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Opinioni

i

Ditës

N

dërsa na ndan një javë nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare
të 25 qershorit, prej nga ku dalin ligjvënësit tonë për 4 vjet, është më vend të
kemi parasysh...
Vijon në faqen 20

Nga DOM ARTUR JAKU

Të mos na shkelë me
thundrën e vet “liria”!

Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)

Opinioni

N

i

Ditës

Nga SHABAN MURATI

ëse dikush në çdo cep të Europës
do të kishte guxuar të ngrinte
memorial apo të bënte ceremoni
shtetërore lavdërimi për ushtarët
nazistë, do të kishte...
Vijon në faqen 21

Serbia e do një reagim nga
BE, Tirana dhe Prishtina

SHQIPTARI 53-VJEÇAR U ARRESTUA PAS HETIMEVE QE NISEN NGA DEA DHE GREKET

I dhunuari Blerim Çela, koordinator i LSI-së

Kryetarja e LSI, Pukë: Më tha “do të të pushkatoj”

Dhunohen tre
përfaqësues të
LSI, Meta: Duroni
edhe 7 ditë

RRJETI BALLKANIK I DROGES,
ZBULOHET EMRI I BIZNESMENIT
Mediat greke: Arian Senaj ishte truri i organizatës dhe një nga
njerëzit më të pasur në Shqipëri. Detajet e operacionit e dëshmitë
KOMENT

Dhuna ndaj
grave, forma më e
shëmtuar e dhunës
Nga MONIKA KRYEMADHI
Në faqen 20

KAPET AUTORI

Plagosja në
Babrru, si nisi
sherri mes
dy të rinjve

Luan Rama: Të shkarkohet Haki Çako. Drejtori i
Përgjithshëm i Policisë, letër drejtuesve në rrethe
Nga DARINA TANUSHI

Në faqen 6

L

ëvizja Socialiste për Integrim denoncoi dje, disa incidente që u kanë ndodhur aktivistëve të saj në Shkodër
e Fushë-Krujë. Ish-kryetari i LSI-së, presidenti i zgjedhur
Ilir Meta vizitoi personalisht dje...

INTERVISTA

Rrëfehet “Miss
Doktoreshë Blerta Gjoni: Sëmundjet e lëkurës që përkeqësohen nga dielli Shqipëria 2017”:
Kurora që ndryshoi
jetën time
Në faqen 3

DOSSIER

(Në foto) Departamenti Amerikan i Shtetit. Biznesmeni grek Sakis Karatzounis

Në faqen 7

“Parandalimi i osteoporozës, masat që duhet të merrni”

Lumturi Mërkuri: 30 për qind e grave preken nga kjo sëmundje

Në faqen 12

EMRAT E NDRYSHIMET

për osteoLetra e gazetarit Ndërgjegjësimi
porozën duhet të ﬁllojë
që në moshë të re, me qëllim
për Enverin: Si më që të ndërmerren masa për ta
parandaluar atë”. Deklarata
nga mjekja dhe specialpropozuan në Spaç vjen
istja e shëndetit publik, Lumturi Mërkuri, e cila përmes
për spiun birucash kësaj interviste, dhënë për

“Gazeta Shqiptare”, shpjegon
gjithçka rreth sëmundjes së
kockave si dhe masat kryesore që duhen ndërmarrë
për parandalimin e saj. Doktoreshë, çfarë është osteoporoza? Osteoporoza ose
kocka poroze, është një sëmundje gjatë së cilës...

ATP, statusi i
secilës pronë në
Durrës, Shijak,
Krujë dhe Vorë

suplementin ‘Life Pages’ të

Suplement

Në faqet 10-11

Në faqet 8-9
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FUSHATA ZGJEDHORE
INCIDENTET
Gazmend Bardhi: Masa disiplinore për të gjithë ata që kanë kryer shkelje

Hipotekat, kryeministri akuzon LSI,
Ministria e Drejtësisë nis hetimin
LSI: 80% të hipotekave i kontrollojnë njerëzit e PS
MINISTRI
"Ministri Bardhi i
bën thirrje çdo
subjekti politik të
ndalë përdorimin
e çështjeve që
përfshihen brenda
fushës së
veprimtarisë së
Ministrisë së
Drejtësisë, për
qëllime politike
apo elektorale."

M

inistri teknik i
Drejtësisë,
Gazmend Bardhi
njoftoi dje, se kanë nisur hetimet për deklaratat e
kryeministrit Edi Rama nga
Vora se "nga 144 mijë legalizime, sot janë 40 mijë familje që i kanë letrat në duar
dhe nuk i regjistrojnë dot në
Hipotekë.
Kjo,
sepse
Hipotekën e ka një parti
tjetër. Çfarë u kërkon partia
këtyre 40 mijë njerëzve? Pse
nuk ua nxjerr hipotekën?
Sepse ka zgjedhje, do lekë,
edhe ka lloj-lloj pazaresh.
Bën kaq lekë, duhen kaq
vota", - tha Rama, duke
nënkuptuar drejtimin e
hipotekave nga LSI-ja.
Për mes një deklarate të
shpërndarë për mediat, Ministria e Drejtësisë njofton se
ka nisur hetimin mbi këtë
çështje, ndërsa siguron banorët e Bashkisë Vorë se nëse
konstatohen shkelje do të
merren masa të menjëhershme. Ministri i Drejtësisë
ka urdhëruar kryerjen e një
hetimi administrativ dhe
siguron qytetarët se kërkesat e tyre për pajisjen me
certifikatë pronësie do të
trajtohen sipas ligjit.
Gazmend Bardhi gjithashtu
u bën thirrje subjekteve politike të ndalin përdorimin e
çështjeve që përfshihen
brenda fushës së veprimtarisë së Ministrisë së
Drejtësisë, për qëllime politike apo elektorale. "Ministri i Drejtësisë, z. Gazmend
Bardhi është njohur sot me
deklarimin publik të kryetarit të Partisë Socialiste z.
Edi Rama, dhe nënkryetarit
të Lëvizjes Socialiste për Integrim, z. Luan Rama, sipas
të cilëve për motive politike
apo shkaqe të tjera të
paligjshme, po pengohen
qytetarët të pajisjen me certifikata pronësie, pavarësisht se janë pajisur më parë
me certifikatën e legalizimit të pasurisë së tyre. Ministri i Drejtësisë mori kontakt
të menjëhershëm me strukturat përgjegjëse në Zyrën
Vendore të Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme Ti-

Ministri teknik i Drejtësisë,
Gazmend Bardhi

LUAN RAMA
"Kryetari i Rilindjes e di shumë mirë, por që qëllimisht ua fsheh të vërtetën qytetarëve,
dhe që ka të bëjë me faktin që hipotekën në qarkun e Tiranës, që hipotekën në
Durrës, që hipotekën në Vlorë, në Elbasan dhe në 80% të qarqeve dhe të bashkive e
kanë pikërisht njerëzit e Rilindjes të emëruar prej tij", - tha dje, nënkryetari i LSI-së.

M

Kreu i Kuvendit, Ilir Meta ,
dje në spitalin e traumës

Mjekja
SHKARKIMI
Në fshatin Buzaisht, njësia administrative Velçan,
Pogradec, mjekja Sava Mokreri ka shkarkuar
infermierin e këtij fshati, Dorjan Capo. Arsyeja e
shkarkimit, në shkresën e shkëputjes së
marrëdhënies së punës, është për shkelje
disiplinore dhe etike. Sipas "Express", mjekja është
aktiviste e PS-së në këtë zonë.

Zgjedhjet, inspektim në doganën e Kapshticës, Goricës e Qafë-Thanës

inistria e Financave
kërkoi dje, procedim disiplinor për 36
punonjës të administratës në Dogana e Tatime, pasi sipas saj nuk
kanë justifikuar mosprezencën në punë. Konstatimi i shkeljes u bë pas
inspektimeve nga Ministria e Financave, ku rezultoi mosprezencë në punë
e dhjetëra punonjësve në
Drejtoritë Rajonale të
Tatimeve në Durrës, Fier,
Gjirokastër, Korçë dhe
Vlorë. Po kështu, mosprezenca të pajustifikuara janë evidentuar
në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Drejtorinë e Përgjithshme të
Doganave, Drejtorinë e
Shërbimit për Tatimpaguesit në Tiranë, Laboratorin Doganor si dhe në
FAF sh.a. Në total janë 36
punonjës të administratës fiskale ndaj të
cilëve të nisë menjëherë

procedimi disiplinor i përshkallëzuar edhe nga institucionet e lartpërmendura për
shkak të thyerjes së urdhrit
të monitorimit dhe VKM-së

nr. 473, duke cenuar kështu
standardin zgjedhor dhe
mbajtjen larg të administratës nga keqpërdorimi
politik. Ministria e Finan-

cave u bën thirrje drejtuesve dhe punonjësve të
institucioneve në varësi
që të zbatojnë me korrektësi udhëzimet e VKM nr.
473, në të kundërt do të
përballen me përgjegjësi
ligjore. Ministria e Financave e drejtuar nga
Helga Vukaj, në vijim të
verifikimit të infor macioneve të përditësuara
nga terreni, njofton se
po inspekton në mënyrë
intensive degët doganore, Kapshticë, Goricë,
Tushemisht
dhe
Qafë-Thanë si dhe Drejtoritë Rajonale të Tatimeve dhe institucionet e
tjera të varësisë.

ranë mbi këtë çështje. Pavarësisht informacioneve paraprake, ministri i Drejtësisë,
për të bërë transparencë të
plotë mbi këtë çështje, ka
urdhëruar kryerjen e një

hetimi të plotë administrativ
mbi këtë problematikë. Ministria e Drejtësisë siguron të
gjithë banorët e Bashkisë
Vorë, se nëse konstatohet
shkelje nga punonjësit e

Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme,
do të merren masa të menjëhershme disiplinore për
secilin prej tyre", thuhet në
njoftim. "Gjithashtu, Minis-

tria e Drejtësisë siguron
qytetarët që kërkesat e tyre
për pajisje me certifikatë
pronësie do të trajtohen në
përputhje me ligjin, brenda
afateve të caktuara nga ligji.

Ministria e Financave, procedim për
36 punonjës, nuk justifikonin mungesat

Dogana e Qafë-Thanës

Ministri Bardhi i bën thirrje çdo subjekti politik të
ndalë përdorimin e çështjeve që përfshihen brenda
fushës së veprimtarisë së
Ministrisë së Drejtësisë, për
qëllime politike apo elektorale. Çdo subjekt politik që
ka informacion për pengime
artificiale që u bëhen qytetarëve për qëllime politike apo
shkaqe të paligjshme, të informojë menjëherë Ministrinë e Drejtësisë, duke garantuar veprimin tonë të
menjëhershëm për respektimin e ligjit", - vijon më tej,
deklaratën e tij, ministri
Bardhi. Po ashtu, ministri i
PD-së siguron se "është i
vendosur në zbatimin e ligjit
dhe do të veprojë me tolerancë zero për çdo tentativë
përdorimi të paligjshëm që i
bëhet veprimtarisë institucionale të Ministrisë së
Drejtësisë, nga subjekte
zgjedhore. Nga ana e tij,
nënkryetari i LSI-së, Luan
Rama deklaroi dje, se në 80%
të qarqeve legalizimet kontrollohen nga Edi Rama.
Luan Rama bëri përgjegjëse
PS-në për bllokimin e
hipotekave të pronësisë për
objektet e legalizuara nga
ALUIZNI. Ai tha se 80% e
hipotekave në qarqe kontrollohen nga njerëzit e
emëruar prej Ramës.
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Kryetarja e LSI në Pukë: I dërguari i kryeministrit më tha "do të të pushkatoj"

Incidentet, dhunohen 3 përfaqësues
të LSI, Meta: Duroni edhe 7 ditë
Vasili: Delinkuentët e Rilindjes. Qytetarë, mos i kurseni
Darina Tanushi

L

Reagimi
PAL DOÇI
I dërguari i PS-së në Pukë, Pal Doçi, i cilësoi të
pavërteta deklaratat dhe denoncimet e LSI-së. Në një
reagim të tij pas akuzave të ngritura nga kryetarja e
LSI-së në Pukë, Doçi u shpreh: "LSI-ja të mos e
tensionojë situatën me të pavërteta". Madje ai tha se
njerëzit nuk duhet të bien pre e provokimeve të LSIsë. "Nuk kemi debatuar me askënd", - tha dje, Doçi.

