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4 DEPUTETE BETOHEN SOT NE 
KUVEND, META: DUHET DIALOG 

Krimi në Korçë/ Familjarët: Ishte i dehur 

Policia arreston 50-vjeçarin Nesim Demollari. Policia arreston 50-vjeçarin Nesim Demollari. 
Fqinjët: Ishte i divorcuar, i papunë dhe pinte Fqinjët: Ishte i divorcuar, i papunë dhe pinte 

Mbyt nënën me duar 
dhe telefonon vëllain 

në Tiranë: Dërgo 
njerëz se e vrava 

Ekspertët kundër 
koncesionarit në 
Sharrë: Bie ndesh 

me standardet e BE 

“SHKELEN LIGJET” 

Në faqen  8

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

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

PROTESTA/ GARDA MONTON SHKALLE PORTATIVE PER EVAKUIMIN NGA SEANCA 

Nga ANDI BUSHATI 

Pirgu i panevojshëm i 
mllefit me Saimirin 

Opinioni
 Ditësi

Një valë ofendimesh, ironish dhe 
përbuzje e pajusitifi kueshme ka 

shpërthyer në rrjetet sociale që pas 
shqetësimit naiv të tenorit Saimir 
Pirgu, se protestat ... Vijon në faqen 21

Vijon në faqen 22

Nga BESAR LIKMETA

Kolegji i Posaçëm i Apelimit ven-
dosi me shumicë votash të prishë 

vendimin e Komisionit të Pavarur 
të Kualifi kimit për konfi rmimin në 
detyrë të ...

Shkarkimi i Sevdarit, jo vetëm i 
padrejtë, por ndoshta i paligjshëm 

Opinioni
 Ditësi

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqet 2-5

Opozita proteston para parlamentit, Basha: Qeveria, regjim ushtarak. SHBA: 
Të jetë paqësore. Balla: Bisedime, por jo negociata në kurriz të demokracisë 

KORÇË -Krimi brenda familjes trondit Korçën. Një 50-vjeçar 
në gjendje të dehur ka mbytur me duar në fyt nënën 80-vjeçare. 
E moshuara Nazime Demollari është gjetur dje pa shenja jete 
në banesën e saj, ndërsa autori i krimit ka telefonuar vëllain e 
tij, duke i dhënë lajmin e kobshëm. Ngjarja e rëndë ka ndodhur 
paraditen e djeshme në lagjen nr. 14 të qytetit ...

Në faqen 7
(Në foto) Parlamenti i rethuar me tela me gjemba

Në faqet 11-12

Në faqen 15

Nisin provimet për 
specializimet në 

Mjekësi, dokumentet 
për të konkurruar 

 DOKUMENTET 

SI TE APLIKONI 

Të përndjekurit, 
emrat e 5 mijë 

trashëgimtarëve 
që marrin paratë 

 LISTA EMERORE 

Në faqet 9-10

 

Erzen Shkololli: 
Nga Onufri tek e 

ardhmja, përgjigjet 
për një vit në GKA 

DREJTORI I GALERISE 

Në faqet 18-19

Hipoteka: 1 mijë 
familjet që marrin 

certifikatën e 
pronës në Elbasan Shkarkohet prokurorja: Beteja ime s’përfundon këtu 

Në faqen 6

Antoneta Sevdari: Kam sakrifikuar, jam e indinjuar, por krenare dhe e vendosur 

Letër drejtuesve të shtetit dhe ndërkombëtarëve: Vetingu, një proces i korruptuar? 

institucioneve që bëjnë vet-
ingun. Përmes kësaj letre  
drejtuar ndërkombëtarëve 
dhe gjithë aktorëve politikë 
në vend, Sevdari ka kërkuar 
të investigohet ky vendim 
që sipas saj është i padrejtë. 
Ajo shprehet e indinjuar për 
motivacionin e shkarkimit...

TIRANË-Prokurorja e Ti-
ranës Antoneta Sevdari, 

njëherësh anëtare e Këshil-
lit të Lartë të Prokurorisë, 
pak ditë pas shkarkimit nga 
detyra nga Kolegji i Posaçëm 
i Apelimit iu është drejtuar 
me një letër të hapur krerëve 
të institucioneve në vend, 
përfaqësive diplomatike dhe 
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KRIZA POLITIKE
PROTESTA

Mazhoranca ka
zgjedhur që të mos
fshihet më dhe ash-

tu siç e parashikon rregullor-
ja, lajmëroi dje 24 orë para se-
ancën plenare të Kuvendit të
Shqipërisë. Seanca do të
mblidhet sot në orën 10:00,
ndërsa për të shmangur për-
plasjet dhe incidentet me pro-
testuesit e opozitës, deputetët
janë lajmëruar që të jenë në
sallë në orën 09:30 minuta.
VENDIMIVENDIMIVENDIMIVENDIMIVENDIMI

Vendimi për thirrjen e se-
ancës ditën e sotme është
marrë në grupin parlamen-
tar të Partisë Socialiste, ku i
pranishëm ishte edhe kryem-
inistri Edi Rama. Por, de-
putetët socialistë kanë
kërkuar garanci nga minis-
tri i Brendshëm, Sandër Lle-
shaj se nuk do të cenohet sig-
uria e tyre dhe se ngjarjet e
një jave më parë nuk do të
përsëriten. Siç bëhet e ditur
nga burime pranë grupit so-
cialist, kreu i qeverisë ka bërë
të ditur se nuk do lejohet
përsëritja e skenave të së mar-
tës së shkuar, ku disa de-
putetë e anëtarë qeverie u
sulmuan nga protestuesit në
hyrje të Kuvendit. Ndërkohë
që Kuvendi ka publikuar edhe
rendin e ditës së seancës së
sotme, e cila ndonëse nuk ësh-
të përfshirë në të, pritet të
nisë me pikë të parë pikërisht
betimin e 4 deputetëve të rinj,
që kanë marrë mandatin nga
KQZ-ja. Ndërkohë që në rend
të ditës janë përfshirë edhe 11
pika të tjera, ndërmjet të
cilave, miratimi i projektligji
"Për një shtesë në ligjin nr.
8952, datë 10.10.2002, "Për
letërnjoftimin elektronik të
shtetasve shqiptarë" apo
edhe disa ndryshime në ligjin
"Për koncesionet dhe part-
neritetin publik privat".
MASAMASAMASAMASAMASATTTTT

Ndërkohë që për të garan-
tuar sigurinë e deputetëve,
ministrave dhe të vetë insti-
tucionit të Kuvendit, forcat e
rendit kanë marrë një sërë
masash për të shmangur
depërtimin e protestuesve
brenda perimetrit të Kuven-
dit. Kështu, gjatë ditës së
djeshme është vendosur sër-
ish gardhi me tel me gjem-
ba, kjo si një masë shtesë për
të parandaluar kalimin e
protestuesve. Gjithashtu,
mësohet se në protestë pritet
të angazhohen mbi 1000
punonjës policie, të cilët do
të krijojnë një kordon më të
gjerë se gjatë protestave të
tjerë, me qëllim ruajtjen e
godinës së parlamentit, ndër-
sa policia ka parashikuar që
në rast pjesëmarrjeje të lartë
të protestuesve, të bëjë edhe
bllokimin e pedonales deri te
Ministria e Brendshme. Ndë-
rkohë që në rast emergjence
dhe agravimi të situatës,

Kuvendi mblidhet sot në seancë plenare, betohen 4 deputetët e rinj të opozitës

Seanca, Garda monton shkallë për
evakuimin e deputetëve nga kalaja

Deputetët e PS-së kanë kërkuar siguri nga Lleshaj

forcat e sigurisë kanë mon-
tuar edhe një shkallë hek-
uri, e cila mund të vihet në
funksion vetëm nëse është i
domosdoshëm evakuimi i
deputetëve dhe ministrave

nga Kalaja e Tiranës. Masa
shtesë janë marrë edhe sa i
përket monitorimit të pro-
testës. Policia prej disa
ditësh ka montuar në
sheshin përpara Kuvendit

dhe në rrugët që të çojnë në
të kamera me rezolucion të
lartë për të bërë të mundur
identifikimin e protes-
tuesve që do shkaktojnë
trazira. Ndërkohë që duhet

theksuar se krahas Kuven-
dit, Policia e Shtetit ka mar-
rë masa edhe për sigurinë e
Kryeministrisë, ku gjithash-
tu është vendosur një gardh
me tel me gjemba. Policia i

trembet zhvendosjes së pro-
testës nga Kuvendi te Kryem-
inistria, ndaj edhe ka marrë
masat për të parandaluar një
sulm të mundshëm ndaj god-
inës së Kuvendit.

MASAT
Mësohet se në protestë
pritet të angazhohen
mbi 1000 punonjës
policie, të cilët do të
krijojnë një kordon më
të gjerë se gjatë
protestave të tjerë, me
qëllim ruajtjen e godinës
së parlamentit, ndërsa
policia ka parashikuar
që në rast pjesëmarrjeje
të lartë të protestuesve,
të bëjë edhe bllokimin e
pedonales deri te Mini-
stria e Brendshme.

Djegia e mandateve, zyrtari i
DASH: Protesta të jetë paqësore
Philip Reeker, këshilltar i Komandantit të Forcave

Ushtarake amerikane në Evropë, i cili së shpejti pritet
të marrë detyrën e Ndihmëssekretarit të Shtetit për
Evropën, nga Shkupi teksa komentoi zhvillimet në të gjithë
rajonin e Ballkanit, u ndal edhe te zhvillimet në Shqipëri.
Ai tha se janë bërë shumë përpjekje në rrugën e reformave,
por se duhet çrrënjosur korrupsioni, të ristrukturohen in-
stitucionet kyçe të sundimit të
ligjit, të reformohet gjyqësori.
"Shqipëria duhet të luftojë
krimin e organizuar dhe të
tregojë se askush nuk qëndron
mbi ligjin, në mënyrë që të hap-
en bisedimet zyrtare për
anëtarësim në Bashkimin
Evropian", - tha Reeker. Am-
basadori Reeker ndërsa ko-
mentoi edhe vendimin e dje-
gies së mandateve, tha se të
gjitha partitë duhet të tre-
gojnë se ndajnë synimet e njëj-
ta. "Opozita doli në rrugë dhe
i dogji mandatet, duhet bërë shumë punë urgjente brenda
proceseve demokratike. U kërkojmë të gjithë drejtuesve
politikë që të shfaqin vullnet politik për t'u angazhuar në
institucionet demokratike të Shqipërisë për t'i çuar refor-
mat përpara. Dhe nëse palët ushtrojnë të drejtën demokra-
tike për të protestuar, kjo duhet bërë në mënyrë paqësore",
- tha zoti Reeker. Ai foli edhe për zhvillimet në Kosovë, duke
i bërë thirrje qeverisë kosovare për pezullimin e taksave
ndaj mallrave serbe si kusht për vazhdimin e bisedimeve
dhe gjetjen e një zgjidhjeje. "Kosova nuk dorëzon asgjë duke
negociuar. Por, rrezikon gjithçka duke mos negociuar", u
shpreh Reeker, duke shtuar se "druhet se qëndrimi i Kos-
ovës ka shkaktuar dëme në raportet me Amerikën".

POLICIA NUK DHA LEJE
PËR PROTESTËN: NUK
GARANTOHET SIGURIA
E DEPUTETËVE

Policia e Shtetit dhe
Partia Demokratike u
përfshinë disa ditë më
parë në replika sa i përket
mbajtjes së protestës së
programuar për ditën e
sotme. Kjo, pasi uniformat
blu nuk marrin përsipër
garantimin e sigurisë ndaj
institucionit të Kuvendit
dhe deputetëve të
zyrtarëve të qeverisë gjatë
momentit të zhvillimit të
protestës. Policia e
Shtetit nëpërmjet drejtorit
të Policisë së Tiranës,
Kastriot Skënderaj, u bëri
të ditur organizatorëve se
tubimi pengon hyrjen në
Kuvend të deputetëve dhe
vë në rrezik jetën e
deputetëve. "Zhvillimi i
tubimit të kërkuar nga
subjekti Partia
Demokratike e Shqipërisë
pengon hyrjet dhe daljet e
anëtarëve të qeverisë,
deputetëve, administratës
si dhe rrezikon jetën e
tyre, pengon veprimtarinë
e ligjshme të Kuvendit", -
thuhej në shkresën e
Kastriot Skënderajt.

Protesta, SHBA
thirrje qytetarëve të saj:

Shmangni pikat e nxehta
Opozita ka njoftuar sot mbajtjen e protestës së

radhës para parlamentit në momentin që do të zh-
villohet seanca plenare. Pavarësisht masave që ka mar-
rë policia, situata nesër mund të agravohet edhe më
shumë se herën e shkuar, pasi pret një pjesëmarrje më
e madhe e protestuesve. Ndaj, për t'iu shmangur
trazirave, ambasada amerikane në Tiranë u ka bërë
thirrje shtetasve të saj të
qëndrojnë larg pikave të
nxehta, Kryeministrisë,
parlamentit dhe ndërte-
save të tjera qeveritare.
"Demonstrata pritet të
ndodhë kur Kuvendi i Sh-
qipërisë të mblidhet në
seancë. Grupi demon-
stron kundër qeverisë.
Kohëzgjatja e demon-
stratave është e panjo-
hur. Forcat e sigurisë
kanë përdorur ujë dhe
gazlotsjellës gjatë
protestave të fundit.
Shmangni pikat e grum-
bullimit dhe vendet ku
demonstratat janë të pashmangshme ose të vazh-
dueshme", - thuhet në njoftimin e ambasadës ameri-
kane në Tiranë. Gjithsesi, kjo thirrje nuk vjen për sh-
kak të informacioneve shtesë që ka Ambasada e SHBA-
ve, por ajo është një thirrje e përhershme që ambasa-
dat e këtij vendi bëjnë sa herë ka protesta masive.

Një nga
protestat
e opozitës

Parlamenti i rethuar
me tela me gjemba
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Kreu i opozitës, Lulzim
Basha, mblodhi dje
aleatët për ecurinë e

protestës së sotme përpara
parlamentit. Përkundrejt
masave të policisë dhe vetë
mazhorancës, edhe opozita
mori masa për protestën, e
cila pritet të ketë një pjesë-
marrje të madhe. Në rrjetet
sociale të opozitarëve u pub-
likuan video, ku protes-
tuesve u tregohej mënyra se
si mund të mbroheshin nga
gazi lotsjellës. Krerët e
opozitës vendosën që protes-
ta të nisë që në orën 9:00,
duke rrethuar godinë e par-
lamentit, që pritet të mblid-
het në orën 10:00, por që de-
putetët e PS-së pritet të
hyjnë në sallë që në orën 9:30.
Kreu i PD-së, Lulzim Basha,
i ftoi qytetarët që të mos mu-
ngojnë në tubimin e sotëm
përpara parlamentit, teksa
e akuzoi kryeministrin
Rama se po vendos një
regjim ushtarak, duke u mo-
huar shqiptarëve të drejtën
kushtetuese për të protestu-
ar. "Sot makineria e Ramës
është shkërmoqur dhe këtë
e shohim në vendimin ab-
surd për të mbrojtur parla-
mentin me regjim ushtarak,
ku kërkohet t'u mohohet
qytetarëve të protestojnë", u
shpreh kreu i PD-së.
Z.Basha përmendi se që prej
16 shkurtit, për shqiptarët
ka nisur rrugëtimi i
shpresës dhe se opozita nuk
do të ndalet deri në krijimin
e një qeverie transitore, që
do t'u hapë rrugë zgjedhjeve
parlamentare të parakohs-
hme. Partinë Demokratike
dhe aleatët e saj nuk i
shqetëson fakti se disa nga
kandidatët në listën pasuese
po marrin mandatin e depu-
tetit. Pas një takimi me ale-
atët në seli, Lulzim Basha
tha se këto vendime nuk
kanë asnjë efekt në rrugën
që opozita po ndjek. De-
putetët e rinj që do të ulen
në Kuvend pas marrjes së
mandateve nga KQZ-ja, si-
pas Partisë Demokratike
nuk do të konsiderohen si
opozitë legjitime. Lulzim
Basha, në krah të aleatëve
të tij tha prerazi se nuk do
të njohë asnjë opozitë fasa-
dë e aq më pak ligje të mirat-
uara në një Kuvend, që sipas
tij është ilegjitim. "Me këtë
parlament ilegjitim dhe
klonimet e dështuara që
Rama do shesë nesër si fasa-
dë opozite, s'ka për të pasur
fasadë opozitë. Çdo hap i një
Kuvendi ilegjitim nuk njihet
nga ne. Asnjë ligj që mbron

Opozita në orën 09:00 “rrethon” parlamentin, kreu i PD-së: Asnjë hap pas

Protesta, Basha: Regjim ushtarak
për të mbrojtur parlamentin

"Dy dosjet, lidhja e PS-së me krimin elektoral"
Valentina Madani

dhe përfaqëson interesat e
një grupi hajdutësh e
kriminelësh nuk njihen nga
opozita. Janë vendime që
s'kanë asnjë efekt në rrugën
që ka nisur opozita", tha
z.Basha. Një mesazh adresoi
edhe në adresë të Kryeminis-
trit Rama, duke i kujtuar dy
dosje që sipas tij faktojnë
përfshirjen e zyrtarëve të
lartë të mazhoracës dhe Par-
tisë Socialiste në krim elek-
toral. "Edi Rama, dosja '339'
është makthi yt. Ti e di fare
mirë se përtej minutave që
janë botuar nga 'Zëri i
Amerikës' dhe BIRN çfarë
përmban ajo dosje, uroj ta

dish se çfarë përmban edhe
dosja '184'. Të dyja këto dosje
do të zbardhen. Drejtësisë do
t'i zgjidhen duart. Të gjithë
politikanët e përfshirë me
kokat e krimit të organizuar
do të shkojnë para drejtësisë
dhe shqiptarët do të kenë
zgjedhje të lira dhe të nder-
shme", theksoi z.Basha.
Opozita mbajti një takim prej
60 minutash në selinë e Par-
tisë Demokratike, ku edhe u
vendos për skenarin e pro-
testës së ditës së sotme te Ku-
vendi. Pas takimit me Presi-
dentin e slloven Pahor, kreu i
PD, Lulzim Basha theksoi dhe
një herë se do nuk do të ketë

hapa pas nga veprimet që deri
më tani kanë ndërmarrë. I
pyetur për kërkesën e Metës
për të dialog dhe për hapa pas,
Basha tha: “Në përballje me
krimin e organizuar nuk ka
për të pasur asnjë hap pas
por vetëm hapa përpara.
Vetëm hapat përpara do ti
japin shqiptarëve që që meri-
tojnë, asnjë hap pas por
vetëm hapa përpara. Vetëm
hapat përpara do ti japin sh-
qiptarëve që që meritojnë,
asnjë hap pas por hapa për-
para duke nisur nesër me
qytetarët në protestë, i bëj
thirrje bashkqytetarëve të
tij që të vijnë”.

LSI, Rama:
Dorëheqjet

nga mandatet
ende s'janë
legalizuar

Luan Rama, zv.kryetar
i LSI, komentoi dje në

studion e "Top Talk" mar-
rjen e mandateve nga ana
e 4 deputetëve të rinj nga
lista e LSI-së. Sipas tij, "ka
krizë politike, që zgjidhet
me mjete politike dhe vull-
net politik" dhe për këtë
arsye, "KQZ-ja nuk duhet
të bëhet pjesë e kësaj
farse". "Puna e Kuvendit
dhe komisionet kanë rreg-
ulla strikte se si proce-
dohet. KQZ-ja është inves-
tuar pa u zbatuar ligji,
pasi është detyrim ligjor
që çdo deputet që largo-
het, duhet ta shprehë këtë
në një seancë publike, pasi
nuk është thirrur komi-
sioni përkatës i Kuvendit
për të legalizuar djegien e
mandateve të opozitës",
deklaroi Luan Rama.

Protesta,
Nishani:

Dallga
popullore s'ka

kthim pas
Një ditë para protestës

së opozitës para god-
inës së Kuvendit, kreu i
Këshillit Kombëtar të
PD-së, Bujar Nishani,
paralajmëron një re-
voltë masive, e cila siç
thotë ai, do të godasë
sot edhe më fuqishëm.
"Sa më provokuese
shfaqet urrejtja e
regjimit të hajdutërisë
ndaj popullit, aq më e
madhe, më e fortë dhe
masive kthehet revolta
dhe dallga e përmbysjes
së dordolecëve të izolu-
ar nga telat me gjemba.
Dallga popullore s'ka
më kthim pas. Nesër go-
det përsëri. Çdo ditë e
më e fuqishme. Historia
ka nisur pa kthim!",
shprehet z.Nishani

ENKELEJD ALIBEAJ
Ish-deputeti i PD-së i bën thirrje policisë të
mbështesë sot protestën e qytetarëve. Ai
shkruan në "Facebook" se policia po përdoret
nga kryeministri duke e bërë "vegël të
korrupsionit". "Ligji është në anën e qytetarëve!
E drejta është në anën e tyre. Keni edhe ju
detyrimin të jeni me ligjin!", tha Alibeaj.



"Gazi na ka ngacmuar ca nerva të fjetura"

Protesta, Paloka: Do të jemi më
shumë këtë herë dhe më të "gjallë"
Nënkryetari i PD-së, Edi

Paloka, demokrati që
ka dorëzuar mandatin e de-
putetit, lajmëroi dje se në pro-
testën e sotme para parla-
mentit do të ketë shumë më
shumë njerëz se herën e
parë, madje ai thekson se
protestuesit do të jenë edhe
më të "gjallë". Paloka thek-
son në "Facebook": "Do të
jemi ca më shumë këtë herë
dhe pak më 'të gjallë', se ai
gazi na ka ngacmuar ca ner-
va që na kishin mbetur të
fjetura". Ai u bën thirrje
atyre që duan të rrinë në
kafe, t'i zgjedhin kafenetë sa
më larg. "Sakrifikoni pak
sot që të mos shkojmë në
sakrifica të papranueshme
nesër. Rama ka mbetur

vetëm me ca zabërhanë e shër-
bëtorë të zhgërryer si ai. Nuk
e shihni, kryeministër që fshi-
het, parlament që mblidhet në
ilegalitet. Mendon se me
dhunë do qëndrojë ca ditë më
shumë, po në fakt sa zgjat
agoninë e tij e për fat të keq
edhe rrezikun për të gjithë,

për ditë shumë më të vësh-
tira. Prandaj sa më parë të
bashkohemi të gjithë
kundër tij, aq më shpejt do
të dalë drita… Kjo për atë
që me gaz e tela me gjemba
mendon se do të zgjasë
ditët e tij në pushtet",
shprehet z.Paloka.

DOSJET
"Edi Rama,
dosja '339' është
makthi yt. Ti e di
fare mirë se
përtej minutave
që janë botuar
nga 'Zëri i
Amerikës' dhe
BIRN çfarë
përmban ajo
dosje, uroj ta
dish se çfarë
përmban edhe
dosja '184'. Të
dyja këto dosje
do të zbardhen.
Drejtësisë do t'i
zgjidhen duart",
deklaroi kreu i
PD-së.

Kreu i opozitës,
Lulzim Basha
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Vota e emigrantëve, qeveria i shtrin
dorën për bashkëpunim opozitës

POLITIKE

MANDATET
ZËVENDËSIMET

Vetëm pak minuta pasi KQZ-ja u dha mandatin e depu
tetit, mazhoranca ka kërkuar bashkëpunimin e tyre

për të miratuar së pari reformën zgjedhore. Në një dalje
për mediat, ku foli për arritjet e Samitit të II të Diasporës,
ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin,
Elisa Spiropali theksoi ndër të tjera se shumica qever-
isëse është e gatshme të bashkëpunojë me deputetët e
rinj për të miratuar ndryshimet në Kod dhe për t'u sigu-
ruar emigrantëve të drejtën e votës. "U parashikuan hapa
konkrete për të realizuar votimin e diasporës në Shqipëri
dhe në Maqedoni. Konkretisht, prej muajit korrik, në
Parlament është dërguar një
dokument i detajuar për mundë-
simin e kësaj të drejte. Shpreso-
het që dokumenti të bëhet pjesë
e reformës së ardhshme zgjed-
hore, pasi opozita të rikthehet
në parlament", - tha ajo. Drafti i
reformës zgjedhore, e cila përf-
shin edhe votën e diasporës ësh-
të depozituar në Kuvend, por për
shkak të mungesës së konsen-
susit me opozitën e larguar nuk
është bërë e mundur miratimi i
saj. Spiropali ndër arritjet e Samitit të Diasporës veçoi
edhe çështjen e pensioneve të emigrantëve, për të cilën
tha se është emëruar një koordinator kombëtar. "Për këtë
qëllim, për herë të parë, shteti shqiptar ka emëruar një
koordinator kombëtar të pensioneve, që do të ketë për
detyrë të vetëm të çojë përpara negociatat me vendet e
interesit. Në fokus të punës së këtij koordinatori do të
jenë fillimisht vendet me popullsi më të lartë shqiptare si
Italia, Greqia, SHBA-të, Kanadaja dhe Anglia", - tha ajo.

Shehu, Rushi, Marra dhe Roshi janë 4 kandidatët e LSI që kanë marrë mandatin

"Opozitë e re" në Kuvend, KQZ i jep
mandatin 4 deputetëve të rinj

Shkon në 86 numri i deputetëve në Kuvend

Mazhoranca e majtë
është e hapur për di-

alog me opozitën, por jo për
të negociuar me të. Krye-
tari i Grupit Parlamentar
të PS-së, Taulant Balla ka
ripërsëritur dje gatish-
mërinë e shumicës qever-
isëse për të dialoguar me
opozitën, por duke përjas-
htuar negocimin e rregul-
lave të demokracisë. I ftu-
ar në rubrikën "Opinion"
në studion e lajmeve në
'News 24', kreu i grupit par-
lamentar të PS, Taulant
Balla u shpreh se
mazhoranca mbetet e gat-
shme për dialog me
opozitën edhe me ndërm-
jetësimin e Presidentit
Meta, por ai thotë se
mazhoranca nuk mund të
pranojë negociata në kur-
riz të demokracisë së ven-
dit. "Dialogu është gjith-
monë i mirëpritur nuk ka

Balla: Po dialogut me opozitën, jo
negociata në kurriz të demokracisë

ndodhur kurrë që PS të mos
jetë pjesë e një dialogu, qoftë
me ndërmjetësimin e Presi-
dentit. Ne jemi për dialog për
çështje të rëndësishme si për
negociatat, kemi qenë për di-
alogu edhe për reformën
zgjedhore, por nuk mund të

bëjmë negociata në kurriz të
demokracisë", - tha Balla.
Ndërkohë që duket marrë
shkas nga deklarata e Presi-
dentit Ilir Meta i cili foli për
një krizë politike dhe kush-
tetuese, Balla theksoi se kri-
za është vetëm te opozita dhe

jo te institucionet apo te
zbatimi i Kushtetutës. "Ni-
sur edhe nga ajo që deklaroi
presidenti, i cili foli edhe për
krizë institucionale dhe
kushtetuese, dua të them se
kriza e vetme ekziston te
opozita", - tha Balla.  Sipas
tij, "Fajtor kryesor të kësaj
situate janë ata (opozita) që
morën atë vendim (djegien
e mandateve). Jemi në fazën
që një pjesë e tyre po zëv-
endësohen. Opozita përsëri
është e përfaqësuar në Kuv-
end, deputetët që po rimar-
rin përgjegjësi me apo pa
ndërmjetësim është i
mirëpritur, por jo negocia-
ta në kurriz të demokra-
cisë",-u shpreh Balla.

Gati 10 javë nga dorëz
imi i mandateve të
deputetëve të Partisë

Demokratike dhe Lëvizjes
Socialiste për Integrim, në
Kuvend ka nisur të krijohet
"opozita e re". Komisioni Qen-
dror i Zgjedhjeve ka bërë dje
plotësimin e vakancave të
para të krijuar si rrjedhojë e
këtij vendimi të partive opozi-
tare, duke i dhënë mandatin
e deputetit 4 kandidatëve nga
listat shumëemërore të
Lëvizjes Socialiste për Inte-
grim. KQZ me 5 vota pro ven-
dosi t'i japë mandatin e depu-
tetit kandidatit Edmond
Rushi, duke zëvendësuar në
këtë mënyrë ish-deputetin e
dorëhequr të LSI-së Endrit
Braimllari. Rushi ka mbajtur
më përpara detyrën e drej-
torit në QSUT dhe ishte i nën-
ti në listën e LSI-së në Tiranë.
Po kështu, KQZ i ka dhënë
mandatin dhe  Aurora Marës
nga lista e kandidatëve për
deputetë të LSI-së, e cila zëv-
endëson ish-deputetin e Di-
brës, Përparim Spahiu, po
ashtu i dorëhequr. Mara re-
zulton të ketë qenë një nga fi-
nancueset e fushatës së LSI-
së në zgjedhjet e 2017 dhe ka
punuar në Ministrinë  Infras-
trukturës edhe pas zgje-
dhjeve parlamentare. Enver
Roshi në qarkun e Elbasanit
po kështu do të jetë deputet i
LSI-së në Kuvend, në vend të

ZËVENDËSIMI
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë dje
plotësimin e vakancave të para të krijuara si
rrjedhojë e këtij vendimi të partive opozitare, duke i
dhënë mandatin e deputetit 4 kandidatëve nga listat
shumëemërore të Lëvizjes Socialiste për Integrim.



Edmond Haxhinastos. Roshi
ka qenë kandidat në Qarkun
e Elbasanit ka mbajtur më
parë detyrën e drejtorit të In-
stitutit të Shëndetit Publik.
Një tjetër kandidat në listën
shumëemërore të LSI-së që ka
kërkuar të hyjë në parlament
është edhe Ylli Shehu. Ai re-
zulton i dënuar me 200 mijë
lekë gjobë dhe këtë gjë e ka
deklaruar edhe vetë kandi-
dati në formularin e vetëdek-
larimit. Por, KQZ vendosi t'ia
japë mandatin edhe kandi-
datit Shehu, përfaqësues i
Qarkut Tiranë, i cili zëvendë-

son Floida Kërpaçin. Sipas
deklarimit të tij në formu-
larin e dekriminalizimit rezu-
lton të jetë i dënuar për ve-
prën penale të "Kontra-
bandës". Ai ka shkruar në
formularin e tij se është dënu-
ar si fajtor në vitin 2007 nga
Gjykata e Tiranës sipas nen-
it 174/i të Kodit Penal për ve-
prën penale të "kontrabandës
së mallrave të tjera".

Në Kodin e Penal thuhet se
neni 174/1 parashikon: Im-
portimi, eksportimi apo tran-
zitimi i mallrave, nëpërmjet
kalimit jashtë pikave dogan-

ore, fshehjes së plotë apo
pjesshëm, mosdeklarimit të
saktë në dogana, deklarimit të
rreme për natyrë, llojin cilës-
inë, çmimin, destinacionin e
mallit apo të tjera forma që
kanë për qëllim shmangien
nga detyrimet doganore,
dënohen me gjobë ose burgim
gjer në pesë vjet". Por pavarë-
sisht këtij fakti KQZ vendosi
ti jap mandatin, duke vlerë-
suar se masa e dënimit që ai
ka marrë nuk hyn te kriteret
ndaluese për të mbajtur një
pozicion shtetëror, siç është
edhe mandati i deputetit. Me 4
deputetët e rinj Kuvendi mbër-
rin në 86 deputetë, duke sigu-
ruar kështu numrin për të
miratuar edhe vendime me
shumicë të cilësuar. Por këto
janë vetëm fillesat e krijimit
të opozitës së re në Kuvend,
pasi në ditët në vijim KQZ do
të bëjë dhe kalimin e mandatit
të deputetit edhe për disa kan-
didatë të tjerë nga listat e PD
dhe LSI. Kështu mësohet se dy
kandidatë nga listat e PD-së,
Lefter Maliqi dhe Ligoraq
Karamelo kanë dorëzuar në
KQZ formularin e dekriminal-
izimit çka nënkupton dhe
shprehjen prej tyre të dëshirës
për të marrë mandatin e de-
putetit. Po ashtu pritet që edhe
dy kandidatë të tjerë të LSI-së
të marrin mandatin çka pritet
ta çojë në mbi 90 numrin e de-
putetëve në Kuvend.

