtare të paguara deri tani,
që bëhen aq lehtësisht 5 milionë
euro në vit(vetëm Universiteti Sh-
tetëror i Tiranës) pagesa për roje
sigurie, apo makina të blera 76 mijë
euro për dekanët tanë.

Kryeministri që bëri publike dje
këto shifra skandaloze duhet të
kuptojë se arsimi ynë i lartë sh-
tetëror dhe të 16 universitetet e tij
nuk shpëtojnë dot nga paraliza pa
një kujdestari të fortë e të përkohs-
hme. Dhe kujdestar shtetëror du-
het të jetë pikërisht ai dikaster që

në emër të autonomisë universi-
tare i la drejtuesit e këtij sistemi
të rrjepin studentët, të zerojnë
kërkimin shkencor dhe të tallen
me shërbimet studentore. Stafet e
sotme universitare fatkeqësisht
nuk mund të bëhen pjesë e
zgjidhjes, pse janë shkaktare të
sëmundjes, kllapisë vrastare. Ligji
i vitit 2015 për arsimin e lartë e tre-
goi katërcipërisht se ishte i para-
kohshëm. Duhet ngrirë! Duhet
amenduar urgjentisht, që sistemi
të punojë nën një kujdestari të
fortë të përkohshme. Me kontroll
shembullor mbi financat e univer-
siteteve publike, si nga inspektorët

e Ministrisë së Arsimit, edhe nga
Kontrolli i Lartë i Shtetit. Me ins-
pektorë cilësie që kontrollojnë
nivelin mjeran të sotëm të shu-
micës së stafit akademik, veri-
fikojnë doktoraturat kallpe e në 80
përqind plagjiatura(kopje) dhe
kalojnë në veting të gjithë peda-
gogët. Qeveria jonë duhet të fillojë
nga këto masa, pavarësisht nga
zgjatja e protestës studentore. Ia
ka borxh këtyre studentëve-prom-
etej kaq gjë. Madje gjithë shoqërisë
sonë. Nëse do që ta votojmë në qer-
shor 2021, duhet të kurojë urgjen-
tisht kllapinë-gjobëvënie të arsim-
it të lartë publik sot.
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Kjo nuk është dita e përshtatshme
për të vazhduar përpara me projek-
tet tuaja. Disa pengesa të shkaktu-
ara në mënyrë artificiale do të jenë
të pakalueshme.

DEMI

Sot mund të takoni një mik i
vjetër me të cilin mund të ndani
kujtime të bukura. Edhe sur-
prizat nuk do të mungojnë gjatë
këtij takimi.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

M o s  l e j o n i  q ë  s i t u a t a  f i -
n a n c i a r e  t ë  b ë h e t  p e n g e s ë
p ë r  r e a l i z i m i n  e  q ë l l i m e v e
t u a j a .  K u  k a  v u l l n e t ,  k a
e d h e  z g j i d h j e  t e  s u k -
s e s s h m e .

Sot situata në vendin e punës
do të jetë mjaft pozitive. Do të
arr ini  të nxirrni  në pah anën
tuaj më të mirë falë aftësive që
ken i  në  d isa  fusha të  ndry -
shme.

Ditët e fundit mund të jeni ndjerë të
lënë pas dore, por kjo jo për fajin tuaj.
E tille ka qenë vendosja e planetëve.
Shumë shpejt do të jeni sërish në
qendër të vëmendjes.

Kjo e sotmja parashikohet të jetë
një ditë me të papritura në fush-
ën e ndjenjave. Mund të takoni
një person, i cili ka potencialin
për të ndryshuar jetën tuaj.

Parashikohet të jetë një ditë e
ngarkuar më aktivitete. Nëse
nuk e merrni me seriozitet,
mund të mos arrini suksesin që
kaq shumë e keni dëshiruar.

Përpiquni t'i kanalizoni të gjitha
energjitë tuaja drejt qëllimit që i
keni vënë vetes në punë. Pa
shumë përpjekje, rruga nuk ka
për të qenë e lehtë.

Mundohuni të gjeni paqe me veten.
Mendoni pozitivisht dhe gjithçka do
të jetë në favorin tuaj. Në dashuri keni
nevojë për më shumë variacion.