NGJARJA

Policia: Njëra nga zonjat pati
shenja të fikëti, u çua në spital

P

olicia ka dhënë versionin e saj ndryshe në lidhje
me incidentin e ndodhur me kryetaren e LSI-së
Pukë, Sajmira Laçi dhe të LRI-së, Romina Kuçi. Sipas
policisë, bëhet fjalë për gjendje
të fikëti të një prej vajzave që
ndodheshin në një automjet me
xhama të zinj. Makinë kjo sipas
policisë që ofronte lekë në këmbim të votës. "Ndërkohë, dy zonja që udhëtonin në automjet janë
prezantuar si anëtare të një subjekti politik dhe kandidate për
deputete. Pas prezantimit, janë
lejuar të vazhdonin lëvizjen. Por
dy shtetaset kanë dalë nga automjeti dhe njëra prej tyre ka shfaqur gjendje të fikëti.
Ajo është dërguar me automjet dhe personat me të cilin udhëtonte në Qendrën Shëndetësore Fushë-Arrëz
dhe është në gjendje të mirë shëndetësore", thuhet në
njoftimin e policisë. Për të sqaruar dhe dokumentuar
ngjarjen po kryhen të gjitha veprimet e nevojshme hetimore, duke bashkëpunuar me Task-Forcën e
Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Pukë.
STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

Dt 21.06.2017 ora 16:00 ‘ Përfundon Ankandi i Dytë për pasurinë:
- Banesë 2-katëshe me sip.ndërtimore për çdo kat 81 m2, mbi një Truall
me sip.81 m2, me adresë L.18 Rr.A.Goga, Durrës. Me çmim 44 576 Euro
Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE
“KREON”, me adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës,
Kontakt Cel 0682096575

ëvizja Socialiste për
Integrim denoncoi
dje, disa incidente që
u kanë ndodhur aktivistëve
të saj në Shkodër e FushëKrujë. Ish-kryetari i LSI-së,
presidenti i zgjedhur Ilir
Meta vizitoi personalisht dje
pasdite, në Spitalin e
Traumës, koordinatorin e
LSI-së Blerim Çela. I shoqëruar edhe nga nënkryetari i LSI-së Luan Rama, si
dhe zv.ministrja e Arsimit
Nora Malaj, e cila ka qenë
edhe dëshmitare e ngjarjes
dhe njëherësh e deleguar e
LSI-së për zonën. Koordinatori i LSI-së mësohet se është goditur me levë në kokë.
Këtë e dëshmoi edhe vetë
Nora Malaj, e cila i ka
treguar ngjarjen Metës.
Disa minuta pasi Çela u dërgua në spital, e ka vizituar
ish-kryetari i LSI-së, Ilir
Meta dhe nënkryetari i
kësaj partie, Luan Rama.
"Me qetësi do ta marrin
përgjigjen", - ka thënë Meta.
"Duroni edhe 7 ditë! Kjo
ndodh kur policia ka në
krye Haki Drogën", - ka deklaruar Ilir Meta. Në lidhje
me këto incidente ka reaguar edhe kryetari i LSI-së,
Petrit Vasili, i cili në një status në "FB" shkruan:
"Delinkuentët e Rilindjes së
zhytur në llumin e krimit
dhe të dhunës do ta marrin
ndëshkimin e merituar në 25
qershor. Qytetarë, mos i
kurseni!"

KËRCËNIMI

Po dje ka pasur edhe një
tjetër incident, me kryetaren e LSI-së për Pukën,
Sajmira Laçi dhe kryetaren
e LRI-së, Romina Kuçi. Sipas
pretendimit të dy zonjave,
ato janë dhunuar nga njerëz
të strukturave të PS-së. Sipas
të dhënave të LSI-së, ngjarja
ka ndodhur ndërsa një makine me aktivistë të LSI-së i
është prerë rruga nga një
makinë tjetër në kryqëzimin
që ndan rrugët për Fierzë
dhe Kukës dhe ku kandidatja për deputete e LSI-së, Sajmira Laçi dhe kryetarja e
LRI-së, Romina Kuçi janë
kërcënuar me jetë. Për shkak të tronditjes, Kuçi ka
pësuar gjendje të fikëti dhe
ka marrë ndihmë mjekësore
në spitalin e Fushë-Arrëzit.
LSI e qarkut Shkodër u bën
thirrje strukturave të Policisë së Shtetit, të garantojnë

I dhunuari Blerim Çela,
koordinatori i LSI-së

Kryetarja e LRI-së,
Romina Kuçi, dje në spital

Nënkryetari i LSI-së identifikon personat që shkaktuan dhunën

Luan Rama: Kryeministri të shkarkojë
Haki Çakon, ndryshe është bashkëfajtor
N

ënkryetari i LSI-së,
Luan Rama kërkoi dje
shkarkimin e Drejtorit të
Policisë së Shtetit, Haki
Çako, pas denoncimeve se
janë dhunuar simpatizantë
të LSI-së në Pukë dhe
Fushë-Krujë. Në një dalje
për mediat, Luan Rama tha
se banditë të Rilindjes kanë
dhunuar koordinatorin e
LSI-së në Fushë-Krujë dhe
dy gra në Pukë, konkretisht kryetaren e LSI-së dhe
atë të LRI-së në këtë qytet.
Pas incidenteve të ndodhura, nënkryetari i LSI-së
Rama tha se në incidentin
e Pukës janë përfshirë, Astrit Kuçi nënkryetari i Bashkisë Pukë, Pal Doçi koordinator i Rilindjes në Pukë, së
bashku me nipin e tij, dhe
Pëllumb Prenga, inxhinier
pyjesh në Bashkinë e
Fushë-Arrëzit. "Për këto
raste kemi informuar

strukturat përkatëse, organet e prokurorisë, policinë,
ministrin e Brendshëm, kemi
denoncuar targat e makinave me të cilat kanë lëvizur
këta persona, dhe presim reagimin ligjor të këtyre strukturave", - tha Rama. Sipas tij,
"nëse policët shkojnë për të
marrë vota, banditët kryejnë
akte dhune për të dhunuar
qytetarët që ushtrojnë të

drejtat kushtetuese. Këto
raste dëshmojnë edhe një
herë se sa e inkriminuar është një pjesë e strukturave të
Policisë së Shtetit. Prandaj
u kërkoj zyrtarisht, në emër
të LSI-së, ministrit të
Brendshëm dhe kryeministrit shkarkimin e menjëhershëm nga detyra për papërgjegjshmëri dhe për mosveprim kriminal të drejtorit
të përgjithshëm Haki Çako.
Shkarkimin e menjëhershëm të shefit të komisariatit në Pukë, shefin e komisariatit në Berat, drejtorin e
policisë së qarkut Berat, shefin e komisariatit në Lezhë
dhe shefin e komisariatit në
Fushë-Krujë. Në të kundërt,
mosveprimi në një rast të
tillë përballë këtyre fakteve
skandaloze është bashkëfajësi e funksionarëve të lartë,
përfshirë kryetarin e Rilindjes".

rendin dhe sigurinë për një
fushatë me standarde zgjedhore, duke theksuar se kjo
ngjarje e turpshme ku janë
kërcënuar dy gra nuk e demotivon partinë për të komunikuar me qytetarët. Vetë
kryetarja e LSI-së, Sajmira
Laçi bën fajtor të deleguarin
e kryeministrit, Pal Doçin.
"Nuk kanë ushtruar dhunë
fizike, por psikologjike, më
kanë kërcënuar me jetë. Pal
Doçi, i deleguari i kryeministrit, më ka thënë dy herë 'ty
do të të pushkatoj'; i kam
thënë 'pushka top t'u bëftë'",
- tha ajo në media. Ndërsa,

nga ana e tij, Doçi e ka mohuar një fakt të tillë. Për këtë
rast reagoi edhe Policia e Shtetit, e cila bën me dije se 2
gratë në automjet u prezantuan si kandidate për deputete, e pas prezantimit u
lejuan të largohen, ndërsa
drejtuesit të automjetit iu
kërkua letërnjoftimi.
Biseda e plotë e Metës në
Spitalin e Traumës me të plagosurin Blerim Çela dhe
dëshmia e Nora Malajt
Meta: Ku ta zunë pritën
ata rilindasit?
N o r a M a l a j : Te zyrat
tona. Do mblidhnim shtab-

in, ishte gjysmë ore para,
Blerimi po priste aty poshtë. Hyri një djalë i armatosur, mori levën i gjuajti me
levë, pastaj kur u çuan këta
të gjithë ai drejtoi armën.
Meta: Me armë, Policia e
Shtetit e Shqipërisë që
duam, Shqipëria e krimit.
Nora Malaj: Nga andej
pastaj i hipi makinës dhe
pastaj e sollëm në urgjencë
këtu. I thashë 'çfarë kërkon?',
'nuk të njoh' më tha.
Meta: Nor male, kjo do
ndodhë sa të kemi Hakiun e
drogës atje. Me qetësi do ta
marrin përgjigjen.
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FUSHATA ZGJEDHORE
MITINGJET
Kreu i PD-së, në Korçë e Peqin: Prioriteti im të rris ekonominë, jo të marr timonin

Lulzim Basha: Jo koalicion me
Ramën, se i ka mbetur mendja
"Republika e re do ushqejë fëmijët e shqiptarëve"

K

ryetari i PD-së, Lul
zim Basha ishte dje
me qytetarët e Korçës, në një bashkëbisedim
ku u shpjegoi konkretisht
planin e tij ekonomik, që do
sjellë më shumë para në
xhepat e shqiptarëve, do
rrisë konsumin, do rrisë prodhimin në vend, do hapë
vende të reja pune. Gjithashtu, u foli të rinjve për projektin e 10 mijë stazheve me
pagesë për të sapodiplomuarit më të mirë. "Ka një
dallgë të madhe shprese dhe
besimi te një Republikë e re
që po vjen, e cila ka prioritet
kryesor ekonominë tuaj,
motorin dhe jo timonin, që
është prioriteti im numër 1.
Me një plan konkret të besueshëm dhe të zbatueshëm
prej ditës së parë. Me uljen e
TVSH-së, me taksën e sheshtë 9%, me zerimin e dividentit, me taksën maksimale
1.5% të xhiros vjetore, përfshirë edhe ato lokale e qendrore për biznesin e vogël,
me pullën fiskale që njëherë
e mirë do t'i nxjerrë jashtë
taksidarët që i bien sot në
qafë biznesit të vogël dhe e
terrorizojnë atë. Klima pozitive e besimit do të ndezë
motorin e ekonomisë shqiptare. Komponentët e këtij
plani funksionojnë bashkë,
dhe i tillë edhe plani për
stazhet e punës. 10 mijë
stazhe pune në vit, të
paguara me 200 mijë lekë në
muaj për çdo të ri që aplikon
dhe fiton në bazë të meritës
dhe rezultatit në universitet", - u shpreh Basha. Kryetari i opozitës u shpreh se
ky plan funksionon në
Amerikë, në Gjermani, dhe
do të funksionojë edhe në
Shqipëri. "Kudo ku po shkoj
në Shqipëri njerëzit thotë që
Edi Rama po kthehet si para
4 vitesh dhe prapë me premtime. Bëri premtime dhe nuk
i mbajti premtimet, sepse
nuk kishte prioritet ekonominë. Tani prapë po bën
premtime. Por në vend të një
plani ekonomik, ka vetëm

Kryeministri
Edi Rama, dje në
mitingun e Korçës

REKORDI
Kreu i PD-së, Lulzim Basha theu një rekord dje. Ai e
nisi ditën në orën 9:00 të mëngjesit në Kamëz,
vazhdoi takimet në Laprakë, Paskuqan, dhe e mbylli
në orën 13:00 në njësinë 4, duke thyer një rekord në
ecje. Në rreth 3 orë ecje aktive, besohet se kreu i
PD-së ka përshkuar rreth 15 kilometra. Stafi që
shoqëron z. Basha bën të ditur se të paktën 3 orë e
20 minuta kanë qenë lëvizje pa ndalim.