Presidenti Ilir Meta me homologun
e Sllovenisë, Borut Pahor

Mbledhja e djeshme e KQZ-së

NJOFTIM
Ne date 15.03.2019 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor
privat Irisa Tereziu PF me adrese ne "Rruga Fadil Rada, Pallati Danjela,
Kati Perdhe, Njesia Tregtare nr.10, Tirane", zhvillohet ankandi per shitjen
e pasurise se paluajtshme te 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 trete eshte ne vleren 2,066,400 (dy milion e gjashtedhjete e
gjashte mije e katerqind) leke.
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Ish-kryeministri Sali Berisha publikoi dje një mesazh të
qytetarit dixhital, i cili i raporton se qyteti i Vlorës është

në ditët e tij më të këqija. Në mesazhin e tij thuhet se krye-
bashkiaku i Vlorës, Dritan Leli është marrë peng në zyrën
e tij, duke i vënë pistoletën në kokë dhe Policia e Shtetit e
mban të fshehur ngjarjen. "Narkokryetari i bashkisë, Leli
merret peng! Ai është anëtar i bandave kriminale!", shpre-
het Berisha. Ai zbardh mesazhin e qytetarit dixhital: "Prej
dy javësh policia e Vlorës po mban të fshehur një ngjarje
kriminale. Kryetari i Bashkisë Vlorë, Dritan Leli, është
marrë peng në zyrën e tij me pistoletë në kokë nga Beni i
Nazmies (Arben Liçaj i dënuar më parë për vrasje), i cili më
pas ka kërcënuar edhe tre juristët e bashkisë. Çështja ka
të bëjë me pallatin që ka bërë Beni Nazmies, të cilin Dritan
Leli bashkë me vëllain e tij, Eduard Leli, duan t'ia prishin
dhe t'ia japin tokën për pallat Julian Metushit, një
kapobandë tjetër në qytet. Dritan Leli detyron juristet të
firmosin dhe ata nuk pranojnë, pasi nga njëra anë ata janë
të frikësuar nga Beni Nazmies dhe nga ana tjetër se do
humbin vendin e punës. Juristët e bashkisë kanë denonc-
uar në polici dhe nuk e kuptoj pse policia nuk po lëviz dhe
pse e mban të fshehur. Leli është bërë pjesë e bandave në
qytet, duke u dhënë leje për pallate, hotele, tendera etj.".
Por, në reagimin e tij, Leli shprehet: "Në fakt unë jam në
qytetin e Vlorës, me sa duket Saliu ka filluar të kujdeset
edhe për mua. (Qesh) I këshilloj të merret me fëmijët e tij,
të mos trembë fëmijët e mi. Unë jam shëndoshë e mirë,
vazhdoj të punoj me miq shumë të mirë. Nuk arrijnë dot
tek Dritan Leli njerëzit e tillë, për të cilët shkuan Berisha".

Krizë kushtetuese dhe institucionale, presidenti: Reflektoni para qershorit

"Mandatet", Meta: Jemi në krizë,
dialog mes qeverisë e opozitës
"Palët të reflektojnë me përgjegjshmëri"

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta, ftoi dje ma-
zhorancën dhe opo-

zitën që ta zgjidhin krizën
politike në vend përmes dia-
logut. "Kjo situatë mund dhe
duhet të ishte shmangur",
tha kryetari i shtetit, duke u
kërkuar palëve politike që të
bëjnë dy hapa prapa. Sipas tij,
dialogu mazhorancë-opozitë
duhet t'i paraprijë vendimit
për hapjen e negociatave.
Presidenti shprehu shqetë-
simin se vendi është në kush-
tet e një krize politike, kush-
tetuese dhe institucionale,
teksa bëri thirrje për reflek-
tim si nga opozita, ashtu edhe
nga mazhoranca para ven-
dimit të qershorit për hapjen
e mundshme të negociatave
për anëtarësim në BE. Kreu i
shtetit apeloi që palët të bëjnë
hapa pas dhe të vendosin in-
teresin kombëtar të parin.
Këto komente Presidenti Ilir
Meta i bëri gjatë konferencës
së përbashkët me Presidentin
e Republikës së Sllovenisë,
Borut Pahor. "Jemi në kush-
tet e një krize politike, kush-
tetuese dhe institucionale, e
cila mund dhe duhej të ishte
shmangur. Në mënyrë të
vazhdueshme dhe sistema-
tike kam apeluar për dialog
mes palëve, jo vetëm për të
evituar këtë situatë, por mbi
të gjitha për t'i paraprirë ven-
dimit të qershorit për çeljen e
negociatave", theksoi z.Meta.
Kreu i shtetit bëri thirrje që
palët të bëjnë hapa pas dhe të
vendosin interesin kombëtar
të parin. "Një ditë pas vendim-
it të qershorit të vitit të kalu-
ar kam thënë se duhet të
nisim punën menjëherë në
dialog mes qeverisë dhe
opozitës, sepse siç iku një ditë
kam thënë, mund të ikë edhe
një vit dhe mund të mbetemi
përsëri në vend. Në vijim të
thirrjeve edhe të mëparshme
që palët të bëjnë hapa pas dhe
të reflektojnë me përgjegjsh-
mëri për të rivendosur nor-
malitetin politik, demokra-
tik, kushtetues dhe institucio-
nal në vend, unë besoj se kur
ka vullnet dhe vihet në plan
të parë interesi kombëtar,
gjithashtu që duhet të na
motivojë shumë fort edhe për

Valentina Madani

shkak të kohës që mund të
pakësohet. Duhet të na shtyjë
drejt zgjidhjeve të mençura
dhe drejt zgjidhjes politike të
kësaj situate", tha Meta.
MBËSHTETJAMBËSHTETJAMBËSHTETJAMBËSHTETJAMBËSHTETJA

Sllovenia është avokate e
negociatave të Shqipërisë me
Bashkimin Evropian. Kështu
u shpreh Presidentit i Sllo-
venisë, Borut Pahor, gjatë
konferencës së përbashkët

dje me Presidentin Ilir Meta.
"Ne na shoqëron ambicia e
përbashkët që Shqipëria të
bëhet anëtare e BE-së. Sllove-
nia gjatë gjithë kohës e
mbështet dhe si vend mik, ne
vlerësojmë se herë pas here
janë të nevojshme masat më
radikale për të plotësuar kri-
teret e rrepta. Nga pikëpam-
ja strategjike, Sllovenia ësh-
të avokate e negociatave të

suksesshme të Tiranës zyr-
tare me BE", theksoi z. Borut
Pahor. Sipas presidentit sll-
oven, zgjerimi i BE-së në Ball-
kanin Perëndimor është çësh-
tje gjeopolitike. "Sllovenia ësh-
të avokat e Shqipërisë për ne-
gociatat. Ky është një vend
shumë i bukur. Ne takohemi
në rrethana ku bota është më
e pasigurt dhe më pak e pa-
parashikueshme, ku Evropa
ka problemet e veta të
brendshme. Të mos përmend
këtu rastin e Brexit. Mendoj
se zgjerimi i BE në Ballkan
është çështje gjeopolitike",
tha ai. Të dy presidentët, Meta
dhe Pahor folën për çështjen
e nxehtë të "ndryshimit të
kufijve" mes Kosovës dhe Ser-
bisë. Presidenti slloven tha se
nuk e mbështet idenë për
ndryshimin e kufijve. Kreu i
shtetit, Ilir Meta tha se
përkrah dialogun mes të
dyja vendeve, duke shtuar se
kjo është përgjegjësi e poli-
tikës kosovare dhe Shqipëria
duhet të shmangë çdo ndë-
rhyrje, pasi sipas tij, një vep-
rim i tillë do të ishte mung-
esë respekti për institucio-
net kosovare.

Presidenti Ilir Meta de
kretoi dje hapjen e pro-

ceduarave të aplikimit për
vendet vakante për gjyqtar
pranë Gjykatës Kush-
tetuese. Kreu i shtetit fton
cilindo kandidat që plotëson
kriteret të aplikojë për plotë-
simin e vakancës së plotë, e
cila krijohet pas 25 marsit.
Në dekretin e Metës janë pas-
qyruar të gjitha kriteret që
një kandidat duhet të përm-
bushë për t'u bërë pjesë e in-
stitucionit, i cili luan rolin e
"rojtarit" të Kushtetutës së
vendit. Pas shkarkimit nga
vetingu të Altina Xhoxhajt
si anëtare e Gjykatës Kush-
tetuese, puna në këtë insti-
tucion është në paralizë të
plotë. Duke marrë shkas nga
largimi i Xhoxhajt, Presi-
denti Ilir Meta shpalli dje
vakancën e plotë. Presiden-
ti fton çdo person të intere-



Kryebashkiaku i Vlorës: Jam shëndosh e mirë

Berisha publikon denoncimin:
Dritan Leli merret peng

THIRRJA
"Jemi në kushtet e një krize politike, kushtetuese
dhe institucionale, e cila mund dhe duhej të ishte
shmangur. Në mënyrë të vazhdueshme dhe
sistematike kam apeluar për dialog mes palëve, jo
vetëm për të evituar këtë situatë, por mbi të gjitha
për t'i paraprirë vendimit të qershorit për çeljen e
negociatave", theksoi z.Meta.



suar dhe që plotëson kushtet,
duke paraqitur edhe kushtet
përkatëse: kërkesën për
shprehjen e interesit për të
kandiduar për vendin vakant
të shpallur; jetëshkrimin, me
të dhënat e plota të kontaktit
(adresë, numër telefoni/e-
mail); fotokopje të kartës së
identitetit; dokumentacionin
shoqërues nëpërmjet të cilit
vërteton përmbushjen e kush-
teve dhe kritereve të përcak-
tuara në nenin 7/a të ligjit nr.
8577, datë 10.02.2000 "Për orga-

nizimin dhe funksionimin e
Gjykatës Kushtetuese të Re-
publikës së Shqipërisë", i
ndryshuar. Formularin e
vetëdeklarimit të plotësuar
dhe nënshkruar sipas për-
caktimeve të ligjit nr. 138/
2015 "Për garantimin e integ-
ritetit të personave që zgjid-
hen, emërohen ose ush-
trojnë funksione publike".
Formulari i vetëdeklarimit
është i publikuar në faqen
kryesore të Institucionit të
Presidentit të Republikës.
Formularin e aplikimit të
plotësuar "Për informim
përpara emërimit/zgjedhjes
në poste të larta", në për-
puthje me parashikimet lig-
jore të nenit 29, të ligjit nr.
45/2015 "Për të drejtën e in-
formimit për dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Social-
iste të Shqipërisë".

Vakancat në Gjykatën Kushtetuese,
Meta fton gjyqtarët të aplikojnë

Edi Rama, Ilir Meta dhe Lulzim Basha

Medar KAJOLLI Permbarues Gjyqësor Privat me seli ne Rr."Urani Pano" Pll.1/3, Kati-2, Tirane,
nxjerr ne shitje ne ankand pasurite e paluajtshme si me poshte;
-     Nr.Regjistri Hipotekor 717, datë 12.10.2018, me Sip.-200 m2, Zk. 3844, Lloji Dyqan Shitje
Industriale, ndodhur në Vuno, Bashkia Himarë, Qarku Vlorë, me vlerë 4,151,280 (Katër milion e
njëqind e pesëdhejtë e një mijë e dyqind e tetëdhjetë) Lekë.
, ne pronesi te debitorit Z.Spiro Ekonomi.
Shitja e pasurive te paluajtshme do te behet (Zhvillohet) ne date 11.03.2019, ditën e Hënë, ora 16.00
ne Zyren e Permbaruesit Gjyqesor Privat Z. Medar KAJOLLI, ne Adresen Rrugën "Urani Pano", Pll.-
1/3, Kati-2, Tirane.

 Per informacione mund te kontatoni
 Nr.Tel-+355 66 20 333 03, ose ne Adr.-email:medar.kajolli@yahoo.com

SHOQËRIA PËRMBARIMORE GJYQËSORE “3H” Sh.p.k
Rr. “Tish Daia”, Kompleksi Kika 2, Kulla 5, Kt. 1, Tirane
Web: www.3-h.al; Email: shpgj_3h@yahoo.com cel.0692099711

Njofton shpalljen e ankandit nga dt.28.02.2019 deri ne dt. 11.03.2019 per:
sendin e luajtshem mjeti me targe DR 9619 D
ne pronesi te Hysni Gjergji
Cmimi fillestar eshte  800 EURO

Ankandi zhvillohet ne zyren permbarimore ne daten 11.03.2019 dhe mbyllet
me orarin zyrtar 16.00
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"Largimi im, ose nga paaftësia e atyre që votuan ose ka qenë e urdhëruar"

E shkarkoi KPA, prokurorja Antoneta Sevdari, letër
ndërkombëtarëve dhe drejtuesve të lartë të shtetit
"Investigoni vendimin, apo vetingu është

në duar të kriminelëve dhe politikës?!

KPK konfirmon prokurorin Dritan Peka,
por kërkon nisjen e procedimit disiplinor

DYSHIMET PËR PROCESIN
"Kur procesi i Vettingut filloi, unë, personalisht, u
mbusha me shpresë, sepse besoja që drejtësia do
të vihej në vend. Në rastin tim, fatkeqësisht, nuk
ndodhi kështu. Mos po shndërrohet edhe ky në një
proces të korruptuar, në një vegël në shërbim të
hakmarrjes prej kriminelëve të cilët gjyqtarët dhe
prokurorët, që i nënshtrohen këtij procesi, i kanë
çuar përpara drejtësisë? Mos ndoshta po përdoret
edhe ky proces, si një vegël në shërbim forcash
politike të cilat, jo rrallë, fatkeqësisht, u shërbejnë
interesave të tyre të ngushta politike dhe jo
interesave kombëtare?", thuhet në mes të tjerash
në letrën e prokurores, Antoneta Sevdari



TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Prokurorja e Tiranës
Antoneta Sevdari,
njëherësh anëtare e

Këshillit të Lartë të Proku-
rorisë, pak ditë pas shkar-
kimit nga detyra nga Kolegji
i Posaçëm i Apelimit iu është
drejtuar me një letër të hapur
krerëve të institucioneve në
vend, përfaqësive diploma-
tike dhe institucioneve që
bëjnë vetingun. Përmes
kësaj letre  drejtuar ndërko-
mbëtarëve dhe gjithë ak-
torëve politikë në vend, Sev-
dari ka kërkuar të investigo-
het ky vendim që sipas saj
është i padrejtë. Ajo shprehet
e indinjuar për motivacion-
in e shkarkimit: "Prej hum-
bjes së besimit të publikut"
dhe ngre pikëpyetje të forta
mbi vërtetësinë e vetingut.
"Kam luftuar fort! Kam sakri-
fikuar! Jam përplasur e i
kam bërë qëndresë kujtdo që
është përpjekur të më pen-
gojë në misionin tim kundër
kriminalitetit për sigurimin
e paqes e drejtësisë në ven-
din tonë! Nuk e kam shkelur
premti-min e dhënë! Nuk jam
zmbrapsur! Nuk jam lëkun-
dur! Ju kam shërbyer, ashtu
siç u betova solemnisht, me
transparencë, me ndersh-
mëri, me profesionalizëm të
lartë por, më e rëndësishmja,
me devotshmëri dhe me nd-
jenjë të lartë përgjegjësie per-
sonale",- thotë ajo. Në anal-
izën e saj, Sevdari thotë se
vetëm për dy arsye mund të
jetë shkarkuar, nga paaftësia
e atyre që e kanë gjykuar ose
ka qenë e urdhëruar.
LETRA E PLOTELETRA E PLOTELETRA E PLOTELETRA E PLOTELETRA E PLOTE

E nderuar znj. Ambasa-
dore në detyrë e SHBA në Sh-
qipëri!

I nderuar z. Ambasador i
Bashkimit Europian në Sh-
qipëri!

Të nderuar Anëtarë të
Operacionit Ndërkombëtar
të Monitorimit!

Të nderuar Anëtarë të Ko-
misionit të Pavarur për Koor-
dinimin, Monitorimin dhe
Ndjekjen e Zbatimit të ligjit
nr. 115/2016, "Për Organet e
Qeverisjes të Sistemit të
Drejtësisë"

I nderuar z. President i
Republikës së Shqipërisë!

I nderuar z. Kryeministër
i Republikës së Shqipërisë!

E nderuar znj. Prokurore
e Përgjithshme e Republikës
së Shqipërisë!

E nderuar znj. Ministre e
Drejtësisë e Republikës së
Shqipërisë!

Të nderuar Qytetarë të
Republikës së Shqipërisë!

Ju drejtohem sot të
gjithëve Ju, forcave dhe ak-
torëve të përfshirë e të intere-
suar për zhvillimin e një
sistemi drejtësie transpar-
ent, të fuqishëm e të drejtë në
Shqipëri, në një gjendje dhim-
bjeje e indinjimi të thellë e,
për më tepër, shqetësimi në
rritje për të ardhmen e kësaj
drejtësie që procesi i Vettin-
gut kërkon të vendosë.

Vetëm disa ditë më parë,
më 28 Shkurt 2019, unë, An-
toneta Sevdari, deri atë ditë
një prokurore prej mbi 16
vitesh në detyrë, anëtare e
Këshillit të Lartë të
Prokurorisë, u shkarkova

Komisioni i Pavarur i
Kualifikimit njoftoi

konfirmin në detyrë të
drejtuesit të Prokurorisë
së Apelit në Tiranë, Dri-
tan Peka. Trupa gjykuese
e përbërë nga Roland Ilia,
Olsi Komici dhe Lulzim
Hamitaj njoftoi të hënën
konfirmin e Pekës pasi
kishte  shtyrë seancën e
njoftimit të vendimit ndaj
tij për gati dy javë.
Po ashtu u vendos kalimi
i një praktike punësimi
që ishte gjetur si problem
për procedim të mund-
shëm disiplinorë.

Dritan Peka e ka filluar kar-
rierën në sistemin e drejtë-
sisë në Shqipëri në vitin 1997.
Ai ka punuar si prokuror i
Prokurorisë së Tiranës deri
në vitin 2008, kur është pro-
movuar si prokuror i Apelit
të Tiranës. Ai është drejtue-
si i Prokurorisë së Apelit të
Tiranës prej vitit 2015.
Gjatë seancës dëgjimore të
zhvilluar më 18 shkurt,
prokurori Dritan Peka u
vlerësuar për të trija kriter-
et e vetingut, përfshirë
pastërtinë e figurës, pasur-
inë dhe profesionalizmin.
Megjithatë, Hamitaj dek-

laroi se hetimi i KPK-së i
kishte kaluar prokurorit
barrën e provës mbi dy-
shime për kontrata fiktive,
përdorimin e papërshtat-
shëm të parave të përfituara
nga një kredi e butë dhe bler-
jen e një makine me çmim
fiktiv.
KPK konstatoi gjithashtu
probleme edhe në aspektin
profesional, duke nënvizuar
se Peka - në cilësinë e drej-
tuesit të Prokurorisë së
Apelit Tiranë, nuk kishte
marrë masa ndaj një
prokurori për mos usht-
rimin e rekursi. Komisioni

ngriti dyshime edhe për
ligjshmërinë e emërimit të
një punonjësi të adminis-
tratës i cili më pas rezulton-
te të mos kishte qenë në
detyrë për një periudhë ko-
hore disa mujore.

nga detyra e prokurores, me
vendim të Kolegjit të
Posaçëm të Apelimit.

Më duhet qysh në fillim të
pohoj se shpallja e vendimit
më shkaktoi të tillë gjendje
tronditjeje, pështjellimi dhe
zemërimi mbytës, sa që m'u
desh të lija të kalonin disa
ditë, përpara se të bëja këtë
deklaratë.

E gjej të nevojshme të bëj
publike, e jo për interesat e
mija personale, ndjenjën e
pamundësisë për të kuptuar,
kur dëgjova shprehjen "Sh-
karkohet për shkak të hum-
bjes së besimit të publikut".

Të publikut!
Të atij publiku për të cilin

unë kam punuar me çdo qel-
izë të qenies sime gjatë gjithë
16 viteve të punës sime si
prokurore!

Të atij publiku të cilit unë
i kam përkushtuar vite të
gjatë ditë-netësh jashtëza-
konisht të vështira të një
pune shumë serioze në
mënyrë që të bëja gjithçka
varej nga unë që të vendosej
drejtësia!

Të atij publiku të cilin unë
e mbaja brenda meje për të
më dhënë forcë shpirtërore
në të gjitha betejat jashtëza-
konisht sfiduese në luftën
kundër kriminelëve të rrez-
ikshëm!

Të publikut, të qytetarëve
shqiptarë, interesin e të
cilëve kam respektuar, pa
përjashtim, e nuk e kam sh-
kelur kurrë, duke punuar
ndershmërisht, pa u ndikuar
nga interesat e kujtdo, në një
vend si ky yni ku korrupsio-
ni, fatkeqësisht, mbretëron!

Qytetarëve shqiptarë,
vëllezërve e motrave të mija,
bashkëqytetarëve të mi të za-
konshëm e të thjeshtë,
mbështetja, konfirmimi e
mirënjohja e të cilëve më ka
dhënë çdo ditë kurajo të nd-
jek paluajtshmërisht ligjin,
e vetëm ligjin, për të siguru-
ar barazinë e të gjithëve para

tij!
Qytetarëve shqiptarë, ba-

bait e nënës sime e bashkëfs-
hatarëve të tyre fermerë,
puna e ndershme e të cilëve,
për të siguruar jetesën e
përditshme më ka pajisur me
një mburojë të padepër-
tueshme nga nënqeshjet, jo
të rralla, përreth meje për
"naivitetin" e "paaftësinë"
time për të përfituar nga "ben-
efitet" e profesionit dhe për
të bërë të "natyrshmen",
"përmirësimin e kushteve" të
mija personale e familjes
sime nëpërmjet favoreve të
natyrave të ndryshme të fitu-
ara lehtë!

I nderuar publik! Të
shumënderuar Qytetarë Sh-
qiptarë! Të dashur bash-
këqytetarë!

Unë, Antoneta Sevdari,
qëndroj sot këtu përpara
jush me dhimbje, indinjatë e
shqetësim të thellë por,
krenare dhe e vendosur!

Kam luftuar fort! Kam
sakrifikuar! Jam përplasur e
i kam bërë qëndresë kujtdo
që është përpjekur të më pen-

gojë në misionin tim kundër
kriminalitetit për sigurimin
e paqes e drejtësisë në ven-
din tonë! Nuk e kam shkelur
premtimin e dhënë! Nuk jam
zmbrapsur! Nuk jam lëkun-
dur!

Ju kam shërbyer, ashtu
siç u betova solemnisht, me
transparencë, me ndersh-
mëri, me profesionalizëm të
lartë por, më e rëndësishmja,
me devotshmëri dhe me nd-
jenjë të lartë përgjegjësie per-
sonale.

Të nderuar Zonja dhe
Zotërinj!

Duke gjykuar nga rasti
im, kam arsye të forta për të
dyshuar nëse procesi i Vet-
ting-ut po i shërben qëllimit,
i cili unë besoj se është:
"Largimi i prokurorëve dhe
gjyqtarëve të korruptuar dhe
profesionalisht të paaftë dhe
sigurimi i kushteve që
prokurorët dhe gjyqtarët me
integritet dhe profesional-
isht kompetentë të vazh-
dojnë t'i shërbejnë drejtësisë
shqiptare ashtu siç kanë
bërë deri tani".

Kur procesi i Vettingut fil-
loi, unë, personalisht, u
mbusha me shpresë, sepse
besoja që drejtësia do të vi-
hej në vend. Në rastin tim,
fatkeqësisht, nuk ndodhi
kështu.

Mos po shndërrohet edhe
ky në një proces të korrup-
tuar, në një vegël në shërbim
të hakmarrjes prej
kriminelëve të cilët gjyqtarët
dhe prokurorët, që i nënsh-
trohen këtij procesi, i kanë
çuar përpara drejtësisë?

Mos ndoshta po përdoret
edhe ky proces, si një vegël
në shërbim forcash politike
të cilat, jo rrallë, fatkeqë-
sisht, u shërbejnë interesave
të tyre të ngushta politike
dhe jo interesave kombëtare?

Të nderuar Zonja dhe
Zotërinj!

Gjatë këtyre ditëve jam
përpjekur të kuptoj një ven-
dim të pakuptueshëm. Në
analizën time të fakteve dhe
ngjarjeve kam arritur në
konkluzionin se shkarkimi
im, u bë për një nga këto dy
arsye:

o Ose si rezultat i profe-
sionalizmit të dobët në
gjykim nga anëtarët e trupës
së Kolegjit të Apelimit, që vo-
tuan për shkarkimin;

o Ose (dhe ky rast është
edhe më flagrant, sa i përket
të ardhmes së drejtësisë sh-
qiptare) ai ishte një sh-
karkim i urdhëruar, në shër-
bim të interesave me të cilat
unë në punën time si
prokurore jam përballur.

Unë Ju ftoj të investigoni
dhe të merrni të gjitha ma-
sat e mundshme në mënyrë
që populli shqiptar të mos zh-
gënjehet edhe këtë herë. Kjo
do të na kushtonte besimin e
shqiptarëve në reformimin e
sistemit të drejtësisë dhe në
proceset demokratike për zh-
villimin e vendit drejt
anëtarësimit në Bashkimin
Europian.

Të dashur bashkëqyteta-
rë shqiptarë!

Unë nuk linda Prokurore.
Unë zgjodha të bëhem. Si e
tillë u kalita çdo ditë nëpër
betejat gjatë procesit të
hetimit si dhe në sallën e gjy-
qit duke punuar që paqja dhe
siguria në jetët tona të mos
kërcënohen.

Unë isha, jam dhe do të
mbetem një prokurore
krenare. Beteja ime nuk për-
fundon këtu. Unë jam betu-
ar solemnisht t'Ju shërbej
dhe do ta bëj këtë, edhe më e
fuqishme, edhe më e guxim-
shme!

Ju falënderoj për besimin
dhe mbështetjen gjatë gjithë
këtyre viteve dhe, në veçan-
ti, gjatë këtyre ditëve.

Sinqerisht Juaja!
Antoneta Sevdari

Antoneta Sevdari
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Babai i një prej të pandehurve: Kërkesa, e padrejtë

Vrasja për një karikues i Marvi Mihalit,
prokuroria kërkon 87 vite burg për autorët

PRETENCA

1.Dejvi Bitraj 24 vjet burg
2.Marsel Alla 20 vite burg
3.Gridens Alla 25 vjet burg
4.Eugen Bitraj 18 vjet burg

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË-Prokuroria e Ti-
ranës dje ka dhënë pre-
tencën për 4 të akuzuarit e
vrasjes së 22-vjeçarit Mar-
vi Mihali për një karikues
telefoni, ngjarje kjo e
ndodhur në korrik të vitit
2017, pranë stadiumit "Di-
namo". Plot 87 vite burg ka
kërkuar organi i akuzës
për autorët e ngjarjes së
rëndë dhe konkretisht:
dënimin me 24 vite heqje li-
rie për Dejvi Bitrajn, 20 vite
burg për Marsel Allën, 25
vite burg për Kridens Allën
si dhe 18 vite burg për Eu-
gen Bitrajn. Të pandehurit
Marsel dhe Gridens Alla
janë vëllezër dhe ndodhen
në arrati. Ndërkohë që
avokati i tyre ka pretend-
uar se janë të pafajshëm.
Sipas prokurorit Gjergji
Tako, ky marzh i lartë dën-
imi duhet të shërbente për
të riedukuar një brez, i cili

Policia arreston autorin. Kunata e viktimës: Ishte i dehur, të varet!

Krimi në familje trondit Korçën, djali
mbyt nënën 80-vjeçare me duar në fyt
50-vjeçari Nesim Demollari telefonon
vëllain: Dërgo njerëz, se vrava nënën

ka humbur vlerat sho-
qërore. Në përfundim të pre-
tencës ai i kërkoi gjykatës
që kur të shpallë vendimin,
ta bëjë seancën publike për
të ndërgjegjësuar shoqërinë
se të rinjtë duhet të mos përf-
shihen në këto krime, që ni-
sin nga sherre ordinere e
përfundojnë me viktima. Në

përfundim të kësaj pretence
reagoi dhe Tom Bitraj, babai
i një prej të ndaluarve. Ai sot
kërkon drejtësi, pasi nga ana
tjetër janë në presionin e
familjes Mihali për t'i dëmsh-
përblyer me 340 milionë lekë.
"Na kërkojnë 340 milionë lekë
dëmshpërblim për vrasjen e
Marvi Mihalit. Ku t'i gjejmë?!

Kjo pretencë është e pa-
drejtë". Të pranishëm në se-
ancën e pretencës ishin dhe
familjarët e Marvi Mihalit,
por në përfundim ata nuk
bënë asnjë koment.
NGARJANGARJANGARJANGARJANGARJA

Marvi Mihali u vra më 31
korrik të vitit 2017, në zonën
e stadiumit "Dinamo". Miku i
tij, Armend Haxhiu, i kishte
shitur një telefon Devi Bitra-
jt, por nuk i kishte dhënë
karikuesin. Pas debateve mes
Haxhiut dhe Bitrajve është
vendosur që të takohen për t'u
sqaruar te stadiumi "Dina-
mo". Haxhiu ka kërkuar që
aty të shkonte edhe miku i tij,
Marvi Mihali dhe pas shumë

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË

Krimi brenda familjes
trondit Korçën. Një
50-vjeçar në gjendje të

dehur ka mbytur me duar në
fyt nënën 80-vjeçare. E
moshuara Nazime Demol-
lari është gjetur dje pa shen-
ja jete në banesën e saj, ndër-
sa autori i krimit ka tele-
fonuar vëllain e tij, duke i
dhënë lajmin e kobshëm.
Ngjarja e rëndë ka ndodhur
paraditen e djeshme në
lagjen nr. 14 të qytetit juglin-
dor. Ndërkohë që është vënë
në pranga djali vrasës, Ne-
sim Demollari. Ndërkaq,
burime nga policia bënë me
dije se dyshohet që ngjarja ka
ndodhur pas një sherri të
çastit. Mësohet se Demollari
ushtronte prej kohësh
dhunë mbi të ëmën për shkak
se ishte i alkoolizuar. Sipas
bluve, edhe në momentin që
është shoqëruar për në ko-
misariat, ai ka qenë nën efek-
tin e pijeve alkoolike. 50-
vjeçari akuzohet për veprën
penale "Vrasje për shkak të
rrethanave familjare".
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Paraditen e djeshme ësh-
të gjetur e vdekur në
banesën e saj e moshuara
Nazime Demollari, ndërsa që
në fillim policia ka dyshuar
se viktima ishte mbytur nga
i biri. Kanë qenë fqinjët, të
cilët kanë njoftuar policinë
se kanë dëgjuar të bërtitura
dhe zhurma në familjen
Demollari. Pas sinjalizimit,
blutë kanë shkuar në
banesën e familjes në fjalë
dhe kanë nisur hetimet për
zbardhjen e plotë të rretha-
nave të ngjarjes. Mësohet se
Nesim Demollari është gje-
tur nga blutë pranë trupit të
nënës në dhomën e gjumit,
pak minuta pasi e kishte
mbytur me duar. Shkak për
ngjarjen dyshohet se ka qenë
sjellja e 50-vjeçarit, i cili ish-
te përdorues i rregullt i alk-
oolit. Në sherr e sipër, ai i ka
futur duart në fyt nënës së
tij, duke i marrë jetën. Gjith-
ashtu, mësohet se 80-vjeçar-
ja, e cila i kishte rritur me

TELFONATA
80-vjeçarja Nazime Demollari, e cila i kishte rritur
me sakrifica 4 fëmijët jetonte vetëm me djalin e saj,
Nesimin, pasi dy fëmijët e tjerë jetojnë në SHBA
dhe një në Tiranë. Burime për "GSH" thanë se djali
i viktimës që jeton në kryeqytet ka marrë një
telefonatë nga vëllai, i cili i ka treguar për aktin e
rëndë. "Dërgo njerëz se vrava nënën", kanë qenë
fjalët e 50-vjeçarit pak minuta pas krimit.



sakrifica 4 fëmijët jetonte
vetëm me djalin e saj, Nes-
imin, pasi dy fëmijët e tjerë
jetojnë në SHBA dhe një në
Tiranë. Burime për "GSH"
thanë se djali i viktimës që
jeton në kryeqytet ka marrë
një telefonatë nga vëllai, i cili
i ka treguar për aktin e rëndë.
"Dërgo njerëz se vrava
nënën", kanë qenë fjalët e 50-
vjeçarit pak minuta pas
krimit. Autori i vrasjes, i cili
ishte i divorcuar dhe i pap-
unë nuk është marrë në py-

etje pas shoqërimit, pasi ësh-
të në gjendje shoku.
DËSHMITË EDËSHMITË EDËSHMITË EDËSHMITË EDËSHMITË E
FQINJËVEFQINJËVEFQINJËVEFQINJËVEFQINJËVE

Fqinjët e familjes Demol-
lari u shprehën dje për "GSH"
se ishin në dijeni të proble-
meve të vazhdueshme të
nënës me djalin. Sipas tyre,
Nesim Demollari ishte divor-
cuar nga gruaja dhe që pas
ndarjes jetonte me nënën e
moshuar. I papunë dhe pa as-
një të ardhur, 50-vjeçari i ish-
te dorëzuar pijes dhe grind-

jet me nënën e tij ishin të pae-
vitueshme. Fqinjët kanë dëg-
juar herë pas here debate
mes tyre. Dyshimet se krimi
mund të ketë ndodhur për
çështje pronësie nuk janë
pistë hetimi e policisë, pasi
familja Demollari është e
varfër dhe nuk ka prona.
Autori Nesim Demollari nji-
het nga komshinjtë si një

njeri problematik dhe mbi të
gjitha përdorues i pijeve alk-
oolike. "Nesimi e dhunonte
sistematikisht të ëmën. Jemi
dëshmitarë të shumë rasteve
të tilla", u shprehën fqinjët e
viktimës. Ndërsa, kunata e së
moshuarës pohoi se ishte e
shokuar nga ajo që ndodhi,
ndërsa shtoi se autori i krim-
it duhet të varet.

telefonatash ka arritur ta
bindë këtë të fundit. Sapo ka
mbërritur Mihali, Haxhiu ka
goditur me grusht një prej të
dyshuarve, ndërsa Marvi ka
ndërhyrë për t'i ndarë dhe aty
është goditur me thikë nga
Devi Bitraj. Familjarët

kërkuan që dy kushërinjtë,
Dejvi dhe Eugen Bitraj dhe
vëllezërit Kridens dhe Marsel
Alla të përgjigjen për akuzën
e vrasjes me paramendim në
bashkëpunim, sepse sipas
tyre i kanë ngritur kurth
Marvit.