Ka ardhur koha që idetë dhe men-
dimet tuaja t'i vini në zbatim në
mënyrë të suksesshme. Nëse
nuk angazhoheni sa duhet, gjas-
at janë që ato të mos realizohen.

Nuk do të mungojnë angazhimet në
vendin e punës, por nuk do të jeni
shumë i favorizuar për sukses.
Merreni me sportivitet dhe qetësi.

Keni nevojë për më shumë ritëm
në jetën tuaj, por jo gjithçka ecën
sipas planeve. Prisni edhe pak
dhe do të shikoni se situata do
të kthehet në favorin tuaj.

Nga Andi Bushati

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

... publik, pasi kamerat e një
televizioni grek e filmuan duke
harbuar me shpurën e tij në një
buzuk të Athinës, ndërkohë që
vendi ishte i zhytur në zi ko-
mbëtare. Më kot makineria e
pushtetit të tij u mundua t'i fshe-
hë ato pamje, më kot ish-kryemi-
nistri u përpoq të thurte alibinë e
një problemi shëndetësor. Mjaftoi
një lidhje normale për botën e sot-
me, mes TV "Klan" të dikurshëm
dhe homologut të tij grek, që
lideri i rikthyer në pushtet në
emër të katharsisit të politikës, të
përbaltej për gjithmonë.

Sali Berisha e pësoi edhe më
keq. Pasi urdhëroi të shtihej mbi
turmën duke marrë katër jetë në
21 janar, ai s'la gur pa lëvizur për
të fshehur krimin e tij. Me një id-
iotësi proverbiale u krijuan
legjenda sikur viktimat ishin qël-
luar nga afër, me thika me helm
dhe pistoleta çadra, madje u
shfaqën edhe video të manipulu-
ara që e demonstronin këtë.

Por, mjaftuan pamjet tron-
ditëse të gardistit që qëlloi drejt e
në mish, të transmetuara me gux-
im nga Artan Hoxha në "News
24", që i gjithë ky manipulim i
ndyrë të bëhej shkrumb e hi në
pak çaste.

Kjo dramë iu përsërit edhe Edi
Ramës.

Në krizën më të thellë që ka
pllakosur qeverinë e tij prej 5
vitesh, kur i ka dalë boja si një
hajdut me çizme dhe kur me
mijëra studentë kanë pushtuar
rrugët, ai u mundua të prodhon-
te një shfaqje të madhe mash-
truese. Ndërkohë që protestuesit
e refuzojnë me përçmim, ai
kërkoi të lërë përshtypjen se ata
janë vetëm një grusht i vogël në
masën e stërmadhe të 140 mijë
studentëve shqiptarë. Për këtë u
organizua spektakli i shëmtuar i
"Top Show". Për këtë ai shpiku
identikitin e një manifestuesi të
rremë duke veshur me kostumin
e kundërshtarit, freshistët dhe
zyrtarët e vet.

Çfarë boomerang-u!
Në rrjetet sociale, ata që ai

kishte veshur si gjermanë për t'i
shitur si partizanë, u demaskuan
njëri pas tjetrit, me emër dhe mbi-
emër. Kulmi arriti kur njëri prej
studentëve doli nga skenari duke
demaskuar gjithçka dhe duke e
detyruar Ramën t'i futej rolit të
një klouni banal. Nuk duhej më
tepër sesa kaq, për të kuptuar se
kësaj qeverie nuk i ka mbetur më
armë tjetër përpos mashtrimit
dhe manipulimit. Por, nuk duhej
më shumë as për marrë vesh se
atyre u ka dalë boja. Se koha e
propagandës ka shteruar.

Të tria historitë e mësipërme,
krejt të ndryshme për nga lloji

Në krizën më të thellë që ka pllakosur
qeverinë e tij prej 5 vitesh, kur i ka dalë boja

si një hajdut me çizme dhe kur me mijëra
studentë kanë pushtuar rrugët, ai u mundua të
prodhonte një shfaqje të madhe mashtruese.