Kryetari i PD-së,
Lulzim Basha

K

Kreu i KQZ-së: Të zbatohet me rigorozitet ligji

reu i Komisionit Qen
dror të Zgjedhjeve,
Klement Zguri u bëri thirrje votuesve dhe simpatizantëve të partive politike
të distancohen nga çdo veprim i dhunshëm. Ai
shprehu shqetësimin për
disa incidente të publikuara në media. "Përfitoj
nga ky moment për të drejtuar një apel publik për të
gjithë votuesit apo simpatizantët e partive politike,
për t'u distancuar nga çdo
veprim i dhunshëm që bie
ndesh me të drejtat dhe liritë e individit dhe
kuadrin ligjor për zgjedhjet në veçanti. Respektimi
i vullnetit të lirë të çdo
qytetari është standardi
kryesor që ne duhet të
plotësojmë në çdo fazë të
procesit zgjedhor", - tha
Zguri. "Zbatimi me rigorozitet i gjithë kuadrit ligjor që burojnë nga Kush-

tetuta, Kodi Zgjedhor dhe
ligjet e tjera që lidhen me
procesin, dhe përmbushja
me sukses e gjithë rekomandimeve të OSBE/ODIHR-it,
mbeten detyrë thelbësore e
çdo subjekti zgjedhor dhe

agjencive ligjzbatuese, të
cilët jo vetëm duhet të mos
përfshihen politikisht në
fushatë, por edhe duhet të
veprojnë me transparencë
për zbardhjen e plotë të çdo
incidenti", - tha dje, kreu i

KQZ-së, në një deklaratë
për mediat. Sipas tij,
"zbardhja e plotë, e shpejtë
dhe me transparencë e çdo
incidenti, do të nxirrte në
pah të vërtetën dhe do të
shmangte çdo keqpërdorim
të tyre". "Jam besimplotë se
liderët politikë të të gjitha
subjekteve zgjedhore do të
ndërhyjnë në mënyrë energjike për të shmangur
çfarëdo klime tensioni dhe
të rrisin besimin e çdo simpatizanti dhe shqiptari te
procesi zgjedhor. Është
koha të dëshmohen maturi
dhe seriozitet", - tha kreu i
KQZ-së.

premtime të pambajtura.
Nuk ka pasur prioritet hallet tuaja, por punët e miqve
të tij. Vjen dhe u thotë që Luli
do u ushqejë fëmijët. Jo, absolutisht! Unë ushqej fëmijët e
mi, por Republika është e të
gjithëve dhe ka dy zgjidhje; të
ushqejë një grusht oli-

garkësh me palma, pllaka dhe
kulla si kjo e Korçës, apo të
ushqejë fëmijët e shqiptarëve
në shkollat publike. Për mua
qartësisht është e dyta", - u
shpreh Lulzim Basha. Gjatë
takimit me banorë të Peqinit,
Lulzim Basha ka treguar
efektet që do të sjellë plani i

tij ekonomik, duke i sqaruar
njerëzit nga afër, se s'do të
ketë marrëveshje me Republikën e vjetër. "Jo koalicion
me Edi Ramën, se i ka mbetur në mendje. Jo se, e keni
parë që thotë: Eshtë çun i mirë
Luli, është çun i mirë Luli,
mbaj fotografinë e Lulit; po

pse, kë do mbajnë, tënden? 300
mijë vende pune i bëre 300 mijë
refugjatë. Shëndetësinë falas
e fute në gropë. Tani nga
mëngjesi deri në darkë, Luli,
Luli, Luli, thua se është
shoku im. Ne do ta mundim,
nuk e lë më asnjë ditë në Republikën e vjetër", - tha ai.

Zguri, thirrje partive: Koha të
dëshmohen maturi e seriozitet

Kreu i Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve, Klement Zguri u

PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ERMIR GODAJ

NJOFTIM ANKANDI

zhvillon ankandin e dyte per shitjen e pasurise se paluajtshme "Pemtore + Truall", me Nr.Pasurie 5/15, Zona
Kadastrale 1158, Vol.1, Faqe 72, me siperfaqe totale 500 m², nga te cilat truall me sip. 200 m² dhe ndertese me
sip.99 m², te ndodhur ne Berdice e Mesme, Shkoder, e lene kolateral per garantimin e kredise, per shlyerjen e
detyrimit ne favor te kreditorit ProCredit Bank Sh.a., per shumen 8'640'496.56 (tete milion e gjashteqind e dyzete
mije e katerqind e nentedhjete e gjashte pike pesedhjete e gjashte)Leke.

Shoqëria Përmbarimore “Enforcement Group” shpk shpall ankandin e dytë
për pasurinë e paluajtshme me Nr.29/480+1-39, apartament, me sip.64.5 m2
me vendndodhje Vlorë, në pronësi të Shoqëria “MELE” shpk.
Çmimi me të cilin fillon Ankandi i dytë për këtë pasuri është në masën prej
19,320 (nëntëmbëdhjetë mijë e treqind e njëzet) Euro.
Ankandi do të zhvillohet në datën 14.07.2017, ora 16.00 në ambientet e
Shoqërise Përmbarimore “Enforcement Group shpk, në adresen Blv “Gjergj
Fishta” kulla 1, pall shoq “GORA” kati Ap 14.
Për kontakt: e-mail: enforcementgroup2014@gmail.com Cel: 0692087566

Çmimi me të cilin fillon ankandi i dyte është ne vleren 6'563'175.36(gjashte milion e peseqind e gjashtedhjete
e tre mije e njeqind e shtatedhjete e pese pike tridhjete e gjashte) leke.
Ankandi zhvillohet ne date 28.06.2017, ora 16.00 ne zyren e përmbaruesit gjyqesor privat Ermir Godaj,
rruga Abdi Toptani, qendra Torre Drin,kt.2,nr.33, Tirane, dhe per informacion mund te kontakton ne
nr.0682099471,0695370060, e-mail: ermirgodaj@zyrapermbarimit.com.

DENONCIMET
PD: Kreut të degës së
Fierzës i thyen
xhamat dhe i shpuan
gomat e makinës

P

artia Demokratike e
Shkodrës denoncoi
dje, dhunimin e automjetit të kreut të PD-së së
Fierzës. Në një njoftim
për mediat, PD-ja bën me
dije se persona të paidentifikuar kanë dhunuar automjetin e kryetarit të PD-së në njësinë administrative të Fierzës,
Gjin Pjetra. Sipas deklaratës, ata i kanë
shpuar gomat me mjete
prerëse si dhe i kanë
thyer xhamat. "Partia
Demokratike u bën me
dije të gjithë anëtarëve
dhe simpatizantëve të
saj, se këto akte kriminale që po përpiqen të
prishin rendin dhe
qytetarinë me thyerje
xhamash e makinash
dhe dëmtime gomash, jo
vetëm që nuk do t'ia arrijnë qëllimit të tyre, por
do të marrin edhe ndëshkimin e merituar para
autoriteteve përkatëse",
thuhet në reagim. Partia
Demokratike u bën thirrje organeve përgjegjëse
për zbardhjen e plotë të
ngjarjes dhe vënien
para drejtësisë të autorëve të saj.

Njoftim për shitje me ankand
Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e pare për pasurinë e debitorit
S.Hodaj
· “Apartament” me nr pasurie 42/94+1-3 faqe179 Vol 15 , në ZK 8605 me siperf 193 m2 në Vlorë
Ankandi. i pasurisë Apartament fillon me çmimin fillestar në masën 54.160 Euro
Ankandi qendron i hapur dhe do të zhvillohet në datë 30.06.2015 ne orën 15:00, në Bulevardi
“Gjergj Fishta” Pall. i shoqërisë “Gora” Kulla 3, Kati 2, Zyra nr. 2.Tiranë
Ofertuesit duhet të tërheqin dokumentacionin të kontaktojnë me tel. 00355 67 20 82 543 ose e-mailit
ilir_dervishaj@yahoo.com si dhe WEB www.powerjustice-al.com.
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Kreu i qeverisë akuzon kryetaren e bashkisë të LSI: Punësoi fisin

Rama: Kush do e bëjë Shqipërinë,
Luli apo Vasili? Thonë broçkulla
"Programi i PD-së nuk ka brenda gjermanë, por shejtanë"
Darina Tanushi

K
Miranda Rira
"Po ju them se jam 100% rrajcare dhe kam një fis, për të
cilin jam shumë krenare. Lëri dokrrat me farë e me fis,
por jepi Përrenjasit atë që i takon Përrenjasit, mjaft
manipuluat me demagogji dhe me rrena këtë komunitet!
Ndërsa ti, z. Balla, e di fort mirë se ndihmën ekonomike
e jep ministria dhe s'ka asnjë lidhje bashkia me këtë
pjesë", - tha dje, kryetarja e Bashkisë së Përrenjasit.

Balla: Kryetarët e bashkive të mos
bëjnë presion me ndihmën ekonomike

N

ë fjalën e tij, kryesuesi i listës së Elbasanit, Taulant
Balla u kërkoi kryetarëve të bashkive që të mos bëjnë
presion me ndihmën ekonomike për të marrë votën e
qytetarëve. "Jam shumë i keqardhur, që gjithë mbështetja që Edi Rama i ka dhënë
Bashkisë së Përrenjasit
Haki Çako
ende nuk ka duk. Gjithë
fondet që Rama i ka dhënë
Bashkisë së Përrenjasit, Drejtori i Përgjithshëm i
Mirandës, ende këtu nuk Policisë së Shtetit, Haki
janë vënë në punë. Ende Çako u nisi dje, një telegram
Rilindja urbane nuk po me udhëzime drejtuesve
bëhet ashtu siç duhet, qendrorë e vendorë të
sepse fondet janë në bash- Policisë. Ai u kërkon atyre
angazhim profesional gjatë
ki dhe ende nuk janë vënë
zgjedhjeve. "Të kryeni
në punë. Unë jam shumë i vlerësim të menjëhershëm,
keqardhur për investimin objektiv, intensiv dhe
dhe besimin që i dhamë në profesional të ngjarjeve,
2015-ën, sepse donim që situatave dhe pretendimeve,
bashkia siç keqqeverisej kallëzimeve të subjekteve
deri në 2015-ën, të mos politike ose individëve në
vazhdonte më të ngelej kuadrin politik", - shprehet
mbrapa", - tha Balla. "Të Çako.
jeni të sigurt që, të gjithë
bashkë, ne do fillojmë ndryshimin e madh. Unë jam shumë
i keqardhur që pushteti këtu në Përrenjas nuk konsiderohet si pushteti i qytetarëve, i Përrenjasit, por konsiderohet si pushteti i një grupi të vogël njerëzish. Sot ka
ardhur dita që të bashkohemi të gjithë bashkë", - tha ai.
"Unë sot këtu nga Përrenjasi dua t'i bëj thirrje çdo kryetari bashkie, i kujtdo partie: Mos guxo të bësh presion me
ndihmën ekonomike, sepse ajo është instrument për familjet në nevojë!", - tha Balla.

ryeministri
Edi
Rama mbylli dje,
turin e mitingjeve në
Përrenjas, Devoll e Korçë.
Para socialistëve të Korçës,
Rama u shpreh dje se "Kush
do ta bëjë sot Shqipërinë,
Luli, Petrit Vasili, Beni?
Kush do ta çojë përpara Shqipërinë? Keni që në 1991shin që i dëgjoni, janë po ata,
ju thonë të njëjtat gjëra". "Si
ka mundësi që prej çerek
shekulli ju përsëritën të
njëjtën gjë dhe e lanë Shqipërinë në prag të humnerës, dhe vijnë vërdallë
sikur papunësia e korrupsioni lindën 44 muaj më
parë? Vijnë vërdallë sikur
janë shpëtimtarë, por janë
po ata fytyra e plane që duan
vetëm një gjë, votën, për t'ju
bërë gropën", - tha Rama.
Ai foli edhe për reformën
në drejtësi, ku tha se partitë
nuk e duan refor mën në
drejtësi sepse nuk i lejon të
fusin në universitete ata që
i duan për votën, dhe se nuk
ka të ardhme për partitë që
duan t'i marrin shqiptarët
peng. Ndaj u kërkoi votën
për PS-në. "Na ka rënë numri 2; është numri ynë, është
simboli i Shqipërisë europiane, është edhe simboli i
demokratëve. Demokratët
po votuan numrin 6, nuk do
marrin asgjë; po votuan 2shin, do fitojnë betejën e
madhe për Shqipërinë që
duam", - tha Rama. Gjatë një
takimi të zhvilluar me banorë të Devollit, kryeministri
Edi Rama u kërkoi votën për
PS-në për të rritur ekonominë dhe për të ulur papunësinë. "Vota shkon për të marrë në punë për Shqipërinë
njerëzit e duhur, që të rrisim
ekonominë mbi 5% dhe të
ulim papunësinë. E kishim
Saliun që thyente rekorde
për të ndenjur në ujë, doli
dhe Basha që thyen rekorde
për të ecur në këmbë. Mbase
ka dashur të thotë që 'unë
nuk dua timonin, se e bëj
rrugën në këmbë dhe dua
këpucë'. Unë mendoj që këto
janë qesharake! Edhe ai i
ashtuquajturi program ku
janë bashkuar gjer manët
dhe amerikanët për t'ia shkruar nuk ka brenda as gjermanë dhe as amerikanë, por
ka brenda të njëjtin shejtan,
që është shejtani i politikës
së vjetër 'gënje sa të
mundesh për të marrë vota
dhe pastaj bëj ç'të mundësh
me votat që të japin'", - ironizoi Rama programin e PD-së.
Më tej, Rama zhvilloi takim

Kryeministri Edi Rama
edhe me banorë të Maliqit e
të Korçës, teksa mbajti edhe
një fjalë përshëndetëse në
inaugurimin e teatrit "Andon Zako Çajupi". Më herët
ai ishte në Përrenjas, ku
akuzoi kryetaren e bashkisë, përfaqësuese të LSI-së,

Albanian
Helsinki Committee

The Norwegian
Helsinki Committee

se ka punësuar farefisin në
institucionin që drejton.
"Kryetarit të bashkisë këtu,
vitin e kaluar i kam dhënë
fonde për të bërë hyrjen e
rrugës, për një hyrje normale, plus një fond për bulevardin dhe qendrën, por jam

Netherlands
Helsinki Committee

i keqardhur që nuk shoh
asgjë dhe duhet të bëjë edhe
këtë", - tha Rama. "Më kanë
ardhur mesazhe nga e gjithë
Shqipëria, por po lexoj disa
nga të punësuarit e bashkisë: Specialisti i emergjencave, djali i xhajës së kryetares të bashkisë? inspektor, kushërira e kryetares së
bashkisë? hidraulik, kunati
i kryetares? shofer, djali i
motrës së kryetares; kunata, punë në bashki; administratori i bashkisë, djali i tezes", - tha Rama. Duke folur
për vetingun, ai tha: "Pse
nuk është dënuar asnjë politikan në Shqipëri? E dëgjoj
shpesh si pyetje. Pallati i
drejtësisë ka qenë i pushtuar nga gjykatës e prokurorë
të korruptuar, që u zgjodhën
nga politikanët për të mos u
prekur".