SHERRI
Kanë qenë fqinjët, të cilët kanë njoftuar policinë
se kanë dëgjuar të bërtitura dhe zhurma në
familjen Demollari. Pas sinjalizimit, blutë kanë
shkuar në banesën e familjes në fjalë dhe kanë
nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave
të ngjarjes. Mësohet se Nesim Demollari është
gjetur nga blutë pranë trupit të nënës në dhomën
e gjumit, pak minuta pasi e kishte mbytur me
duar. Shkak për ngjarjen dyshohet se ka qenë
sjellja e 50-vjeçarit, i cili ishte një përdorues i
rregullt i alkoolit. Në sherr e sipër, ai i ka futur
duart në fyt nënës së tij duke i marrë jetën.



Masakra në ish-Bllok,
gjykata lë të lirë të

fejuarin e Elvana Gjatës
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Gjykata e Ti-
ranës dje ka lënë të lirë bi-
znesmenin Ervin Mata, i
cili u dorëzua mbrëmjen e
së premtes që shkoi, pasi ish-
te në kërkim për masakrën
e ndodhur në zonën e ish-
Bllokut më 4 tetor të vitit që
shkoi. Në seancën gjyqë-
sore, togat e zeza vendosën
ndaj 31-vjeçarit masën e sig-
urisë "Arrest me burg".
Ndërkohë që prokuroria ka
kërkuar ndaj tij "Arrest me
burg", me argumentin se
nga pamjet filmike duket se
Ervin Mata ka shtyrë në
konflikt Mervjol Billon. Si-
pas organit të akuzës, au-
tori nuk kishte asnjë konf-
likt të drejtpërdrejtë me vik-
timën Fabiol Gaxha dhe të
gjitha veprimet e Billos
kanë qenë të ndikuara nga
Mata. Mata nuk ka qenë i
pranishëm në seancën
gjyqësore të zhvilluar ditën
e djeshme, ndërkohë që në
dëshminë e dhënë në polici
është shprehur se nuk ka
qëlluar dhe është larguar
nga frika. Ngjarja që tron-
diti mbarë opinionin publik
ndodhi mbrëmjen e 4 tetorit
në lokalin "Metropol". Në
këtë ngjarje mbeti i vrarë
Fabiol Gaxha, ndërsa u pla-
gos Ervis Martinaj së bash-
ku me Eljo Haton. Sipas pol-
icisë, Gaxha u qëllua për
vdekje nga komandoja Me-
viol Bilo si pasojë e një për-
plasjeje me armë mes grupit
të Ervis Martinajt dhe atij
të Ervin Matës. Në lidhje me
këtë ngjarje vijon të qën-
drojë në burg biznesmeni
tjetër Ervis Martinaj, ndër-
sa Geldo Hoti, Ajaks Bosh-
njaku, Redi Popesku, Fabi-
ol Alushi u lanë të lirë pas
arrestimit. I lirë u la edhe
Eljo Hato. I vetmi në kërkim
për vrasjen është Merviol
Bilo, truproja i Elvanës dhe
njëherësh kushëriri i saj.

22-vjeçarit Marvi Mihali

Viktima Nazime Demollari Vendi ku ndodhi ngjarja
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Denaj: Më shumë
bashkëpunim me zyrat
e punës dhe shkollat

profesionale

Ministrja e Financave,
Anila Denaj, është

ndalur në qytetin e Dur-
rësit, ku ka parë nga afër
gjendjen e zyrës së punës
në këtë qytet. Sipas minis-
tres, duhet më shumë bash-
këpunim midis biznesit,
zyrave të punës dhe shkol-
lave profesionale për t'i
dhënë ndihmë sipërmar-
rjes për forca pune të kual-
ifikuara, por edhe për ori-
entimin e punëmarrësve
drejt kërkesave që ata
kanë. "E vetmja gjë që dua
të theksoj është që, sido-
mos në qytete si Durrësi,
me potencialin e madh që
ofron qyteti dhe sidomos
në sektorë të veçantë, por
edhe shumë strategjikë, si
ai i turizmit, ne mundet pat-
jetër që të krijojmë një
mundësi më të madhe për
të koordinuar informacio-
nin dhe për ta bërë atë një
informacion që vjen tek ne
në mënyrë më efektive,
sepse edhe kjo pjesa e kos-
tove është shumë e rëndë-
sishme. Unë jam pozitiv-
isht e impresionuar me
numrin e personave që
kërkojnë për t'u trajnuar
në programet tona 'soft-
skills', ishin rreth 3600 per-
sona", theksoi ministrja.
Ministrja Denaj gjithash-
tu inspektoi punimet në
shkollën profesionale "Be-
qir Çela", ku zhvillohen
drejtimet mësimore Elek-
tromekanikë, Termo-
hidraulikë dhe TIK, me një
numër total 1 617 nxënës.
Investimi i buxhetit të sh-
tetit për ndërtimin e god-
inës së re të kësaj shkolle
kap vlerën 231.5 milionë
lekë. "Janë bizneset dhe
nevojat e tyre që do të ori-
entojnë dhe strategjinë
tonë të hapjes së shkollave
profesionale. Zyrat e punës
i shërbejnë këtij ndërmjetë-
simi për të kuptuar dhe jo
vetëm sot në statusin aktu-
al, sa vende të lira pune ka,
po edhe sa këto biznese men-
dojnë të kenë në dy-tri vitet
e ardhshme, në mënyrë që
kështu edhe ne të parash-
ikojmë nevojat për të ndër-
tuar shkolla profesionale
sipas nevojave të bizneseve
në rajone të ndryshme", -
tha ministrja e Financave
dhe Ekonomisë.

Shkeljen e ligjit të mje
disit nga koncesionari
i landfillit të Sharrës,

"Integrated Energy" B.V,
përveç biznesmenëve, e de-
noncojnë edhe ekspertët e
mjedisit. Specialisti i mjedis-
it, Agron Lamko, i cili për
vite të tëra është marrë me
çështjen e mbetjeve në Min-
istrinë e Mjedisit thotë se
vendimi i Këshillit të Minis-
trave i vitit 2015, i cili i refer-
ohet menaxhimit të
mbetjeve inerte bie në
kundërshtim me ligjin e mje-
disit, ku dherat nuk cilëso-
hen mbetje dhe si të tilla nuk
duhet të përfundojnë në
landfill. "Vendimi i Këshillit
të Ministrave i detyron këto,
por VKM-ja bie në kundër-
shtim me ligjin e mjedisit.
Ato nuk janë mbetje të rrez-
ikshme dhe as mbetje ur-
bane. VKM-ja që i detyron
kompanitë private të pagua-
jnë për dorëzimin e mbetjeve
të tyre inerte në landfill ësh-
të i gabuar dhe është në
kundërshtim me ligjin e mje-
disit, që parashikon që dher-
at duhet të shërbejnë për
rehabilitimin e tokave jo
produktive, kurse inertet
meqenëse nuk ka vend
tjetër, atëherë këto mund t'i
çojnë në Sharrë për të mbu-
luar plehrat. Ligji i mjedisit
i përjashton dherat dhe
thotë që dherat riciklohen,
duke i përdorur për rehabil-
itimin e tokave joproduk-
tive", - shprehet Lamko. Si-
pas ekspertit Agron Lamko,
nuk ka asnjë arsye se përse
ndërtuesit duhet të bëjnë një
odise kaq të gjatë, duke
paguar për shkarkimin e
dherave të pakontaminuar
në landfill dhe më pas të
paguajnë sërish për t'i mar-
rë ato. "Përsa u përket dher-
ave të pastra të gërmimeve,
ato mund të shfrytëzohen
shumë mirë për rehabiliti-
min e tokave, për të pasur
një produktivitet më të
madh. Unë mendoj që këto
kompani s'kanë pse të
paguajnë. Ato paguajnë
transportin që çojnë deri aty
dhe s'kanë pse të paguajnë
sepse ajo u shërben këtyre
kompanive dhe nuk është e
drejtë", - vijon ai

Kostot e ndërtimit e për
shpejtuan rritjen në

tremujorin e fundit të vitit
të kaluar. Sipas të dhënave
nga Instituti i Statistikave,
indeksi i kushtimit në
ndërtimin e banesave u rrit
me 1%, niveli më i lartë në
tri vitet e fundit. Kosto e
ndërtimit po rritet në
mënyrë të qëndrueshme që
nga mesi i vitit 2016. Ajo që
bie në sy është se indeksi i
kostove në ndërtim për
tremujorin e katërt 2018
nuk u rrit për shkak të ko-
stove materiale, por nga
rritje e kostove për trans-
port, për paga dhe e kostove

Kostot për ndërtimin e banesave janë
rritur me 1% në 3-mujorin e fundit 2018
të tjera. Çmimi i karburan-
tit dha një impakt në kostot
e ndërtimit, duke sjellë rritje
në zërin e shpenzimeve për
transport, me 1.9%. Indeksi
i kushtimit në ndërtim, në
tremujorin e katërt 2018 ar-
riti 104,2, duke shënuar
rritje me 1,0% në krahasim
me tremujorin e katërt 2017.
Krahasuar me të njëjtin trem-
ujor të një viti më parë, inde-
ksi i grupit "Kosto të tjera" u
rrit me 3,3%, pasuar nga gru-
pi "Shpenzime transporti" me

1,9% dhe grupi "Shpenzime
për paga" me 1,1%. Ndërsa,
rënie ka shënuar grupi
"Shpenzime materiale" me
0,5%, raportoi sot INSTAT. Në
tremujorin e katërt të 2018-ës,
ndryshimi tremujor i indek-
sit të kushtimit në ndërtim
është 0,6%. Krahasuar me
tremujorin e tretë të vitit 2018,
rritje kanë shënuar grupet
"Kosto të tjera" me 2,5%,
"Shpenzime page" me 1,1%
dhe "Shpenzime makinerie"
me 0,8%. Ndërsa, rënie ka

shënuar grupi "Shpenzime
transporti" me 0,3%. Indeksi
i Kushtimit në Ndërtim (për
Banesa) (IKN) mat ecurinë e
çmimeve të materialeve të
ndërtimit, të fuqisë punëtore
dhe të shpenzimeve të tjera
kapitale që përdoren në
ndërtimin e një banese tip (8-
10 kate). Tremujori i parë i
vitit 2011 shërben si periudhë
bazë për llogaritjen e indek-
sit (tremujori i parë
2011=100). Shporta e re përbe-
het nga 71 zëra nga të cilat 66

janë materiale ndërtimi. Çmi-
met për materialet e ndërtim-
it mblidhen nga 165 distribu-
torë dhe shitës me shumicë
të materialeve të ndërtimit.
Ndërsa, të dhënat për shpen-

zimet për pagat, makineritë
dhe transportin merren nga
65 ndërmarrje të mëdha
ndërtimi, të përqendruara
kryesisht në rrethin e Ti-
ranës.

Lamko: Dherat e pastra mund të shfrytëzohen për rehabilitimin e tokave

Ekspertët kundër koncesionarit
në Sharrë: Bie ndesh me BE-në
Guri: Shkeljeje flagrante të ligjeve shqiptare dhe europiane

EKSPERTËTEKSPERTËTEKSPERTËTEKSPERTËTEKSPERTËT
Edhe eksperti i mjedisit,

Sazan Guri, thotë së dherat
që nxirren nga gropat e
ndërtimit nuk janë mbetje
dhe nuk janë të rrezikshme.
Duke e cilësuar një taksë të

fshehur atë që koncesionari
u merr ndërtuesve, Guri
thotë se qeveria dhe bashkia
po shkelin ligjet. "Në këto
kushte jemi përballë një sh-
keljeje flagrante të ligjeve
shqiptare dhe europiane. Aq

më tepër që jemi në një rast
koncesionari të vetëm, që do
të thotë bashkia dhe qeveria
e detyron ndërtuesin dhe
familjarin privat që atë dhe, i
ndotur apo i pandotur ta dër-
gojë në destinacion, siç është

rasti i Sharrës sot", thotë
Guri. Dy ditë më parë "News
24" denoncoi faktin se termat
e përcaktuar në vendimin e
Këshillit të Ministrave të vitit
2015 që i referohet menaxhim-
it të mbetjeve inerte, nuk ba-
zoheshin në direktivën e
Bashkimit Europian. Sipas
direktivës së Bashkimit Eu-
ropian, dherat e gërmuara
gjatë aktiviteteve ndërtimore
janë të pakontaminuara dhe
si të tilla nuk duhet të kate-
gorizohen si inerte, por një
mall që mund të përdoret edhe
për veprimtari të tjera. Nëse
direktiva e BE-së do të ishte
zbatuar, ndërtuesit nuk do të
ishin të detyruar të shkarko-
nin dherat në landifill, duke
paguar dhe më pas t'i riblinin
ato për t'i përdorur në inves-
time të tjera.

Revokohen 12 leje minerare në
zonën e Krastë-Verjon në Krujë

Zëvendësministri i In
frastrukturës dhe En-

ergjisë z.Ilir Bejtja, ka njof-
tuar gjatë një konference re-
vokimin e 12 lejeve minerare
në zonën e Krastë-Verjon në
Krujë, e cila është shpallur
peizazh i mbrojtur. Në zba-
tim të Vendimit të Këshillit
të Ministrave "Për shpalljen
e ekosistemit Krastë-Verjon,
"Peizazh i mbrojtur", si dhe
urdhrit të kryeministrit "Për
ngritjen e Task-Forcës për
zbatimin e kërkesave dhe
standardeve ligjore lidhur
me veprimtaritë për shfrytë-
zimin minerar brenda terri-
torit të peizazhit të mbroj-
tur natyror "Kraste-Ver-
jon", Krujë", Ministria e In-
frastrukturës dhe Energjisë,
ka angazhuar Task-Forcën
e saj, së bashku me struktu-
rat përgjegjëse që monitor-
ojnë dhe kontrollojnë zba-
timin e ligjit minerar në çdo
aspekt të veprimtarisë min-

erare. Ministri i Turizmit dhe
Mjedisit, Blendi Klosi ka
zbardhur rezultatet e kon-
trolleve të guroreve në këtë
zonë. Sipas Klosit, zhvendos-
ja e tyre ka ardhur si një pro-
pozim i Ministrisë së Infras-
trukturës dhe Energjisë, pas
kryerjes së inspektimeve të

nevojshme nga kjo e fundit.
Ndërkohë, ndërsa ka dek-
laruar se do të nisë kontrolli
në shkallë vendi, ka shtuar
më tej se  këto subjekte do të
vijojnë aktivitetin e tyre nën
monitorimin e vazhdueshëm
të institucioneve shtetërore.
"Biznesi i guroreve të kuptojë

që ka ardhur koha që në zba-
tim të legjislacionit do të nisë
kontrolli i guroreve në sh-
kallë vendi si një nga masat
më të forta për mbrojtjen e
mjedisit dhe peizazheve tona
të mbrojtura. Po ashtu, për
kompanitë të cilat ushtronin
aktivitetin në zonën e Malit
të Krujës, është propozuar
nga Ministria e Energjetikës
një pozicion tjetër për të vazh-
duar aktivitetin, pasi kup-
tojmë edhe nevojën që ky bi-
znes të vazhdojë, por natyr-
isht edhe më tepër nën
kujdesin edhe kontrollin e
vazhdueshëm të institucion-
eve shtetërore dhe zbatimin
e plotë të masave teknike për
funksionimin e këtij aktivite-
ti", -tha Klosi.

KONTROLLET
1.Kushtet e zbatimit të projektit teknik dhe lejen minerare.
2.Respektimin e koordinatave të lejes minerare.
3.Investimet e kryera nga subjekti në zbatim të kushteve të lejes
minerare.
4.Pagesat e garancisë për rehabilitimin mjedisor.
5.Investimet e kryera për rehabilitimin mjedisor.
6. Kontrollin e sigurisë teknike dhe mbrojtjen e jetës së
punonjësve.
7.Sigurinë e sistemit të transmetimit të linjave të tensionit të lartë.

Foto ilustruese
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Rreth 1000 pronarë në
Elbasan kanë gati
certifikatat e pronë-

sisë për shtëpitë e tyre. Zyra
Vendore e Regjistrimit të Pa-
surive të Paluajtshme, El-
basan, publikon listën me
1000 persona që kanë përfitu-
ar lejen e legalizimit dhe që
duhet t'i drejtohen Hipo-
tekës së rrethit për të ap-
likuar për certifikatë pro-
nësie. Procedurat për mar-
rjen e tapisë janë ndjekur
nga ALUIZNI, i cili dorëzon
dosjen e plotë në Hipotekë,
por përfituesit duhet të sh-
kojnë në Zyrën e Regjistrim-
it të Pasurive të aplikojnë
për tapinë. Pas ndryshimeve
të fundit ligjore, qytetari do
të marrë një kopje për të
vërtetuar mbarimin e pro-
cesit të legalizimit, por e

Personat duhet të tërheqin dokumentin në zyrat e Hipotekës në Tiranë

Hipoteka, 1000 personat që kanë
gati certifikatat e pronësisë

Përfituesit në Elbasan, tapi pasi kanë marrë lejen e legalizimit
gjithë procedura vijuese për
regjistrimin në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme do të bëhet nga
'Agjencia'. Ndërkohë që
sipërfaqja e parcelës për të
cilën miratohet kalimi i së
drejtës së pronësisë nuk
mund të jetë më e madhe se

trefishi i sipërfaqes së bazës
së ndërtimit dhe për ndër-
timet pa leje me funksion
banimi jo më shumë se 500
m². Sipërfaqet mbi masat e
përcaktuara në këtë pikë, të
cilat për shkak të për-
masave ose konfiguracionit
nuk mund të shfrytëzohen

më vete për ndërtim, i shit-
en poseduesit të ndërtimit
pa leje sipas vlerës së
pronës, të miratuar me ven-
dim të Këshillit të Minis-
trave, vetëm nëse ka shpre-
hur më parë vullnetin
nëpërmjet një kërkese me
shkrim. Ndërsa në rastin

kur ndërtimi pa leje dis-
ponohet nga më shumë se
një person fizik ose juridik,
regjistrimi i pjesëve takuese
mbi pasuritë (parcelë dhe
objekt) kryhet: në pjesë të
pandara, ideale, sipas num-
rit të subjekteve; në pjesë
takuese të ndara, sipas mar-

rëveshjes së nënshkruar
ndërmjet subjekteve lirisht
dhe të depozituar brenda
afatit të vetëdeklarimit. Sub-
jektet mund të përcaktojnë
përveç pjesës takuese, edhe
pjesët fizike respektive nëse
ndërmjet tyre përputhet
vullneti.
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 FLAMUR NIJAS OSMANI
 ARJAN HALIL KURTI
 ROLAND KUJTIM BIBA
 ALMA FATMIR QEVANI
 KUJTIM IBRAHIM GAVA
 SHKELQIM HALIT HIDRI
 RAKIP ALUSH KULLAFI
 AVNI BASHKIM BAHJA
 AGIM HASAN META
 FLORENC SHABAN MURATI
 MIRJAN NIAZI PENGU
 AGIM KUJTIM HUDHRI
 HYSNI QANI FERO
 KUJTIM NAIM SHEHI
 FIQIRI XHEMALI GJATA
 SHPETIM SHAQIR KALASHI
 XHEVAHIR OSMAN GJOKPALI
 ZYBER XHAFERR SULAJ
 ARDJAN VELI TAFA
 SALI FAIK GJECI
 GAZMIR NAIM SHEHI
 MENTOR PETRIT OSMANI
 ELDI PULLUMB CALA
 NDRICIM ABDULLA HAKA
 LAURANT SHKELQIM KURANI
 BEHEXHET HALIM BIBA
 BARDHUL AGIM SINA
 SERJAT HYSEN META
 HAJDAR ISUF HIDRI
 RESHAT HAXHI CAKA
 SAIMIR SHYQYRI SOLLAKU
 NAZMI RAMIZ RAMA
 BAJRAM QAMIL PLAKU
 SALE SHEME MUÇA
 HYSEN ALI FILJA
 ARTENIS DEMIR ÇELA
 ISMAIL DALIP TAFA
 FLORI XHEZAR LISI
 TRIFON PETER BOCI
 BEGATOR IBRAHIM MUCA
 ALMA SELAMI KOPRENCKA
 GAZMEND SEFER KASA
 ELTON ABDULLA HAKA
 NDRICIM SALI GJOKPALI
 JANI LYTFI HYKO
 SKENDER RAMAZAN XHINA
 FATMIR REXHEP SULEJMANI
 HYSNI RAMAZAN MEÇJA
 MYFTINIA BALEZ
 KUJTIM JONUS BASHA
 PERPARIM SABRI ÇOLLAKU
 FLUTURIM HAMIT SHTOGU
 FLAMUR HAMIT SHTOGU
 DYLAVER QAMIL GAVA
 ALTIN BAJRAM PLAKU
 GAZMENT SELMAN LLESHANAKU
 SHYQYRI AHMET TAFA
 AHMET QAZIM ÇEHU
 MITAT FEIM BIBA
 REXHEP RAME PISHA
 DYLAVER FADIL ZAVALINA
 BASHKIM MUSA BEQARI
 NADIRE MUSTAFA KUQJA
 SABRI QAZIM HIDRI
 BLERIM RYZHDI GJONI
 KASEM ARIF METHASA
 MAJLIND QANI HIDRI
 EDMOND SELIM HOXHA

 ALFRED RIZA ÇELA
 QAMIL NEXHIP SEJATI
 NADIRE RIZA MENI
 HASAN SALI LILA
 REZARTA DASHAMIR SHIN-
GJERGJI
 ALFRED HAJDAR PREÇI
 ASLLAN QAMIL CEHU
 FREDI YLLI LUSHKA
 MARTIN GURALI BARDHI
 ARBEN SABRI ÇELA
 AGIM OSMAN ISLAMI
 AGRON AHMET MUÇA
 FERIT HAMIT HOXHA
 PETRIT HARIF MUÇA
 IDAJET ZENEL ZENELI
 GAZMIR BAJRAM SKENDERI
 PETRIT ZENEL HOXHAJ
 AGIM RIZA RAMA
 ALI OSMAN FILJA
 FADIL SEFER POLISI
 OSMAN ARIF MUÇA
 RRAHIM SEFEDIN ELEZI
 ISMET ALI CURRI
 SHERIF MAKSUT TASHI
 BESIM NEZIR LISI
 GRIGOR ILIA PRENI
 GRIGOR ILIA PRENI
 FERDINANT SHYQYRI HASA
 RRAPUSH IBRAHIM ZAVALINA
 XHEMILE OSMAN BIBA
 FATMIR BEQIR META
 DRITAN HAJDAR TAFA
 SOKOL SHEFQET ÇEHU
 DRITAN GANI ZAVALINA
 ARJAN MYSLIM DEBROVA
 ILIRJAN XHELAL XHAFA
 ENVER EMIN KASA
 ERVIN HYSNI HIDA
 HAKI ISMAIL HOXHA
 ADRIAN HAJDAR BALLA
 ORTIDO PETRIT FILJA
 ISMAIL IBRAHIM STAFA
 ARJAN XHEVAHIR VASKU
 OLTION MYSLIM DEBROVA
 DORJAN NIAZI PENGU
 AGRON RYZHDI GJONI
 ENGJELLUSH QAMIL SHULI
 ARBEN NUREDIN CULLHAJ
 AGRON SHEFQET SHADINI
 SELAM ALI ZORBA
 GEZIM BAJRAM HOXHAJ
 ZENEL MUSTAFA KASA
 XHEVAHIR HYSEN PRECA
 ILIR RIZA VERÇANI
 ADILE KADRI BAXHAKU
 MEHMET SHERIF HASA
 SHPETIM XHAFERR XHAKOJ
 FLORENC REFIK XHAKOJ
 HEKURAN HAJDAR KASA
 BESNIK JONUZ GJEVORI
 ARBEN KADRI CAKA
 YLLKA HASAN SUBASHI
 DRITAN HAMDI BAHA
 NAZMI ARIF KASA
 BELUL SALI CELA
 FLORENC DILAVER CALA
 MYFTINIA BALLDRE

 MYFTINIA BROSHKE
 KADRI SELIM BAXHAKU
 BARDHYL SHAQIR KUSI
 SHAQIR ZEQIR VOGLI
 AGIM MEDI XHYRA
 FERIT RIZA HALLA
 HALIT HASAN TUFA
 TASIM ALI CELA
 MIMOZA SUL HOXHA
 BASHKIM BEQIR AGO
 ROLAND MUSTAFA CELA
 HASAN DALIP BULLARI
 HETEM RAMIZ BENO
 ANI RAMAZAN SALLA
 SHPETIM XHEMAL XHYRA
 SAIMIR RYZHDI KASA
 KLINTON ABAZ BAHA
 DURIM XHAFER BULLARI
 MEXHIT RAMAZAN BAHA
 LIMON GANI BAHA
 BESMIR RRAHMAN DUKA
 FERDINANT ROBERT KUSI
 REXHEP SHERIF SENA
 BAJAME ISMAIL PEPA
 ANDUEL SADIK XHYRA
 JONUZ SHABAN GJEVORI
 KUJTIM ZIJA SKURA
 BULENTINA HYSNI FACI
 SHPETIM GANI MATRAXHIU
 SHEFQET ISLAM HAKA
 FAIK ISUF BAJRAMI
 BAKI MUSA LLAHA
 HASAN YMER DYBELI
 HIDAJET MERSIN SINA
 TOMORR VEDIN META
 HATIXHE BILAL BORUFI
 HEKURAN VEDIN META
 ILIR OSMAN GJATA
 DALIP JONUZ VERÇANI
 ARBEN SAHAHIN KASA
 ZYBER ADIL KASA
 PASHO TAFIL BAHA
 BUJAR VEDIN META
 LUTFI JAHO CELA
 FATI SHEFQET KIKIJA
 ILIR PRENI DEMIRI
 QERIM SELIM GJEVORI
 HEKURAN FERDINAND CELHEMA
 ISA BAJRAM CELA
 RAMAZAN MUSA KUSI
 KUJTIM HYSEN SINA
 DYLAVER RRAPUSH SINA
 BUKUROSH EMIN KARAJ
 ANDREA SHEFQET XHAKOJ
 TAULAND AQIF XHYRA
 LIRI FADIL BAHA
 NEXHIP HAJDAR XHYRA
 RAMAZAN SHYQYRI MATRAXHIU
 HANCE QAZIM BAHO
 ADRIAN QAZIM KASA
 AVNI XHEMAL BAHA
 BESNIK HAJDAR XHYRA
 ALBERT RYZHDI KASA
 AGIM ABEDIN SOLLAKU
 INGRIT TOMORR BAHO
 ILIRJAN SKENDER XHYRA
 PELLUMB ZYLYF BAHO
 ARJOL ZBUKURIM BAHA

 KUJTIM HAJDAR XHYRA
 GENCI XHAFERR LLESHI
 SAIMIR XHEMAL XHYRA
 TAJAR SUL BULLARI
 NEZIR FETA BAHO
 BASHKIM RRAPUSH SINA
 MYFTINIA SHILBATER
 DURIM BANUSH ÇEKREZI
 MYFTIA TREGAN
 NAZMI ALI KYÇYKU
 ALIM SHEME SULI
 ISUF IBRAHIM CEKREZI
 TOMORR AGIM QOSJA
 SKENDER ALI KURATI
 JANI DEMIR JOLLA
 EDI HAZIZ PRECI
 ASTRIT MUSA MOLI
 REFIT GANI JOLLA
 SEJDIN BAJRAM HOXHA
 ALBERT MEHMET SHARRA
 SKENDER HASAN PISHA
 SEJDIN BAJRAM HOXHA
 RUSTEM SHERIF SULMINA
 SHEFQET HAJDIN ROCI
 FLAMUR RIZA TAFA
 SHPETIM LEF QOSJA
 AVDULLA IBRAHIM HUSHI ETJ
 ATLET KADRI MOLI
 BUJAR XHEMAL LLESHI
 REXHEP NESIM GJONI
 JOSIF KOST ROCI
 SPIRO JAKOV QOSJA
 FERDINAND HASAN MOLI
 ARDJAN SULEJMAN PRECI ETJ
 GJERGJI KOSTANDIN BOCI
 FATMIR KODHE BRAHA
 CLIRIM JONUZ TASHI
 FADIL KADRI BAJRAMI
 ILIR XHEMAL MUCA
 KRISTAQ HAJDIN ROCI ETJ
 SOKOL DEMIR TAFA
 PERPARIM QAZIM TASHI
 NEXHIP MUSTAFA LLESHI
 BARDHI STAVRI PANXHI
 FLAMUR MUSTAFA LLESHI
 HAZIS NOVRUZ MURATI
 SAIMIR XHEMAL LLESHI
 BESNIK RAMAZAN KASA
 GANI IDRIZ SULMINA
 MARIGLEN SHERIF DUSHKU
 ENVER HASAN KASA
 ARBEN HASAN MOLI
 KOVI MISKE SKENDERI
 GURI MISKE SKENDERI
 ILIR NOSI BERDUFI
 BEDRI JORGJI BARDHI
 BEDRI JORGJI BARDHI
 ARTAN SHAQIR QOSJA
 XHEVIT HAZIZ MURATI
 BUJAR KOCI DUZHA
 TEFIK HARUM TASHI
 SHKELQIM HASAN MURATI
 SAMI VASIL PUKA
 FERDINAND RAMAZAN YZEIRI
 VASIL ZAKE BIBA
 LULEZIM XHEVDET MURATI
 SOKOL KURT HARARA
 FISNIK KADRI LAMCJA

 REZART QANI KUMRIJA
 URIM DALIP SULMINA
 QAMIL XHELO FYSHKU
 REFIK NEZIR PISHA
 PETRIT ISMAIL PISHA
 JANI ZARIF TAFA
 ERMAND QAZIM QOSJA
 ANDREA FERIT SHKALLA
 MITHAT RRAHMAN DUSHKU ETJ
 SOKOL AGIM QOSJA
 YLLI KADRI LAMCJA
 RAMIZ MUSTAFA KORRA
 ENDRI ARDHURIM SULANJAKU
 MARLEN KOSTANDIN DAKA
 EMIN XHEMAL PRECI
 LUFTAR SEJDIN MUCA
 ARIAN NAZIF POPA
 GAZMIR SAMI PUKA
 GJYRXHI VELI MUSAJ
 LEONARD PULLUMB AHMETI
 ILIR QEMAL MUCA
 NIKOLIN SHABAN CANI
 DURIM IBRAHIM DUSHKU
 DRITAN SPIRO MYSTEQJA
 JULJAN NIKOLL SOTA
 VASIL DIÇ DAKA
 FIQIRET DEMIR KARAJ
 SKENDER KADRI BAJRAMI
 JORGJI VASIL PUKA
 ELTON QEMAL MUCA
 VASIL JANI TOLLUMI
 KADRI AHEMT NERGJONI
 MEHMET ALI ISUFI
 IBRAHIM ELMAS DUSHKU
 BAKI EMIN KASA ETJ
 VASIL PETER LUTA
 NAZIF MURAT MUCA
 ALTIN KADRI CEKREZI
 VASIL PETER BARDHI
 STEFAN NASI RANXHA
 MYSLIM ETHEM DEBROVA
 LUZIM SEFER BODURRI
 XHOVDET KADRI MOLI
 FADIL QAZIM HARARI
 URIM SHEFQET KULLOLLI
 MURAT VELI AHMATI
 KAMER MUSA KUQJA ETJ
 ARBEN MEHMET ISUFI
 PETRIT DALIP RUCI
 GENTIAN HAXHI TASHI
 MURAT VELI AHMATI
 VALTER MARK BEZHANI
 ROLAND OSMAN HYSA
 SAMI RIZA SENJA
 NOVRUZ DEMIR QOSJA
 SPARTAK FADIL MOLI
 FERDINANT RAMAZAN YZEIRI
 KUJTIM HAXHI PEPA
 JANI ILIA BEZHANI
 PELLUMB DEMIR LAZI
 ARDJAN SOKRAT CAKALLI
 VLADIMIR HASAN MURATI
 ERVIS LEFTER CEHU ETJ
 ARBEN LUFTAR BICA
 ARBEN FAJE KASA
 FERIT KURT HARARA
 DALLANDYSHE ALUSH QOSJA
 ASTRIT RIZA PEPA