Ndërkohë që protestuesit e refuzojnë me
përçmim, ai kërkoi të lërë përshtypjen se ata

janë vetëm një grusht i vogël në masën e
stërmadhe të 140 mijë studentëve shqiptarë.

dhe simbolika, i përbashkon një
fill i vetëm. Fati i kryeministrave,
që pas një kohe të gjatë e humba-
sin sensin e së vërtetës, zhyten në
një botë virtuale të pompuar nga
oborrtarët e nënshtruar dhe sah-
anlëpirësit që u sillen vërdallë
dhe fillojnë të besojnë se realite-
tin e prodhojnë vetë.

Ato dëshmojnë gjithashtu se
vjen një moment kur verbëria e
pushtetit të bën që mos e kapësh
më kohën që ecën përpara.

Fatos Nano besoi me naivitet,
deri në fund, se një video e regjis-

truar në Greqi mund të mos
mbërrinte asnjëherë në Shqipëri.

Sali Berisha edhe më keq,
shpresoi me budallallëk se ai
mund të manipulonte një krim aq
të dukshëm, ndërkohë që ai ish-
te kryer përpara qindra kamer-
ave.

Me këto shembuj ata treguan
se ishin të sfazuar me periudhën
që jetonin dhe kjo shënoi edhe
fundet simbolike të pushteteve
që mbartnin.

E njëjta gjë po i ndodh edhe
Edi Ramës. Megjithëse hiqet si

një mjeshtër i rrjeteve sociale
dhe i komunikimit virtual, ai
demonstroi një symbylltasi të pa-
shembullt, duke dashur të shesë
si protestues bythëlëpirësit e vet
të paskrupullt, që u demaskuan
sa hap e mbyll sytë në "Face-
book", "Instagram", tek "Lolita"
dhe dhjetëra faqe të tjera 'online'.

Askush, ende as sot nuk mund
ta rrokë, se si ai mendoi se mund
t'ia hidhte me një marrëzi të tillë,
aq fëmijërore. Askush nuk mund
ta imagjinojë se ç'qe kjo verbëri
që i shty sejmenët e tij të mos e
shikonin mbretin lakuriq.

Racionalisht ato janë të pa
shpjegueshme.

Po me sa duket, ashtu sikurse
ndodh me të gjitha pushtetet
abuzive edhe këtij të radhës i ka
ardhur ora e gafës së pash-
pjegueshme. E asaj pikës që der-
dh gotën. Koha e gabimit fatal.

Në rastin e Edi Ramës, kjo ish-
te ngjarja që dëshmoi fundin e pro-
pagandës. Dhe kur kjo i ndodh një
qeverisjeje që atë e ka si të vetmen
armë mbijetese, kuptohet lehtë se
ç'do të ndodhë më pas. Gjithçka
tjetër është thjesht çështje date.



E premte 14 Dhjetor  201822 - SPORT

Sfida më e rëndësishme e javës së 17-të do të luhet në "Selman Stërmasi", luhet për 3 pikë

Hallaçi: Nuk futemi për
barazim ndaj Partizanit

Zv.trajneri i Kukësit, nostalgjik për të shkuarën e kuqe

Partizani dhe Kukësi do
të zhvillojnë një takim
të rëndësishme ditën e

sotme në orën 18:00. Në kon-
ferencën e zakonshme për sh-
typ përpara takimit është para-
qitur Rrahman Hallaçi, zëv-
endëstrajner i ekipit verilin-
dor, që rrëfen në konferencën
e posaçme për shtyp atë se
çfarë është për të kjo përball-
je, duke qenë se Hallaçi është
aktivizuar për 6 sezone me
fanellën e kuqe. Por, duke lënë
mënjanë nostalgjitë, Hallaçi
deklaron se Kukësi futet në
këtë sfidë vetëm për tri pikët.
Ndeshja me Partizanin aNdeshja me Partizanin aNdeshja me Partizanin aNdeshja me Partizanin aNdeshja me Partizanin a
vlen titullin?vlen titullin?vlen titullin?vlen titullin?vlen titullin?
Nuk mund të themi se është
ndeshja e titullit, por është një
ndeshje vendimtare, edhe pse
ka ende shumë takime për t'u
luajtur. Jemi në një moment
të mirë, pasi vijmë pas një fi-
toreje me një kundërshtar
direkt dhe me mjaft të fortë si
Skënderbeu. Kemi bërë
ndeshje shumë të mira. Kemi
arritur të dalim aty ku duhet
si me lojë, ashtu edhe me re-
zultat. Duhet të jemi shumë të
kujdesshëm ndaj Partizanit,
pasi nuk duam që të krijomë
distancë me pikë. Kemi
shumë mundësi për ta ngush-
ur këtë diferencë. Kam luajtur
shumë kohë më parë me Par-
tizanin. E kemi studiuar
kundërshtarin dhe e dimë se
janë shumë të kujdesshëm.
Edhe pse mund të dalin jo
shumë herë para porte, arrijnë
të shënojnë dhe më pas është
shumë e vështirë t'u shënosh