Helsinki Committee for Together for Life
Human Rights in Serbia

This project is funded
from European Commission

THIRRJE PËR PROJEKT-PROPOZIME
SHOQËRIA CIVILE KUNDËR EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM
Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Komiteti Holandez i Helsinkit, Komiteti Norvegjez i
Helsinkit, Komiteti Serb i Helsinkit për të drejtat e njeriut dhe Together For Life (TFL)
po zbatojnë projektin “Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”,
financuar nga Bashkimi Evropian.
Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti të BE-së i financuar nga Instrumenti për
Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut është: “Kundërshtimi dhe parandalimi i përhapjes
së ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit në zonat e largëta të Shqipërisë.”
Grupet e synuara të projektit janë organizatat e shoqërisë civile (OSHC), organizatat
e bazuara në komunitet, organizatat e mediave, organizatat e grave dhe të rinjve etj.
Kjo thirrje për Projekt-Propozime, është e vlefshme prej datës 09 Qershor – 31 Korrik
2017, dhe i përket Skemës së Granteve, si një nga komponentët kryesorë të projektit,
i cili ka si qëllim financimin e projekteve që mbështesin OShC-të që veprojnë në
fushën e të drejtave të fëmijëve, mbrojtjen e fëmijëve ose të drejtat e njeriut në përgjithësi,
grupet me baza në komunitet, grupet rinore. Ne inkurajojmë aplikantët nga të gjitha
organizatat me baza fetare, organizatat etnike etj.
Shuma e përgjithshme e vënë në dispozicion në këtë Thirrje për Projekt-Propozime
është 187,764 Euro.
Tre sesioni informimi do të organizohen respektivisht në datë 12 / 07 / 2017 ora
12:00 në Gjirokastër, në datë 13 / 07 / 2017 at 12:00 in Tirana dhe në datë 14 /
07 / 2017 ora 12:00 në Shkodër.
Buxheti i përgjithshëm i projektit për çdo grant të kërkuar në këtë Thirrje për ProjektPropozime duhet të jetë midis shumave minimale dhe maksimale si në vijim:
EUR 5,000.00 – 10,000.00
Afati i fundit i dorëzimit të Projekt-Propozimeve është 31 Korrik 2017 ora 17:00.
Udhëzimet për mënyrën e aplikimit dhe dorëzimit të Projekt-Propozimeve,
përshkruhen në Udhëzimin për Aplikim të Granteve, e cila mund të gjendet së bashku
me formatet e aplikimit në adresën tonë zyrtare në internet www.ahc.org.al/grante/
dhe atë të TFL www.togetherforlife.org.al.
Një kopje e Udhëzimit për Aplikime dhe formatit të aplikimit mund të kërkohet
edhe duke dërguar një e-mail në adresën: office@ahc.org.al.
Thirrje për Projekt-Propozime
EuropeAid/152207/DD/ACT/AL
Shoqëria Civile Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm
Albanian Helsinki Committee
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Nxorën urdhër fiktiv, u përdor për qëllime elektorale

Punësimet në burgun e Shkodrës, nën hetim
ish-kreu i Burgjeve e dy zyrtarë të tjerë
P

olicia e Tiranës ka ni
sur procedimin penal
në gjendje të lirë ndaj ishkreut të Burgjeve, Miklovan Kopani dhe dy zyrtarëve të tjerë. Sipas bluve,
ata dyshohen për akuzën
"Korrupsion aktiv në
zgjedhje", kryer në bashkëpunim, pasi ka dyshime
se në kundërshtim me
ligjin kanë lejuar përdorimin, për qëllime përfitimi politik në zgjedhjet e 25
qershorit, të një urdhri zyrtar, sipas së cilit rezultonte se në IEVP e Shkodrës

ishin punësuar 20 persona,
në një kohë që burgu ende
nuk ka nisur funksionimin.
"Janë referuar materialet në
prokurori për procedim në
gjendje të lirë në ngarkim të
shtetasve M. K., 41 vjeç; M.
Z., 30 vjeç dhe A. S., 35 vjeçe
(banues në Tiranë). Hetimet
filluan pasi D.V.P. Tiranë është vënë në dijeni nëpërmjet
sallës operative, dhe zyrtarisht me shkresën nr.5402,
nga Drejtoria e Përgjithshme
e Burgjeve në lidhje me
nxjerrjen, publikimin dhe
përdorimin për fushatë ele-

ktorale të një dokumenti zyrtar, një urdhër "Për shpalljen e fituesve për stafin civil në I.E.V.P Shkodër", i nënshkruar nga ish-Drejtori i
Përgjithshëm i Burgjeve M.
K., dhe i vulosur me vulën e
institucionit shtetëror të
Drejtorisë së Përgjithshme
të Burgjeve, duke pretenduar se janë shpallur fitues të
një liste me 20 persona për
t'u punësuar pranë Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale Shkodër",
thuhet në njoftimin zyrtar të
policisë. Nga hetimi admin-

istrativ i kryer nga Ministria
e Drejtësisë ka rezultuar se
urdhri është fiktiv dhe është nxjerrë nga funksionarë
të lartë të Burgjeve, me
qëllimin e vetëm që të përdorej në fushatë, ku
zgjedhësve u premtoheshin
vende pune. Ky urdhër thekson policia - është
shfaqur nga përfaqësuesi i
subjektit politik pjesëmarrës në zgjedhje gjatë edicionit të lajmeve në një TV lokal
në Shkodër. Dy ditë më parë,
Ministria e Drejtësisë njoftoi se kishte zbuluar një

skemë mashtrimi me
punësimet në IEVP Shkodër
dhe se skandalin e kishte
denoncuar në prokurori.
Ministri Gazmend Bardhi
kërkoi nga organi i akuzës të

niste hetimet ndaj dy kandidatëve të LSI-së në
qarkun Shkodër, Agron
Çela dhe Dritan Ylli, si të
përfshirë në këtë skemë
mashtrimi.

Uliks Meço dhe Ladimir Kallja e nisën sherrin në lokal, ishin në gjendje të dehur

Konflikti mes dy të rinjve në
Babrru, plagoset 35-vjeçari

Xhensila Kodra

K

onflikti mes dy per
sonave të ulur në një
lokal në Babrru, ka
degraduar deri në përdorimin e armëve të zjarrit.
Burime zyrtare të policisë
bënë me dije se mbrëmjen e
së shtunës, një person mbeti i plagosur me armë, ndërsa vetëm pak orë pas ngjarjes
u bë e mundur edhe vënia në
pranga e autorit të krimit. I
plagosuri është 35-vjeçari
Uliks Meço, i njohur ndryshe
edhe me emrin Platin Nuzi.
Ai u qëllua me pistoletë nga
24-vjeçari Ladimir Kallja,
tashmë i arrestuar nga policia. Fillimisht, konflikti mes
tyre ka nisur në një lokal, e
më pas ka përfunduar me të
shtëna arme jashtë tij. Sipas
policisë, ngjarja në fjalë është shënuar për motive të
dobëta.

Policia kap autorin, ngjarja për motive të dobëta
POLICIA
Arrestimi i 24-vjeçarit
Ladimir Kallja është
bërë nga Specialistët
e Seksionit të
Krimeve Kundër
Jetës, vetëm pak orë
pasi ai la të plagosur
me armë zjarri 35vjeçarin Meço. Ky i
fundit mori plagë në
këmbë dhe ndodhet
në spital, jashtë
rrezikut për jetën.

NGJARJA

Dy të rinjtë kanë qenë
duke konsumuar alkool në
një prej lokaleve në zonën e
Babrrusë. Sipas dëshmitarëve okularë, Uliks Meço
dhe Ladimir Kallja kishin
nisur të konfliktoheshin me
njëri-tjetrin duke përdorur
edhe fjalë banale. Fillimisht,
sherri mes tyre është shuar
nga të pranishmit në lokal.
Por, rreth orës 23:50 të së
shtunës, ata janë larguar
prej andej për të shkuar në
banesat e tyre. Por, me sa
duket, sherri i nisur brenda
në lokal është pasuar edhe
jashtë tij, duke përfunduar

Foto ilustruese
me të shtëna armësh. Ndaj
35-vjeçarit u zbrazën 3 plumba pistolete. Ngjarja u
shënua në lagjen "Shpat",
Babrru. I plagosuri u dërgua
menjëherë në spital me
plagë në këmbë. Fatmirësisht, 35-vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa vetëm pak orë më pas policia bëri të mundur edhe ndal-

imin e autorit të krimit. Në
cilësinë e provës materiale,
policia i sekuestroi edhe
armën e krimit, një pistoletë
të tipit "TT", të cilën 24vjeçari Ladimir Kallja e
mbante pa leje. Ndaj të riut,
tashmë rëndojnë akuzat
"Vrasje me dashje", e mbetur në tentativë dhe "Prodhim dhe mbajtje pa leje e

NJOFTIM PËR ANKAND
Kryqi i Kuq Shqiptar, kërkon të shesë:
Forklift, Model KOMATSU, vendndodhja në Magazinën e Kryqit të Kuq
Shqiptar, Tiranë. Forklifti është në gjendje punë.
Forklift, Model TOYOTA, vendndodhja në Magazinën e Kryqit të Kuq Shqiptar,
Tiranë. Forklifti është në gjendje punë.
Forklift, Model KOMATSU, vendndodhja në Magazinën e Kryqit të Kuq
Shqiptar, Dega Fier. Forklifti është në gjendje punë.
Do të përdoret proçedura e ankandit dhe për këtë ftohen për të marrë pjesë
të interesuarit.
Gjendjen e tyre mund ta verifikoni në vend nga data 19.06 - 06.07.2017,
nga e hëna në të premte, nga ora 10.00 – 14.00.
Për çdo sqarim të mëtejshëm kontaktoni në nr.telefonit. 069 20 29 142 /
069 40 92 7575.
Ofertat e anakandit hapen në praninë tuaj në datë 06/07/2017, ora 11 në
zyrat e Kryqit të Kuq Shqiptar.

SHK
ODËR - Të shtëna
SHKODËR
me ar më zjar ri janë
shënuar mbrëmjen e së shtunës në një prej lokaleve
të Vaut të Dejës, ku për
pasojë ka mbetur i plagosur një djalë i ri. Sipas burimeve mësohet se i plagosur mbeti 23-vjeçari Fran
Ndreca, nga fshati Mnel.
Menjëherë pas ngjarjes, ai
u transportua në spitalin e
Shkodrës, pasi kishte marrë një plagë në këmbë. Fatmirësisht, 23-vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për

armëve të zjarrit dhe e municioneve luftarake".

DËSHMITË

Burime pranë policisë
bënë me dije se asnjëri prej
dy të rinjve nuk kanë dhënë
detaje rreth sherrit që ka
nisur mes tyre. Duke pohuar
se kanë qenë nën efektin e
alkoolit, ata kanë treguar se
ishin konfliktuar me njëri-

tjetrin për fjalë banale, por
nuk kanë mundur ta shpjegojnë se si përfunduan në
përdorimin e armës së zjarrit. Ndërsa vetë 24-vjeçari,
ka pohuar se nuk e kujtonte
se si kishte nisur debati mes
tyre. Ai ka pranuar autorësinë e krimit, duke shtuar më
tej se nuk ka dashur të vrasë
askënd dhe se ngjarja ka
ndodhur pasi ka qenë nën
efektin e alkoolit.