 SHABAN ISLAM PRECI
 ARDIAN STAVRI BICA
 KOVI TOD SULONJAKU
 BESIM QAMIL QEFI
 TAULANT FATMIR CAKALLI
 ELTON DHIMITER SHATI
 DHIMITER LEFI SOLLAKU
 GENTIAN QEMAL MURATI
 KUJTIM HARUM TASHI ETJ
 QANI SEJDIN MUCA
 RAJMOND SPIRO SHATI
 SKENDER XHEZO LATIFI
 KOSTA SERAN BRAHO ETJ
 EDVIN SKENDER AVDIU
 PETER NIKOLL MIRAKU
 FATOS CAUSH QOSJA
 ARDJAN AHMET LULI
 SEIT NEZIR SULA
 BEKIM HYSEN KUMRIJA
 SEFER MIFTAR BODURRI
 ILIR ZALO KRYEMADHI
 FLAMUR DEMIR BUZDRA
 ARBEN HALIT DEBROVA
 SHERIF BAJRAM NERGJONI
 ELTON XHAFERR KRYEMADHI
 GENTIAN AHMET LULI
 ARTUR JANI CERRAGA
 ENTELA MARKU QOSJA
 GEZIM NEVRUZ GURABARDHI
 ALEKSANDER HAJDAR GJYLA ETJ
 HYSNI AQIF TAFANI
 MONDI SHERIF DUSHKU
 ENVER EMIN DUSHKU
 ARJAN SEFER DUSHKU
 SABRI SEFER DUSHKU
 XHEVDET MYSLIM KRRUSA
 GAZMIR SHERIF GURABARDHI
 ALTIN STAVRI CAKALLI
 ANDON MERKUR ZIU
 DYLAVER XHEMALI GURABARDHI
 TAULANT KODHEL LLAHA
 HYSNI QAZIM HIDRI
 BAJRAM SHERIF NERGJONI
 IBRAHIM MESUT KASA
 BUJAR ISMAIL ISUFI
 NAIM MEHMET DUSHKU
 SHERIF SELIM GURABARDHI
 KLEDIS HYSEN CEKREZI
 BASHKIM SABRI PLAKA
 BESIM FAIK XHARDJA
 HEKURAN SULE CEKREZI
 NIKOLLA SIFI MIRAKU
 SAIMIR RAMAZAN BODURRI
 MITHAT RRAHMAN KYCYKU
 LEONARD ALBERT MUSTEQJA
 ILIR DALIP FYSHKU
 KADRI SHABAN QOSJA
 EDMOND DYLBER LUMSHI
 RAMAZAN BAJRAM KACI
 ELMAZ IBRAHIM DUSHKU
 AGIM XHAVID LLESHI
 SELIM EJUP RUCI ETJ
 ARDIAN XHAVID LLESHI
 EDMIR SHEFQET XHARDJA
 MARKU KOVI SOLLAKU ETJ
 HEDIJE ASIM POPA ETJ
 HYSEN SHERIF KUMURIA
 SERVET FAIK XHARDJA
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 GEZIMARIF CEKANI
 ARTUR PETRIT MURATI
 NEVRUZ PASHO GURABARDHI
 DRITAN MERKUR HAZIZI
 BESNIK HASAN BEQARI
 GENTIAN SHEFQET XHARDJA
 BARDHUL NEVRUS BOCI
 RYZHDI XHEMALI GURABARDHI
 FLORENC AGIM QOSJA
 SAIMIR GANI KUMRIJA
 HYSNI HAXHI XHARDJA
 QAMIL SHEFQET CELA
 GAZMIR SHYQYRI KASA
 ISMAIL KADRI LAMCJA
 SAMI RESHAT ESHJA
 FILIP PALI SHATI
 BASTRI RASIM BALLA
 ANTONJO ARDHURIM SULAN-
JAKU
 ASLLAN SHEME SULI
 LEDJAN SHEFQET LATIFI
 ASTRIT OSMAN SHIMA
 ASTRIT XHELAL PISHA
 FAIK RAMAZAN KALARIA
 TOMORR FAIK TAFANI
 LUAN XHELAL PISHA
 BLEDAR KOSTANDIN BOCI
 YLLI LIMAN BUZANI
 DAJLAN RAMAZAN QOSJA
 ALTIN HAJDAR MUCA
 NEVRUZ ZEQIR XHAFERRI
 VIKTOR ZAK BIBA
 HALIT SHEFQET KASA
 NAZMI MURAT PISHA
 JONUZ QERIM KARAJ
 ILIR ALI PISHA
 LUAN SHAIP TASHI
 NAZMI IBRAHIM CEKREZI
 TOMORR PETER TOLLUMI
 LEFTER SPIRO PELLUMBI
 QEMAL VEIS SENJA
 MEHMET VELI HUSHI
 PERPARIM QEMAL SENJA
 GEZIM ISMAIL PISHA
 PERPARIM JANI FERRA
 NUREDIN SULEJMAN DUSHKU
 BLEDAR NEVRUS BOCI
 SHABAN MANE CANI
 TAHIR ALI BODURRI
 GEZIM SAMI XHARDJA
 BUJAR ISMAIL TAFA
 LEFTER SHEFIT BODURRI
 ASTRIT RYZHDI GURABARDHI
 SAMI METI XHARDJA
 RUDIN ISMAIL TAFA
 XHEVAHIR SHYQYRI NERPJETRI
 SHEFQET HAXHI XHARDJA
 YZEIR SELMAN QOSJA
 ILIR ADEM NERGJONI
 YZEIR AQIF KRYEMADHI
 ILIR PETRIT META
 VASIL PETRO JOSIFI
 RAMAZAN VELI HUSHI
 SABRI ALI BODURRI
 VIOLETA RIZA KYCYKU
 LUAN SHYQYRI NERPJETRI
 AVNI YMER NERGJONI
 RAMAZAN SELMAN XHARDA
 SHKELQIM VELI CEKREZI
 XHEVDET SULO MURATI
 FAIK QAZIM META
 FAIK SHAMET DRIZA
 SOKOL BESIM SULA
 MAREGLEN XHEMAL XHARDA
 KADRI XHAFERR PISHA
 KADRI CANE KRYEMADHI
 SAIMIR QAZIM QOSJA
 HEKURAN ESTREF MUCA
 DHIMITER TODI SHYTI
 LUFTAR XHEMAL MUCA
 QEMAL AQIF KRYEMADHI
 ARJAN GANI DUZHA
 TOMORR JORGJI BARDHI
 KOSTANDIN JORGJI BARDHI
 ILMI SHYQYRI KASA
 ILIR HASAN MURATI
 ALEKSANDER VITI CAKALLI
 BESNIK HIQMET TAFANI
 MALIQ HAJDIN HOXHA
 ARTJAN VIKTOR DUDA
 LUTFIE MEHMET RUCI
 FLORENC HIQMET TAFANI
 AGUSH XHEMALI GURABARDHI
 HYQMET ASIM LESHI
 BLENDI FILIP KARAJ
 HAZIS KASEM PRECI
 GAZMIR MUHARREM ESHJA
 SHPRESA ZYLYF TOSKA
 VALTER VITI CAKALLI
 HYSNI SELIM ROCI
 BESIM DERVISH ELEZI
 ARBEN XHEVIT DUSHKU
 VLADIMIR MUHARREM QOSJA
 KUJTIM SABRI BODURRI

 ALTIN SABRI BODURRI
 ASTRIT OSMAN SHIMA
 SKENDER PASHO GURABARDHI
 XHEVIT SHYQYRI BULLARI
 BAFTJAR HAJDAR DRAGOTI
 ISA ESTREF MIRAKA
 SHPETIM IDRIZI OMERI
 JANI SHERBIT XHYRA
 ERMIRA ABAZ ZELA
 SHABAN RAMAZAN NASUFI
 REXHEP SALI HOXHA
 AVNI ZYBI MEHMETI
 ATLIND GANI LULI
 SHERIF RIZA QOSJA
 KAJMAK FETI HADO
 TAULANT QEMAL XHAKA
 EDMOND RRAPI SEMA
 LENCI ZENEL MURATI
 LEONARD AGIM SULANJAKU
 IDAJET ZYBER BOJA
 ELMAS MUSTAFA ISAKU
 ALEKSANDER FERDINAND CULL-
HAJ
 RUZHDI KASEM BAJRAMI
 TOMORR JANI SHANI
 SKENDER MEHMET CANO
 SHPETIM VEIS ISAKU
 KUJTIM ZEQIR DISHA
 CLIRIM HAXHI KASHARI
 CLIRIM NIAZI OCKA
 RUDOLF NIKOLL CALAJ
 DHIMITER DERVISH KARAJ
 FERDI SHAQO KOLLCAKU
 DORIAN GANI KABASHI
 DILAVER MAHMUT KAMAMI
 SHPRESA BRAHIM ZALLA
 FLAMUR SHAQIR FERHATI
 ERJON REFAT DORA
 REXHEP ASLLAN PEPA
 BASHKIM SALI KAMAMI
 LATIF HALIT SINA
 LUAN ISUF MYZEQARI
 STEFAN SHANO ISA
 AGRON MARK TOSKA
 GENTIAN XHEMAL MEHILLI
 GEZIM GANI SULMINA
 BUJAR NAZMI JANCA
 SALI IDRIS PLAKA
 GEZIM SHABAN MIRAKA
 TEFIK MEHMET BOJA
 KOZMA MIHAL KUQJA
 AGRON ISLAM ELEZI
 BASHKIM MIHAL DOKA
 PELIURAT FERDIANT CULLHAJ
 VASIL JOSIF SHANI
 ROMEO DEMIR SALIU
 VJOLLCA BAFTJAR CERRI
 ARBEN GRIGOR DRIZARI
 ROLAND NEIM TATA
 MIMOZA SALI HYSA
 BLEDAR GEZIM PJETRI
 GEZIM SULEJMAN SHTYLLA
 MEFAIL REFAT GJOLENA
 GJERGJI SAMI DUKA
 SHAHIPNEIM XHIKA
 ZEQO RAMAZAN SHARKU
 SAIMIR HYSEN HYSA
 ERIND SHAHIN MUCA
 KODHEL LAZE CALA
 IDAJET ISUF QOSJA
 LIMON SHABAN KALOTI
 TAJAR MESUT XHIKA
 SHEFQET EMIN XHIKA
 PANAJOT DEMO DURRO
 MARINA MINA VERUSHI
 ARTUR XHEVIT HYSENI ETJ
 GAZMIR BEDRI HOXHA
 EDUART TOMAIL MEMA
 DULE JONUS LAMCJA
 AGIM YMER SKENDERI
 AVNI HYSEN HYSA
 XHEMAL RUSHAN DUZHA
 KADRI AHMET LATIFI
 JETMIR NEVRUS MUCA
 ADRIATIK BANUSH XHIKA
 BEHAR HAZBI MEHALLA
 ALTIN RAMAZAN LICI
 BARDHYL PREN RANXHA
 JORGJI LEFI CULLHAJ
 SIMON VENEMIN BELSHI
 FESTIM ZARIF SHKURTI
 SOKOL GEZIM SULONJAKU
 LULEZIM SABRI DEBROVA
 DASHNOR SALI SHARKU
 IDRIZ HALIT BOJA
 SAFET KASEM IBRAHIMI
 DIAMAND XHEMAL MEHILLI
 ARBEN IDRIZ LICI
 SHPETIM BASHKIM RANXHA
 GAZMIR NAIM PLAKA
 GEZIM KADRI CENE
 ARBEN ADEM BOJA
 ARDIAN BAJRAM KOSTURI
 FATMIR YMER SKENDERI

 AGRON DYLAVER BALLA
 IBRAHIM ABAS CELA
 BESNIK QERIM HIDRI
 ILIRJAN TAHIR CANO
 JAKUP TEFIK HYSENI
 OSMAN AHMET ABAZI
 XHEMAL OSMAN STAFA
 YLLI JEMIN KUSHTI
 IBRAHIM JAKUP CEKREZI
 LUIZA ADIL SHTYLLA
 NAIM HAZIS NIPOLLI
 ARANIT BEQIR IDRIZI
 GAZMENT VENEMIN MEMA
 PETRIT LEFI KUMJA
 BUKUROSH HYSNI MUCA
 HASAN SHAHIN KAMAMI
 REFAT QAZIM TATA
 ILIRJAN SHABAN FEZULLAHU
 PELLUMB ZENUN LEKA
 DYLBER RAMO SALIASI
 ARBEN FADIL VELI
 RESUL REXHEP MALIQI
 PELLUMB RUSHIT KOLLARE
 FATOS QANI XHIKA
 BASHKIM FAIK SHABANI
 ARBEN DALIP QOSJA
 SKENDER HALIL SHAJAKU
 SKENDER LUTE MUCA
 KASTRIOT MEHMET POPA
 KRENAR RAPUSH SALLA
 ILIR QANI KANACI
 ARJAN TOMAIL MEMA
 TOMAIL SPIRO MEMA
 ALTIN REFAT PLAKA
 ASTRIT SHAHIN IDRIZI
 KLODIAN MIRI LUSHI
 NDRICIM FAIK TAFANI
 PATRIOT MAKSUT XHAFERRAJ
 SELIME SAMI HYSENI
 XHEVATJAKUP CEKREZI
 ARDIAN AQIF NURJA
 YLLI QAZIM FAHRIU
 GEZIM KRISTO RRASA
 MIROSH PETRIT LLESHI
 FITIMTAR RAMAZAN PLAKA
 AGUSH KADRI DOKU
 BEXHET HAZEM SHERMADHI
 AGRON JEMIN KUSHTI
 AGIM ISA MUSTAFAJ
 SAMI SINAN KORCA
 RAMAZAN BILAL IBRUSHI
 FLAMUR SALIKO BAJRAMI
 ZEDEF YZEIR HOXHA
 AGRON TAHIR LICI
 XHEMIL XHEVIT ALIU
 EDUART BASHKIM KAMAMI
 ARBEN FERDINAND CULLHAJ
 SHEFQET SHYQYRI SINA
 ANDREA FADIL HALIMI
 HAMIT SHYQYRI DORA
 ARDIAN ARIF XHAFERRI
 SELAMI KADRI TABAKU
 FEIM RRAHMAN SULA
 BUJAR NAZIF TAFA
 AGRON JOSIF PANXHI
 NEBI JAKUP CEKREZI
 GENTIAN PURCE LAMCJA
 ILIR ARIF XHAFERRI
 QEMAL BAJRAM XHIKA
 BAJRAM HALIT XHIKA
 HAMDI ZEQIR SALLA
 LUSH DEMIR MHILLI
 SAIMIR SPIRO BRAKA
 ARDJAN LUSH MHILLI
 FETI QAZIM FAHRIU
 HAZIS SHEME DEBROVA
 XHAFERR ZYFER HIDA
 SELMAN BIDO DEDJA
 NAMIK IBRAHIM EMINI
 BUJAR SHEFIT TABAKU
 ANDREA NIKOLLA JANI
 IZET SALI MECO
 KUJTIM MUHARREM IBRUSHI
 HAXHI HAMZA HAXHIU
 ILIR HEKUR HOXHA
 LAVDIM QANI LAMCJA
 KASTRIOT GANI LULI
 ASPASIE MINA DRIZARI
 KUJTIM MUHARREM LATIFI
 ROZINA KOSTANDIN SHABAN-
LLARI
 ALBERT XHEVIT KOCI
 ASTRIT HYSNI OMERI
 MISIR NAZIF ZANI
 SPIRO MARK MUCA
 RAMAZAN LIMO DERVISHI
 FAIK OSMAN BEQIRI
 SAIMIR OSMAN LULI
 JONUZ RRAPUSH SALLA
 ALEKO FASLLI HYSA
 FATMIRA SABRI QAFA
 FAIK MEHMET POPA
 LUAN SABRI HASKJA
 PERPARIM SHYQYRI KABASHI

 GEZIM GRAVIL KUSHTA
 MARJETA SADIK KOVACI
 ARDJAN HYSNI KOCI
 AGRON DHIMITER CAKALLI
 IZET AZIZ RABJA
 SHERIF MUSA OMERI
 FAIK DERVISH ISAKU
 ZENUN BAJRAM ELEZI
 KUJTIM RAMAZAN KABASHI
 SAMI ABAS RAGA
 JANI VASIL RRASA
 MEZAN ABEDIN BAJRAMI
 ARJAN MEDI DHEPA
 ROGERS AJET MIZA
 SHEFKI MURAT CALA
 KOMUNA SHUSHICE
 IBRAHIM REXHEP TANUSHI
 GJYLI ISMAIL BALLKOCI
 ARTAN JANI TOPUZI
 GENTIAN HASAN TERZIU
 BEHEXHET SABRI XHAKA
 IBRAHIM QERIM HOXHA
 JORGO NOSI BINJAKU
 SPIRO MERKUR TOLLUMI
 NAIM SHABAN XHAFA
 LUAN SELAM GACE
 BARDHYL NEBI HIDA
 PLLUMB XHELAL XHAKA
 ALKET BILAL RRAPI
 LUAN SHEFQET KULLOLLI
 MISIR KAMER FERHATI
 SHELQIM NEZIR CAKANI
 YLLI ABDULLA TANUSHI
 MUSA QAZIM MERXHANI
 YLLI BAJRAM PISHA
 VALA PETRIT SINOMATI
 ILMI SHEFQET BLLOSHMI
 QANI DESTAN METOSHI
 IBRAHIM SHABAN XHAFA
 ISUF VELI XHAFA
 SHPETIM HAMIT DODA
 PELLUMB ALEKS ZIU
 ADRIATIK SHEFQET AHMATI
 BEQIR MANE ROCI
 DHIMITER MERKUR TOLLUMI
 KOSTANDIN SOTIR ELEZI
 KOSTANDIN MIHAL SHAKA
 YLLI BEQIR PISHA
 SKENDER SHABAN METOSHI
 ALEKS NIKOLL BERDUFI
 PETRIT QERIM MUZHAQI
 KUJTIM XHAFERR COGA
 TAHIR RAKIP TERZIU
 XHEMALI LAZ MEZINI
 FIQIRI KADRI FERTI
 NAIM HASAN ALLIU
 ELVIS BAHUSH AFMATI
 ILIR HEKURAN CARCIU
 LULZIM ISMAIL BAJRAMI
 ENVER HAZIZ CEKOJA
 ASTRIT SALIH RUDA
 SHYQERI XHEVIT BALLKOCI
 QAMIL ENGJELL HOXHA
 BEHAR ADEM RUCI
 MIKEL YLLI SINANI
 FLORENC HEKURAN PEPA
 ELTON RUZHDI TAHIRI
 LEONARD LEFI BODURRI
 SAIMIR AVDULLA KALIA
 PELLUMB FIN TOCI
 STAVRI NASI RANXHA
 BESNIK DESTAN METOSHI
 ILIR SELIM THARJA
 PRANVERA KOSTANDIN SINANI
 QANI SABRI XHAKA
 FATMIR QEMAL CEKANI
 SULEJMAN JONUZ LUSHI
 PALI JORGJI CALLADEJ
 CLIRIM XHEVIT DEBROVA
 VLADIMIR BAJRAM PISHA
 LIGOR MAJI DEMIRI
 REFIK VESEL PISHA
 PETRIT XHEVIT SELIMI
 NAIM QEMAL XHAKA
 GEZIM RAMAZAN XHAFA
 FLORESHA XHEZAR HOXHA
 SHKELQIM HAZIZ TANUSHI
 ARBEN NDRICIM SOTIRI
 NDRICIM JOKOV SOTIRI
 GEZIM NDRICIM SOTIRI
 ARBEN HAMIT SOLLAKU
 BLEDI GANI KURTI
 TAULANT MISIR FERHATI
 MUSTA RELACION COMUNE
 ZYLYFTAR HASAN AHMATI
 MUSA IBRAHIM POLISI
 HEKURAN MAKSUT BOJA
 AGRON MUHAMET MURATI
 PELLUMB SELIM LUZI
 BARDHYL PAL DEDJA
 MELEQ ISMAIL FERTI
 BASHKIM MUSA AHMATI
 SOKOL LEFI HIDA
 ILIR BAHUSH AHMATI

 ERVIN BAUSH AHMATI
 BEDRI QEMAL CEKANI
 BARDHYL QANI XHAKA
 ZYLFI ALI ZYLFOLLARI
 NEVRUS SELIM DERSTILA
 AGRON HYSENI SOLLAKU
 JORGO NOZI HALILI
 LULZIM RUZHDI BLLOSHMI
 JAKUP XHAFERR REXHA
 XHEVAIR XHEVIT XHAKERRI
 LLAMBI DHIMITER LUSHI
 MITHAT HASAN AHMATI
 YMERI ISMAIL KASNECI

 MERSIN DESTAN METOSHI

 SHABAN QAMIL RUCI

 FATMIR MUSA AFMATI

 ESTREF MEHDI FERTI

 IBRAHIM BEQIR LUZI

 MUHAMET REXHEP BASHMILI

 HYSEN REXHEP BASHMILI

 BASHKIM SHABAN KORRA

 ERION QAMIL MRIJA

 OSMAN HASAN ZHARRI

 XHEVAT HAMIT ALLIU

 ARTUR NEZIR ZENA

 BARDHYL MEXHIT KOCI

 GANI SHABAN TAHIRI

 ASTRIT SPIRO TOCI

 ADIL SABRI MUSAI

 ALBAN XHEMAL LLESHI

 ARMAND FAIK CEKRANI

 ILIRJAN QEMAL ALLIU

 PETRIT HASAN KURTI

 LUAN HAMIT DODA

 KUJTIM SHAHIN BAJRAMI

 ISUF REXHEP CERRI

 ADIL SABRI MUSAI

 JULJANA ADIL MUSAI

 HAKI RAMAZAN VASHAKU

 ARTAN SHEFKI RUDA

 FADIL KADRI RUDA

 EDMOND HYQMET MEZINI

 LEFTER GOLI TOCI

 ALEKS KOVI DEDJA

 DYLBER GJYSHO RAMAJ

 ADRIATIK HAKI XHAJA

 PETRIT MALIQ SIMONATI

 BARDHYL MUSA PEPA

 PETRIT QAMIL KOCI

 KUJTIM GANI REXHA

 MIRANDA AGIM MUCA

 ARTAN HAMIT RUDA

 BUJAR SHEFIK CERRI

 DASHAMIR XHEVDET BAJRAMI

 BESIM MUSTAFA KACULI

 ILIJA FERIT TAHIRI

 SHPETIM AZIS MEZINI

 XHEVAT BAJRAM LUSHI

 GEZIM TAHIR TOLA

 NAZMI SADIK KOLORIU

 KUJTIM SPIRO TOCI

 BEQIR MUSA AHMATI

 SHERIFE ISUF XHEKA

 SERVET AZIS FERTI

 DASHAMIR NEZIR PEPA

 ESPRES RRAHMAN AHMATI

 EDUART SHABAN TAHIRI

 SKENDER ISLAM TAHIRI

 HAMIT HALIL CERRI

 BESNIK RIFAT BUZANI

 VULLNET ISUF XHAJA

 DRRINI XHEVIT RROSHI

 XHEMAL MEHMET LLESHI

 ZENEL SHAHIN TOROMANI

 STAVRI DHIMITER BERDUFI

 SOPOT MUSTAFA KOLLOGJERI

 JAHO MEHMET BASHMILI

 NDRICIM RAMAZAN DODA

 BAFTAJR QEMAL RUDA

 EJVIS RIFAT AHMETI

 XHEVAIR XHEVIT CEKANI

 SHKELQIM SALI BALLA

 ANDREA NIKOLL KAVAJA

 ENKELEDA DHIMOSTEN KO-

PRENCKA

 ARTAN JAKUP ALLIU

 AGIM SALI BAQIRI

 ERION XHEVIT VRETO

 YLLI NAUN SINANI

 AGIM REXHEP TASHI
 YLLI SHEFQET AMATI
 ARMAND ALEKS ZIU
 ADRIAN BEXHET LEKA
 BUJAR SALI CEKREZI
 SHELQIM HAMIT SOLLAKU

 VIKTOR TOLI ISMAILI
 FERIT VELI XHAFA
 ERVIS NOSI KUQJA
 TAQI OGA , FATMIR OGA
 SHKELQIMSTAVER PANXHI
 JANI KOSTANDIN BODURRI
 ARDIANBEQIR PISHA
 AGRONRAKIP TUSHA
 KADRI SHAIP HOXHA
 BLENDI GUXIM KULLOLLI

 PETRAQ REXHEP BUSHKU

 KASTIOTVENEMIN SINANI

 PETRIT SHEFQET AFMETI

 GRAMOZ MERSIN BAJRAMI

 ASTRITSHEFQET CEKREZI

 DILAVER RAMAZAN SHARRA

 FADIL AQIF MUSTA

 SERVET XHEMAL BAJRAMI

 FERIT FEJZULLA OSMANI

 BASHKIM JOSIF SHAKA

 SHPETIMMUSTAFA DJALI

 KUJTIM REXHEP TASHI

 NEZIRMEHMET KOVACI

 ISA ASLLAN BAJRAMI

 ALBERT HAZIZ GURABARDHI

 IDAJET HASKURTI

 ABDULLA VELI RUCI

 IBRAHIM DESTAN QOKU

 GENTIAN SHEMSI RUDA

 TOMORRRALISOLLAKU

 ILIA FATMIR BEQIRI

 LUANGANI MUZHAQI

 BEXHET SHABAN XHAFA

 XHEZMIR PASHO SULO

 BEDRI BAJRAM MUCA

 KUJTIM SHEFQET SHARRA

 JANI STAVER RRAPI

 ILIRJAN MERKUR TOLLUMI

 ELVIR XHEVIT BASHA

 BESIM NAZIF TAHIRI

 NIKOLLA MERKUR KUQJA

 RUZHDI HAZIS STERMUNGU

 NARDI XHEVIT TOLA

 PELLUMB RIZA MEZINI

 DASHAMIR LIMON PISHA

 NNDRICIM ZEHNI VELIU

 ILIR XHEVDET HOHA

 ASTRIT FATMIR BEQIRI

 ARDIAN SULEMAN BOJA

 QANI SHEFQET MUZHAQI

 AGIMHASAN HOXHA

 LUAN ISUF FERIZI

 AGRON SABRI RUDA

 GJERGJIASLLAN HASA

 RIZA AZIS FERTI

 FLORENC SEIT TERZIU

 ILIA QERIM LEKA

 JULIANMYRVET FERIZI

 BILAL MANE ROCI

 BILAL MANE ROCI

 BILAL MANE ROCI

 VIKTORPRENI SINANI

 HASAN REXHEP GACE

 BEQIR ALI KASA

 HEKURAN MAHMUT KORRA

 PELLUMB HYSNI RUDA

 NIKO KRISTO TANUSHI

 PRENI NIKOLL BERDUFI

 BLERIM MUHARREM CANGOJA

 SHPETIM XHEMALI GAXHJA

 VLADIMIR GJERGJI PETO

 RAMAZAN MUSA SADIKU

 BIHANE QEMAL RUDA

 GEZIM JOSIF MUCA

 ROLAND ALI MUCALLIU

 AJET FADIL RUDA

 FERDINANT QERIM KALIA

 ARMAND LUTFIM DRAGOTI

 BUJAR SHEFQET RUDA

 FLUTURAVDULLA METOSHI

 BASHKIM REFAT BUZANI

 REFIK SHEFQET RUDA

 BARDHYL HAZIZ MEZINI

 ALBERTHAKI SHARRA

 ILIR DILAVER OMERI

 SAMI BEQIR BOJA

 DASHNOR DILAVER OMERI

 DURIME RAMAZAN CANI

 ISUF IBRAHIM CANI

 SALIH ADEM KOCI

 SHYQYRI MUCO KULLOLLI

 NESHATQANI DRAGOTI

 YLLI HAKI SHARRA

 ARBEN XHEVDET HOXHA

 GEZIM SHERIF RRAPI

 AGRON HAKI SHARRA

 BESNIK ASLLAN HASA
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Trashëgimtarët e ish-të dënuarve politikë, që nuk kanë
marrë dëmshpërblimin e këstit të tretë duhet të dorë
zojnë dokumentet në Ministrinë e Financave. Janë

në total 5 mijë përfitues, dosjet e të cilëve janë shqyrtu-
ar nga Drejtoria e Pagesave nga janari deri në tetor
të vitit të shkuar. Burime zyrtare nga ministria
bëjnë të ditur se trashëgimtarët njihen si përfitues,
por kanë mangësi në dokumentacion. "Gazeta Sh-
qiptare" zbardh sot listën e përfituesve me të gjitha
detajet për çdo dosje. Në listën e publikuar shëno-
het me "V" në rastet kur dokumenti është në rreg-
ull, me X kur është gabim dhe është kolona bosh
kur dokumenti nuk është paraqitur.