gol. I dimë ato pak pika të dobë-
ta që ata kanë. Ju mungon një
lojtar kryesor, por kjo nuk do
të thotë asgjë për ta, sepse ata
janë përgatitur për të ecur për-
para ashtu siç jemi përgatitur
edhe ne, pasi kanë shumë
lojtarë në organikë.
Nëse vjen një humbje eNëse vjen një humbje eNëse vjen një humbje eNëse vjen një humbje eNëse vjen një humbje e
mundshmemundshmemundshmemundshmemundshme...............
Nuk e mendojmë që do të hum-
bim ndeshjen, por thashë që

nuk duam që të krijojmë sh-
këputjen. Them se është mo-
menti më i mirë, pasi tani du-
het të tregojmë veten, tani që
e kemi më pranë me pikë. Do
ia lëmë rrugës se kush do të
arrijë në finish i pari.
A keni presion?A keni presion?A keni presion?A keni presion?A keni presion?
Nuk mendoj se ka presion
Kukësi apo Partizani. Është
një ndeshje mes dy skuadrave,
që kanë vite që investojnë pa

Jeton Selimi

fund për të shkuar te titulli
kampion. Partizani ka shumë
vite dhe ka besimin e madh
se do të shkojë te titulli, por
edhe ne duam me patjetër tit-
ullin. Kjo nuk do të thotë se
kemi presion. Është ndeshja
e radhës, që duhet vlerësuar
dhe kaq.
Si është gjendja në skuadër?Si është gjendja në skuadër?Si është gjendja në skuadër?Si është gjendja në skuadër?Si është gjendja në skuadër?
Kemi pasur dëmtime, por pje-
sa kryesore është rikthyer, Vi-

se kemi probleme. Në
ndeshjen e parë krijuam
shumë raste, ndërsa Partiza-
ni u tregua cinik, arriti të
shënonte dhe u bë e vështirë
për ne që të shënonim më pas.
Nuk do ta bëjmë më atë
ndeshje, do të kemi më të
kujdesshëm dhe do të trego-
hemi më të vëmendshëm dhe
kur të dalim para porte të
shënojmë. Në ndeshjen e parë
dolëm 7-8 herë para porte dhe
nuk shënuam. I kemi mend-
uar mirë këto gjëra. Partizani
do ta ketë shumë të vështirë
këtë radhë me ne. Kanë pikat
e tyre kryesore nga krahët, u
mungon lojtari kryesor, por
kanë lojtarë të tjerë.
Do të jetë një ndeshje pa ti-Do të jetë një ndeshje pa ti-Do të jetë një ndeshje pa ti-Do të jetë një ndeshje pa ti-Do të jetë një ndeshje pa ti-
fozë?fozë?fozë?fozë?fozë?
Ne do kishim dëshirë të ishin
tifozët e Partizanit dhe tonët.
Edhe nëse do ishin më shumë
tifozë të Partizanit, nuk do ish-
te problem, pasi lojtarët duan
që të kenë sa më shumë tifozë.
Problemi është të jetë i
mbushur, pasi do të jetë një
ambient në gjumë. I kemi
marrë masat edhe për këto
gjëra", u shpreh Hallaçi.