Bie në kontakt
me energjinë,
vdes i riu

N

jë i ri ka humbur
jetën në mënyrë
tragjike, pasi ka rënë në
kontakt me rrymën elektrike teksa punonte në një
banesë në Kodër Kamëz.
Burime zyrtare të policisë
sqaruan se ngjarja ka
ndodhur dje, rreth orës
17:30, në Kodër Kamëz. Sipas bluve, në banesën e shtetasit me iniciale K.T., ka
gjetur vdekjen shtetasi
B.Gj., 35 vjeç, pasi ka rënë
në kontakt me energjinë
elektrike. Mësohet se viktima ishte shofer i një betoniereje dhe duke bërë
manovrime me mjetin betoniere për të kryer
hedhjen e betonit në
banesën në të cilën po
punonin, dyshohet se nga
një manovrim i gabuar ka
rënë në kontakt me një
kabllo korrenti dhe për pasojë ka gjetur vdekjen e
menjëhershme. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Policia shpall në kërkim autorin

Sherr mes dy shokëve, i riu
plagoset me një plumb në këmbë
jetën dhe po mbahet nën
mbikëqyrjen e bluzave të
bardha në repartin e Kirurgjisë në Spitalin Rajonal të
Shkodrës. Policia bëri të ditur se ka identifikuar edhe
autorin e plagosjes, shtetasin Mark Nikolli, i cili është

shpallur në kërkim. Mësohet
se dy të rinjtë Mark Nikolli
e Fran Ndreca, ishin shokë
dhe në momentin e sherrit
ata ndodheshin në të njëjtën
tavolinë. Dyshimet e policisë
janë se ngjarja në fjalë mund
të ketë ndodhur për shkak të

ndonjë konflikti të çastit që
mund të ketë pasur mes dy
të rinjve, ndërsa në sajë të
hetimeve janë sekuestruar
edhe pamjet e kamerave të
sigurisë në zonë, për të
zbardhur më shumë detaje
rreth ngjarjes në fjalë.
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Premtonte lekë në këmbim të votës

Policia vë në pranga dy persona

Tom Doshi denoncon
mbështetësin e tij

Bllokohet makina me
58 kg kanabis sativa

SHK
ODËR - Policia e ShSHKODËR
kodrës ka shpallur në
kërkim 42-vjeçarin Pjetër
Prendi, pasi ka tentuar të
shesë vota në këmbim të
një vlere prej 10 mijë lekësh, për kandidatin e
Partisë Social Demokrate,
Tom Doshi. Sipas policisë,
ky veprim është kryer pa
dijeninë e kandidatit Doshi
dhe se ka qenë pikërisht
Tom Doshi, i cili ka bërë
edhe denoncimin në polici
për 42-vjeçarin, për shit-

blerje të votës. Pjeter Prendi është mbështetës i fushatës së Partisë Social
Demokrate në Shkodër,
ndërsa zona e veprimit të tij
ishte në lagjen Mark Lula.
Ky është rasti i parë i konstatimit të një fenomeni të
tillë në këtë fushatë elektorale, ndërsa shënon edhe
rastin e parë në historinë
elektorale të Shqipërisë kur
një kandidat denoncon në
polici një nga mbështetësit
e tij, i cili premton para në

këmbim të votës. Pas një
kalvari të gjatë me drejtësinë, Tom Doshi kandidon
në këto zgjedhje nën logon
e Partisë Social Demokrate të Skënder Gjinushit. Më herët, Doshi ka premtuar 3 deputetë nga PSD
në qarkun e Shkodrës,
ndërsa ka deklaruar se do
të jetë në mbështetje të
kryeministrit Edi Rama.

GJIROKASTËR - Dy persona nga Gjirokastra janë
vënë në pranga pasi janë
kapur duke transportuar
një sasi prej 58 kg kanabis
sativa. Sipas policisë, droga
është kapur në një automjet tip "BMV" në aksin
rrugor Tepelenë-Gjirokastër. Në prangat e policisë
kanë rënë Petro Ngucaj, 38
vjeç dhe Çelo Çelo, 23 vjeç.
"Në bazë të informacioneve
të marra në rrugë policore
nga Specialistët e Seksionit

për Hetimin e Narkotikëve në
D.V.P Gjirokastër se në rrugën
nacionale Tepelenë - Gjirokastër po lëvizte një automjet në
të cilin dyshohej se kishte
lëndë narkotike, menjëherë u
organizua dhe u zhvillua operacioni i koduar "VIROI",
thuhet në njoftimin e policisë.
Sipas bluve, në vendin e quajtur "Ura e Viroit", në hyrje të
qytetit Gjirokastër, nga kontrolli që u krye në automjetin
"BMV", me targa A23 E 505,
me drejtues shtetasin Petro

Ngucaj dhe me pasagjer shtetasin Çelo Çelo u gjet një sasi
prej 58 kg lëndë narkotike e
llojit kanabis. Sasia e drogës u
sekuestrua në cilësinë e provës
materiale. Ndërkaq, materialet i kaluan Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Gjirokastër
për veprën penale "Prodhim
dhe shitje e lëndëve narkotike,
e kryer në bashkëpunim".

Hetimet edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ja si u zbulua emri i 53-vjeçarit

M

ediat greke kanë
zbuluar emrin e bi
znesmenit shqiptar të arrestuar në Greqi së
bashku me 4 persona të
tjerë, si pjesë e një rrjeti kokaine në Ballkan. Nga hetimet e policisë greke dhe
DEA-s, rezulton se një 53vjeçar shqiptar është drejtuesi i organizatës së kokainës. Ai është Arian
Senaj, i cili jeton në Greqi në
një vilë në zonën e quajtur
Kavuri, raportoi "Tv Klan".
Biznesmeni shqiptar është
një nga më të pasurit në Shqipëri dhe është i përfshirë
në tregtinë e gazit natyror,
shkruan gazeta greke "Protothema". Shqiptari Arian
Senaj kishte krijuar lidhje
me organizatën e drogës
"Kali" në Kolumbi, e cila
kishte dërguar në Ballkan
edhe kokainën të paketuar
me logon e "PlayBoy". Kokaina ishte e cilësisë së pastër,
thonë autoritetet greke. Plot
21 kg kokainë u sekuestrua
gjatë operacionit anti-drogë.
Gjysma e saj u gjet në pronat
e biznesmenit grek Sakis
Karatzounis, kurse pjesa
tjetër në makinën e një 35vjeçari shqiptar, pjesë e këtij
rrjeti. Deri tani janë arrestuar 5 persona; 4 shqiptarë
mes të cilëve biznesmeni Arian Senaj dhe i pesti është biznesmeni grek Karatzounis.
Emri i Arian Senajt është
treguar nga vetë biznesmeni
grek, i cili ka treguar emrin
edhe të njërit prej shqiptarëve të tjerë të arrestuar, Sami H.. Sakis Kechagioglu, avokati i biznesmenit
shqiptar, duke folur për
gazetën "Protothema" ka
thënë: "Sekuestrimi i sasisë
së madhe të drogës është fakt
i padiskutueshëm. Hetimi
është përqendruar për të evidentuar përgjegjësit. Klientët e mi thonë se janë të
pafajshëm. Njëri prej klientëve të mi është njëri nga
sipërmarrësit më të rëndësishëm në Shqipëri, me një
aktivitet të njohur ndërkombëtar. Shpresoj që pretendimet e tij për pafajësia të
jenë të vërteta".

SI FUNKSIONONTE
RRJETI I DROGËS

Kokaina vinte direkt nga
Kolumbia dhe magazinohej
kryesisht në Athinë. Përgjegjës për ruajtjen e saj ish-

"Biznesmeni shqiptar drejtonte
rrjetin e kokainës në Ballkan"
Mediat greke: Arian Senaj, truri i organizatës
SAKIS KECHAGIOGLU
“Njëri prej klientëve
të mi është njëri nga
sipërmarrësit më të
rëndësishëm në
Shqipëri me një
aktivitet të njohur
ndërkombëtarisht.
Shpresoj që
pretendimet e tij për
pafajësia të jenë të
vërteta", tha avokati

Departamenti Amerikan i Shtetit

B

iznesmeni grek Sakis
Karatzounis ka treguar se si u njoh me biznesmenin shqiptar Arian
Senaj dhe se fillimisht i
kërkoi që të mbante në depon e shtëpisë një sasi
lënde narkotike, por që
mendonte se ishte kanabis
dhe jo kokainë. Gjatë dëshmisë së tij para hetuesve
grekë, biznesmeni 61vjeçar, i njohur në zonën e
Trikallas, ka shpjeguar se
e gjithë historia nisi 8 muaj
më parë kur u njoh me biznesmenin shqiptar, kurse
para dy muajsh biseduan
për drogën, raportoi "Tv
Klan". "Unë jam biznesmen dhe baba i tre fëmijëve. Në vitet e fundit kam
drejtuar një fabrikë domatesh dhe jam i përfshirë

te pikërisht biznesmeni
grek dhe ish-presidenti i
ekipit të futbollit të Trikallas, Sakis Karatzounis. Një

Biznesmeni grek: Si më futën në
kuth shqiptarët me trafikun e drogës

edhe në biznesin e karburanteve. Para 8 muajsh,
përmes një të njohurit tim, u
takova me Arian Senajn, biznesmen në fushën e karburantit dhe ramë dakord
për partneritet që të zgjeroja

biznesin tim. Dy muaj më
parë Arian Senaj më kërkoi
që të ruaja në bodrumin e
shtëpisë sime një sasi të caktuar hashashi në emër të
Sami H. (i arrestuar si anëtar
i këtij rrjeti). Një muaj e
gjysmë më parë, Samiu solli
dy çanta shpine të mëdha. Të
mërkurën e kaluar rreth
orës 18:00, kur kthehesha
nga Selaniku ku kisha shkuar për të mbyllur një
takim për provimet e djalit
tim, në shtëpi shikoj oficerë
policie, të cilët dyshonin se
në depo kishte drogë. Gjatë
kontrollit policia gjeti sasinë

e kokainës që unë kisha
marrë. Menjëherë i thashë
policisë se çfarë dija. Ata
arrestuan edhe një shqiptar me kokainë. Nuk e
dija që tre shqiptarët kishin vendosur kokainë në bodrumin e shtëpisë sime,
ndërkohë që më kishin
thënë se ishte hashash",
thotë Sakis Karatzounis në
dëshminë e tij. Sakis Karatzounis ka qenë president i
ekipit të futbollit të Larisës
dhe aktualisht drejton një
fabrikë domatesh në Greqi
dhe është aktiv në tregun e
karburanteve.

pjesë e kokainës shitej në
kryeqytetin grek, kurse pjesa tjetër trafikohej në
Mikono për t'iu shitur

klientëve VIP. Vlera e 1 gr
kokainë kushtonte më e pakta 100 euro. Nga ana tjetër,
biznesmeni shqiptar Arian

Senajt ishte truri dhe financieri i kësaj organizate dhe
merrej personalisht me
gjetjen e kokainës.

Trafikantët
djegin
gomonen
me drogë
dhe largohen

V

ELIPOJË - Një gomone 6 metër e gjatë me
dy motorë të fuqishëm, e
ngarkuar me kanabis,
por që po digjej në det,
është bllokuar nga Policia Kufitare në orët e para
të mëngjesit të djeshëm.
Ngjarja është shënuar
në vendin e quajtur
"Rëra e hedhur", fshati
Rrjoll, Velipojë. Nga hetimet paraprake rezulton se në një gjatësi
rreth 100 metër në të dy
krahët përgjatë bregut
të detit ku po digjej
gomonia u konstatua
lëndë narkotike kanabis
sativa e shpër ndarë në
mënyrë të çrregullt, me
peshk 50 kg. Gjithashtu, në breg të detit, afër
gomones u gjet dhe u
sekuestrua në cilësinë
e provës materiale një
bidon plastik me rreth
10 litra benzol, i cili dyshohet se është përdorur nga autori/ët. Këta
të fundit, pasi i vunë
flakën mjetit lundrues,
janë larguar menjëherë
prej andej, ndërsa policia është vënë në kërkim
të tyre.
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DIKTATURA KOMUNISTE
LETERKEMBIMET
Së shpejti libri më i ri i gazetarit Dashnor Kaloçi, "Shkrimtarët dhe artistët nën diktatin komunist dhe intrigat e njëri-tjetrit"

Letra e gazetarit për Enverin: Si më
propozuan në Spaç për spiun birucash
Gazetari dhe shkrimtari i njohur Halil Laze kishte
vuajtur shtatë vjet dënimin në kampin e Spaçit
SHKRIMTARI
Arrestimi dhe
dënimi i Lazes, i cili
ishte djalë dëshmori
dhe njëkohësisht
nipi i Asim Zenelit
(Hero i Popullit),
thuhej se erdhi për
të vetmin shkak, se
emërimi i tij në krye
të gazetës
"LUFTETARI", ishte
bërë nga Hito Çako
(Drejtori Politik i
Ushtrisë), i cili siç
dihet u ekzekutua
duke u pushkatuar
së bashku me
Ballukun e Dumen.