Ministria e Financave publikon listën me dosjet që ka shqyrtuar nga janari deri në tetor 2018

Ish-të përndjekurit, 5 mijë trashëgimtarët që marrin paratë
Dokumentet që duhet të plotësojë çdo përfitues

DOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTET
Të gjithë trashëgimtarët e ish-të dënuarve duhet të siguro-

hen pranë bankës në të cilën kanë hapur llogarinë që llogaria
e tyre është aktive. Në rast se llogaria nuk është aktive, shu-
ma e dëmshpërblimit kthehet mbrapsht në buxhet, duke sjellë
vonesa dhe ndërlikime të panevojshme. Kur kemi ndryshim
të identitetit, (emër/mbiemër), apo në rastet kur në certifikatë
ndryshon 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
medoemos që në të gjitha dokumentet, emrat të jenë të njëjtë
me atë që është shkruar në certifikatën e lëshuar nga gjendja
civile. Në raste se ka transkriptime të gabuara gjatë kohës

nga një certifikatë e një periudhe të caktuar, atëherë këto ndry-
shime 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 kapitale pa gjyq është i
domosdoshëm një vendim fakti gjykate që vërteton vdekjen,
plus një certifikatë negative e lëshuar nga zyra e gjendjes
civile. Në rastet kur për arsye të njohura në gjendjen civile
nuk ekzistojnë dokumente të periudhës përkatëse dhe ky
fakt vërtetohet nga gjendja civile, i interesuari është i detyruar
të bëjë një gjyq fakti, të cilin edhe në këtë rast si në pikën më
lart, duhet ta shoqërojë me një certifikatë negative", thuhet
në njoftimin që Ministria e Financave.
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SUZANA HADERI V V
SHPETIME LUARI V V
HIQMET SHORAJ V V

V V V
MARIJE(MRI) GJELAJ V V V

TONE GJELAJ V P1
PASHKO GJELAJ V V V1

LULE MITAJ V P1
GJELOSH GJENAJ V P

PASHKO GJONAJ V X V
V V V

ZELIHE SEFAJ V V X
HAMIT SEFAJ V V V

ARMAND SEFA V V
ALI SEFAJ V V V

MIDE SPAHIU V V

V V V
PIRO BEDO V V

DONIKA BEDO V V
SKENDER BEDO V V
DHURATA LLESHI V V

SHQIPE MARA V V
THELLENZE DELIALISI V V

ILIRA FONI V V
NERITAN DELIALISI V V

JERINA BEDO V V
ARBEN BEDO V V

V V V
TELET PESHKEPIA V V

V V V
ANGJELINA KEMBACI V P

J0LANDA ZEFI V V V
TEREZINA MESHAJ V V V

LILJANA BECANI V P
MAJLINDA POPOVIC V P

EMA MATANOVIQ V P
V V V

BAFTIJE RUSI V V V
HAJRIJE KAZANI V P

V V V
RYZHDIJE MUZHAQI V V

HAZIZ QYTYKU V V
XHEMILE POCI V V

V V V
IBRAHIM MATJANI V V V

LAHE MATJANI V V V
HAJDAR MATJANI V V V
AHMET MATJANI V V

DASHURI DERVISHI V V
ZYLFIE NEZHA V V V

PRANVERA DURMO V V
ISLAM NEZHA V V

ILIR NEZHA V V
V V V

MARGARITA MORCKA V V
AURORA LEKA V V

V V V
FEDERIK COKU V V

V V V
YZEDIN RESULI V V

ASIJE RESULI V V
V V V

MRIKE GJIKOLAJ V V
V V V

SOTIRA NUSHI V V V
VJOLLCA REXHEPAJ V V

LEONORA NATI V V
V V V

SULLTANE LLAPERI V P

GRAMOS LLAPERI V X V
V V V

MARIJE LEKAJ V V V
DILE GJONI V V XFKOPJE
LULE NDOJ V X X.FKOPJE

PASHKO NDOJ X X
GJELINA KITANOSKA X X

MARJANA OGNENOSKA X X
ALEKS NDOJ X X

ANDREA NDOJ X X

V V V
SADETE SUKNI V V V
KATIA SUKNEJ V P
GENC SUKNI V P

SOKOL SUKNI V V V
V V V

MIRE TOPLANA V V V
GEZIM RRIFA V P
NIKE RRIFA V V
DILE RRIFA V P

GJERGJ RRIFA V P
V V V

KATRINE KOKAJ V V V
GJYLJANA ULDEDAJ V V V

GAPER ULDEDAJ V v
GJELINE GJINAJ V V

LODOVIK ULDEDAJ V V
MANDALENA PEPA V V

ROZE QOSE V V
FLORA VULAJ V v
VERA MALOCAJ V V

ZEF KOKAJ V V V
VITORE BZHETAJ V X X
MIRASH KOKAJ V v V

DODE KOKAJ V X P
TEREZE VULAJ V X X
LULASH KOKAJ X X X

NIKE KOKAJ X X X
GJOK KOKAJ V v

V V V
PRENA DODAJ V V V
SIMON DODAJ V V V

EDUART DODAJ V P
VIOLETA ARAPI V P

AGE LLESHAJ V P
VITORE GJETA V P

TINE GJETA V P
MARJANA DODAJ V P
AGUSTIN DODAJ V P
ARBEN DODAJ V P
ANTON DODAJ V V V

FRROK DODAJ V V
V V V

MANTHA ÇARO V V V
ODHISEA ÇARO V V

ANTHULLA ÇARO V V
FANE ÇARO x x x

VITORI AHMETAJ V V
V V V

PRENDE BUSHI V V V
BARDHOK BUSHI X X X

PRENG BUSHI V V
TEREZINA TUSHA V V

V V V
ZEF PALAJ V V V

KRISTINA PIROLI V P
MARK PALAJ V P

VINCENS PALAJ V P
PASHK PALAJ (ZEFI) V P

VOJSAVA MARKU V P
ANTONETA PALAJ V V V

GJON PALAJ V P
V V V
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ADNAN NASUFI V V
ZINETE LAZIMI V V V

FITIM LAZIMI V V V
LEJLA ZUNA V P

MIMOZA NDRECI V P
MYZEJEN SHEHU V V
FERIZAT TOSKA V V V

SETKIJE GJONI V V
FEMI TOSKA V V

SHPETIM TOSKA V V
NEXHMIJE TOSKA V V

DIHANE TREPCA V V
QEMAL NASUFI V V V

ARSEN NASUFI V V
EUGEN NASUFI V V
EDLIRA NASUFI V V

BASHKIM NASUFI V V
V V V

HAMIDE KETA V V V
BASHKIM KETA V V

JONUZ KETA V V
V V V

NURIJE KERÇIKU V V V
SHEFIKAT TUJANI V V
SHKELQIM KERCIKU V V

ARTAN KERCIKU V V
ELISA MUHO V V

EMINE FUSHA V V
V V V

MUHARREM HOXHA V V V
FADIL HOXHA V V

BASHKIM HOXHA V V
FLORA KUCI V V
SAMI HOXHA V V
ILMI HOXHA V V

BUKURIE OSMAJ V V
AHMET HOXHA

ZOJE DOLLAPAJ V V
RAMADAN HOXHA X X

BASRI HOXHA V V
BEDRIE MULAJ V V
FERIZ HOXHA V V

MIMOZA MEMIA V V
NAIM HOXHA V V

V V V
ZEF PROGNI V V V
ZOJE GJELOSHAJ X X X

MARTIN PROGNI V V
GEGE PROGNI X P
LULE GJONPALAJ X P

AGIM (VAT) PROGNI V
MERITA BREGU X P
KUJTIM PROGNI X P

FILE PISHA X P
LULASH PROGNI V V

DUKATE RRETHI V P
SELVIE PROGNI X P

MIRASH PROGNI V V
NDUE PROGNI V V

PELLUMB PROGNI X P
KOLE PROGNI X P

JETA PROGNI V V V
V V V

SAFIJE ZANI V V V
TOMOR ZANI V P
BEDRI ZANI V P
DRITA BENGU V P

SHKENDI HAZIZI V P
MILTIADH ZANI V V

CLIRIM ZANI V P
MUHAMET ZANI V P

BARJAM ZANI V V V
SELVIJE CEKREZI V P

VALENTINA TAFA V P
VENETIKE TAFA V P
ENGJELL ZANI V P
VASILIKA SANI X X

MITAT ZANI V P
DASHNOR ZANI V P

KIMETE ZANI V P
V V V

Myslim Conga X X
Dare Conga X X

Hajdar Conga V V V
Esat Conga V V

Bektash Conga V V
Qerime Rroshi V V
Naferite Hoxha V V

Anife Musaj V V
Sheqere Rroshi V V
Misire Zaimi V V

Dile Conga X X
V V V

Nafije Noga V
Ilir Noga V P

Lete Lleshi V V V
Liljana Valteri V V
Vere Valteri V P

Nihat Kurti V P
Behixhe Kola V V P
Besnik Kurti V V V

Almira Kurti V P

Ylber Valteri V V V
V V V

Kico Foti V V
Milo(Mihal) Foti V V

Mahe Qendro V V
Arikli Qendro V V

Natasha Qendro V V
Florika Qendro V V

Persefoni Qendro V V

Suzana Qendro V V
Anesti Qendro V V

Teuta Qendro V V
Aleksander Qendro V V

Illo Foti
Kujtim Foti V
Maksim Foti V
Vladimir Foti X X

V V V
Liman Suci V V

Avni Suci X X
Fetie Vokrri X X
Arif Suci X X

Myrvete Suci X X
Hysen Suci

Skender Suci V V
Lirie Sela X X
Sami Suci X X

Shpetim Suci X X
Zenel Suci X X
Lule Ahmetaliaj X X
Drita Gjoka X X

Miranda Suci X X
Vera Skonja X X
Hazis Suci V V

V V V
Sirri Beshiri V P
Ilmije Hamzaraj V P
Lutfie Dizdari V V V

Alkion Dizdari V V V
Anil Dizdari V P

Esat Beshiri V X V
Patricja Beshiri V P
Cristina Beshiri V P
Daniele Beshiri V P

V V V
MESTAN BILELLI V V X
MESTAN GANO V V
MESTAN GANO V V

v V V
LIJE STAFA v V V

NADIRE GJONI V V
ALI STAFA V V

IBRAHIM STAFA v v V
KAMER STAFA V P
YMER STAFA V P
JAKUP STAFA V V V

HAJRIJE RAMAZANI V P
ISMAIL STAFA V P
DRITA HALILI V P

V V V
TOMORR KACI V V XF.KOPJE

MIRANDA GEGA X X
IRENA HYSA X X

ILIRJANA HYSA X X
ANITA CELA X X

LEONARD KAÇI X X
ALKET KAÇI X X

MAJLINDA KAÇI X X
SAIMIR KAÇI X X
SOKOL KAÇI X X

V V V
SOFIJE FRANGU V P
HANKE KOLECI V P

TAHIR FRANGU V V V
V V V

ELENI ILIA V V
THANAS ILIA V V

SOFIA BARKA V V
VANGJEL ILIA V V

V V V
DILA NIKOLLI V V V
KOL NIKOLLI V P

PRENE SYZIU V P
ZEF NIKOLLI V V V

V V V
HAXHI METAJ V V
SELIVIE ÇUPI V V
DUSHE HASTOÇI V V V

SAMI HASTOÇI V P
SHAHIN HASTOÇI V P
OSMAN HASTOÇI V V V

ADEM METAJ V V V
ARBEN META V X

VALBONA MYRTAJ V V
ANILA KURTI V V
PETRIT META V V

MENTOR META X X
LUAN META V V

V V V
KURT KOLA V V V
NEZIR KOLA v v v

florida malecaj v v
kastriot kola v p

ISUF KOLA V V V
ZENEPE HAXHIU V V V

ARBRI HAXHIU V P

EDMOND HAXHIU V P
IMELDA SUKNAJ V P

V V V
FLORINTE PICAKU V V

LIZA SYKU V V
V V V

NURIJE KULAJ V V V
PELLUMB KULAJ V V V

DEKO VELCANI V P
V V V

ELSA JOVANI V V
KSENO ZAFIRI V V
KRISTO ZAFIRI V V

V V V
DILA NDRECA X V X

LLESH NDRECA V V
GJIN NDRECA V V

V V V

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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Kreu i Kuvendit: Çdo qeveri që rrezikon raportet me SHBA mund të bjerë

"Dialogu do të jetë përfundimtar",
Veseli: Mitrovica nuk shitet

Fituan me 50% të votave, Cakaj: Vetëm të bashkuar mund t'u shërbejmë interesave tona

Zgjedhjet në Tuz, fiton koalicioni
shqiptar me Nik Gjeloshaj

Kryetari i ri: Në malësi fitojnë shqiptarët

Pas votimit të ditës së diel,
komuna e Tuzit do të
drejtohet nga një sh-

qiptar, në sajë të rezultatit
fitues në zgjedhjet vendore të
bashkimit të 3 partive sh-
qiptare përballë partisë së
Milo Gjukanoviç. Në mbyllje
të numërimit të votave, kandi-
dati i dalë nga bashkimi i tri
partive shqiptare me emrin
"Malësia na bashkon" ka dalë
fitues përballë kandidates
tjetër, Mirza Pepiç, të partisë
së Milo Gjukanoviç. Koalicio-
ni i shqiptarëve ka marrë
rreth 3682 vota, ose ka fituar
16 nga 32 mandate. Ndërkohë
një nga social-demokratët
pritet të kalojë me koalicionin
shqiptar. Zgjedhjet vendore në
Tuz u zhvilluan të qeta dhe pa
incidente, ndërsa në to morën
pjesë edhe shumë emigrantë
shqiptarë të rikthyer enkas
për të votuar kandidaturën e
bashkimit të tri partive sh-
qiptare, Alternativa Sh-
qiptare, Unioni Demokratik
dhe Lidhja Demokratike. Pas
fitores së zgjedhjeve lokale, sh-
qiptarët në Malin e Zi kanë fes-
tuar mbrëmjen e së dielës me
flamujt kuq e zi në rrugët e
Tuzit. Fituesi, Nikë Gjeloshaj,
ishte kandidati i përbashkët i
koalicionit të tri partive Alter-
nativa Shqiptare, Lidhja
Demokratike Shqiptare dhe
Unioni Demokratik Shqiptar,
që u bashkuan nën siglën
"Malësia na bashkon". Ai fitoi
zgjedhjet ndaj rivalëve të tij
malazezë, boshnjakë dhe ser-
bë. Ai ka marrë rreth 50% të
totalit, ndërsa ndiqen nga par-
tia e kryeministrit Milo Gju-
kanoviç. "Në malësi fitojnë
shqiptarët", tha Nik Gjeloshaj
teksa mbajti fjalën para
mbështetësve të tij. Tuzi u
nda nga Podgorica në 1 shta-
tor 2018 dhe bëhet komuna e
dytë e Malit të Zi, që drejtohet
nga shqiptarët, pas asaj të Ul-
qinit. Ndërkaq, ministri i dele-
guar për Evropën dhe Punët
e Jashtme, Gent Cakaj ka për-
shëndetur zgjedhjet në Tuz të
Malit të Zi dhe shqiptarët për
rezultatin historik. Cakaj shk-
ruan në "Twitter" se Tuzi u
dha një mësim përtej logove,
bindjeve politike, se vetëm të

bashkuar mund t'u shërbejnë
interesave të shqiptarëve.
"Tuzi na dha një mësim të vlef-
shëm se përtej logove, bind-
jeve politike apo protago-
nizmit, vetëm të bashkuar
mund t'u shërbejmë intere-
save të shqiptarëve. Urimet
më të përzemërta koalicionit
'Forumi shqiptar' për rezulta-
tin historik", shkruan Cakaj.
Rezultatet paraprake të
zgjedhjeve vendore për komu-

nën e plotë të Tuzit në Malësi,
që u zhvilluan për herë të parë
flasin për një fitore të koali-
cionit "Malësia na bashkon".
Koalicioni i tri partive politike
shqiptare fitoi 16 vende në
Kuvendin lokal të Tuzit, i cili
numëron 32 vende, ndërkaq
pasojnë Partia Demokratike
Socialiste e presidentit
malazez, Milo Gjukanoviç me
10 vende, Partia Boshnjake
me 4 vende dhe nga 1 vend

Partia Social Demokrate dhe
demokratët. Ky rezultat para-
prak e detyron koalicionin e
partive politike shqiptare që të
bashkëqeverisë me ndonjë
parti të spektrit politik
malazez ose boshnjak. Vëzh-
guesit i vlerësuan zgjedhjet e
së dielës në Tuz të Malësisë të
qeta, pa incidente dhe
demokratike. Këto zgjedhje u
cilësuan si historike nga fakti
se për herë të parë pas viti
1957, kur Tuzit i ishte
suprimuar vetëqeverisja,
rivotohet për komunë të pavar-
ur të malësisë. Komuna e
plotë e Tuzit ishte pika pro-
gramore e të gjitha forcave
politike shqiptare në Mal të Zi,
të cilat gati tri dekada kërkuan
vetëqeverisjen lokale për
zonën e malësisë.

Ditën e djeshme kryetari i
Kuvendit të Kosovës,

Kadri Veseli, deklaroi se dia-
logu me Serbinë do të jetë për-
fundimtar, ndërsa shtoi se kjo
do t'i krijojë shtetit më të ri
të Evropës një vend në Orga-
nizatën e Kombeve të Bash-
kuara. "Procesi i dialogut do
të jetë përfundimtar, nga i
cili Kosova do të marrë karri-
gen e OKB-së. Ne Mitrovicën
nuk e kemi për ta shitur, as
për ta blerë e as për ta mbroj-
tur vetë. Ne duhet të respek-
tojmë Kushtetutën e Kos-
ovës. Vendimmarrja do të jetë
në institucionet e Kosovës",
tha Veseli. Ai përsëriti faktin
se orientimi final i Kosovës
është vetëm Perëndimi, duke
pohuar se nuk do të lejohet
të ftohen marrëdhëniet në
asnjë rrethanë me SHBA-të.
"Ne nuk do të lejojmë ftohje

me SHBA-të. Në të njëjtën
kohë është ekonomia e lirë e
tregut dhe inovacionit e ndër-
marrës, e cila do të zhvillohet
në vend. Kosova është e të
gjithëve", tha Veseli. Kreu i
Kuvendit të Kosovës, Kadri
Veseli, u shpreh se çdo qeveri
që rrezikon raportet me
SHBA-të dhe bazën e Bond-

steel-it në Kosovë, mund të
bjerë. Ai tha se vetë është
tërhequr nga debati për
raportet e Kosovës me SHBA-
të, pasi sipas tij është e turp-
shme se si po trajtohen qyteta-
rët e vendit. "Të gjitha qeveri-
të mund të ecin e Bondsteel-i
jo. Asnjë qeveri nuk mund të
rrezikojë raportet e shenjta me

SHBA-të. Ju e keni vënë re që
unë jam tërhequr nga ky de-
bat dhe po më vjen turp se si
po e trajtojnë qytetarinë tonë.
Nuk duhet sjellë kështu, kemi
detyrime. Kushtetuta është,
edhe ligjet janë. Qytetarët e
Kosovës dhe institucionet e
mbrojnë sovranitetin dhe in-
tegritetin territorial të vendit
tonë", deklaroi Veseli, pas
hapjes së Qendrës së Inova-
cionit dhe Sipërmarrjes në
Mitrovicë. Veseli tha se Ser-
bisë do t'i përgjigjen ashtu siç
e meriton dhe se politikanët
e kanë për detyrë mbrojtjen
e Kosovës. "Serbisë do t'i
përgjigjemi ashtu siç e meri-
ton si me tarifë ashtu, edhe me
reciprocitet. Nuk duhet ta

marrim këtë pjesë si sherr të
vetvetes, sepse disa e kanë
tepruar duke e marrë si indi-
viduale. Nuk mundet askush
që ta mbrojë vetë Kosovën.
Ju kujtohet kur i thashë Avd-
uallahut që të na linte edhe
ne që të ndihmonim të mbro-
nin Kosovën. Edhe këta të

tjerët duhet ta dinë shumë
mirë se Kosova mbrohet
nga të gjithë bashkërisht.
Ne politikanët kemi
përgjegjësi t'ju përgjigj
qytetarëve, Kushtetutës
dhe ligjeve të cilat janë në
fuqi. I shenjtë është sovran-
iteti i Kosovës", tha Veseli.

Haradinaj, akuza Çitakut: S'i ka
shprehur saktë qëndrimet e Kosovës
Ramush Hara

dinaj, kryem-
inistri i Kosovës,
ka përsëritur sër-
ish qëndrimin e
tij se taksa ndaj
Serbisë, ndaj pre-
sioneve të vazh-
dueshme, do të
mbetet. Ndërsa sa
i përket vazhdim-
it të dialogut,
kreu i qeverisë ka
kërkuar ndihmën
e të gjithëve për
ta vazhduar atë,
por pa e lidhur me
taksën. Duke për-
mendur bash-
këpunimin e Kos-
ovës me SHBA-të, kreu i qeverisë tha se mënyra më
e mirë për t'i forcuar marrëdhëniet është të arrihet
njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. "Mënyra
për të dalë nga këtu ku jemi është njohja e Kosovës
nga Serbia", tha ai. Ndërsa duke përmendur dek-
laratat e tij sa i përket ambasadores Vlora Çitaku, ai
tha se në raste të caktuara ajo nuk i ka shprehur qën-
drimet e sakta të Kosovës. Këto deklarata kryemi-
nistri i bëri gjatë një vizite pune që kishte në komu-
nën e Gjilanit. Kryetari i kësaj komune, Lutfi Hazi-
ri, u shpreh se të gjitha partitë politike në Kosovë
janë për dialog, mirëpo, ajo që dallon sipas tij është
forma si duhet bërë. Kurse sa u përket komenteve të
tij për korrigjim të kufijve, Haziri tha se dihet që
Kosova e 17 shkurtit të 2008-ës, në këto rrethana, do
të mbetet e paprekshme.

Fituesi i zgjedhjeve në Tuz, Nikë Gjeloshaj

Kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli

KADRI VESELI
"Procesi i dialogut do të jetë përfundimtar, nga i
cili Kosova do të marrë karrigen e OKB-së. Ne
Mitrovicën nuk e kemi për ta shitur, as për ta blerë
e as për ta mbrojtur vetë. Ne duhet të respektojmë
Kushtetutën e Kosovës. Vendimmarrja do të jetë në
institucionet e Kosovës", tha Veseli.



GENT CAKAJ
"Tuzi na dha një mësim të vlefshëm, përtej logove,
bindjeve politike apo protagonizmit. Vetëm të
bashkuar mund t'u shërbejmë interesave të
shqiptarëve. Urimet më të përzemërta koalicionit
'Forumi shqiptar' për rezultatin historik", shkruan
Cakaj në "Twitter".
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Qendra e Shërbimeve Arsimore: Kujdes, çfarë duhet të kenë parasysh aplikantët

Nesër nisin provimet për specializimet
afatgjata në Mjekësi për vitin 2018-2019
Dokumentacioni që duhet paraqitur ditën e testimit

Ditën e nesërme apli
kantët e interesuar do
t'i nënshtrohen provi-

meve për specializimet afat-
gjata në fushën e mjekësisë
për vitin 2018-2019. 'Gazeta
Shqiptare' zbardh sot
njoftimin e Qendrës së Shër-
bimeve Arsimore si dhe doku-
mentacionin që duhet të
paraqesin kandidatët ditën e
testimit. "Për të gjithë kandi-
datët aplikantë për provimet
e specializimeve afatgjata, të
ciklit të tretë në fushën e
mjekësisë, ju bëjmë me dije sa
më poshtë:  Provimet e spe-
cializimeve afatgjata, të ciklit
të tretë në fushën e mjekësisë
do të fillojnë në datën
06.03.2019",-thekson QSHA.
Provimet e specializimeve
afatgjata, të ciklit të tretë në
fushën e mjekësisë do të zhvil-
lohen në godinën e Qendrës së
Shërbimeve Arsimore.
DOKUMENTACIONI

Ditën e përcaktuar për
testim, kandidati duhet të
paraqitet në godinën e Qen-
drës së Shërbimeve Arsimore
30 minuta para fillimit të
provimit të specializimit. "Kan-
didati duhet të jetë i pajisur
me: faturën e pagesës së tarifës
së provimit të specializimit për
llogari të QSHA, nga një bankë
të nivelit të dytë/postë (sipas
faturës për arkëtim të pub-
likuar në faqen zyrtare të
QSHA, letërnjoftim), Kartë ID
për pjesëmarrje në provimin e
specializimit (dokumenti origji-
nal); fotokopje të Kartë ID ose
Pasaportë",-thuhet më tej në
njoftim. Në momentin që apli-
kanti do paraqitet në qendrat
e provimit duhet të ketë para-
sysh zbatimin e rregullores.
Kjo e fundit paracakton që të
ndalohet mbajtja dhe përdori-
mi i celularëve dhe mjeteve të
tjera të komunikimit gjatë zh-
villimit të provimit, pasi kjo
vlerësohet si kriter s 'kualifiki-
mi; të ndalohet duhani dhe
konsumimi i ushqimit në mje-
diset e provimit; si dhe të
ndalohet komunikimi gjatë zh-

INSTAT: 3 hipotezat për vdekshmërinë

Jetëgjatësia për burrat e gratë në Shqipëri,
 sa do të jetë në 10 vitet e ardhshme

villimit të provimit. "Datat e
zhvillimit të testimit të infor-
matizuar konsultohen me
QSHA lidhur me disponibilite-
tin për zhvillimin e testit.
Listat e studentëve të ndara
sipas datave të zhvillimit të in-
tervistës me gojë dhe në vijim
të testimit të informatizuar
përcaktohen me short. Listat
përfundimtare dhe kalendari
i zhvillimit të testimit të infor-
matizuar dërgohen në QSHA
dhe MASR brenda kësaj date
sipas formatit të kërkuar nga
QSHA",-nënvizohet në udhë-
zim. Në këtë të fundit thekso-
het se kandidatët fillimisht do
të kryejnë intervistën me gojë

Mbi 160 mjekë specializantë, pjesë
 e spitaleve rajonale në vend

6
MARS,TESTI
"Për të gjithë
kandidatët aplikantë
për provimet e
specializimeve
afatgjata, të ciklit të
tretë në fushën e
mjekësisë, ju bëjmë
me dije sa më
poshtë:  Provimet e
specializimeve
afatgjata, të ciklit të
tretë në fushën e
mjekësisë do të
fillojnë në datën
06.03.2019",-
thekson QSHA.

2
DITË,
REZULTATET
"Rezultatet e intervistës
me gojë shpallen nga
komisioni pas aprovimit
nga Dekanët. Dekanët
shpallin rezultatet
përfundimtare të
intervistës me gojë në
faqen ueb të fakulteteve
përkatëse dhe UMT-së,
si dhe në ambientet e
fakulteteve dhe
rektoratit brenda dy
ditëve pune nga
përfundimi i intervistës
me gojë",-thuhet në
udhëzim.

e më pas edhe testimin e in-
formatizuar. Në udhëzimin
që mban firmën e rektorit,
Arben Gjata bëhet me dije
më tej se konkurrimi do të
fillojë sot për intervistat me
gojë. "Rezultatet e interv-
istës me gojë shpallen nga
komisioni pas aprovimit nga
Dekanët. Dekanët shpallin
rezultatet përfundimtare të
intervistës me gojë në faqen
ueb të fakulteteve përkatëse
dhe UMT-së, si dhe në ambi-
entet e fakulteteve dhe rek-
toratit brenda dy ditëve
pune nga përfundimi i inter-
vistës me gojë",-thuhet në
udhëzim.

Mbi 160 mjekë speciali
zantë do të punojnë

në spitalet rajonale dhe
bashkiake, për t'u gjendur
më afër nevojave të qyteta-
rëve. Kjo deklaratë është
bërë ditën e djeshme nga
ministrja e Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale, Oger-
ta Manastirliu gjatë inspek-
timit të punimeve për
rindërtimin e Pediatrisë në
Spitalin Rajonal të Durrësit.
"7 mjekë specialistë i shto-
hen spitalit rajonal të Dur-
rësit, për shërbime shumë
të rëndësishme si Pediatria,

Kirurgjia, Urgjenca, Kardi-
ologjia, etj. Plotësojmë kësh-
tu shumë nga nevojat në spi-
talet tona rajonale me përfun-
dimin e specializimeve të 300
mjekëve specialistë, mbi 160
prej të cilëve do të shërbejnë
pikërisht në spitalet rajonale
dhe bashkiake, duke filluar
nga ky muaj",-tha ministrja
në fjalën e saj.

Ndërkohë, pediatria e spi-
talit rajonal të Durrësit i ësh-
të nënshtruar rikonstruksion-
it të plotë e do t'u shërbejë
rreth 55 mijë pacientëve në
vit. "Pediatria e Durrësit po

investohet për t'u kthyer në
një spital modern, falë in-
vestimit të qeverisë në vlerë
262 milionë lekë. Një in-
vestim shumë i rëndë-
sishëm për qytetin e Dur-
rësit, por jo vetëm, edhe për
turistet e shumtë që
frekuentojnë plazhin gjatë
sezonit turistik" - tha Ma-
nastirliu. E pyetur në lidhje
me projektligjin për
mbrojtjen nga produktet e
duhanit, ministrja u shpreh
se janë në fazë konsul-
timesh me grupet e interes-
it, për projektligjin e ri.

Në fund të viteve 2030
jetëgjatësia mesatare

për burrat shqiptare do të
jetë 80 vjeç dhe për gratë
83.5 vite, sipas projek-
sioneve bazë të INSTAT
të publikuara këto ditë.
Në vitin 2017, jetëgjatësia
në lindje u llogarit 77,1
vite për burrat dhe 80
vite për gratë. Kjo do të
thotë se gratë jetojnë
rreth 3 vite më shumë se
burrat.  Kjo distancë
parashikohet të ruhet
edhe përgjatë dekadës në
vijim. Projeksionet e
jetëgjatësisë morën për
bazë indikatorin jetëg-
jatësinë në lindje. Jetëg-
jatësia në lindje varet
nga gjinia, sepse natyral-
isht gratë kanë gjithmonë
jetëgjatësi më të lartë se

burrat. Të tria hipotezat e
ISTAT projektojnë rritjen
e jetëgjatësisë në lindje,
por me ritme të ndryshme
sipas varianteve. Jetëgjatë-
sia e burrave paraqitet që
tani në nivele të larta (77,4
në vitin 2018) kështu që rit-
mi i rritjes së saj është pro-
jektuar të jetë më i ulët se
ai i grave.

VDEKSHMËRIA E
ULËT

Në hipotezën e vdeksh-
mërisë së ulët, jetëgjatësia në
lindje projektohet të arrijë në
vitin 2031 afërsisht në nivelet
e shfaqura në vitet e fundit, si
për gratë ashtu edhe për bur-
rat, nga vendet me jetëgjatës-
inë më të lartë në Europë. Në
hipotezën e vdekshmërisë së

ulët jetëgjatësia në lindje e
burrave mendohet të arrijë në
81,5 vite, ndërsa ajo e grave në
85 vite.
VDEKSHMËRIA E
MESME

Në hipotezën e mesme të
vdekshmërisë supozohet se
jetëgjatësia në lindje e grave
do të arrijë në vitin 2031 në
83,5 vite, afërsisht sa mesatar-
ja e Bashkimit Europian. Rit-
mi i rritjes së këtij treguesi për
burrat do të jetë pak më i ulët
se ai i grave. Si rrjedhojë, në
vitin 2031 jetëgjatësia në lind-
je për burrat supozohet të jetë
80 vite.
VDEKSHMËRIA E
LARTË

Në hipotezën e vdeksh-

mërisë së lartë, supozohet se
jetëgjatësia në lindje do të
rritet me ritme shumë të ngad-
alta për periudhën në vazhdim
si për burrat ashtu edhe për
gratë. Jetëgjatësia në lindje e
burrave parashikohet të rritet
nga 77,4 vite në 2018, deri në

78,5 vite në 2031. Pra, me 1,1
vite përgjatë periudhës 13-
vjeçare 2018 - 2031. Edhe
jetëgjatësia në lindje e grave
parashikohet të rritet me rit-
me të ngjashme, nga 80,5 vite
në 2018, deri në 82 vite në
2031.

VDEKSHMERIA
Në hipotezën e vdekshmërisë së ulët, jetëgjatësia
në lindje projektohet të arrijë në vitin 2031 afërsisht
në nivelet e shfaqura në vitet e fundit, si për gratë
ashtu edhe për burrat, nga vendet me jetëgjatësinë
më të lartë në Europë.
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VITI 2020-2021
PRANIMET NË UNIVERSITETE

Senati Akademik: Kujdes, ja lëndët me zgjedhje që do t'u japin më shumë pikë

Vendimi, sa duhet të jetë mesatarja e
gjimnazit për Universitetin e Mjekësisë
Tabela me degët e UM-së dhe koeficientët përkatës për shkollat e mesme

Të gjithë maturantët
që dëshirojnë të
vazhdojnë studimet

e larta në një nga degët e
Universitetit të Mjekësisë
për vitin akademik 2020-
2021, tashmë mund të nji-
hen me kriteret që duhet të
plotësojnë për t'u pranuar.
'Gazeta Shqiptare' zbardh
sot vendimin e Senatit Ak-
ademik të këtij universite-
ti, mesataren që duhet të
kenë si dhe koeficientët
përkatës bazuar në llojin e
shkollës së mesme që kanë
përfunduar kandidatët.
"Në zbatim të ligjit Nr. 80/
2015, "Për arsimin e lartë
dhe kërkimin shkencor në
Institucionet e Arsimit të
Lartë në Republikën e Sh-
qipërisë" si dhe në për-
puthje me ndryshimet në
kurrikulë e arsimit të
mesëm në Republikën e Sh-
qipërisë, Senati Akademik
i Universitetit të Mjekësisë,
Tiranë, në mbledhjen e
datës 28.02.2019, vendosi
kriteret e pranimit në pro-
gramet e ciklit të parë si dhe
në programet e integruara
të studimit të ciklit të dytë,
për vitin akademik 2020-
2021",-thekson Universiteti
i Mjekësisë.
KRITERET

Në vendimin nr. 21, datë
28.02.2019 "Për miratimin e
kritereve të pranimit në
programet e studimit të
ciklit të parë dhe programet
e integruara të studimit të
ciklit të dytë, në Universite-
tin e Mjekësisë, Tiranë, për
vitin akademik 2020-2021",
bëhet me dije edhe mesatar-
ja për çdo degë. Përkatë-
sisht, maturantët e intere-
suar për Mjekësinë e
Përgjithshme, Farmacinë
apo Stomatologjinë duhet të
kenë një mesatare me të
lartë se 8.5 gjatë viteve të
gjimnazit. Ndërkohë ata që
dëshirojnë të vazhdojnë stu-
dimet e larta për shëndet
Publik duhet të kenë një
mesatare mbi notën 8.
Sakaq, një mesatare gjim-
nazi mbi 7.5 kërkohet për
degët Infermieri e
Përgjithshme, Fizioterapi,
Mami, Teknikë Imazherie,
Teknikë Laboratori e Logo-
pedi. Ndërsa për të ndjekur
studimet për Teknikë Den-
tare apo Higjenist Dentar,
maturantët duhet të kenë
një mesatare gjimnazi mbi
notën 7. Nota mesatare min-
imale përllogaritet si mesa-
tare aritmetike e thjeshtë e
notave përfundimtare vje-
tore të lëndëve për të gjitha
vitet e shkollimit në ar-
simin e mesëm dhe mesa-
tarja aritmetike e thjeshtë

Voltiza Duro

e notave të provimeve të
Maturës Shtetërore. "Kri-
teret e pranimit të stu-
dentëve në programet e
studimeve të ciklit të parë
dhe programet e integru-
ara të studimeve të ciklit
të dytë për vitin akademik
2020-2021,  përbëhet nga
nota mesatare aritmetike e
provimeve të Maturës Sh-
tetërore 40% ku nëse një
kandidat jep provim me

zgjedhje: Kimi, Fizikë, Bi-
ologji ,  nota  e  provimit
shumëzohet me 1.4; nëse
një kandidat jep provim
lëndë  me zgjedhje ,  të
ndryshme nga lëndët  e
mësipër me,  nota  e
provimit shumëzohet me
koeficientin 1",-thuhet në
vendim. Ndërkohë, nota
mesatare aritmetike e sh-
kollës  së  mesme për të
gjitha vitet ka një peshë

prej  30% gjatë  përl log-
aritjes së pikëve për tu
pranuar në Universitetin
e Mjekësisë. "Nota mesa-
tare aritmetike e lëndëve
for muese (Fizikë,  Kimi
dhe Biologji), të zhvillu-
ara gjatë tri viteve të sh-
kollës së mesme 30%, ku
lëndët  e  mësipër me në
vitin e tretë të shkollës së
mesme shumëzohen me
koeficient 1.25.

MESATARJA
Përkatësisht,
maturantët e
interesuar për
Mjekësinë e
Përgjithshme,
Farmacinë apo
Stomatologjinë
duhet të kenë një
mesatare me të
lartë se 8.5 gjatë
viteve të gjimnazit.
Ndërkohë ata që
dëshirojnë të
vazhdojnë
studimet e larta
për shëndet
Publik duhet të
kenë një mesatare
mbi notën 8.