Gega nuk heq dorë nga skema e tij

Partizani pa Asanin, por
do të luhet me të njëjtin modul

Në një kampionat me
10 skuadra, përball-

jet me rivalë të drejtpër-
drejtë nuk janë të pak-
ta. Partizani, menjëherë
pas një sfide mjaft të
fortë kundër Teutës, do
të ketë një tjetër
kundërshtar me poten-
cial  të rëndësishëm,
Kukësin. "Demat" po u
japin fund përgatitjeve
në kuadër të këtij dueli.
Ashtu siç ka bërë thua-
jse në çdo takim të këtij
sezoni, trajneri Skënder

Gega e ka grumbulluar
skuadrën në Elbasan, ku
janë zhvilluar edhe dy se-
ancat e fundit stërvitore.
Mungesa e madhe e "de-
mave" është pa diskutim
ajo e Jasir Asanit. Mes-
fushori, i cili në këtë sezon

ka qenë një ndër pikat më
të forta, ka plotësuar num-
rin e kartonëve. Për fatin e
mirë të teknikut, të kuqtë
kanë në dispozicion një
lojtar si Esat Mala, i cili
mund të përshtatet në disa
pozicione. Në këtë mënyrë,

nga e djathta, Telushi e
Hila në qendër dhe Men-
sah nga e majta. Në rep-
artin e avancuar do të
vendoset Bardhi,  pas
krahëve të Hebajt. Skema
është e njëjta e përdorur
në shumë takime, pra 4-4-
1-1, një formulë që deri
më tani ka rezultuar e
suksesshme, teksa mbetet
për t'u parë se si do të
paraqiten të kuqtë në
takimin e parë pa shër-
bimet e Jasir Asanit.

gjasat janë të shumta që
Partizani të zbresë në
fushë me këtë 11-she tit-
ullare.  Në portë,  Alban
Hoxha. Mbrojtja do të for-
mohet nga Ibrahimi, Atan-
da, Belica dhe Trashi. Në
mesfushë do të jenë Mala

SUPERLIGA

TË PREMTEN
Partizani - Kukësi 18:00
TË SHTUNËN
Laçi - Tirana 14:00
Flamurtari - Kamza 17:00
TË DIELËN
Kastrioti - Teuta 14:00
Skënderbeu - Luftëtari 17:00

RENDITJA
Skuadra N  P
Partizani 16 35
Skënderbeu 16 30
Kukësi 16 30
Teuta 16 29
Laçi 16 26
Flamurtari 16 25
Tirana 16 14
Luftëtari16 13
Kamza 16 12
Kastrioti 16 10

jon që të jetë në fazë rikuper-
imi Tigruxha, i cili do të mu-
ngojë dhe për këtë takim.
Kemi Dzarian me kartonë,
por kemi të tjerët të gatshëm
për të luajtur dhe nuk them

Prezantohet drejtori i ri zikaltër

Bepe Marota: Krenar që
jam pjesë e Interit të madh

TRAJNERI ARGJENTINAS

Murinjo me valixhe në dorë,
Mançesteri do Poketinon

Bepe Marota është tash
më zyrtarisht pjesë e

ekipit të Interit. Ai është
prezantuar si administra-
tor i deleguar i klubit
zikaltër nga Milano. Maro-
ta ka hedhur firmën me
klubin e Seria A dhe është
mëse i gatshëm që të nisë
një aventurë të re dhe emo-
cionuese përsëri në kampi-
onatin italian. Ai ka folur
sot para mediave, duke e
quajtur veten krenar dhe
tashmë pjesë e stafit të
ekipit. Ai e ka konsideruar
një lëvizje tepër të madhe
në aspektin personal, kal-
imin e tij tek Interi. "Nga
sot, bëj pjesë në Interin e
madh. Ky është një mo-

ment krenarie të madhe për
mua, që do të mbaj postin e ad-
ministratorit të deleguar. Ësh-
të një eksperiencë shumë e
rëndësishme për jetën time
profesionale, e mbushur plot
me përgjegjësi. Kjo nuk më
tremb, pasi po fillon një rrugë
e re dhe shpresoj të jetë
fituese", - ka përfunduar i emo-
cionuar Marota.