Dashnor Kaloçi

Z

bulohet letra e gazetarit dhe shkrim
tarit të njohur, Halil Laze, (djalë dësh
mori dhe nipi i Heroit të Popullit, Asim
Zeneli), dërguar diktatorit komunist Enver
Hoxha në vitin 1982, pasi ai kishte vuajtur
shtatë vjet dënimin në kampin e Spaçit.
Letra për diktatorin: "Kur shkova në shtëpi, qava nga fjalët e nënës dhe vitet e dënimit
m'u fshinë nga kujtesa. Në kampin e Spaçit na
provokonin duke folur në emrin tuaj, thonin
se kjo është diktatura e Enver Hoxhës. Komisari Shahin Skura, na thoshte; mos shkruani,
se letrat vijnë tek unë?! Në Hetuesi, sajonin
atentate ndaj jush, si p.sh. Dhimitër Lalës?!
Grupet e arrestuara për hedhje traktesh në
Korçë e Durrës ku ishte Mihallq Ziçishti, i
dënonin më pas për agjitacion e propagndë…,
por juve ju kanë dizinformuar….?!".
Dokumenti arkivor që po publikojmë në
këtë kapitull të librit, është një letër e Halil
Lazes, i cili pas viteve '90-të, ka qenë tepër i
njohur si gazetar e publicist dhe, ku për disa
kohë pati drejtuar si kryeredaktor gazetat
"Drita" (organ i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe
Artistëve të Shqipërisë) dhe "Liria", (organ i
Shoqatës Kombëtare të të Dënuarve dhe Burgosurve Politikë të Shqipërisë. Ndërsa para
viteve '90-të, Laze është njohur si gazetar me
shumë emër i shtypit ushtarak, kryeredaktor i gazetës "LUFTETARI" (që në fillimin e
viteve '70-të), dhe, gjithashtu, si poet e autor
i disa vëllimeve me poezi e tregime. Por karriera e tij u këput në mes diku nga viti 1976,
kur ai sapo ishte martuar kishte krijuar
familje dhe i gëzohej lindjes së një djali. Halili u arrestua dhe u dënua "për faje politike',
pak kohë pasi ishin dënuar krerët kryesorë
të Ministrisë së Mbrojtjes, të akuzuar si "Grupi puçist në Ushtri" me në krye Beqir Ballukun, Petrit Dumen, Hito Çakon dhe një
numër të madh ish-ushtarakësh të lartë të
Ushtrisë, të konsideruar si bashkëpunëtorë
apo mbështetës të tyre. Arrestimi dhe dënimi i Lazes, i cili ishte djalë dëshmori dhe
njëkohësisht nipi i Asim Zenelit (Hero i Popullit), thuhej se erdhi për të vetmin shkak,
se emërimi i tij në krye të gazetës
"LUFTETARI", ishte bërë nga Hito Çako
(Drejtori Politik i Ushtrisë), i cili siç dihet u
ekzekutua duke u pushkatuar së bashku me

denoncuar disa prej makinacioneve, provokimeve, etj. gjëra me të cilat përballeshin të
burgosurit politikë të kampit të Spaçit në atë
kohë, ku ai vetë kishte vuajtur plot shtatë
vjet dënimin. Lidhur me këto e të tjera, na
njeh dokumenti i mëposhtëm arkivor, të cilin ashtu si dhe pjesa më e madhe e atyre të
publikuara në këtë libër voluminoz, po e publikojmë të plotë dhe pa asnjë ndryshim apo
shkurtim.
PARTIA E PUNES SHQIPERISE
KOMITETI QENDROR Tiranë, më 27-101960
Nr. H-492/Prot. Sekret
MINISTRISE
SE
PUNEVE
TE
BRENDESHME
(Shokut Hekuran Isai)
TIRANE
Me porosi të shokut Enver po ju 

Kopertinë libri
e gazetarit dhe
shkrimtarit të
njohur, Halil Laze

Ballukun e Dumen. Pas vuajtjes së dënimit
në kampin e tmerrshëm të Spaçit (kamp i
punës së detyruar, ku asokohe vuanin dënimin edhe një numër i madh shkrimtarësh e
artistësh, kolegë e miq të tij, emra të njohur
si; Visar Zhiti, Zyhdi Morava, Ali Oseku, Maks
Velo, Edison Gjergo, Fatos Lubonja, Spartak
Ngjela, Dhimitër Lala, etj. etj.), Laze kthehet
pranë familjes dhe menjëherë i shkruan një
letër Enver Hoxhës, ku denoncon disa nga
makinacionet dhe provokimet që iu bëheshin
bashkëvuajtësve të tij, të dënuar politikë në
kampin e Spaçit. Dërgimi i asaj letre në
adresë të diktatorit komunist, (që ia ka deleguar më pas për "zgjidhje" ministrit të

Shoqëria përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k
shpall Ankandin për shitjen e pasurisë së paluajtshme:
Pasurisë me Nr.21/42 e llojit truall, me sip. totale 450 m 2 ,ndodhur ne Z.K
8543 , Gjirokastër në, në pronësi të Liljana Gega(Kasëmi).
Çmimi fillestar në ankandin e tretë është 1, 134,000 Lekë.Ankandi zhvillohet
në datë 07.07.2017, ditën e Premte ora 15.30 në ambjentet e Shoqërisë
Përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k në adresën Rruga “Sulejman Delvina”,
Nd.51, H.9, Ap.1, Tiranë.
Për më shumë info. kontakt në Tel:044503458
ose E-mali shoqeriapermbarimoreafa2010@gmail.com

Brendshëm, Hekuran Isai), duket
se ka ardhur jo më shumë prej
asaj që Laze mund të besonte në
drejtësinë e tij (të Enverit), se sa
i detyruar nga rrethanat familjare, për një "rregullim
biografie"?! Pasi siç e thamë edhe
më lart, ai ishte djalë dëshmori
dhe nipi i Asim Zenelit, (Hero i
Popullit), për të cilin veç të
tjerash ishin shkruar këngë e ishin realizuar edhe tablo të mëdha
figurative. Por sidoqoftë këtyre,
ajo që ka më shumë rëndësi është fakti se Laze ka guxuar dhe ka

Shoqëria përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k
shpall Ankandin për shitjen e pasurisë së paluajtshme:
Pasuria Nr.3/286 e llojit shtëpi , me sip.100 m2, ndodhur në Lagjen 11
Janari, ZK. 2310Kuçovë, në pronësi të Ibrush Ramadan Selamaj.
Çmimi fillestar në ankandin e dytë është 890, 400 Lekë.Ankandi zhvillohet
në datë 28.06.2017, ditën e Mërkurë ora 15.30 në ambjentet e Shoqërisë
Përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k në adresën Rruga “Sulejman
Delvina”, Nd.51, H.9, Ap.1, Tiranë.
Për më shumë info. Kontakto në Tel:044503458
ose E-mali shoqeriapermbarimoreafa2010@gmail.com

Shoqëria përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k
shpall Ankandin për shitjen e pasurisë së paluajtshme:
Pasuria Nr.231/50 e llojit toke arë, me sip.1700 m2, ndodhur në , ZK. 1538
,Drenovë, në pronësi të Vasil Jorgji Roça.
Çmimi fillestar në ankandin e dytë është 304,640 Lekë.Ankandi zhvillohet
në datë 03.07.2017, ditën e Hënë ora 15.30 në ambjentet e Shoqërisë
Përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k në adresën Rruga “Sulejman Delvina”,
Nd.51, H.9, Ap.1, Tiranë.
Për më shumë info. kontakto në Tel:044503458
ose E-mali shoqeriapermbarimoreafa2010@gmail.com
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LETRA E HALIL LAZES
PËR ENVER HOXHËN

S

Burgu i Spaçit
dërgojmë një fotokopje e të quajturit Halil Laze, banor i kryeqytetit në
rrugën V. Huta 107/1 apart. 14 për t'u parë
nga ana juaj.
Me porosi
Haxhi Kroi
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Sh. Hekuran
PERMBLEDHJE
Halil Laze, i shkruan shokut Enver se pas
7 vjet heqje lirie, u kthye pranë familjes në
qytetin e Tiranës.
Letërshkruesi ngre këto çështje:
- Në kampin e Spaçit, ku vuajti dënimin,
ka parë, mësuar dhe jetuar disa gjëra që
përveçse revoltimit i ngjallën edhe dyshime.
Thotë se atëhere i shkroi shokut Enver një
letër dhe ndaj tij ndryshoi qëndrimi (e vunë
në birucë, në punë dhe fronte të vështira, e
provokonin etj). Bile komosari i tha: Mos
shkruaj se letrat vijnë tek unë".
- Më 1975-1976 - thotë letërshkruesi u arrestuan shumë veta me akuzën se atëhere
qenë shkruajtur disa parrulla reaksionare
në qytetin e Korçës. Por sipas letërshkruesit atyre u ishte marrë firma dhe ishin dënuar për agjitacion e propagandë". Deri në
gusht të vitit 1982, sa isha unë në kamp, nuk



kishte ardhur asnjë autor i parrullave".
Kur Mihallaq Ziçishti shkoi në Durrës vazhdon letërshkruesi - u shkruan përsëri
parulla reaksionare (bile disa me dimensione të mëdha - Shijak). Përsëri ndodhi i
njëjti skenar.
- Për të dënuarit si agjent (grupi polak
etj.), thotë se janë dënuar për agjitacion e
propagandë dhe për nene të tjera ordinere.
Letërshkruesi dyshon se do të jetë dezinformuar shoku Enver.
- Për të dënuarit kosovarë, për spiunazh,
thotë se ata ngulin këmbë që t'i ketë dënuar
UDB-ja.
Letërshkruesi pretendon se në kampin
e Spaçit shkeleshin ligjet dhe spekulohej me
emrin e shokut Enver duke thënë se "kjo
është diktaturë e Enver Hoxhës". Thotë se
për kampin dhe hetuesinë ka dhe gjëra të
tjera që, po të ketë interes është gati t'i bisedoj me një Sekretar të Komitetit Qendror.
Bashkëngjitet letra
25.10.1982
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humë shqiptarë u janë borxhlinj Juve
dhe Partisë për gjithë ato të mira që u
keni sjellë. Familja jonë, e në veçanëti unë
që po ju shkruaj këtë letër, u jemi Juve njëqint herë borxhlinj, dhe nuk dimë si t'ua
shpërblejmë. Kur u ktheva në shtëpi, fjalët
e para të nënës dhe motrës të takimit pas
shtatë vjetësh, ishin falenderim për Juve
që hapët edhe njëherë derën e shtëpisë së
Asim e Sherif Zenelit. Të më besoni si djalin tuaj se qava nga emocioni dhe vitet
e dënimit mu fshinë nga kujtesa.
Besimin tek Ju dhe te Partia, s'e
kam humbur dhe s'do ta humbas kurrë. Këtë e kam thënë në hetuesi
(Krujë), në gjyq dhe kudo.
Në kamp të Spaçit kur vuajta dënimin, pashë, mësova dhe jetova disa
gjëra, që përveç revoltimit, më ngjallën
edhe dyshime. U shkrova juve një letër.
Pas disa ditësh, ndryshoi qëndrimi
ndaj meje. (Dënim në birucë, punë në
fronte të vështira, provokime etj). E
kuptova se letra nuk kishte mbërritur
në dorën tuaj. Bile komisari, (Shahin
Skura) na thosh hapur: "Mos shkruani se letrat tek unë vijnë".
Tashi që mbarova dënimin, mendova se mund t'u interesojnë disa
gjëra, prandaj po u shkruaj shkurtimisht, vetëm esencën:
1. Në vitet '75-'76 u shkruan disa
parrulla reaksionare në qytetin e
Korçës. U arrestuan shumë veta.
Bënë hetuesinë (disa edhe në Tiranë) për parrullat, pastaj u dënuan për agjitacion; duke u marrë
firmën që nuk do të tregonin se

7. Te disa të riatdhesuar është ngulur
këmbë që ata të pranonin në gjyq se i kishte kthyer me dhunë Sigurimi i Shtetit.
Dyshoj se kjo është bërë për të mashtruar udhëheqjen e Partisë e ndoshta edhe
për të përvetësuar vlera materiale.
8. Në kampin e Spaçit, sa herë që shkeleshin në mënyrë flagrante normat dhe
ligjet, spekullohej me emrin tuaj. Bile në
disa raste u thuhej shprehimisht: Kjo është dikFaksimile e letrës së Halil
Lazes drejtuar Enver Hoxhës