KRITERET E
PRANIMIT
Në vendimin nr. 21,
datë 28.02.2019 "Për
miratimin e kritereve të
pranimit në programet
e studimit të ciklit të
parë dhe programet e
integruara të studimit të
ciklit të dytë, në
Universitetin e
Mjekësisë, Tiranë, për
vitin akademik 2020-
2021", bëhet me dije
edhe mesatarja për çdo
degë. Përkatësisht,
maturantët e interesuar
për Mjekësinë e
Përgjithshme,
Farmacinë apo
Stomatologjinë duhet të
kenë një mesatare me
të lartë se 8.5 gjatë
viteve të gjimnazit.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Sigurimi i koleksioneve të muzeut
të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Ten-
der i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,515,000
Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të
Administrimit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A,
Tiranë, Tel. 042419411(ext. 1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese
me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën
e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas
detajeve të mëposhtme:

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Sigurimi i koleksioneve të muzeut
të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit,
në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 28 Mars  2019, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet
edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Arbana Osmani në një lidhje
dashurie? Zbuloni të vërtetën

e lajmit që po bën bujë

Një histori dashurie në horizont

Ja detajet që ngritën dyshime

Prej javësh tashmë në
media po qarkullon
lajmi i ndarjes së Ar-

bana Osmanit nga bash-
këshorti i saj me të cilin ka
edhe një djalë. Sipas buri-
meve të "Gazeta shqiptare",
moderatorja e "Dua të të bëj
të lumtur" ka lënë pas
krahëve lidhjen 16-vjeçare
dhe prej pak kohësh përflitet
se mund të jetë lidhur me
Eduart Grishajn, regjisorin
e programit të saj.

Por, disa detaje kanë habi-
tur fansat. Në 'Instagramet'
e tyre vihet re se Arbana dhe
Eduarti kanë realizuar edhe
udhëtime së bashku, e një
prej tyre është dhe ai i nën-
tor/dhjetor të vitit të kalu-
ar. Madje të dy kanë pub-
likuar dhe fotografi në profi-
let e tyre, por gjithmonë jo
bashkë. Edhe pse nuk ka
ende asnjë konfirmim, fotot
e tyre duke udhëtuar në
vende të ndryshme datojnë
që në vitin 2016. Megjithatë
nuk kanë munguar as fjalët
e ëmbla dhe komentet me
zemra në Instagram. Në
fund të puntatës finale të
emisionit të sezonit të kalu-
ar, Arbana u shpreh kështu:

"Dhe i fundit, por jo më
pak i rëndësishmi, Edi,
regjisori i programit. Ngaqë
njerëzit më shohin mua në
program, mendojnë se unë
jam programi. Në fakt, je ti.
Ti i ke dhënë shpirtin këtij
programi, e ke bërë unik, siç
ti vetë je." Nga ana tjetër,
Grishaj shkroi në 'Insta-
gram' disa fjalë falënderuese
për besimin e saj: "Ishe ti që
besove tek unë. Ishe ti
mbështetja ime më e madhe.
Në qoftë se unë kam arritur
të bëj diçka të mirë në këtë
projekt, është çdo gjë falë
motivimit që mora nga ty.
Jam me fat që isha pjesë e
skuadrës tënde! Për një gjë
jam i sigurt, je e vetmja në
këtë vend që mund të bëjë
një emision të tillë. Profe-
sionalizmi yt do të jetë gjith-
monë frymëzim për mua në
çdo hap që do bëj unë! Fale-
minderit Arbana Osmani!
Gjatë kësaj periudhe ku në
mediat rozë po flitet shumë
për një romancë të mund-
shme, Arbana s'ka dhënë as-
një shpjegim, por duket
shumë e lumtur. Gjithçka

Egla Xhemali

duket enigmatike duke qenë
se dyshja përpiqet të mbaj
larg vëmendjen e fansave
dhe të medias larg tyre. Ar-
bana nuk ka rënë kurrë
"preh" e thashethemeve
mirëpo këtë herë moderator-
ja e njohur nuk po mundet
t'i ndali ato. Dyshimet e nd-
jekësve të saj në rrjetet so-
ciale vazhdojnë të shtohen
edhe më tepër  Një detaj

tjetër që i përforcon dy-
shimet është dhe urimi që i
ka bërë Arbana regjisorit të
emisionit të saj për punën e
tij të fundit. Eduart Grishajt,
iu besua që të kujdesej për
klipin e Xhensila Myrtezaj
dhe të Pirro Çakos. Kënga
titullohet "Sekreti im" dhe
klipi i saj është xhiruar në
Venecian e bukur italiane
dhe Grishaj shkroi për

videoklipin në një postim në
'Instagram': "Sekreti im" vid-
eo e re. I lumtur që kam
sjellë ashtu siç e kisha
imagjinuar këtë këngë që
kur e kam dëgjuar për herë
të parë. Xhensila Myrtezaj ti
ke jo vetëm një zë të mrekul-
lueshëm, por zbulova tek ti
dhe një talent të lindur si
aktore. Pirro Çako të punoja
me ty ishte një kënaqësi, për

atë që ti përfaqëson si njeri
dhe si artist". Nuk kishte si
të mungonte urimi i Arbana
Osmanit: "Talenti është dhu-
ratë nga Zoti. Krenare për ty
Eduart Grishaj". Më bukur se
kaq, nuk mund të fliste. Nuk
duhet të harrojmë se ky fillim
sezoni i ri televiziv për Ar-
banën ka nisur në mënyrën
më të mirë të mundshme me
plot surpriza. Për herë të parë

u vu re dhe se ajo nuk mban-
te unazën e martesës çka
hapi një dritare të re dy-
shimesh nga fansat që zemra
e moderatores po rreh tanimë
për dikë tjetër. Nga të gjitha
këto fjalë dhe duke u rikthy-
er detajeve ne kuptojmë se
në horizont ka lindur një nd-
jenjë e bukur që shumë shpe-
jt do konfirmohet ose do nge-
li enigmë.
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 Orinda Huta pjesë e serialit turk?
Moderatorja vë në dyshime ndjekësit

Ajo është një nga vajzat më të dashura të
 ekranit shqiptar. Prej një viti

tashmë Orinda është moderatorja e emisionit "Jo
vetëm modë", ku trajton çdo javë personazhe dhe
tematika të ndryshme. Kësaj radhe mesa duket
Orinda ka zgjedhur që të shtojë kuriozitetin tonë,
duke publikuar disa foto nga sheshxhirimi i serialit
"Kryeqyteti Abdylhamid".
Duket se kjo do të jetë edhe tematika e emisionit
në këtë javë, duke mos na zbuluar më tepër detaje.
Përveç emisionit, instinktivisht na shkon mendja se
Orinda fare mirë mund të bëhet një ditë pjesë e
serialeve turke dhe kjo mund të jetë një surprizë e
këndshme për të gjithë ata që janë fansa të moder-
atores.

 Xhensila Myrtezaj ka bërë shpenzim
marramendës për këtë detaj në klip

Këngëtarja e
njohur Xhensila

Myrtezaj sapo ka
publikuar sonte një
baladë romantike,
të shoqëruar me
një klip, i cili është
xhiruar në Venecia
të Italisë. Titulli i
kësaj kënge është
"Sekreti im' dhe vjen
me një bashkëpunim me një tjetër këngëtar të njohur shqiptar, Pirro Çakon.
Pamja e saj ishte shumë tërheqëse dhe ishte e veshur plot stil. Ajo shfaqet në
klip më një palë taka 'Yves Saint Laurent' të cilat këngëtares i kanë kushtuar
jo më pak se 1200 dollarë.

E quajti gay, por ja cili është mendimi i
iranianit për Morenën

Morena Taraku dhe lidhja e saj
me miliarderin iranian, Sasha Sobhani

ka qenë një nga më të komentuarat në
showbizz-in shqiptar. Më së shumti bënë bujë
akuzat për njëri-tjetrin, pas ndarjes së tyre,
ku Morena nuk kurseu as të quante gay, ish-
të dashurin e saj. Duket se të dy personazhet
kanë vazhduar me jetën e tyre, ku Morena
është parë me një unazë fejese në dorën e
saj, ndërsa Sasha e ka bërë publike lidhjen
me modelen e njohur bionde. Por, duket se
dashuria e vjetër nuk harrohet. Një fans e ka
pyetur Sashën për mendimin e tij rreth
Morena Tarakut dhe ai ka befasuar me
përgjigjen. "Çfarë mendimi ke për Morenën?",
e pyet fansi, ndërkohë që Sasha ja kthen:
"Ajo ka një zemër shumë të madhe", duke
treguar që vazhdon të ketë një mendim
shumë të mirë për të pavarësisht ndarjes jo
të mirë.

 Ledri s'e "harron" Dafinën, mësoni
çfarë ka bërë reperi për të

Ata para disa vitesh ishin një ndër çiftet
më të pëlqyer dhe më të dashur nga

publiku shqiptar si nga ana sentimentale
ashtu edhe nga ajo profesionale. Por, lidhja
e tyre përfundoi pas një sherri të ish-të
fejuarit të Dafinës me Ledrin. Të dy artistët
nuk kanë folur prej kohësh, por tashmë
kanë bërë "armëpushim" dhe performojnë
në koncerte bashkë. Më 1 mars, Dafina
publikoi këngën e saj më të re "A e man
n'men" që është pritur shumë mirë nga
publiku dhe fansat ende janë duke aluduar
se gjithçka ka qenë një dedikim ndaj ish të
dashurit të saj, Ledri Vulës. Ndoshta fansat
thjeshtë duan t'i shohin sërish bashkë, por
Duffye ka marrë mbështetjen e shumë
artistëve shqiptarë lidhur me këtë projekt,
e një prej tyre është edhe Ledri. Reperi i
talentuar e ka publikuar këngën në 'Instas-
tory' duke ftuar fansat e tij të shumtë ta
dëgjojnë këtë këngë.
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INTERVISTA

"Nuk kam qenë nën presion dhe nuk e
kam marrë detyrën prej miqësive"Fatmira Nikolli

Çështja "Onufri", linja
muzeale, gjendja e GKA-së,
e ardhmja e institucionit

dhe e godinës, heshtja 1-vjeçare,
debatet që e shoqëruan vitin e parë
në detyrë. Erzen Shkololli, drejtor
i GKA-së, përgjigjet për gjithë çka
ndodhur në një intervistë për
"Gazeta Shqiptare". "Unë nuk e
shoh në aspektin personal. Insti-
tucioni vjen me një vizion të ri për
zhvillimin e programit. GKA nuk
është një institucion që pret letra
për të hapur ekspozita, nuk funk-
sionon në asnjë institucion në
botë", thotë Shkololli në një bisedë,
ku ka dhënë shpjegim për pyetjet
e ngritura në një vit në detyrë. Bise-
da është zhvilluar në ambientet e
rifunksionalizuara të galerisë, ku
disa syresh i janë kthyer formës
që kishin kur godina u ndërtua,
çka përbën një tjetër qasje të Sh-
kolollit.

-Një vit në krye të GKA-së. Si-Një vit në krye të GKA-së. Si-Një vit në krye të GKA-së. Si-Një vit në krye të GKA-së. Si-Një vit në krye të GKA-së. Si
je ndjerë në një vit, pasi ke njo-je ndjerë në një vit, pasi ke njo-je ndjerë në një vit, pasi ke njo-je ndjerë në një vit, pasi ke njo-je ndjerë në një vit, pasi ke njo-
hur GKA-në?hur GKA-në?hur GKA-në?hur GKA-në?hur GKA-në?

Kam njohur galerinë dhe kon-
tekstin ku unë veproj dhe punoj.
Vij në Tiranë që prej vitit 2000, por
ndërron aspekti i ardhjes si vizitor
dhe aspekti i ardhjes këtu për të
jetuar e punuar. Pavarësisht se
jemi një komb, në dy hapësira e me
dy histori të ndryshme, të asaj që
kemi përjetuar në një kohë të cak-
tuar, mendoj që në këtë rast është
një mënyrë e mirë, edhe për t'u njo-
hur më shumë dhe një privilegj e
mundësi për të kontribuar në një
institucion si GKA, por edhe për
të mësuar më shumë për ne si
komb. Mendoj se kjo ka dashur një
kohë, në të gjitha linjat, e një kohë
në aspektin e marrjes në udhëheqje
një institucion për të cilin vjen me
idenë për të arritur diçka, mbi bazë
të asaj që ke dijeni. Institucioni i
GKA-së synon si fillim ta bësh part-
ner të rëndësishëm për institu-
cione të tjera ndërkombëtare sim-
otra. Mendoj se kjo është pikë e
rëndësishme për një nisje. Kur një
shtet synon integrimin në Europë,
nuk mund të ketë një institucion
si galeria të shkëputur, prej inte-
grimin të saj në Europë, në aspek-
tin e cilësisë, në atë të mundësisë
së një bashkëpunimi ndërko-
mbëtar siç mendoj se nisëm me
ekspozitën e Edi Hilës. Ajo ishte
ekspozitë që erdhi si bashkëpunim
mes GKA-së, Muzeut të Artit Mod-
ern në Varshavë dhe koleksionit
Kontakt në Vjenë. Kjo si nismë
përveç cilësisë së artistit dhe ek-
spozitës, bëri të mundur që të dëg-
johej për Galerinë Kombëtare të

Arteve ndërkombëtarisht. Ky
trekëndësh përfshiu edhe partnerë
të tjerë si Pompidou, apo Muzeu i
Artit Bashkëkohor në Kasel, por
edhe institucione të tjerë që hua-
zuan veprat për këtë ekspozitë dhe
që rrjedhimisht zgjeroi vizibilite-
tin e GKA-së.

-Ju flisni për një ekspozitë-Ju flisni për një ekspozitë-Ju flisni për një ekspozitë-Ju flisni për një ekspozitë-Ju flisni për një ekspozitë
shumë të mirë, Edi Hila ështëshumë të mirë, Edi Hila ështëshumë të mirë, Edi Hila ështëshumë të mirë, Edi Hila ështëshumë të mirë, Edi Hila është
ararararartist shumë i mirë, portist shumë i mirë, portist shumë i mirë, portist shumë i mirë, portist shumë i mirë, por, g, g, g, g, galeriaaleriaaleriaaleriaaleria
ndër vite ka pasur bashkëpunimendër vite ka pasur bashkëpunimendër vite ka pasur bashkëpunimendër vite ka pasur bashkëpunimendër vite ka pasur bashkëpunime
të kësaj natyre. Megjithatë, jutë kësaj natyre. Megjithatë, jutë kësaj natyre. Megjithatë, jutë kësaj natyre. Megjithatë, jutë kësaj natyre. Megjithatë, ju
thoni se doni ta çoni nivelin ethoni se doni ta çoni nivelin ethoni se doni ta çoni nivelin ethoni se doni ta çoni nivelin ethoni se doni ta çoni nivelin e
bashkëpunimit të galerisë mebashkëpunimit të galerisë mebashkëpunimit të galerisë mebashkëpunimit të galerisë mebashkëpunimit të galerisë me
galeri e muze të mëdha, me muzegaleri e muze të mëdha, me muzegaleri e muze të mëdha, me muzegaleri e muze të mëdha, me muzegaleri e muze të mëdha, me muze
të nivelit A. Sa e vështirë do jetëtë nivelit A. Sa e vështirë do jetëtë nivelit A. Sa e vështirë do jetëtë nivelit A. Sa e vështirë do jetëtë nivelit A. Sa e vështirë do jetë
kjo, sepse nuk mjafton dëshira,kjo, sepse nuk mjafton dëshira,kjo, sepse nuk mjafton dëshira,kjo, sepse nuk mjafton dëshira,kjo, sepse nuk mjafton dëshira,
duhen marrëveshje, duhen kush-duhen marrëveshje, duhen kush-duhen marrëveshje, duhen kush-duhen marrëveshje, duhen kush-duhen marrëveshje, duhen kush-
te ekonomike, sponsor dhe kush-te ekonomike, sponsor dhe kush-te ekonomike, sponsor dhe kush-te ekonomike, sponsor dhe kush-te ekonomike, sponsor dhe kush-
tet e godinës, që kjo godinë nuk itet e godinës, që kjo godinë nuk itet e godinës, që kjo godinë nuk itet e godinës, që kjo godinë nuk itet e godinës, që kjo godinë nuk i
ka?ka?ka?ka?ka?

Shumë nga kushtet që për-
mende duhen, por jo të gjitha janë
të domosdoshme. Nuk duhet mar-
rëveshje shtetërore për ekspozita,
në rastin e ekspozitës së Edi Hilës
e realizuar në bashkëpunim me
Muzeun e Varshavës, ka dashur
cilësi e koordinim. Sa për kushtet,
unë jam prezantuar si drejtor më
23 janar 2018. Prej asaj dite e deri
kur u hap ekspozita është punuar
intensivisht për kushtet e
ndërtesës e përgatitjen që ajo të
vinte në GKA. Pse e them? Sepse
duhet shpjeguar që Edi Hila është
i Shqipërisë, por punët e tij nuk

janë të gjitha në Shqipëri. Në atë
ekspozitë kanë qenë 75 huazime
botërore, veprat të tijat që
gjendeshin jashtë vendit, ndaj du-
heshin ofruar kushte për ti marrë
pasi Muze si Pompidu, nuk i sjell-
in nëse s'ka kushte.

-Si ia doli GKA të krijojë kush--Si ia doli GKA të krijojë kush--Si ia doli GKA të krijojë kush--Si ia doli GKA të krijojë kush--Si ia doli GKA të krijojë kush-
tet në 4 muaj? Si i gjeti të ardhu-tet në 4 muaj? Si i gjeti të ardhu-tet në 4 muaj? Si i gjeti të ardhu-tet në 4 muaj? Si i gjeti të ardhu-tet në 4 muaj? Si i gjeti të ardhu-
rat?rat?rat?rat?rat?

Këto qëndrojnë si pika, por ne
si drejtues e menaxhues të një in-
stitucioni të tillë, përveç që mar-
rim titullin si drejtues, a bëhemi
drejtorë, e marrim edhe me një
përgjegjësi për të qenë të
vetëdijshëm për buxhetet që kemi.
Janë buxhete që i ka edhe minis-
tria për zhvillimin e programeve
tona. Le të jemi të qartë, nuk është
një befasi që vjen e nuk di asgjë.
Nëse nuk e ke ditur me çfarë kush-
tesh do operosh, është një naivitet.
Sigurisht duke pasur përvojën
paraprake në Kosovë, detyrë e
jona, është edhe ngritja e fondeve,
me partnerët dhe me ata që janë
artdashës e duan ta ndihmojnë
këtë proces. Kemi punuar në këtë
drejtim, por edhe kemi hasur në
mirëkuptim në partnerë ndërko-
mbëtarë dhe lokalë për ekspozitën
e Hilës. Të kuptohemi që GKA nuk
ka ndërhyrë në ndonjë investim të
jashtëzakonshëm e të kush-
tueshëm.

-Që do të thotë?-Që do të thotë?-Që do të thotë?-Që do të thotë?-Që do të thotë?
Së pari, kjo ndërtesë është jash-

tëzakonisht e bukur. Kushdo që e
njeh GKA-në siç e njoh unë sot pas
një viti, e pranon. Ideja ime është
kthimi i identitetit të ndërtesës siç
e ka pasur në fillim. Ndaj kemi bërë
eliminimin e shtesave të hapësir-
ave, heqjen e mbylljeve të hapësir-
ave, hapjen e hapësirave të reja si
kati 2-të. Në çdo ekspozitë kemi
provuar të hapim një hapësirë ose
ta bëjmë publikun ta shohë me një
sy tjetër. Po marr një shembull që
është bërë shumë pastrim, ose ësh-
të bërë ndriçimi i hapësirës sepse
ishte 80% jofunksional. Është pas-
truar prej mbetjeve dhe është bërë
sistemim duke arritur të krijojmë
hapësira.

-Një vit në GKA, asnjë interv--Një vit në GKA, asnjë interv--Një vit në GKA, asnjë interv--Një vit në GKA, asnjë interv--Një vit në GKA, asnjë interv-
istë. Duket se komunikimi meistë. Duket se komunikimi meistë. Duket se komunikimi meistë. Duket se komunikimi meistë. Duket se komunikimi me
mediat nuk është pika juaj emediat nuk është pika juaj emediat nuk është pika juaj emediat nuk është pika juaj emediat nuk është pika juaj e
fortë. Kontakti ka qenë minimal,fortë. Kontakti ka qenë minimal,fortë. Kontakti ka qenë minimal,fortë. Kontakti ka qenë minimal,fortë. Kontakti ka qenë minimal,
asgjë përasgjë përasgjë përasgjë përasgjë përtej ktej ktej ktej ktej konferonferonferonferonferencaencaencaencaencavvvvve për ek-e për ek-e për ek-e për ek-e për ek-
spozitat. Pse është kjo qasje espozitat. Pse është kjo qasje espozitat. Pse është kjo qasje espozitat. Pse është kjo qasje espozitat. Pse është kjo qasje e
juaja ndaj mediajuaja ndaj mediajuaja ndaj mediajuaja ndaj mediajuaja ndaj mediavvvvveeeee, ndaj dalje, ndaj dalje, ndaj dalje, ndaj dalje, ndaj daljevvvvveeeee
mediatike, për të folur thjesht përmediatike, për të folur thjesht përmediatike, për të folur thjesht përmediatike, për të folur thjesht përmediatike, për të folur thjesht për
punën tuaj?punën tuaj?punën tuaj?punën tuaj?punën tuaj?

Në asnjë aspekt negativ. Ditën e
prezantimit tim kam thënë që do
më duhet kohë për t'u njohur me
problematikën e institucionit ku
kam ardhur. Ideja është që në prak-
tikën time të punës, kudo që kam
punuar, nuk është prioritet të dal
të flas për secilën imtësi që është
detyrim i imi. Ardhja ime në GKA
nuk është ardhje për ndërtim të
karrierës individuale. Është

ardhje për një mision, për zhvil-
limin e një institucioni që ka nevojë
për cilësi duke qenë se ka poten-
cial si institucion e si shtet për të
qenë qendër e rëndësishme e këtij
rajoni të Ballkanit. E dyta, e kup-
toj që për gazetarët mund të ketë
qenë absurde se si nuk del drejtori
të flasë për një vit, por them se tani
është koha që unë të tregoj se çfarë
është bërë. Tani ka çfarë të trego-
het, se çfarë u bë për të arritur e
ku duam të shkojmë. Mendoj se në
shumë pika, tani jemi shumë më
mirë se në ardhjen time në institu-
cion. Sigurisht që mbetet shumë
për të bërë, në atë që përfaqëson,
në marrëdhëniet me publikun, me
artdashësin. Viti i dytë i ka sfidat
e përparësitë e veta. Qëllimi im
kryesor është që drejtuesi që vjen
pas meje të mos ketë nevojë të mer-
ret me asgjë që jam marrë unë. Do
mundohemi të sjellim ekspozita të
mira, por duke punuar me prob-
lemet që ka institucioni, që kush-
do të vijë të mundet të bëjë gjëra e
projekte të mëdha e të mos ketë
nevojë të merret me detaje e imtë-
sira.

- Nëse në GKA nuk ka një- Nëse në GKA nuk ka një- Nëse në GKA nuk ka një- Nëse në GKA nuk ka një- Nëse në GKA nuk ka një
rikonstruksion? Do bëhet kjorikonstruksion? Do bëhet kjorikonstruksion? Do bëhet kjorikonstruksion? Do bëhet kjorikonstruksion? Do bëhet kjo
ndërhyrje? Ka nisur?ndërhyrje? Ka nisur?ndërhyrje? Ka nisur?ndërhyrje? Ka nisur?ndërhyrje? Ka nisur?

Po punohet, presim finalizimin
e projektit. Është në proces për të
pasur një galeri të nivelit botëror.

-Do pezullohet puna këtu kur-Do pezullohet puna këtu kur-Do pezullohet puna këtu kur-Do pezullohet puna këtu kur-Do pezullohet puna këtu kur
të nisë rikonstruksioni?të nisë rikonstruksioni?të nisë rikonstruksioni?të nisë rikonstruksioni?të nisë rikonstruksioni?

Mendoj që kur të nisë, institu-
cioni me 28 punonjës, do ketë plan
ku ne bartemi në një ndërtesë të
përkohshme, ku vazhdojmë punën.
Gjithashtu, koleksioni i GKA-së
bartet në një hapësirë, me kushtet
për të derisa të restaurohet
ndërtesa.

-Por nuk ka një datë kur bëhet-Por nuk ka një datë kur bëhet-Por nuk ka një datë kur bëhet-Por nuk ka një datë kur bëhet-Por nuk ka një datë kur bëhet
kjo?kjo?kjo?kjo?kjo?

Projekti është në finalizim. Data
kur ndodh kjo varet nga shumë
faktorë. Është i kushtueshëm dhe
do partnerë të ndryshëm. Për mua
është lajm i gëzueshëm që godina
do ketë kushte optimale, temper-
aturat konstante, fondin në kush-
tet e duhura, bibliotekën, mjete më
të mira për restaurim, pikat si kaf-
eteria dhe dyqani me suvenire që
janë normale e të zakonshme, në
shumë muze.

-Në një vit është operuar pa një-Në një vit është operuar pa një-Në një vit është operuar pa një-Në një vit është operuar pa një-Në një vit është operuar pa një
kalendar të  publikuar ek-kalendar të  publikuar ek-kalendar të  publikuar ek-kalendar të  publikuar ek-kalendar të  publikuar ek-
spozitash. E para, pse ndodhi kjospozitash. E para, pse ndodhi kjospozitash. E para, pse ndodhi kjospozitash. E para, pse ndodhi kjospozitash. E para, pse ndodhi kjo
dhe si do vijoni këtë vit?dhe si do vijoni këtë vit?dhe si do vijoni këtë vit?dhe si do vijoni këtë vit?dhe si do vijoni këtë vit?

Kjo ndodhi, sepse unë erdha në
fund të janarit si drejtor. Kur vjen
në një institucion që nuk e njeh
dhe duhet të krijosh kushte, du-

ERZEN SHKOLOLLI:
Nga "Onufri" tek e ardhmja,

përgjigjet e mia për një vit në GKA
Drejtori i GKA: Qasja ime për një galerinë,
kalendari 2019-ës e arsyet e heshtjes

Erzen Shkololli, drejtor i GKA-së
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het kohë për të krijuar bindjen dhe
për të pasur cilësinë që do të kesh
gjatë vitit të parë. Të gjithë emrat
e procese duan kohë në koordin-
imin, bindjen dhe përgatitjen për
t'i bërë pjesë të programit. Kjo ka
qenë e vetmja arsye. Sigurisht që
prapë është një sfidë, sepse kemi të
bëjmë me një institucion që është i
panjohur ndërkombëtarisht, me
një hapësirë që ose nuk e kanë njo-
hur fare ose e njohin pak prej ak-
tiviteteve si Bienalja së Tiranës.

-Galeria sot është ndryshe?-Galeria sot është ndryshe?-Galeria sot është ndryshe?-Galeria sot është ndryshe?-Galeria sot është ndryshe?
Galeria sot nuk pret të tjerët për

të bërë programin e galerisë. Nuk
shërben më si hapësirë kur të
tjerët vijnë me propozimet e veta.
GKA ka programin e vet, e nuk
është një hapësirë që për argumen-
tin që nuk ka fonde, e ka hapur
veten për të qenë gati-gati hapësirë
shërbimi për të tjerë. Mendoj që
është institucioni më i lartë sh-
tetëror për artet pamore e është
përgjegjësi që të ketë programin e
vet me kapacitetin e mundësive që
ka e mundësitë që do të sjellë për
veten.

-A e kemi një kalendar për-A e kemi një kalendar për-A e kemi një kalendar për-A e kemi një kalendar për-A e kemi një kalendar për
2019-ën? Çfarë do ekspozohet?2019-ën? Çfarë do ekspozohet?2019-ën? Çfarë do ekspozohet?2019-ën? Çfarë do ekspozohet?2019-ën? Çfarë do ekspozohet?

Po, kemi kalendar të 2019-ës dhe
disa emra për 2020-ën, sepse kon-
firmohet artisti por duhet të kon-
firmohet edhe kurarori e partnerë
të tjerë. Këtë vit do kemi ek-
spozitën e koleksionit "Jan Dib-
bets", që është pjesë e koleksionit
të GKA-së i dhuruar që në vitin
1999 me një angazhim të jashtëza-
konshëm të Gëzim Qendros; përm-
ban "Artist's copies and prints" me
artistët më të njohur konceptual.
Është shfaq pjesërisht në vitin 2002
dhe më 2010. Është shumë i rëndë-
sishëm dhe hapi i parë i punës për
linjën muzeale nis me këtë ek-
spozitë. Artisti tjetër që do të pre-
zantohet në GKA është Kolë
Idromeno, në një retrospektivë me
të gjitha interesat e tij për artin:
në fotografi, arkitekturë, etj. Bash-
këpunim për kalendarin kulturor
Kosovë-Shqipëri dhe si një çast që
shënjon 20-vjetorin e luftës në Ko-
sovë, GKA do të ekspozojë artistin
Sokol Beqiri, që është një prej em-
rave referentë në artin e Kosovës
dhe një artist i rrallë që e trajton
luftën dhe konsekuencat e Kos-
ovës si shtet. Kjo është e rëndë-
sishme për të dyja palët. Ai ka
marrë pjesë edhe në "Dokumenta
14", ka qenë në Bienalen e Tiranës

dhe në GKA në ekspozita kolek-
tive. Kemi ekspozitë të Adrian Pac-
it, e para personale në GKA me
ekspozimin e punëve ndër vite dhe
që është në interesin tonë, të GKA-
së për të treguar suksesin e tij
ndërkombëtar tashmë në një insti-
tucion kombëtar për disa muaj.

-Një çështje delikate është çësh-
tja e linjës muzeale. Çfarë po bëni
me të? Është ngrit një grup pune?

Ne kemi nisur të punojmë për
strukturën. Duhej fillimisht një
përgatitje hapësinore për të. Një
pjesë e madhe e 5 mijë veprave janë
të realizimit socialist. Një pjesë
nuk kanë dalë kurrë dhe them se
është detyrë e GKA-së të ekspozo-
jë sa më shumë vepra që nuk janë
parë nga publiku. Puna për linjën
ka filluar; ka nisur me "Jan Dib-
bets" dhe gjatë viti do të hapet në
dy faza, vijon me katin e dytë. Këto
dy kate do jenë për linjën.

-Çështja e "Onufrit" ka qenë-Çështja e "Onufrit" ka qenë-Çështja e "Onufrit" ka qenë-Çështja e "Onufrit" ka qenë-Çështja e "Onufrit" ka qenë
më e debatuara. Ka pasur debatemë e debatuara. Ka pasur debatemë e debatuara. Ka pasur debatemë e debatuara. Ka pasur debatemë e debatuara. Ka pasur debate
disa vite më parë që shkaktuandisa vite më parë që shkaktuandisa vite më parë që shkaktuandisa vite më parë që shkaktuandisa vite më parë që shkaktuan
përplasje mes drejtuesit të GKA-përplasje mes drejtuesit të GKA-përplasje mes drejtuesit të GKA-përplasje mes drejtuesit të GKA-përplasje mes drejtuesit të GKA-
së atë kohë që donte ta mbantesë atë kohë që donte ta mbantesë atë kohë që donte ta mbantesë atë kohë që donte ta mbantesë atë kohë që donte ta mbante

dhe Ministrisë së Kdhe Ministrisë së Kdhe Ministrisë së Kdhe Ministrisë së Kdhe Ministrisë së Kulturës qëulturës qëulturës qëulturës qëulturës që
donte ta mbyllte. Në 24 dhjetordonte ta mbyllte. Në 24 dhjetordonte ta mbyllte. Në 24 dhjetordonte ta mbyllte. Në 24 dhjetordonte ta mbyllte. Në 24 dhjetor
GKA njofton mbylljen e tij meGKA njofton mbylljen e tij meGKA njofton mbylljen e tij meGKA njofton mbylljen e tij meGKA njofton mbylljen e tij me
vvvvvendim borendim borendim borendim borendim bordi, përdi, përdi, përdi, përdi, përmes një njofti-mes një njofti-mes një njofti-mes një njofti-mes një njofti-
mi për mediat. Në fakt u bë pub-mi për mediat. Në fakt u bë pub-mi për mediat. Në fakt u bë pub-mi për mediat. Në fakt u bë pub-mi për mediat. Në fakt u bë pub-
lik më 24 dhjetorlik më 24 dhjetorlik më 24 dhjetorlik më 24 dhjetorlik më 24 dhjetor, se, se, se, se, sepse puna përpse puna përpse puna përpse puna përpse puna për
"Onufrin" duhej të kishte nisur"Onufrin" duhej të kishte nisur"Onufrin" duhej të kishte nisur"Onufrin" duhej të kishte nisur"Onufrin" duhej të kishte nisur
që në prill kur hapej thirrja përqë në prill kur hapej thirrja përqë në prill kur hapej thirrja përqë në prill kur hapej thirrja përqë në prill kur hapej thirrja për
kurakurakurakurakuratortortortortor. Çf. Çf. Çf. Çf. Çfarë ndodhi në një vitarë ndodhi në një vitarë ndodhi në një vitarë ndodhi në një vitarë ndodhi në një vit
të drejtimit tuaj dhe si erdhi bor-të drejtimit tuaj dhe si erdhi bor-të drejtimit tuaj dhe si erdhi bor-të drejtimit tuaj dhe si erdhi bor-të drejtimit tuaj dhe si erdhi bor-
di, ju dhe ministria te vendimidi, ju dhe ministria te vendimidi, ju dhe ministria te vendimidi, ju dhe ministria te vendimidi, ju dhe ministria te vendimi
për ta mbyllur "Onufrin"? Dhepër ta mbyllur "Onufrin"? Dhepër ta mbyllur "Onufrin"? Dhepër ta mbyllur "Onufrin"? Dhepër ta mbyllur "Onufrin"? Dhe
pse pa një debat?pse pa një debat?pse pa një debat?pse pa një debat?pse pa një debat?