Gjykata rrëzon Juven, tit-Gjykata rrëzon Juven, tit-Gjykata rrëzon Juven, tit-Gjykata rrëzon Juven, tit-Gjykata rrëzon Juven, tit-

ulli i vitit 2006 mbetet i In-ulli i vitit 2006 mbetet i In-ulli i vitit 2006 mbetet i In-ulli i vitit 2006 mbetet i In-ulli i vitit 2006 mbetet i In-
teritteritteritteritterit

Ka rënë poshtë ankimimi
i Juventusit në lidhje me tit-
ullin kampion të vitit 2006,
që Federata Italiane ia dha
Interit, pas skandalit të
Kalçopolit. Kasacioni ka lënë
në fuqi vendimin e marrë 12
vite më parë. Gjykata e
Apelit të Romës kishte pran-
uar ankesën e Juventusit, që
pretendonte për defekte ju-
ridike nga gjykatësit e sh-
tetit. Por Kasacioni ka kon-
firmuar po atë vendim të
dhënë më parë dhe Juventu-
si ka marrë tashmë edhe
"JO"-në e fundit për titullin
e shumëpërfolur, që mbetet
i Interit.

E ardhmja e Zhoze Murinjos në Mançester sa po vjen
edhe po bëhet më e pasigurt, pasi drejtuesit e

Mançesterit Junajtid nuk janë të kënaqur me atë çfarë
portugezi ka dhënë në krye të ekipit anglez. Murinjo
duhet me patjetër që të renditet në "Top 4" në kampi-
onat, edhe kjo mund të jetë "komerdarja e shpëtimit"
për trajnerin e Junajtid. Por, pavarësisht kësaj, drejtues-
it e Mançesterit e kanë një "kartë" rezervë, trajnerin e
Totenham, Mauricio Poketino. Për argjentinasin in-
teresohet edhe Reali i Madridit. Sipas "The Mirror", lufta
do të jetë e ashpër midis "Djajve të Kuq" dhe "Los Blan-
cos", duke marrë parasysh se klubet mund t'i ndry-
shojnë stafet teknike në fund të këtij sezoni.
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-Sa më filozof është një person,
aq më e vështirë të gjejë përgjigje
për pyetjet idiote të njerëzve të
trashë.

-Është i mençur ai që vetëm në
një rast nervozohet, kur i vjedhin
kohën e tij.

-'Mendimi i parë është i drejtë'
Ndoshta mendimi i fundit është
më i saktë por mos humbisni
gjithë kohën duke menduar .

-Jeta është një urë, sa më pak
gjëra mbartni, aq më lehtë e
kaloni.
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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

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Eshtë hokatari.
8. Loja me full.
13. Kaas këngëtare.
14. Përdoret kundër malaries
15. Këndohet në opera.
16. Pak formalitete.
17. Eshtë legjenda.
18. Të fundit konak.
19. I mbjell... katastrofa.
24. I bëjnë të luajturit.
25. Fillojnë mpirjen.
27. Janë trupa qiellorë.
28. Qendër në kaos.
29. Preferojnë yjet e hënën.
30. Tri të parat në atletikë.
31. Beton pa kufij.
32. Ente Autonome Tiranë.
33. Një metër në kufij.
34. Një stacion... anijesh.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

HORIZONTAL
1. Immanuel filozof.
4. Parashtesë për këtej.
8. Argento aktore.
11. Gjysmë erotik.
13. Janë memece pa kufij.
15. Rastet pa set.
16. Në mes të dhomës.
18. Rrapo pa çifte.
19. Gardner aktore.
20. Charlie Mingus.
21. Janë pjesë të antenës.
23. Eshtë e tregut në kapitalizëm.
24. Eshtë lojtari underi 21.
26. Janë njëvendëshe në Formula 1.
28. Qarkullon vetëm në shqipëri.
30. Ishin komandantët si Çerçiz Topulli.
32. Kishte 100 porta.
35. Në krye të aktorëve.
36. Gjysma e slitës.
38. Inicialet e Reitman.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

36. Eshtë alfabeti ynë
39. Një pjesë e mungesave.
41. Haan që trajner i yni.
42. Një britmë në arenë.
43. Mund të jetë unik.
45. Eshtë bota jashtë ëndrrës.
47. Eshtë sundim shtypës.
49. Totale pa zë.
50. Bukuroshja e Notre Dame de Paris.

VERTIKAL

1. Catherine aktore.
2. Një vijë e lakuar.
3. Tatim pa kufij.
4. Lidhet në... fyt.
5. Inicialet e Camus.
6. Në kokë të xixëllonjës.
7. Fillojnë hapur.
8. Kishin flamur të zi.