Enver Hoxha
përse e kishin bërë hetuesinë. Deri sa isha
unë në kamp (gusht '82), nuk kish ardhur
asnjë autor i parrullave. (?)
2. Kur shkoi Mihallaq Ziçishti në Durrës, u shkruan përsëri parrulla reaksionare (bile disa me dimensione të mëdha Shijak). Përsëri ndodhi i njëjti skenar.
Dyshoj për saktësinë e informimit që u
kanë bërë juve si dhe për autorësinë e shkrimeve.
3. Në qytete të ndryshme e sidomos në
Tiranë janë dënuar individë dhe grupe
agjentësh. Atje morra vesh se ishin dënuar për agjitacion dhe për nene ordinere.
(Hetuesinë edhe këta e kanë bërë për
agjenturë).
Dyshoj se edhe juve ju kanë dizinformuar për këto grupe (Grupi polak, etj)
4. Shumë të dënuar kosovarë (veçanërisht për spiunazh), ngulnin këmbë për
pafajësinë e tyre. (Kish bile nga ata që
thoshnin se më ka dënuar UDB-ja).
5. Tek të gjithë të dënuarit e viteve '75
e këndej, (sidomos te komunistët) në hetuesi këmbëngulnin për të vënë patjetër edhe
diçka për Ju.
6. Të dënuar të veçantë (për agjitacion), në hetuesi është injektuar mendimi për atentat kundër Jush (p.sh. Dhimitër Lala), etj.

tatura e Enver Hoxhës. Më ishte krijuar
bindja (dhe kjo më nxiti më shumë ahere
t'u shkruaja) se kishte një tendencë të
hapur për të na armiqësuar me çdo kusht
me Juve dhe Partinë.
9. S h u m ë t ë d ë n u a r m e r r e s h i n
nëpër Degët e rretheve me muaj të tërë
dhe bënin rolin e provokatorëve profesionistë. Një propozim të tillë ma bënë
edhe mua. Unë s'pranova se u thashë
se kjo është jashtë normave të Partisë.
Më thanë se ne (Sigurimi), s'bën asgjë
pa aprovimin e Byrosë Politike. Ua
kërkova me shkrim. Më lanë rehat pasi
më kërcënuan.
Për kampin dhe për hetuesinë kam
edhe disa gjëra të tjera, nëqoftë se do të
kini interes jam gati të bisedoj hollësisht
me një nga sekretarët tuaj.
Duke u shprehur edhe njëherë mirënjohjen për gjithëshka keni bërë për familjen tonë, u uroj nga zëmra jetë të gjatë e
të lumtur.
20 tetor 1982
Me respekt
(Halil Laze)
Adresa:
Në punë
Në shtëpi
Halil Laze
Lagjia 2 rruga "V. Huta"
N.N. Miniera, N-107/1 Ap.14 Tel. 5007
Kërrabë
Tiranë
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Lista emërore edhe në Durrës, Shijak, Krujë e Vorë. Kompensimi fizik e financiar, në rend kronologjik

ATP, statusi i secilës pronë në Durrës
Emrat e pronarëve, sipërfaqja e pretenduar dhe sa kompensohet

A

gjencia e re e Trajtimit të Pronës ka përditësuar
regjistrin e saj elektronik për dosjet e pronave në të
gjithë vendin. Çdo trashëgimtar pronash ka mundësi
të lexojë në "Gazetën Shqiptare" statusin e dosjes së tij dhe
problematikën e dokumenteve që mund të ketë secili pronar. Regjistri elektronik mban të dhëna të detajuara për
çdo aplikim dhe çdo proces që ka ndodhur me pronat që
nga viti 1993 dhe deri tani për qarkun e Durrësit. Secila
nga dosjet përmban emrin e subjektit të shpronësuar si
dhe emrin e subjekteve që e pretendojnë atë pronë. Në
dosje pasqyrohen sipërfaqja e pretenduar si dhe lloji i
pasurisë, sipërfaqja e njohur, sipërfaqja e kthyer apo e
kompensuar. Ndërkohë që pasqyrohen edhe të gjitha vendimet e Komisioneve dhe Zyrave Rajonale të Kthimit dhe
Kompensimit të Pronave për secilin subjekt, bashkë me

vendimet gjyqësore dhe problematikat e secilës dosje.
"Gazeta Shqiptare" nis sot publikimin e listës së veprimeve që janë kryer me dosjet e pronave të qarkut të Elbasanit. Të gjithë të interesuarit njihen gjithashtu edhe
me problematikat që mund të ketë dosja e tyre, siç është
mungesa e dokumenteve të caktuara. Ndërkohë, Agjencia e Trajtimit të Pronave ka marrë në shqyrtim dosjet
në qarkun e Elbasanit, të cilat janë në proces shqyrtimi.
Regjistri i dosjeve në shqyrtim pasqyron numrin e dosjes,
emrin e subjektit të shpronësuar, kërkuesin, llojin e pasurisë si dhe të dhënat në lidhje me sipërfaqen e njohur,
sipërfaqen e kthyer dhe sipërfaqen e kompensuar. Në
regjistër janë edhe të dhënat për çdo dosje për vendimet
e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, si
dhe problematika që ka çdo dosje, e cila pasqyron mangës-

inë në dokumentacion. Sot publikohet regjistri elektronik i pronave në qarkun e Durrësit, ku përfshihen edhe
Kruja, Vora dhe Shijaku. Dosjet ndodhen në Agjencinë e
Trajtimit të Pronave në proces shqyrtimi dhe do të trajtohen me ligjin e ri. Vendimi do të merret sipas rendit
kronologjik të kërkesave edhe kompensimi do të përndahet sipas këtij rendi, me përjashtim të rasteve kur subjekti kërkon të përfitojë nga pagesa e përshpejtuar, ose
kërkon të jetë pjesë e tenderit për kompensimin fizik në
bazë të pronave që ka vënë në dispozicion ATP-ja. ATP do
t'i japë përparësi kompensimit të truallit. Kompensimi për
ish-pronarët për tokën truall, sipas zërit kadastral të vitit
1945 dhe hartës së vlerës së tokës që është në fuqi do të
kryhet me para. Kufiri i caktuar nga ligji është 50 milionë
lekë për çdo vendim të njohur.

LISTA E VEPRIMEVE QË JANË KRYER ME DOSJET E PRONAVE TË QARKUT TË DURRËSIT
(V
ijon ng
an
umri i djeshëm)
(Vijon
nga
numri

Mbiemri
Emri (Subjekti i (Subjektit
shpronësuar)
shpronesuar

Mbiemri
Emri (Subjekti i (Subjektit
shpronësuar)
shpronesuar

Mbiemri
Emri (Subjektit (Subjektit
Kerkues)
Kërkues)

Sip e
pretenduar,
lloji I pasurisë

Zeri Kadastral
Truall

Sip. E Njohur/
Mosnjohje

Sip. E Kthyer

Sip. E
Kompensuar

Beqir

Previzi

Zyhraje

Previzi

8000 truall

400

800

400

400

Ali

Bekja

Ymer

Bekja

2000 truall

1600

2000

400

1600

Osman

Gjepali

Xhemal

Gjepali

truall, 1000

Mark

Bala

Mark

Bala

truall, 84

84

84

Ali

Drabo

Zeqir

Drabo

truall, 1650

1650

1650

Ahmet (Met)

Xhafa (Dardha) Agim

Xhafa

truall, 4772

Mahmut

Kertusha

Mahmut

Kertusha

truall, 560

Refik

Gjolaj

Refik

Gjolaj

truall, 300

Refik

Gjolaj

Refik

Gjolaj

truall, 300

385

4772

560

175

300

60

300

240

Moku

Sefer

Moku

truall, 80

80

65

Besnik

Plaku

truall, 1700

1700

1700

Nexhip

Beqiri

Nexhip

Beqiri

Nuk ka
dokumentacion

60

Izet

Ademi

truall 450

260

450

190

260

Hatixhe
Shefqet

Filja (Dashi)
Jakova

truall, 5000
truall, 1650

3711
380

5000
1650

1289
1270

3711
380

Sali

Rama

Mehdi

Rama

truall 250

48,75

250

80

4288

Hamza

Guri (Kruja)

Emrulla

Guri

truall 4750

3194

4750

Hamza
Musa
Adush
Gani

Guri (Kruja)
Lila
Kastrati
Sabahu

Emrulla
Hasan
Bardhyl
Gani

Guri
Lila
Kastrati
Sabahu

truall, 31.2
truall 1650
truall, 5000
dyqan +200

31,2
500

31,2
1650
5000
200

Halit

Subashi

Fejzo

Gani

Fejzo

truall, 700

700

Sadri

Shala

Nurije

Shala

Tr. 2775

2775

Beqja

Sadik

Beqja

1162 truall

Hazire

Kosturi

Hazire

Kosturi

truall 420

Vath
Muharrem
Hamid

Manxit
Gjata
Norja

Rize
Mehmet
Selim

Manci
Gjata
Norja

360 truall
truall-4890
Tr. 1500

Norja

Selim

Norja

4288

80

1556

3194

1150

31,2
500

Tr. 1500

Ky vendim ka
ndryshuar
vendimin nr.46,
dt.29.07.1994,
dhe nga
kompesim
300m2, ka
kthyer240 m2,
mbesin per
kompensim 60
m2.
Vendimi nuk ka
planvendosje
NÃ« dosje nuk ka
vendim, ka
vetÃ«m dy
planvedosje
pretenduese dhe
asgje tjetÃ«r.
Vendimi nuk ka
planvendosje
ska
vendimi nuk ka
planvendosje
Shtese e
vendimit nr.26,
dt.28.01.1994.
Vendimi nr.26,
dt.28.01.1994
rezulton tÃ«
jetÃ« I KKKP
Bashkia Shijak,
ndÃ«rsa shtesa e
kÃ«tij vendimi
Ã«shtÃ« e KKKP
KÃ«shilli I
Rrethit. V.26 nuk
Ã«shtÃ« I
admnistruar nÃ«
kÃ«tÃ« dosje.
vendimi nuk ka
planvendosje

Meta

truall, 34000

Zeri Kadastral
Truall

Sip. E Njohur/
Mosnjohje

Sip. E Kthyer

Sip. E
Kompensuar

5000

5000
600

10000

Ne kete siperfaqe
subjekti ka
parablere objekte
te Ndermarjes
Rruga me sip.
320 m2 dhe 12,3
m2.

5000
ne dosje ndodhet
vendim gjykate
dhe vertetim
kadastre, ska
planimetri.

10000

Rrezim
kerkese
360
4890
1500

400

Meta

Hamit

Meta

truall, 34000

10000

Haxhi

Kokomani

Qazim

Kokomani

truall 8400

5000

Avdyl

Keci

Qamile

Keci

Tr. 6000

Zeqir

Keci

Qamile

Keci

Tr. 5000

Ali

Berhani

Ilmi

Berhani

Tr. 25000

5000

3400

5000

5000

5000

5000

25000

Tr. 30000

25000

Idriz

Gjepali

Idriz

Gjepali

Selaudin

Mehmeti

Sabaudin

Mehmeti

Shaban

Kasa

Sefer

Kasa

Shezai

Ballhysa

Shezai

Ballhysa

Isa

Ferri

Isa

Ferri

Tr. 5000

Isa

Ferri

Isa

Ferri

Tr. 5000

Bajram

Vrioni

Bajram

Vrioni

Tr. 206,25

206,25

Hysen

Guri

Hysen

Guri

Tr. 100

100

Bajram

Bulku

Bajram

Bulku

truall, 35000

35000

Said

Mema

Hysni e Hysen Mema

tokÃ«
bujqÃ«sore +
truall 2345

Fiqiri

Ferri

Aferdita

Ferri

truall + toke
bujqÃ«sore
25000

Xhemal

Previzi

Muharrem

Previzi

tr. + t.b.15000

5000

Ilia

Prifti

Gjinovefa

Prifti

truall 20000

rrezim kerkese

Mahmut

Ferri

Mahmut

Ferri

Tr.+T.B25000

25000

5000

5000

5000

500

400

Me shtesÃ«
vendimi nr.60,
dt.29.05.2003 tÃ«
KKKP Prefektura
DurrÃ«s, ku
Ã«shtÃ« njohur
dhe kompensuar
sipÃ«rfaqja 400
m2 .

Ka ShtesÃ«
vendimi nr86,
dt.14.10.1995,
dt.18.9.1997 ku
Ã«shtÃ« kthyer
3400 m2. qe
eshte 10% e
siperfaqes 34000
m2
vÃ«rtetim
kadastral, ka
planimetri
Sek.Urbanisitik.
me vendim
gjykate, ka
planimetri te
Seks.Urbanisitik.
Vendimi i njeh5000 m2 dhe te
dr.parablerje
1250 m2, ka
planimetri te
seksionit
Urbanistik si dhe
vÃ«rtetim
hipoteke dhe
kadastral.
vÃ«rtetim
hipoteke, ka
planimetri tÃ«
Seksionit
Urbanistik
Ka vÃ«rtetim
kadastral,
vendimi Ã«shtÃ«
shprehur vetÃ«m
pÃ«r njohje dhe
nÃ« dosje ka
planimetri nga
topograf I
licencuar.