Mendoj që "Onufri" ka nisur si
një bisedë dhe marrje mendimi që
më herët. U mendua shumë dhe u
debatua shumë brenda për brenda
për argumentet pro dhe kundra.
Besoj që deri më tash edhe ju keni
marrë deklarata të anëtarëve të
bordit, të dy me kontribut e his-
tori të këtij institucioni: si me Edi
Mukën edhe me Eleni Laperin.
Muka ka qenë nismëtar bashkë me
Gëzim Qendron për kthimin e
"Onufrit" nga ekspozitë ko-
mbëtare në ndërkombëtare. Edhe
unë vetë, në vitin 2004 kam qenë
një nga kuratorët. Pra, nuk jemi
njerëz që morëm një veprim arbi-
trar pa pasur një njohje me "Onu-
frin". Mendoj që "Onufri" pa
anashkaluar rëndësinë që ka pa-
sur në vitet 2000 dhe rolin që ka
luajtur, si shkëmbim i skenës
lokale me atë ndërkombëtare dhe
nevojës së madhe për një komuni-
kim. Edhe kur u nis, ka pasur
shumë debate. Ka pasur rol të jas-
htëzakonshëm, por duke kaluar
koha u dobësua si ekspozitë. Ka
shumë pika që e ndihmuan degradi-
min, mënyra e organizimit, por
edhe formula ku artistët lokalë
aplikonin, ndërsa ata që vinin nga
jashtë ftoheshin e kjo ishte disbal-
ancë.

-A është zgjidhja mbyllja e-A është zgjidhja mbyllja e-A është zgjidhja mbyllja e-A është zgjidhja mbyllja e-A është zgjidhja mbyllja e
"Onufrit"?"Onufrit"?"Onufrit"?"Onufrit"?"Onufrit"?

Mendoj se diçka që e kryen mis-
ionin në më shumë se 20 vjet dhe
degradon siç degradoi "Onufri" në
vitet e fundit sigurisht që është i
nevojshëm si veprim. Duhet të sho-
him këtë si aspekt pozitiv, për
qasjen e re që merr GKA.

-A do zëvendësohet "Onufri"-A do zëvendësohet "Onufri"-A do zëvendësohet "Onufri"-A do zëvendësohet "Onufri"-A do zëvendësohet "Onufri"
me një konkurs a ekspozitë të ng-me një konkurs a ekspozitë të ng-me një konkurs a ekspozitë të ng-me një konkurs a ekspozitë të ng-me një konkurs a ekspozitë të ng-
jashme?jashme?jashme?jashme?jashme?

"Onufri" nuk është menduar të
mbyllet si "Onufri" e të zëvendëso-
het me një të ngjashëm. Galeria do
ketë ekspozitë tematike ndërko-
mbëtare, që do të ofrojë kuratorë

të huaj a vendës që të bëjnë një
hulumtim. Ekspozita që kanë të
bëjnë me një temë ose me një kon-
tekst ku gjendet ky rajon a ky sh-
tet. Por nuk do të ketë një ek-
spozitë që zëvendësohet me një
çmim tjetër.

-A e ka 2019-a një ekspozitë të-A e ka 2019-a një ekspozitë të-A e ka 2019-a një ekspozitë të-A e ka 2019-a një ekspozitë të-A e ka 2019-a një ekspozitë të
tillë?tillë?tillë?tillë?tillë?

Po punojmë për të.
-Po punohet për një ekspozitë-Po punohet për një ekspozitë-Po punohet për një ekspozitë-Po punohet për një ekspozitë-Po punohet për një ekspozitë

tjetërtjetërtjetërtjetërtjetër, përv, përv, përv, përv, përveç aeç aeç aeç aeç atyrtyrtyrtyrtyre 4 të kalendare 4 të kalendare 4 të kalendare 4 të kalendare 4 të kalendar-----
it?it?it?it?it?

Po, po punohet. GKA nuk duhet
parë si centralizim i skenës. Sot ka
disa galeri. GKA tani ka qasjen që
ekspozitat zgjasin më shumë (3
muaj), përgatiten më shumë, për-
caktohen më herët. GKA nuk ap-
likon më si dikur, që çdokush ka
ardhur me një letër me 3 rreshta
kërkesë për ekspozitë në GKA.
Nuk mendoj se kjo është një prak-
tikë që funksionon.

-E kuptoj qasjen tuaj, 4 ek--E kuptoj qasjen tuaj, 4 ek--E kuptoj qasjen tuaj, 4 ek--E kuptoj qasjen tuaj, 4 ek--E kuptoj qasjen tuaj, 4 ek-
spospospospospozita në vit. Pzita në vit. Pzita në vit. Pzita në vit. Pzita në vit. Pororororor, v, v, v, v, vendimi përendimi përendimi përendimi përendimi për
mbylljen e "Onufrit" ka nisur tëmbylljen e "Onufrit" ka nisur tëmbylljen e "Onufrit" ka nisur tëmbylljen e "Onufrit" ka nisur tëmbylljen e "Onufrit" ka nisur të
merret që në prill dhe u bë publikmerret që në prill dhe u bë publikmerret që në prill dhe u bë publikmerret që në prill dhe u bë publikmerret që në prill dhe u bë publik
vvvvvetëm në dhjetoretëm në dhjetoretëm në dhjetoretëm në dhjetoretëm në dhjetor. Pse? GKA ësh-. Pse? GKA ësh-. Pse? GKA ësh-. Pse? GKA ësh-. Pse? GKA ësh-
të institucion publik dhe duhejtë institucion publik dhe duhejtë institucion publik dhe duhejtë institucion publik dhe duhejtë institucion publik dhe duhej
njoftuar media a opinioni publiknjoftuar media a opinioni publiknjoftuar media a opinioni publiknjoftuar media a opinioni publiknjoftuar media a opinioni publik
për një vendim të tillë?për një vendim të tillë?për një vendim të tillë?për një vendim të tillë?për një vendim të tillë?

Asnjë vendim nuk merret aty
për aty. Debatojmë për secilin men-
dim e për secilën pikë. Nuk kemi
bord formal, por figura që kanë
lënë shenjë në historinë e artit në
Shqipëri. Dhe marrim bashkërisht
një përgjegjësi, si bordi e galeria
edhe ministria, të koordinuar për
një ekspozitë si "Onufri" në këtë
rast.

-A jeni nxitur nga ministria-A jeni nxitur nga ministria-A jeni nxitur nga ministria-A jeni nxitur nga ministria-A jeni nxitur nga ministria
për ta mbyllur "Onufrin"?për ta mbyllur "Onufrin"?për ta mbyllur "Onufrin"?për ta mbyllur "Onufrin"?për ta mbyllur "Onufrin"?

Po nuk mundemi ne të nxitemi
nga askush, as të kemi presion nga
askush për diçka të tillë. GKA ësh-
të institucion i pavarur. Në varësi
të ministrisë sigurisht, por i pavar-
ur e me bord të vetin. Është e pa-
drejtë të mendohet se GKA nuk
është e aftë të vendosë për një pikë
si "Onufri".

-Ka pasur emra të njohur qëKa pasur emra të njohur qëKa pasur emra të njohur qëKa pasur emra të njohur qëKa pasur emra të njohur që
kanë dalë kundër mbylljes dhekanë dalë kundër mbylljes dhekanë dalë kundër mbylljes dhekanë dalë kundër mbylljes dhekanë dalë kundër mbylljes dhe
kundër mënyrës si u bë publikkundër mënyrës si u bë publikkundër mënyrës si u bë publikkundër mënyrës si u bë publikkundër mënyrës si u bë publik
vendimi. U diskutua disa muajvendimi. U diskutua disa muajvendimi. U diskutua disa muajvendimi. U diskutua disa muajvendimi. U diskutua disa muaj
dhe vendimi përfundimtar u mordhe vendimi përfundimtar u mordhe vendimi përfundimtar u mordhe vendimi përfundimtar u mordhe vendimi përfundimtar u mor
kur u bë publik?kur u bë publik?kur u bë publik?kur u bë publik?kur u bë publik?

Besoj se janë bërë tashmë të
qarta arsyet pse u mor vendimi,
edhe nga ne edhe nga dy anëtarët
e bordit.

-Por Eleni Laperi thoshte se-Por Eleni Laperi thoshte se-Por Eleni Laperi thoshte se-Por Eleni Laperi thoshte se-Por Eleni Laperi thoshte se
vendimi u mor nga ministria?vendimi u mor nga ministria?vendimi u mor nga ministria?vendimi u mor nga ministria?vendimi u mor nga ministria?

Vendimi miratohet me pëlqimin
dhe me argumentet prej galerisë
bashkë me bordin dhe ministrinë.
Vendimi përfundimtar normalisht
që merret nga ministria.

-Meqenëse po flasim për raport-
in mes një drejtuesi dhe një minis-
trie, ka shpesh një piramidë push-
teti. Ju jeni ndjerë nën presion?

Asnjëherë, as në Kosovë, as këtu
pasi kam ardhur në këto institu-
cione për shkak të jetëshkrimit
dhe eksperiencave të mia. Nuk
kam ardhur as për aspektin mon-
etar në këto pozita. Edhe në galer-
inë e Kosovës, edhe këtu; për mua
është një mision dhe një sfidë për
të ngritur institucionin në një pikë
dhe si kontribut për skenën
lokale.

-K-K-K-K-Kur emri juaj ju përfur emri juaj ju përfur emri juaj ju përfur emri juaj ju përfur emri juaj ju përfol përol përol përol përol për
drejtimin e GKA, ju po mer-drejtimin e GKA, ju po mer-drejtimin e GKA, ju po mer-drejtimin e GKA, ju po mer-drejtimin e GKA, ju po mer-
reshit me ekspozitën "Dokumen-reshit me ekspozitën "Dokumen-reshit me ekspozitën "Dokumen-reshit me ekspozitën "Dokumen-reshit me ekspozitën "Dokumen-
ta". Shumëkush pyeti pse duhejta". Shumëkush pyeti pse duhejta". Shumëkush pyeti pse duhejta". Shumëkush pyeti pse duhejta". Shumëkush pyeti pse duhej
të linit projektet ndërkombëtaretë linit projektet ndërkombëtaretë linit projektet ndërkombëtaretë linit projektet ndërkombëtaretë linit projektet ndërkombëtare

për të ardhur në galeri. Çfarë jupër të ardhur në galeri. Çfarë jupër të ardhur në galeri. Çfarë jupër të ardhur në galeri. Çfarë jupër të ardhur në galeri. Çfarë ju
bëri të vinit? A ishte njohja juajbëri të vinit? A ishte njohja juajbëri të vinit? A ishte njohja juajbëri të vinit? A ishte njohja juajbëri të vinit? A ishte njohja juaj
me ministren, me kryeministrinme ministren, me kryeministrinme ministren, me kryeministrinme ministren, me kryeministrinme ministren, me kryeministrin
apo?apo?apo?apo?apo?

Të jemi logjik e praktik, asnjë
njohje e tillë nuk të fut në një sfidë
të tillë. Sepse sfidën do e kesh si
individ, duke e ditur që institucio-
net nuk janë aspak të lehta. Është
përgjegjësi për t'u futur në një gjë
të madhe. Për mua ka qenë një pro-
vokim i madh duke pasur parasy-
sh një memorie e një kontakt me
institucionin ndër vite, por edhe
me institucione të tjera në Shqipëri
kur isha drejtor në Kosovë. Ardh-
ja ka qenë përgjegjësi e interes për
të njohur skenën, për të ndihmuar
institucionin për ta çuar në një
stad tjetër. Për mua ka rëndësi që
'network'-un që kam ta fus në ko-
munikim me Shqipërinë, duke ni-
sur nga angazhimi im në "Doku-
menta". Provokimi im është që njo-
hjet e 'network'-unta vë në dobi të
institucionit. Sigurisht që nuk ësh-
të një angazhim i cili ka një pra-
pavijë a tendencë të kem një man-
dat tjetër, apo një pozicion tjetër.
S'kam pretendim të ndërtimit të
një karriere të një drejtori të për-
jetshëm. Gjithnjë kam punuar deri
kur kam parë që kontributi im
është i mjaftueshëm. Kur i kryej
ato që kam menduar, për mua kry-
en misioni.

-Ka një opinion se jeni ju ai që-Ka një opinion se jeni ju ai që-Ka një opinion se jeni ju ai që-Ka një opinion se jeni ju ai që-Ka një opinion se jeni ju ai që
ndihmoni kryeministrin për ek-ndihmoni kryeministrin për ek-ndihmoni kryeministrin për ek-ndihmoni kryeministrin për ek-ndihmoni kryeministrin për ek-
spozitat në Europë...spozitat në Europë...spozitat në Europë...spozitat në Europë...spozitat në Europë...

As nuk e besoj që ka nevojë për
ta komentuar, sepse punoj ditë e
natë për të zhvilluar institucionin
e galerisë. Kaq mund të them. Opin-
ione ka pas nga më të ndryshmet,
e do të ketë edhe në vijim. Derisa
veprojmë e bëjmë një punë, do ketë.

-Në nëntor një artist i ka dër--Në nëntor një artist i ka dër--Në nëntor një artist i ka dër--Në nëntor një artist i ka dër--Në nëntor një artist i ka dër-
guar galerisë një letër me plumbguar galerisë një letër me plumbguar galerisë një letër me plumbguar galerisë një letër me plumbguar galerisë një letër me plumb
në zarf në shenjë proteste përnë zarf në shenjë proteste përnë zarf në shenjë proteste përnë zarf në shenjë proteste përnë zarf në shenjë proteste për
kushtet e politikat e institucion-kushtet e politikat e institucion-kushtet e politikat e institucion-kushtet e politikat e institucion-kushtet e politikat e institucion-
it .  Çështja ka shkuar nëit .  Çështja ka shkuar nëit .  Çështja ka shkuar nëit .  Çështja ka shkuar nëit .  Çështja ka shkuar në
prokurori, prokuroria pas pakprokurori, prokuroria pas pakprokurori, prokuroria pas pakprokurori, prokuroria pas pakprokurori, prokuroria pas pak
kohësh e ka pushuar si çështje.kohësh e ka pushuar si çështje.kohësh e ka pushuar si çështje.kohësh e ka pushuar si çështje.kohësh e ka pushuar si çështje.
Si u prit? U kuptua si vepër arti?Si u prit? U kuptua si vepër arti?Si u prit? U kuptua si vepër arti?Si u prit? U kuptua si vepër arti?Si u prit? U kuptua si vepër arti?
Cili ishte qëndrimi juaj?Cili ishte qëndrimi juaj?Cili ishte qëndrimi juaj?Cili ishte qëndrimi juaj?Cili ishte qëndrimi juaj?

Qëndrimin tonë e kemi bërë
publik përmes gazetës tuaj. Mbe-
tet vetëm të përsërisim. Institucio-
ni të gjitha veprimet që ka ndër-
marrë, i ka ndërmarrë në bazë të
pranimit a marrjes së një plumbi
në një institucion shtetëror. Në
institucion shtetëror nuk mund ta
asgjësojë një akt të tillë, kur vjen
këtu. Kemi detyrim ta lajmërojmë.
Kemi marrë një zarf nga një
qytetar dhe kemi njoftuar organet.

-Duke refuzuar ekspozitat që-Duke refuzuar ekspozitat që-Duke refuzuar ekspozitat që-Duke refuzuar ekspozitat që-Duke refuzuar ekspozitat që
ju janë kërju janë kërju janë kërju janë kërju janë kërkuarkuarkuarkuarkuar, A mendoni se, A mendoni se, A mendoni se, A mendoni se, A mendoni se
kkkkkeni krijuar areni krijuar areni krijuar areni krijuar areni krijuar armiq armiq armiq armiq armiq artistë gjatistë gjatistë gjatistë gjatistë gjatëtëtëtëtë
këtij viti, për qasjen që keni pa-këtij viti, për qasjen që keni pa-këtij viti, për qasjen që keni pa-këtij viti, për qasjen që keni pa-këtij viti, për qasjen që keni pa-
sur ndaj drejtimit të GKA-së? Asur ndaj drejtimit të GKA-së? Asur ndaj drejtimit të GKA-së? Asur ndaj drejtimit të GKA-së? Asur ndaj drejtimit të GKA-së? A
keni një raport më skenën e artitkeni një raport më skenën e artitkeni një raport më skenën e artitkeni një raport më skenën e artitkeni një raport më skenën e artit
në Tiranë?në Tiranë?në Tiranë?në Tiranë?në Tiranë?

Unë nuk e shoh në aspektin per-
sonal. Institucioni vjen me një viz-
ion të ri për zhvillimin e pro-
gramit. GKA nuk është një insti-
tucion që pret letra për të hap ek-
spozita, nuk funksionon në asnjë
institucion në botë. Kjo qasje ësh-
të në të mirë të artistëve. Sepse në
të ardhmen kur GKA të jetë në një
stad tjetër do u shërbejë. E secili
duhet të jetë i nderuar në GKA,
nuk mund të jetë GKA hapësirë që
jepet me qira, për ekspozita nga 1
ditë, 1 javë apo dy javë. Nuk men-
doj se kam krijuar armiq, unë do
mundohem të krijoj cilësi.

"Onufri"?
Po nuk mund të

nxitemi nga
askush, as të kemi

presion nga
askush për diçka

të tillë. GKA është
institucion i

pavarur. Në varësi
të ministrisë

sigurisht, por i
pavarur e me bord
të vetin. Është e

padrejtë të
mendohet se GKA
nuk është e aftë të
vendosë për një
pikë si "Onufri".

““
Salla kryesore e GKA
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Pirgu i panevojshëm
i mllefit me Saimirin

Opinioni i   Ditës

Nga Andi Bushati

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

... po prishin imazhin e Sh-
qipërisë. Deklarata e tij, se do du-
hej të jepte edhe 200 shfaqje plus
për të zhbërë pamjet e një gome të
djegur në mes të Tiranës, është
kthyer parç dhe mbrapsht, krye-
sisht nga ithtarët e opozitës. Disa
i kujtojnë se askush nuk e ka cak-
tuar atë gardian të imazhit të ven-
dit dhe prandaj nuk ka pse shqetë-
sohet që të paguhet edhe për 200
koncerte më shumë. Të tjerë e kra-
hasojnë me masat dhe peshat e
këtushme, duke i kërkuar se pse
nuk turpërohej për hashashin dhe
trafikun e drogës, por ngre zërin
ndaj njerëzve që protestojnë
kundër tyre. Ka që shkojnë edhe
më tej dhe e fusin padrejtësisht në
aradhën e pafundme të artistëve
të oborrit, që ky vend ka prodhuar
me shumicë. Të gjitha këto në fakt
janë përcaktime sa sipërfaqësore,
po aq edhe të bëra në zemërim e
sipër. Ato, të marra së bashku,
janë rrjedhojë e disa keqkupti-
meve. Këto keqkuptime gëlojnë së
pari në vetë kokën e tenorit të fam-
shëm nga Elbasani. Shqetësimi i
tij se një gomë e djegur në bule-
vard mund të përdhosë emrin e
Shqipërisë, buron nga një propa-
gandë e neveritshme e të gjitha
pushteteve, sipas së cilës nuk du-
het t'i tregojmë të mbathurat tona
të palara në publik. Po ta shikojmë
me vëmendje, të njëjtën gjë bënin
berishistët dje kur ishin në push-
tet dhe të njëjtën gjë bëjnë rilinda-
sit sot pas protestave të opozitës.
Thelbi i kësaj teorie përmblidhet
në shprehjen e Edi Ramës se "për
shqiptarët nuk flas keq në gjuhë
të huaj". Sipas saj, "botës" i duhet
treguar një fytyrë e rreme, të hua-
jt duhen gënjyer për çka është në
të vërtetë realiteti shqiptar. Ata
duhet të na njohin vetëm për zërin
e Saimirit apo të Ermonelës, për
sparkatat e Elseid Hysaj, apo qoftë

edhe për pozat e nxehta toples të
Rita Orës, por kurrsesi për atë çka
jemi në të vërtetë. Kjo klishe që ësh-
të krijuar që prej kohës së Rilindjes
Kombëtare, që u çua në ekstrem
nga komunizmi, është ruajtur me
forcë edhe nga politikanët e sotëm
në pushtet, aq sa është shndërru-
ar në një dogmë. Pikërisht kjo
dogmë është ngulitur edhe në kry-
et e Saimir Pirgut dhe faji i tij i
vetëm është se e ka përtypur me
naivitet atë. Thjesht si një tenor,
që ka shumëçka tjetër për se ta
vrasë mendjen, sesa për problemet
e ndërlikuara të funksionimit të
shoqërisë. Një keqkuptim i dytë, i
cili gjithashtu vjen nga një kohë
që e kemi lënë pas, është ai për ro-
lin e artistit dhe misionin që ka ai
në raport me kombin. Askush nuk
do kishte pasur guximin t'i
kërkonte Gabriel Garsia Markez-
it edhe 200 tregime më shumë, për
të zbehur imazhin që Kolumbisë i
pati lënë Eskobari. Askush nuk
do kishte tentuar t'i kërkonte
Zherar Depardjësë 200 role plus,
për të fshirë nga kujtesa djegiet
dhe thyerjet që bënë jelekëtver-
dhët anekënd Francës. Askush

nuk do t'i kishte kërkuar Çelen-
tanos të rikthehej në skenë, për
t'i fshirë Italisë imazhin e kseno-
fobit që po i mvesh një racist si
Salvini. Po ashtu, edhe Saimir Pir-
gu nuk ka pse e mban këtë peshë
mbi supe. Ai, Dua Lipa, Hamdi Sa-
lihi, apo qoftë dhe vetë Kadareja,
janë të zhveshur nga kjo përgjegjë-
si. As ne nuk kemi të drejtë t'ua
kërkojmë atë, as ata nuk na e
kanë borxh. Ata mjaftojnë të jenë
ata që janë, të synojnë kulmet në
karrierën e tyre dhe duke i bërë
mirë vetes, në një farë mënyrë do
të arrijnë të përmendin për mirë
edhe Shqipërinë. Askush nuk i
detyron për më shumë. Sepse vesh-
ja e këtij kostumi prej superheroi,
që mëton të transformojë imazhin
e një kombi të tërë, më shumë sesa
të dobishëm, mund t'i shndërrojë
në qesharakë. Një tjetër keqkup-
tim, disi më i koklavitur dhe më i
vështirë për rrugën që ka
zgjedhur të marrë në jetë dhe për
formimin me të cilin është mbruj-
tur Saimir Pirgu, është ai nëse
protestat, qofshin ato edhe të for-
ta apo radikale, janë bekim apo
mallkim për imazhin e një vendi?

Sot është e vështirë të thuhet se
popujt që guxuan të ndërmerrnin,
aspak në mënyrë paqësore, pran-
verën arabe për të transformuar
shoqëritë e tyre, kanë vulosur një
imazh të keq për veten. E njëjta
gjë mund të thuhet edhe për ser-
bët, që ua mësynë godinave qever-
itare për të rrëzuar Millosheviçin
apo për ukrainasit dhe gje-
orgjianët, që u sollën po njësoj në
revolucionin e portokalltë apo të
trëndafilave. Pra, debati se kush
gëzojnë imazh më të mirë, ata
popuj që duan të ndryshojnë, qoftë
dhe me çmimin e gomave të djegu-
ra apo të xhamave të thyer, apo ata
të tjerët që janë të gatshëm të nën-
shtrohen duke duruar një letargji
vdekjeprurëse, e ka marrë tashmë
përgjigjen. Por natyrisht, ky debat
elitar, këto kontradikta me të cilat
argëtohen intelektualët, këto dile-
ma që mundojnë sa filozofët, po aq
edhe sociologët, nuk janë
shqetësimet e përditshme, as bru-
mi me të cilin është mbrujtur
Saimir Pirgu. Preokupimi dhe tal-
enti i tij kanë qenë të tjera. Që nga
ditët e largëta kur merrte mikro-
fonin dhe këndonte në dasmat el-

basanase e deri në pikën kur
Klaudio Abado e mori pas vetes,
duke thënë se ky djali do të jetë
Fernandoja im, investimi i tij ka
qenë për vokalin, sjelljen skeni-
ke dhe përvetësimin e repertorit
të më të mëdhenjve të globit. Dhe
aty vërtet ka shkëlqyer me kos-
ton e lënies pas dore të një pjese
shqetësimesh që kanë të vdeksh-
mit e tjerë, si ato për politikën,
demokracinë dhe zhvillimin sho-
qëror. Gafa e Saimir Pirgut ishte
se këtë herë, ai përdori atunë që i
ka dhënë talenti i tij i veçantë për
të zbarkuar në një fushë, ku ësh-
të më i zakonshëm sesa të zakon-
shmit. E në këtë botë, që nuk ësh-
të e tija, ai duket si një person-
azh i çakorduar. Aty ai ngjan me
atë vizatimin brilant që Milosh
Forman, tek Amadeus, i ka bërë
Moxartit të vet: Një gjeni i pakra-
hasueshëm në skenë, por fëmi-
nor dhe gati qesharak mes in-
trigave të oborrit mbretëror. E
tillë ishte edhe përpjekja e Saimir
Pirgut për të hyrë në një fushë që
nuk ishte e tija. Aq e papërshtat-
shme dhe aq e pavend, sa do të qe
edhe gjykimi i roleve të tij nga ur-
dhëruesit e djegies së gomave.
Sepse reagimi i Pirgut për to ësh-
të i barazvlefshëm me gjykimin që
mund t'i bënte Monika Kryema-
dhi "Rigoletos" apo Flamur Noka
"La Boheme". Prandaj si i tillë, ai
as nuk duhet anatemuar dhe as
nuk duhet paragjykuar. Pirgu i
sharjeve ndaj tij është i pavend.
Ofendimet si artist oborri janë të
ekzagjeruara. Paranojat se i shër-
ben dikujt apo po përdoret prej një
tjetri janë qesharake. Ai thjesht
duhet justifikuar si dikush që
zbret si ufo në një botë që nuk e
njeh. Si dikush që merr guximin
të mos heshtë për gjera që nuk i
kupton, duke harruar për një çast
se e ka të pamundur të jetë më
shumë sesa një tenor i madh.

Fran Cara (mësues)

Prag festash të 7-8 marsit 1994.
Nxënësit e mësuesit e Shkollës së
Mesme të Përgjithshme Pukë vlonin
nga puna për realizimin e veprim-
tarive sa më të larmishme dhe cilë-
sore kushtuar festës së "Mësuesit" dhe
të "Gruas".

Në ballë të garës ishte viti IIIA.
Entuziazmin që sillnin veprimtaritë
për këto festa i shihje në sytë e
nxënësve.

Por, ... jo! Ky entuziazëm na u shua
pamëshirshëm në prag të atij 7-8 Mar-
si.

Sabah Sinani na u nda nga jeta. Ai
këtë 7 mars nuk do festojë me ne, me
familjen, as me nxënësit e vitit të
tretë, me të bijën e tij të mrekul-
lueshme, nxënëse e dalluar e kësaj
klase Aida Sinani, e cila ishte dobë-
sia e tij.

E sot pas 25 vjetësh po u përcjel-
lim familjes, të afërmve, kolegëve dhe
nxënësve të tij këtë homazh në shen-
jë nderimi e respekti për jetën dhe
punën e tij.

shënon luftën e madhe si pas lajtmo-
tivit naimjan "Dhe dritë e diturisë
përpara do t'na shpjerë".

Dhe Sabahu - dritë, dritë filloi të
shpërndajë, që nga bankat e Shkollës
së Mesme të Përgjithshme "Migjeni"
Pukë, në UT si student i gjuhës dhe i
letërsisë e gjatë gjithë jetës si "Pish-
tar i dritës". I tillë ishte deri sa na u
nda nga jeta në atë prag të festës së
mësuesit të vitit 1994, të cilën na e
ktheu në ditë zie e të dhimbjes së mad-
he për të gjithë ne: fëmijët e tij të
shpirtit, bashkëshorten dhe kolegen
e mrekullueshme Drita, farefisin,
kolegë dhe shokë e miq anembanë, jo
vetëm në Pukë, por kudo nëpër Sh-

qipëri. Dhe i tillë do të mbetet në
shpirtin dhe kujtesën tonë: mësues i
dashuruar me profesionin, drejtues
dhe specialist i spikatur në arsim, hu-
lumtues dhe studiues i përkushtuar i
historisë së zhvillimit të arsimit në
rrethin e Pukës, publicist i talentuar,
prind shembullor dhe bashkëshort i
devotshëm që, gjithë jetën me shpir-
tin e tij të madh e vizionin për të ardh-
men, luftonte të mbillte pemët e dashu-
risë ndërmjet njerëzve, të paqes dhe
të shpresës.

Sabah Sinani pati një jetë të vrul-
lshme intelektuale, sociale e familjare.
Njerëz të tillë, pavarësisht se jetojnë
pak, kujtohen gjatë.

Ai çdo punë që i ngarkohej e kry-

ente patjetër dhe mjaft mirë.
Shkolla shqiptare, si kudo në

botë, edhe në Atdheun tonë është një
teatër gjigant që kërkon aktorë pro-
fesionistë.

Sabah Sinani ishte një i tillë. Ai
tërë jetën e tij si mësues, drejtues
shkolle dhe specialist në Kabinetin
Pedagogjik të rrethit Pukë u orien-
tua nga kredoja themelore, nga më
të përparuarat për kohën, që
udhëheq dhe motivon tërë procesin
mësimor-edukativ sipas parimit ped-
agogjiko-psikologjik: "Tërë ky proces
do të synojë, jo t'i mësojë nxënësit se
çfarë të mendojnë, por t'i mësojë se
si të mendojnë".

Drejtimin e mirë e me përgjegjë-
si të shkollës, Sabahu e shihte dhe e
vlerësonte si parakusht për një ec-
uri të mirë të arsimimit të
nxënësve, kudo që ka punu-
ar e drejtuar. Ai i vlerësonte

Vijimit të këtij shkrimi do t'i para-
prijë me thënien brilante të Edmond
de Amiçis: "Shqiptoje gjithnjë me
nderim emrin "mësues" që pas emrit
të prindit, është më bujari dhe më i
ëmbli, me të cilin mund ta quajmë
një tjetër".

Jemi të bindur se shqiptimi i këtij
vlerësimi i shkon për shtat Sabah Si-
nanit, e sikur është shkruar enkas për
të.

E aq më tepër kur obligohemi të
shkruajmë për bashkëkohës, kolegë,
e mbi të gjitha, shokë dhe miq të kë-
tyre vlerave e përmasave, që rrallë
na i sjell fati në jetë.

"Sabah Sinani" - jo thjeshtë një
emër. Madje, që nga emri - një rreza-
tim drite. Vetë emërtimi i tij prindëror
përkon me lindjen e dritës dhe të ditës
pas errësirës së natës. E koha kur lin-
di, në ato vitet e para pas Çlirimit,

Opinioni i   Ditës Një jetë - mësues, drejtues dhe
specialist i spikatur i arsimit

(Homazh nderimi për Sabah Sinanin, me
rastin e 25-vjetorit të vdekjes)
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Shkarkimi i Sevdarit, jo vetëm i
padrejtë, por ndoshta i paligjshëm

Në punë mund të përballeni me xhe-
lozi. Mos u habisni, sepse në momen-
tet më të suksesshme në karrierën
tuaj do të dalë dikush që të përpiqet
t'ju shkaktojë pengesa. Në dashuri, jo
gjithçka po ju bën të lumtur.

DEMI

Të hysh në vepr im sot  është me
shumë rëndës i .  P rogres i  ësh të
gat i  të  ar r ihet  dhe mund ta g jen i
veten në qendër  të  n jë  akt iv i te t i
të  fuq ishëm. Në sferën e dashu-
r isë,  do të  merrn i  la jme të mira.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Sot pritet të merrni disa lajme të mira sa
u përket financave. Një investim mund
të sjellë të ardhura të mira. Në aspektin
profesional, mund të rriteni në detyrë si
rezultat i angazhimit tuaj të vazh-
dueshëm.

Duhet të filloni t'i jepni vetes dashu-
rinë që meritoni. Trajtojeni veten me
ushqimin tuaj të preferuar. Nëse nuk
e trajtoni veten me dhurata të pa-
pritura herë pas here, atëherë kush
do e bëjë?