9. Ndezur në aparaturë
10. U shkra nga Kipling.
11. Janë mistere për t'u zgjidhur.
12. Rastet pa set.
14. Ai ekzekutiv tani është bashki.
16. Eshtë edkumi në palestër.
20. Grandi aktore.
21. Eshtë gjarpër.
22. Një pëlhurë sintetikë.
23. I bëjnë testet me një set.
24. Një momument... për kujtim.
26. Atdheu i Papa Ëojtyla-s.
27. Mund të jenë me katër kohë.
29. Një ushtarak me... numër.
30. Emri i Salacrou.
35. Telefoni në kartëvizitë.
37. Numri i oktetit.
38. Kukulla e Ibsen.
40. Thyhet me dy kafshata.
44. Rajone Autonome Lokale.
46. Ekstreme në esktreme.
48. Mbyllin një manastir.

39. Nganjëherë nuk e vlem qiranë.
43. Një ishull si Bikini.
44. Nisin nga kreu.
45. Një satelit i Uranit.
46. Janë kapo.
48. Shahu i fundit.
49. Janë klasike me tutu.
51. U printe hunëve.
52. Në fund djathtas.
53. Instrumenti i Ravi Shankar.

VERTIKAL

1. Një së larti bëhet me stilin fosbury.
2. Kaçaturian kompozitor.
3. Kush  nuk di mbytetë.
5. Inicialet e Harris aktor.
6. Një tabu islamike.
7. Ka satelit Ariel
8. Dy asa.
9. Kështu janë mbrojtjet e palëvizshme.

10. Mund të skadojë.
12. Eshtë edhe ajo zanore.
14. Ishte futbollit i Holandës.
17. Ishin bakantet.
21. Janë garat me gregarë.
22. Një njëvjecar.
23. Tekat pa kufij.
25. Një ekip i Kazanit.
27. Fillojnë aksionin.
29. Eshtë hidrokarbur.
31. Gruaja e Ben Hur.
33. Skuadër greke.
34. Barack në shtëpinë e bardhë.
37. Capirossi i MotoGP.
40. Nuk i tregohen babait.
41. Mund të jete fetar.
42. Jessica aktore.
43.Marsi i akejve.
46. Tri të parat në klasifikim.
47. Gjysmë tatimi.
50. Mbyllin fushata.

-Gjithkush që ka bërë një akt të mirë për ne ose na ka thënë
një fjalë inkurajimi ka ndihmuar në formësimin e karakterit tonë
dhe mendimet tona si dhe suksesin tonë.

- Kufizimet jetojnë në mendjet tona. Nëse ju provoni fantazinë,
mundësitë nuk kanë kufij.

-"Njohuria banon në kokat e mbushura nga
mendimet e njerëzve të tjerë. Mençuria, në një
mendje që kujdeset vetëm për mendimet e saj.

-Është më e lehtë të luftosh për parimet tuaja se
sa të jetosh sipas tyre.
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A L E X M S H G P A O A Z I

M I S H N D O R E S H T R

A R A M O G O A U T O

D M K I M N O V A K O N

T S E R I A L I A R T I

P R E T E N D I M I E O K

R O N A L D O M I G A E

C M A T L E N G O R E T

B A T M A R I T A T E R O R

I R O N E E S A C E M Y

L I R I K E E P A R O D I A

L O I R A C O R O T U K N

F A L L I K F S I D O R A

A D A M P A L I M I N

L E M T A B E L A T I T T

A T K A P I T U L L I M I

N M A R I N A R I T E I L

G R E M I N A U E F A E

A R I F A D E N T I S T

E P I K A T I E S E R T E T

C I T A T E K M E T E O R E

O S O Z R A M D T R R T

S H T E P I T E L E J A R

A E K A M I A V I S A R I

A R T M K R I M B A T

N G U J I M U A N E

I B A N I M K H M E R

J H K A N I B A L E T

E B O T E R O R E T

L A B O R A T O R E T

H A I R V A N O R

R E N E A N T R E H

A V E T V I I I G U

K A N T M E K T I N

U T I B E T A T E M E

J R R U G A A R T E T
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