Kur ka qenë hera e fundit që jeni argëtu-
ar? Mund të tingëllojë si e palogjikshme,
por ndonjëherë edhe argëtimi kërkon plan-
ifikim serioz dhe të hollësishëm. Kur të gjitha
detajet të shpalosen, do të ndiheni të relak-
suar në shoqërinë e njerëzve që doni.

Pa marrë parasysh se çfarë lloj nd-
jenjash negative keni ndaj një personi
tjetër, sot ju do të duhet të falni dhe të
harroni, të paktën përkohësisht. Në
mënyrë që diçka e rëndësishme të
ndodhë, do të duhet të tregoni maturi.

Edhe njerëzit shumë të mençur
mund të bëjnë gjëra pa kuptim
herë pas here. Nëse në një mo-
ment do të tregoheni më i çliruar
se zakonisht, nuk ka asgjë të
keqe. Thjesht do të çliroheni nga
energjia negative.

Me pak para shtesë në xhepi, do të
keni më shumë pranverë përpara. Para-
ja është gjithnjë e fuqishme, por tani
ajo mund të ndikojë në gjendjen
shpirtërore dhe jetën tuaj shumë më
thellësisht se sa mendoni.

Ju e dini se kripërat plotësojnë të ëmblat dhe
se gjalpi plotëson çokollatën, por është gjith-
ashtu e vërtetë se trishtimi plotëson lumtur-
inë. Pra, nëse nuk keni përjetuar shumë gë-
zim kohët e fundit, ngushëllohuni me faktin se
kjo periudhë blu do të përfundojë së shpejti.

A keni parë një nga ato ëndrra në të cilat edhe
pse përpiqeni të largoheni me vrap, nuk lëvizni
dot as gishtin e vogël? Nuk është e qartë se
çfarë e pengon progresin tuaj, por identifikimi i
këtyre pengesave do ju ndihmojë që të vini në
zbatim taktika të reja.

Mundohuni të kaloni më shumë kohë
argëtuese me miqtë dhe familjen
tuaj. Nuk do të jetë e vështirë të
gjesh sot dashurinë tënde. Me pak
talent do të arrini të zgjoni interesin
e një personi.

Fjalët tuaja do të kenë më shumë fuqi
sesa zakonisht sot prandaj duhet të
mendoheni shumë para se të flisni.
Luani në mënyrë të sigurt dhe nëse
nuk mund të thuash diçka të mirë, mos
flisni fare.
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Nga Besar Likmeta *
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... prokurores Antoneta Sevdari
dhe të shkarkojë nga detyra
anëtaren Këshillit të Lartë të
Prokurorisë për pamjaftueshmëri
në deklarimin e pasurisë dhe cen-
im të besimit të publikut te drejtë-
sia.

Vendimi i shumicës së trupës
gjykuese për shkarkimin e Sev-
darit mbështetet në argumentin se
subjekti ka bërë deklarim të pam-
jaftueshëm pasurie, duke mospar-
aqitur dokumente për pagimin e
taksave nga bashkëshorti i
prokurores, për punën e tij si emi-
grant në Greqi dhe Arabinë Sau-
dite.

Kryesuesi i trupës gjyqësore,
Luan Daci, tha gjatë leximit të ven-
dimit të shkurtuar se ndërsa ishin
rrëzuar disa nga kërkesat e komi-
sionerit Dariel Sina, një pjesë e pre-
tendimeve të tij ishin gjetur të ba-
zuara. Kolegji arsyetoi se "sa u
takon të ardhurave me burim emi-
gracionin, subjekti i rivlerësimit
nuk arriti të shpjegojë bindshëm
vlerën e saktë të këtyre të
ardhurave dhe të provojë ligjsh-
mërinë e tyre".

Kolegji po ashtu arsyetoi ndry-
she nga KPK, edhe sa i përket kri-
terit të aftësive profesionale. Duke
u bazuar kryesisht në një çështje
të vetme, të cilën Sevdari kishte
dështuar ta apelonte, Kolegji arsy-
etoi se megjithëse ajo mund të kish-
te pasur arsye objektive për pam-
undësinë e apelimit, ajo duhet të
kishte bërë përpjekje që çështja të
apelohej prej kolegëve.

Teksa u ula të shkruaja këto
pak rreshta, në 'inbox' më erdhi një
reagim nga një gjyqtare e Apelit, e
cila shprehte dëshpërimin dhe tr-
ishtimin e komunitetit të juristëve
ndaj vendimit të Kolegjit.

"Sot, komuniteti i gjyqtarëve
dhe prokurorëve që e njohin An-
tonetën, u shokuan e mbetën pa
fjalë. Është kaq e vështirë të bësh
drejtësi në këto kohë, kur vetingu
nuk po bind në vendimmarrjen e
saj. Mendoni, sa individë ka hetu-

ar prokuroja dhe i ka dërguar
para drejtësisë (dhe disa prej tyre
kanë qenë njerëz me përkrahje jo
të vogël politike). Imagjinoni që
befas, këtij funksionari të nder-
shëm dhe të përkushtuar, i thuhet
të shkojë në punën e vet, sepse mi-
noi besimin e publikut te drejtë-
sia! Në fakt, i vetmi besim që ajo
minoi gjatë kohës që punoi ishte
ndikimi i politikës dhe njerëzve të
fuqishëm për ndërhyrje te drejtë-
sia. Këta të fundit triumfuan dhe i
imagjinoj tek qeshin me qesëndi
nga vendimi që u mor", shkruante
gjyqtarja.

Nuk kam pasur mundësi të nji-
hem me zonjën Sevdari, por si
gazetar kam njohur dhe raportu-
ar mbi punën e saj si prokurore në
Prokurorinë e Tiranës, në mënyrë
të veçantë për procedimin e saj të
çështjes CEZ-DIA kundër biznes-
menit Kastriot Ismailaj - i dënuar
me 11 vjet burg për një nga rastet
më të rënda të mashtrimit dhe ko-
rrupsionit në Shqipërinë e tranzi-
cionit.

Anëtarët e Kolegjit mund të
kenë memorie të shkurtër, por
vetëm para pak vitesh, ky skan-
dal rrezikoi t'u kushtonte tak-
sapaguesve shqiptarë një faturë ar-
bitrazhi prej 140 milionë eurosh.
Nuk ishte çështje e lehtë për t'u
hetuar, sepse përfshinte jo vetëm
interesa të mëdha financiare, krim-
inale, por edhe zyrtarë të lartë të
shtetit, që me shumë gjasë kishin

ndihmuar një sipërmarrje që zh-
vaste nëpërmjet dokumenteve fik-
tive miliona euro nga Korporata
Elektroenergjetike Shqiptare,
ndërkohë që kostoja e kësaj
vjedhjeje u faturohej konsuma-
torëve familjarë të energjisë elek-
trike.

Ishte hetimi i ndërmarrë nga
prokurorja Sevdari, me ndihmën
e studios ligjore ndërkombëtare të
kontraktuar nga shtetit shqiptar,
që provoi se kompania e ngritur
nga Kastriot Ismailaj për
mbledhjen e borxheve ishte një
ndërmarrje fiktive, e ndihmuar
nga administratorët e kompanisë
CEZ. Si rrjedhojë e këtyre gjetjeve
hetimore, Ismailaj dhe mbësh-
tetësit e tij shqiptarë edhe të huaj
dështuan në përpjekjen e tyre në
arbitrazh, ndërkohë që biznes-
menit iu sekuestruan miliona euro
në llogaritë e tij, për të cilat gjyka-
ta arriti në përfundimin se ishin
produkt i aktiviteteve të
paligjshme të pastrimit të parave
që shtriheshin në disa kontinente.

Akuza e ngritur nga Komision-
eri Publik, Dariel Sina dhe e mirat-
uar nga shumica e trupës së
Kolegjit, se prokurorja Sevdari ka
cenuar besimin e publikut për sh-
kak se bashkëshorti i saj ka
zgjedhur të sigurojë të ardhura
duke punuar emigrant në Greqi
dhe Arabinë Saudite dekada më
parë, një pjesë edhe para martese,
janë dritëshkurtra. Si mund të sig-

urojë një emigrant shqiptar në
Greqi që punëdhënësi t'i paguajë
taksat kur ai nuk ka as status lig-
jor, aq më pak t'i imponohet ndon-
jë kompanie në Arabinë Saudite -
një vend që është botërisht i njo-
hur për shkeljen e të drejtave të
njeriut.

Edhe përsa i përket profesion-
alizmit, Kolegji e var gjykimin e tij
pas një fije bari. Nga njëra anë pra-
non arsyet objektive për pam-
undësinë e apelimit dhe nga ana
tjetër i hedh poshtë duke thënë se
Sevdari duhet të kishte bërë për-
pjekje që çështja të apelohej prej
kolegëve - një qëndrim sa kon-
tradiktor po aq edhe cinik.

Vendimi i Kolegjit të Apelimit
për shkarkimin e Sevdarit nuk
është në frymën e ligjit të vetingut
dhe as në frymën e ndryshimeve
kushtetuese për reformën në
drejtësi, të cilat kishin për qëllim
të nxirrnin nga sistemi prokurorë
dhe gjyqtarë të korruptuar, që
kanë abuzuar me detyrën dhe
ligjin, dhe jo t'i kthente anëtarët e
Kolegjit të Apelimit në policë tati-
morë dhe taksidarë të rëndomtë.

Nuk duhet të jesh një jurist dhe
aq më pak anëtar i Kolegjit për të
kuptuar se vendimi për sh-
karkimin e Sevdarit është jo vetëm
i padrejtë, por mbase edhe i
paligjshëm. Është i padrejtë ndaj
prokurores dhe të singjashmëve të
saj në sistem, të cilëve puna e nder-
shme dhe e ligjshme u cilësohet si
një cen që cenon besimin e pub-
likut te drejtësia. Është i padrejtë
gjithashtu ndaj taksapaguesve
shqiptarë, të cilët u deleguan or-
ganeve të vetingut vullnetin për të
pastruar sistemin nga korrupsio-
ni dhe rikthyer besimin e publikut
te drejtësia.

Fatkeqësisht, ky vendim i
Kolegjit të Apelimit vetëm sa e thel-
lon hendekun e mosbesimit midis
shqiptarëve dhe institucioneve të
tyre kushtetuese.

* R* R* R* R* Reeeeeporporporporporterterterterter.al.al.al.al.al

sfidat që i dilnin gjatë rrugës
dhe përpunonte ide të qarta

e të qëndrueshme, jo vetëm për t'i shër-
byer aktualitetit, por edhe perspek-
tivës.

Krahas përkushtimit dhe kompe-
tencës profesionale si drejtues sh-
kolle, Sabahu ishte intuitiv për t'u
bërë parapritë problemeve shqetë-
suese që mund të ndodhnin. Ai
zotëronte aftësitë e nevojshme për
krijimin e marrëdhënieve të ngrohta
e miqësore me kolektivin e mësuesve
dhe të nxënësve, me komunitetin e
prindërve, me drejtuesit e pushtetit
vendor dhe me organet eprore të ar-
simit. Këto cilësi dhe virtyte i shërbe-
nin si forca lëvizëse për të realizuar
pritshmëritë në tërë veprimtarinë
drejtuese dhe pedagogjike të shkollës.

Sabah Sinani ishte një specialist
vullnetmirë, i kultivuar dhe i papër-
tuar në Kabinetin Pedagogjik të rre-
thit. Kishte kërkesa rigoroze ndaj
vetes për të ndjekur dhe përvetësuar
avancimet metodike e shkencore, psi-
ko-pedagogjike dhe përvojat më të
përparuara në shkallë vendi. Dhe këto
s'i mbante si stoli për vete. Ai i për-
punonte në kushtet konkrete të arsimit
në rrethin tonë dhe ua transmetonte
mësuesve në të gjitha veprimtaritë
trajnuese, metodiko-shkencore në
bazë rrethi, zonash metodike e deri

me grupe të vogla mësuesish e më-
sues të veçantë.

Pasioni, njëherazi edhe shqetësi-
mi i tij i përhershëm ishte puna me
librin dhe bibliotekat e shkollave.
Është meritë e këmbënguljes dhe e
punës së tij që, jo vetëm të pasuro-
heshin, por edhe të sistemoheshin,
inventarizoheshin e skedoheshin
pothuajse të gjitha bibliotekat e sh-
kollave të mesme e 8-vjeçare nga vitet
1985-1990. Sabahu ishte vetë i pasion-
uar me librin dhe përpiqej në çdo rast
që i jepej mundësia t'i motivonte
mësuesit për kultivimin te nxënësit
pasionin e leximit dhe të studimit të

vazhdueshëm.
Unë, autori i këtyre radhëve, kam

pasur fatin, jo vetëm kur isha inspek-
tor arsimi, por edhe në vitet e tjera,
të bashkëpunonim dhe të koordi-
nonim veprimtaritë metodike, vëzh-
guese, kontrolluese, trajnuese dhe
ndihmuese në shkallë rrethi, në zona
e shkolla të ndryshme, si edhe në disa
veprimtari kombëtare.

Në këto veprimtari ai e shihte vet-
en si një partner aktiv e bash-
këpunues me çdo mësues për të arri-
tur më të mirën e mundshme. Mbi të
gjitha, tek ai spikaste dashamirësia
dhe takti i komunikimit, duke u zh-
veshur plotësisht nga hija imponuese
e specialistit apo e eprorit. Ai ishte
një model para nxënësve, prindërve
dhe instancave eprore të arsimit.

Krahas vlerave të mësipër me,
spikat puna voluminoze dhe sistema-
tike gjatë aksionit kombëtar për hu-
lumtimin dhe grumbullimin e fjalës
së rrallë. Me mijëra skeda me fjalë
dialektore, të sjella nga mësuesit e të
gjitha shkollave të rrethit, janë bal-
lafaquar me Fjalorin e Shqipes së
Sotme, janë seleksionuar, sistemuar
e shpjeguar me kritere rigoroze sh-
kencore dhe i janë dërguar Institutit
të Gjuhësisë dhe të Letërsisë.

Për këtë punë, sa voluminoze dhe
shkencore, Sabah Sinani është vlerë-
suar së tepërmi nga sektori i le-


ksikografisë pranë këtij Instituti; dhe
ne si rreth kemi dalë faqebardhë në
këtë aksion, falë punës profesionale
të tij.

Publicistika ishte një pasion tjetër
i tij. Ai që student ka qenë vazhdi-
misht prezent në disa nga organet më
në zë të shtypit, por gazeta "Mësuesi"
ka qenë "shtëpia" e tij e dytë. Falë
dëshirës, vullnetit të tij të mirë, pr-
irjes për t'u kapur nga e mira dhe ar-
ritjet por pa lënë në heshtje
shqetësimet dhe problemet, Sabahu
ishte një zë kumbues i vazhdueshëm
për arritjet e arsimit e të kulturës në
rrethin e Pukës.

Në punën e tij 23-vjeçare peda-
gogjike, hulumtuese dhe studimore,
spikat edhe puna për historikun e
arsimit në këtë rreth. E ai vetë është
një vlerë e shtuar dhe mjaft e rëndë-
sishme në tërë këtë rrugë më se 100-
vjeçare, sa fisnike e të vështirë.

Kontributi i tij ka lënë gjurmë në
zhvillimet sasiore e cilësore të arsim-
it.

...Dhe dhënia e emrit të tij Shkollës
së Mesme të Përgjithshme të qytetit
të Pukës është një regjistër memorial
që flet shumë për përgjegjshmëri in-
telektuale të bashkësisë së mësuesve
dhe arsimdashësve pukjanë. Ky
vlerësim na bën të ndjehemi krenarë
për Sabah Sinanin e figura të tilla të
spikatura të arsimit në Pukë.
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REAGIMI

Policia: Nuk jemi ne përgjegjësit
për organizimin e garës sportive!

Presidenti i Shoqatës së Arbitrave, Tahir Kastrati, deklaron se po mendojnë të pezullojnë aktivitetin

Shulku: Duam policinë në stadiume,
rastet e dhunës janë anashkaluar

Sekretari i FSHF-së akuzon uniformat blu në rastet e incidenteve

ZHVILLIMET

Lamtumirë "San
Siro", Milani dhe
Interi do e shembin
për një stadium
modern
Një nga impiantet his

torikë dhe ikonë e fut-
bollit botëror, "San Siro", do
të pushojë së ekzistuari
shumë shpejt. Milani dhe
Interi kanë rënë dakord që
të ndërtojë një impiant të
ri dhe të rrafshojnë sta-
diumin klasik. Sipas asaj që
raporton "La Repubblica",
dy ekipet e Milanos do të
ndërtojnë një impiant mod-
ern aty ku aktualisht ësh-
të parkingu i "San Siros".
Stadiumi i ri do të jetë 60
mijë vendesh, 25 mijë më
pak sesa "San Siro". Projekti
i ri do të kushtojë 600 mil-
ionë euro dhe Milani dhe
Interi do të kërkojë që një
thelë të madhe të kësaj
shume ta nxjerrin nga
emri i stadiumit, që do të
sjellë minimalisht 25 mil-
ionë euro në vit.

Policia e Shtetit ka re
aguar dhe shpreh

keqardhjen për reagimin
e fortë të federatës dhe
për gjuhën e akuzave, që
sipas tyre po përpiqet që
të shkarkojë përgjegjësitë
te Policia e Shtetit. Poli-
cia thekson se është
vetëm  njëra nga aktorët
dhe jo institucioni
përgjegjës për organiz-
imin, menaxhimin dhe

'Nga 61 terrene sportive,
vetëm në 2 stadiume, "El-
basan Arena", Elbasan dhe
"Loro Boriçi", Shkodër përm-
bushin kushtet e sigurisë
për të zhvilluar aktivitete
sportive'. Në fund, policia i
kujton FSHF-së se më i

rëndë është fakti, se në disa
raste shkaktarë të incident-
eve që degjeneruan në
dhunë, janë vetë organiza-
torët e ndeshjeve, siç ishte
rasti i ndeshjes Kamza-Laçi
e zhvilluar 3 mars 2019, ku
u arrestuan edhe 4 pjesëtarë

mbarëvajtjen e eventeve
sportive. Gjithashtu, policia
i kujton FSHF-së se vetëm

brenda 2 muajve të vitit
2019, janë dërguar 24 shkre-
sa drejtuar Klubeve të Fut-
bollit, Bashkive dhe FSHF-së
për dijeni, mbi problema-
tikat për zgjidhje dhe mos
marrjen përsipër të garan-
timit të sigurisë në ndeshjet
e futbollit, pasi nuk plotëso-
nin kushtet dhe kriteret lig-
jore. Policia e Shtetit bën
edhe një konstatim të rëndë.

të stafit organizator të
takimit. Në ndeshjen e
djeshme Kamza-Laçi u
dhunua arbitri  Eldorian
Hamiti për shkak se akor-
doi një penallti në fund të
ndeshjes për miqtë. Gjith-
ashtu, policia ka treguar
dhe korrespondencën që
ka pasur në lidhje me zba-
timin e Ligjit të Sportit,
duke çmontuar kështu pre-
tendimet e federatës.

Dhuna e shfaqur në
stadiumin e Ka
mzës, ku u sulmua

arbitri Eldorian Hamiti
është dënuar ashpër nga
FSHF. Nëpërmjet një kon-
ference për shtyp, Sekre-
tari i Përgjithshëm, Ilir
Shulku ka folur për medi-
at duke e vënë të gjithë fa-
jin te policia e rendit që
nuk është e pranishme në
stadium dhe ka kërkuar
rikthimin e forcave të ren-
dit. "FSHF dënon dhunën
ndaj Hamiti dhe të gjithë
aktorët.  Kërkojmë ndë-
rhyrje nga policia dhe të
ruajnë rendin dhe qetësinë
publike. Kërkojmë nga klu-
bet që të merren masa për
të mirën e ndeshjeve.
Kërkojmë të zbatohen të
gjitha ligjet për dënimet
më të rëndë. Duke u gjetur
në këtë situatë, shohim me
shqetësim praninë e poli-
cisë në stadium, pasi iu
kemi dërguar shkresa zyr-
tare dhe nuk i kanë marrë
përsipër.  Në ndeshjen
Skënderbeu-Partizani, pas
incidenteve që kishim,
kërkuam ndërhyrje të pol-
icisë dhe kishte rezultat 0-
0. Në ndeshjen Kukësi-Ti-
rana janë identifikuar të
gjithë autorët dhe nuk ka
masa. Ka pamje të qarta në
ndeshjen Partizani-Fla-
murtari dhe nuk janë mar-
rë masa. Mediat e kanë
mbështetur këtë. Biznes-
menët po mbajnë gjallë fu-
tbollin me shpenzimet e
tyre, por policia private
shton barrën financiare.
Në ndeshjen e fundit u bë
një 'show' nga policia ku
tifozët hynë në fushë duke
takuar futbollistët. Media
dhe opinioni publik ka py-
etje: A është interesuar
shteti shqiptar dhe policia
që porti më i dashur të
vazhdojë pasi deri më tani
duket e vështirë shumë.
Jemi në mes të kampi-
onatit dhe imagjino çfarë
mund të bëhet në fund.
Mund të shkohet në ndër-
prerje të kampionatit dhe
shpresojmë që situata të
mos agravohet. Nëse ligji
aplikohet në mënyrë sele-
ktive, nuk është ligj. Do të
shikohet në mënyrë serioze
nëse do të ketë reagim. E
them që të shoh reagimin

e policisë dhe të marrë
përgjegjësitë e tyre. Ruajt-
ja e rendit në vende pub-
like është detyrë e policisë

së rendit thuhet në ligj por
nëse ka interpretime të
tjera nuk kemi faj",-tha
Shulku.

KASTRATI: DO
PEZULLOJMË
AKTIVITETIN

Në lidhje me dhunën e
shfaqur në stadiumin e
Kamzës,  ku arbitri  El-
dorian Hamiti u sulmua
nga tifozët e Kamzës, ka
reaguar vetë presidenti i
Shoqatës së Arbitrave, Ta-
hir Kastrati, i cili shprehet
se është një moment i
vështirë në futbollin sh-
qiptar. Ai ka paralajmëru-
ar se do të ketë masa të
rrepta dhe shton se sot do
të ketë një mbledhje të
Komitetit Ekzekutiv të Ar-
bitrave dhe, nëse nuk rik-
thehet policia, mendohet
edhe pezullimi i kampi-
onatit. "Është moment i
vështirë në futbollin sh-
qiptar pasi ka qenë ngjarje
e rëndë që godet çdo njeri
kur sheh pamje të tilla. Në
fushat më të rënda të jetës

nuk ka incidente të tilla. Jeta
e gjyqtarëve është në rrezik
dhe asgjë nuk mund të vëmë
para jetës. Duke marrë shkas
nga kjo ngjarje, ne si Shoqatë
bëjmë deklarimet tona. Kjo
dhunë që po përsëritet vjen
si rrjedhojë e veprimeve dhe
mos veprimeve të policisë së
Shqipërisë. Pika A e nenit 51
thotë se policia e shtetit e ka
këtë detyrë nga administra-
torët e klubeve dhe policia
private, por këta të fundit
nuk e kryejnë dot. Atëherë,
erdhëm në kontradiktë pasi
përderisa policia e shtetit ka
detyrë të ruajë qetësinë pub-
like, nuk mund t'ia lërë
dikujt tjetër. Do të mblidhet
komiteti ekzekutiv i arbitrave
dhe mund të marrë masa ek-
streme deri në pezullim ak-
tiviteti nëse nuk merren
masa për ngjarje të tilla që
janë të turpshme",-tha Kast-
rati.

Jeton Selimi

DËNIMI

Trukoi ndeshje, federata greke
rrëzon OFI-in nga kategoria

Trukuan një ndeshje dy
vjet më parë, Federata

Greke e Futbollit ndëshkon
rëndë OFI-in e Kretës, klubin
ishullor që pati mposhtur 6-0
Agianakosin, ndërsa Komisio-
ni i Etikës në federatën helene
i gjykoi të dyja klubet fajtore
për fiksim rezultati. Kështu
OFI-i, skuadër që militon në
superligë, sezonin e ardhshëm
do ta nisë nga liga e dytë me -6
pikë në klasifikim, ndërsa Agianakosi, skuadër që mili-
ton në ligën e dytë, sezonin e ri do ta nisë nga liga e tretë
me -6 pikë. Të dyja klubet u gjobitën me nga 300 mijë
euro, ndërsa tre futbollistë janë përjashtuar me nga dh-
jetë vjet secili për përfshirje direkte në trukim. Në fut-
bollin shqiptar ndodhin shpesh rezultate të tilla qeshar-
ake, por Federata Shqiptare e Futbollit dhe Komisioni i
Etikës thjesht kalojnë radhën.

ARGJENTINASI

Solari: Më shumë
duan stolin e Real
Madridit se Julia
Roberts
Santiago Solari nuk do të

jetë më trajneri i Realit
të Madridit! Argjentinasi
do ta udhëheqë skuadrën
deri në fund të sezonit dhe
më pas aventura e tij me
stolin e "Los Blancos" do
të jetë një çështje e mbyl-
lur. Dje, trajneri i Real
Madridit në një konfer-
encë për shtyp ka thënë
se stoli i madrilenëve ka
më shumë kandidatë sesa
Julia Roberts. Ndaj, për
verën që po vjen emrat që
qarkullojnë si trajneri i
ardhshëm janë të shumtë.
Zhoze Murinjo u vetëpro-
pozua për të marrë
drejtimin e Realit, ndërsa
Florentino Perez ende
nuk e ka ndarë mendjen
për trajnerin e ri. Në luftë
me portugezin është dhe
Mauricio Poketino, Masi-
miliano Alegri dhe Anton-
iko Konte.

SHQIPTARI I PANIONIOSIT

Tradhtia e radhës, Durmishaj
i ka dhënë "po" Greqisë

Është një nga lojtarët më në formë të kampionatit
grek. Sulmuesi Fiorin Durmishaj po shkëlqen me

fanellën e Panioniosit dhe sipas trajnerit të përfaqë-
sueses helene, Angelos Anastasiadis, Durmishaj i ka
thënë po propozimit të tij për të luajtur me uniformën
bardheblu të vendit fqinj. "Shpesh herë kam qenë në
stadium për ndeshjet e Panioniosit dhe asgjë nuk mund
të bëhet pa dëshirën e lojtarit. Kam folur personalisht
me futbollin para pak ditësh dhe i kam thënë se jemi të
interesuar që ta marrin te Greqia. Megjithëse ka luaj-
tur me Shpresat e Shqipërisë më parë, ai më tha se ka
dëshirë që të luajë me fanellën e Greqisë. Ne kemi ni-
sur procedurat pasi ai është shumë pozitiv dhe
shpresojmë që të kemi një fund të lumtur. Në këtë mes,
problemi nuk është Durmishaj, por problem jemi ne
vetë", ka thënë trajneri i Greqisë. Durmishaj më herët
është aktivizuar me Kombëtaren kuqezi të 21-vjeçarëve
dhe shpërthimi i tij në këtë sezon ka zgjuar interesin e
Greqisë, që kërkon t'i grabisë Shqipërisë një tjetër lojtar
cilësor.
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- Është e dhimbshme për ti thënë
"lamtumirë" një personi që nuk do
të të braktiste kurrë ... por më e
dhimbshme është ti kërkosh një
personi  të qëndrojë duke e ditur
se një ditë do të të braktisë!!!

- Nëse nuk shikoni atje ku ju doni
të shkoni, atëherë, do të shkoni
atje ku ju shikoni.

- Duke thurur ëndërra për jetën,
kam harruar të jetoj.

- Nuk është dështim nëse nuk
arrini atë që ju synoni. Dështim
është nëse ju nuk e provoni
përsëri.

- E fillon duke harruar të duash të
tjerët, dhe përfundon duke mos
gjetur më asgjë tek vetja jote që
të jetë e denjë për t'u dashur.
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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. Ndan kapitujt
8. Emri i Gonçarov.
12. Eshtë e hollë dhe therëse.
13. Inicialet e Stone regjisor.
14. Eshtë edhe ajo mistral.
15. Kryeqyteti i Marokut.
16. Ki Moon në OKB.
18. Eshtë lloj papagalli.
19. Një pjesë e amerikanëve.
20. Gjysmë tandem.
21. Hapet me trapano.
23. Një sigël maunesh.
24. Ishte djali i Odiseut.
26. Eshtë sherr në shtyp.
27. Artikull spanjol.
29. Eshtë zog i verdhë.
30. Mund të jetë kuzhine.
31. Inicialet e Lattuada regjisor.
33. Eshtë shtet i papës.
35. Mbeten në fund.
36. Pesci aktor.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

HORIZONTAL
1. Janë llogari.
8. Kufizojnë një trup.
10. Janë nocionet e para.
13. Janë vendet si Katari.
14. Shkruajnë nga e djathta në të majtë.
16. Një pije... dardhe.
17. Janë me marka në armatura.
19. Artikull spanjol.
20. Një pjesë e sadistëve.
22. Janë shemra.
25. Mund të jenë informacioni.
27. Fillojnë javën.
28. Janë gratë në Marrakesh.
30. Janë dhoma.
32. Një Ardian guvernator i Bankës.
33. Demek s'ka kufij.
35. Janë centralet si Chernobyl.
38. Mbyllin një dyqan.
40. Një impiant hi-fi.
42. Rolet pa re.
44. Një pjesë e parlamentit.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

38. Unë dhe ti.
39. Jepet për hartim.
41. Kërkohet nga poeti.
43. Rastisin në krye.
44. Eshtë edhe ai i Kuq.
46. I dha fillin Tezeut.
48. Në krye të armatës.
49. I vetmi në orar.
51. Eshtë ai që premton të bëhet as.
52. Leblanc që krijoi Arsene Lupin.

VERTIKAL

1. Një bukanier.
2. Mosketieri jezuit.
3. Janë zënë në lustë të tillë.
4. Pak analogji.
5. Gishti pa shi
6. Në radhë të parë.
7. Tiriac që qe tenist.
9. Tregohet nga busulla.

10. Kaçaturian kompozitor.
11. Fillojnë natën.
16. Vallëzon me tutu.
17. Janë ata që nuk kanë shumë gjak.
18. Mund të jenë kursimi.
20. Janë katër në violinë.
21. Janë vendet e pazëna.
22. Në mes të Edgar dhe Poe.
24. Janë ato që na përkasin.
25. Këngëtare italiane.
26. Një pjesë e pavijonit.
27. Braktisi Didonën.
28. Mune të jenë lubrifikantë.
32. Lumë në Francë.
34. Kush është... do të pijë.
37. Nolde piktor.
40. Parashtesë zvogëluese.
42. Zanore arabe.
43. Rastet pa set.
44. Pak dramatike.
45. Maket pa kufij.
47. Inicialet e Nolte aktor.
48. Inicialet e Moravia-s.
50. Kështu përfundin një polic.

PË
RG

JI
GJ

ET
 E

 F
JA

LË
KR

YQ
EV

E 
TË

 N
UM

RI
T 

TË
 K

AL
UA

R

- Ju qeshni me mua sepse unë jam ndryshe. Unë
qesh me të gjithë ju që jeni të njëjtë.

- Atje ku hapet një shkollë, mbyllet një burg.

- Momente të këqija të jetës ekzistojnë për të na
bërë të vlerësojmë më shumë momentet e mira
 Nëse nuk je lënduar, nuk mund të thuash se ke
jetuar.

- Më mirë i çmendur me të gjithë, se sa i matur dhe
vetëm.

- Ai që dëshiron të jetë vazhdimisht i lumtur, duhet të
ndryshojë shpesh.

- Të jesh i këndshëm dhe i sjellshëm me të gjithë, por,
të miqësohesh me të zgjedhurit.

46. Kufizojnë një send.
47. De Filippi e Amici.
49. Pagëzoi Shën Palin.
52. Ushtrohet një me trysni.
54. Victorien dramaturg.
55. Eshtë edhe ai i Zi.
56. Fillojnë tatëpjetën.

VERTIKAL
1. Hunt aktore.
2. Nolde piktor
3. Gjysmw siklet.
4. Marsi në Areopag.
5. Janë antena satelitore.
6. Rrihet në fund.
7. Pak tebaizëm.
8. Janë taksat.
9. Një test.
10. Ferrara regjisor.
11. Eshtë luftë.
12. Kufizojnë citatet.
15. Një lëndë e organizmit.

18. Quheshin edhe Eumenide.
21. Ai i bardhë është quajtur David Bowie.
23. Eshtë si baba.
24. Julia i Familja Addmas.
26. Jules shkrimtar.
28. Mafia pa zë.
29. Role pa zë.
31. Eshtë zbukurim në skenë.
33. Inicialet e Morricone-s.
34. Irene aktore.
36. Kufij në Oslo.
37. George shkrimtare.
39. U shkrua nga Emile Zola.
41. U shit për një pjatë thjerza.
43. Film shqiptar.
45. Me të nxjerrin trarë.
47. Bega komik.
48. Eshtë yll i skuadrës.
50. Fillojnë ndeshjen.
51. Satelit i Uranit.
52. Inicialet e Dukas kompozitor.
53. Mbarojnë fare.
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