5000

500

4500

Dokumentacioni I
ka kaluar KKKP
Bashkia ne
dt.21.4.1994
vÃ«rtetim
kadastre,
planimetri nga
topograf te
licencuar.
ka shÃ«nim:
Kaloi nÃ« toka
bujqÃ«sore, ska
dokumentacion
ne dosje.
Vendimi ska
planvendosje.
Me shtesÃ«
vendimi nr.12,
dt.24.3.1994,
dt.08.10.1996
Ã«shtÃ« kthyer
4500 m2., duke
ezauruar me
kthim gjith
siperfaqen 5000
m2.
Ka planimetri te
seksionit
Urbanistik.
ka planimetri
nÃ« dosje jane
dy vendime nr.
41, dt.
02.02.1995, qe
anullon sip. 5000
m2. Me v. gjykate
sip. 250 dynym
KÃ«rkesa
Ã«shtÃ« refuzuar
me shkresÃ«
nr.16 prot,
dt.19.09.1995.

vendimi ka
planvendosje
komisioni

1162

400

Ibrahim

T.B. + Livadh
75000

Problematika

1560

200
Nuk ka asnje
dokument ne
dosje pervec
citimit ne
kapakun e dosjes
ku thuhet se
dokumentat kane
kaluar Komisionit
te Bashkise.

Ilmi

Hamid

48,75

Nuk ka
dokumentacion

Sulejman

Hamit

Ibrahim

ShtesÃ« vendimi
nga kthimi 175
m2 hiqet 120 m2
qÃ« kalon pÃ«r
kompensim
sipÃ«rfaqen e
kthyer mbetet 55
m2.

Ademi

Subashi

Meta

Mustafa
Haxhi

385

Dashi
Jakova

Halit

truall 5000
truall, 6980

vendimi nuk ka
planvendosje, ka
vetÃ«m
planvendosje,
nga ing nÃ«
licence.

vendimi nuk ka
planvedosje

Masar
Shefqet

truall 4288

Haxholli
Quku

Topulli

1650

Izet

Xhija

1560 truall

Eqerem

300

Kovaci

Anife

Topulli

Haxholli
Quku

Zeqine dhe
Vilson
Esat
Sherif

Problematika

84

4772

Sherif

Milanku

Sip e
pretenduar,
lloji I pasurisë

Ka vetem
kerkesen dhe nje
vendim gjykate
(VFJ), nuk ka
vendim.

Sefer

Mehmet

Mbiemri
Emri (Subjektit (Subjektit
Kerkues)
Kërkues)

12500

12500

25000

25000

25000

25000

Nuk ka
planvendosje. Me
kthimin e 12500
m2, nga gjykata i
mbesin per
kompensim
12500 m2.
nuk ka
planvendosje
Nuk ka
planvendosje. Me
kthimin e 12500
m2, nga gjykata i
mbesin per
kompensim
12500 m2.
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Ramiz

Deliallisi

Ramiz

Deliallisi

Tr. 10900

Ramiz

Deliallisi

Ramiz

Deliallisi

-

Zenel

Metalla

Zenel

Metalla

1020 trual

Reshit

Hoxha

Reshit

Hoxha

dy dyqane dhe
nje furre (pa
m2)

Sofije

Keci

Sofije

Keci

Sulejman

Vora

Zyhra

Vora

Kostandin

Ristani

Pavlina

Laci

Rifat

Zhuri

Rifat

Zhuri

Valentina

truall, 1673

5900

10900

5000

5900

5000

273

1162

1020

747

nj-dy dyqane
dhe nje furre

kth-dy dyqane
dhe nje furre

1673

511

273

1162

truall

Laci

Zenel

Arresi

Riza

Arresi

7000 truall

Kasem

Vora

Hasan

7000

3989

Guza

Hysen

Guza

40 truall

40

40

40

Reshit

Kapo

Reshit

Kapo

387 truall

387

387

387

Sofije

Guza

Shyqyri

Tepshi

Zuhdi

Tepshi

truall 2620

1620

2620

1000

Sami

Domi

Hamdi

Domi

truall 1293

1293

1293

Osman

Dedja

Osman

Dedja

trualli 289

289

289

Abdyl

Tasim e Naim

Sana

Guza

Xhevrije

Dhurata

Deliallisi

Merkja

truall 140

truall 2252

105

637

140

2252

Myslim

Nerjaku

Enver

Dedja

truall 50

50

50

Qazim

Marku

Bahri

Marku

truall 100

70

100

Abdulla

Daut

Komuniteti

Malltezi

Shahini

Islamik

Servete

Daut

Komuniteti
Islamik Shijak

Xeka

Shahini

truall 70

70

1615

105

637

50

30

70

Tr. 98

3 dyqane, nje
shtepi, dy
dyqane

35

1620

70

694

Ka planimetri
nga specilaistet e
kadastres prane
komisionit.
Dokumentacioni
dhe planimetria
depozituar nga
subjekti pasi
sipas vertetimit
te Bashise Shijak
eshte djegur
Dosja.
Pa vendim,
pretendimi per
toke me 7501
Vendimi me
planvendosjen
eshte fotoopje.
Ne shkresen e
Bashkise me
nr.24.01.2013
Ã«shtÃ« cituar
se ne mungese
tÃ« dok.origjinal,
si rrjedhoje e
djegjes se
Bashkise Shijak
u be verifiimi I
vendimit 37 si
dhe skices qÃ« I
bashkangjitet ky
vendim. Si
rezultat I ketij
vendimi u
vÃ«rtetua
pronesia ne
perputhje me
skicen e
pararqitur.
nuk ndodhet ne
dosje vendim.
nuk ka vendim
ne dosjene kopertinen e
dosjes shkruhet
emri Valentina
Laci dhe ka
shenim me laps
qe dosje te
dhena vendimet
para djegjes se
Bashkise
ne fund te
vendimit eshte
shenimi se
vendimi nr.11,
dt.11.3.94 prishet
dhe merret
vendimi I
mesiperm. Ska
planvendosje.
ska vendim ne
dosje.
Ska
planvendosje.
Ska
planvendosje.
ska vendim ne
dosje.
Ska
planvendosje.
Vendimi eshte
fotokopje ndersa
planvendosja e
vendimti eshte e
noterizuar.
Vendimi ska
planvendosje.
Vendimi eshte
fotokopje e
noterizuar dhe
ne dosje ndodhet
planvendosja e
firmosur nga
specialist e
kadastres ne
KKKP.
Vendimi Ã«shtÃ«
fotokopje. Ne
dosje ndodhen
dhe 4 kopje tÃ«
njÃ« vendimi
KKKP Bashkia
Shijak pa nr.,pa
date, pa vule,
vetÃ«m firmosur
nga Kryetari I
KKKP nÃ«
emÃ«r tÃ«
Tahsim Guza.
NÃ« dosje
ndodhet
planvendosja e
firmosur nga
specialistet e
kadastres nÃ«
KKKP.
vendimi ska
planvendosje.
NÃ« dosje
ndodhet
planvendosja e
firmosur nga
specilaisti I
Kadastres nÃ«
KKKP.

70

20

66

Ky vendim ka
anulluar
vendimin nr.15,
dt.13.10.93. me
vertetim
kadastre, ka
planimetri. Shih
Vendimin nr.
27/120, dt.
27.12.1995.
v.27/120,
dt.27.12.1995,
plotÃ«son v.36,
dt.15.4.94, kth5000 m2 nga
siperfaqja e
njohur prej 10900
m2. Me dy
vendimet e
dosjes nr.9 nga
sip. E njohur prj
10900 m2
kthehen 10000
m2 dhe ngelen
per kompensim
900 m2.

168

66

kth-20 m2
brenda
siperfaqes 96 m2
te njohur me
vendimin nr.30,
dt.04.03.94. NÃ«
dosje Ã«shtÃ«
planvendosja e
firmosur nga
specialisiti I
Kadastres nÃ«
KKKP.
Vendimi njeh dy
dyqane me
sip.168 m2; 3
dyqane me sip.66
m2 dhe njÃ«
shtÃ«pi me
sip.460 m2. NÃ«
kÃ«tÃ« dosje
ndodhet dhe nje
vendim tjetÃ«r
qÃ« ka po tÃ«
njÃ«jtin numÃ«r
dhe datÃ«, pra
vendimi nr.18/82
dt.01.9.95 por
vendimarrja
Ã«shtÃ«
ndryshe, si mÃ«
poshtÃ«.

Xhamija

Shijak

"

trualli ku
Ã«shtÃ«
78800
xhamia ne tÃ«,
sip.77475

78800

Shaban

Mancaku

trashÃ«gimtare
Mancaku
t

truall-9000

8163

9000

837

8163

Riza

Vezi

Selami

Vezi

truall-9500

6873

9500

2627

6873

Rexhep

Zotaj

Rexhep

Zotaj

truall-765

Mustafa

Kasa

Mustafa

Kasa

Nuk ka
dokumentacion

Mersin

Tepshi

Sejfulla

Tepshi

Nuk ka
dokumentacion

Muharrem

Tepshi

Qazim

Tepshi

ska

Xhuma

Dollaku

Xhume

Dollaku

750 truall

270

750

430

270

Abdyl

Berhami

Abdyl

Berhami

160, truall

160

160

Xhevahire

Vezi

Xhevahire

Vezi

5600, truall

3918

5600

78800

765

160

1682

3918

Ali

Berhami

Hilmi

Berhami

160 truall

160

160

Jahe

Mancaku

Shefki

Mancaku

916 truall

311

916

605

311

Kadri

Kasa

Hysen

Kasa

truall + toke
bujqesore,
5230

830

5230

4400

830

374

4000

3626

374

6000

6000

30

2275
369

339

30

Sulejman dhe
Haxhi

Shtraza

Isa

Tarafuci

Refik

Tarafuci

4000 truall

Rexhep

Guza

Zyhdi

Guza

6000 truall

160

dyqan

Anton

Basha

Margarita

Kosova

Osman
Qamile

Gurabardhi
Gashi

Sabri
Qamile

2275 truall
369 truall

Jakup

Deliallisi

Gjinovefa

Gurabardhi
Gashi
Bicaku
(Deliallisi)

Seid

Dedja

Zenel

Dedja

3000 truall

2291

3000

709

2291

Bajram

KeÃ§i

Osman

KeÃ§i

truall-7700

3000

7700

4700

3000

Enrik

Vukaj

Enrik

Vukaj

truall-600

400

600

23875 truall

Vendimi njeh
1325 m2 ku
brenda Ã«shtÃ«
ndÃ«rtuar
xhamia e
Shijakut, si dhe
nj-77475 m2
NÃ« dosje
ndodhet
planvendosja
konfirmuar nga
Seksioni I
Urbanisitikes.
NÃ« dosje
ndodhet e
noterizuar
planvendosja e
vendimit.
Ky vendim
Ã«shtÃ«
footkopje. NÃ«
dosje ndodhety
dhe njÃ« vendim
tjeter nr.49,
dt.29.07.1994 I
KKKP Bashkia
Shijak, ku
Ã«shtÃ« nj-6069
m2, kth-3400 m2,
komp-2669 m2,
vendim I cili
Ã«shtÃ« I
noterizuar dhe
Ã«shtÃ« nÃ«
emÃ«r tÃ« Zija
Kociut, lagja
Popullore.
Ne dosje
ndodhet vetem
nje vertetim
pronesie.
Ne dosje
ndodhet
planvendosja e
firmosur nga
Seksioni I
Urbanisitikes.
Nuk ka
planvendosje.
NÃ« dosje
ndodhet
planvendosja e
firmosur nga
specilaisti I
Kadastres
pranÃ«
BashkisÃ« sÃ«
KKKP Shijak.
Nuk ka
planvendosje.
Vendimi Ã«shtÃ«
I noterizuar
ndÃ«rsa
planvendosja
Ã«shtÃ«
fotokopje.
Vendimi ska
planvendosje.
Vendimi ska
planvendosje
dhe I noterizuar.
Vendimi ka
planvendosja
firmosur nga
specialisti I
kadastres prane
KKKP.
NÃ« dosje ska
dokumenta
pÃ«rvec dy
planvendosjeve.
Nuk ka
planvendosje.
Vendimi nuk ka
planvendosje,
nÃ« dosje
gjendet vetem
planvendosja
pretenduese nga
topografi.
Ka vetem njÃ«
vÃ«rtetim tÃ«
BashkisÃ«
Shijak., nuk ka
kÃ«rkesÃ«, ska
vendim.

Nuk ka vendim
Vendimi Ã«shtÃ«
I KKKP KÃ«shilli
I Rrethit Durres.

600

Me vendimin
nr.174,
dt.02.03.2009
subjekti Ã«shtÃ«
kompensuar
financiarisht per
200 m2 me vlere
2320 000 leke.

Ali dhe Xhaferr Rroshi

trashÃ«gimtare
Rroshi
Mehdi

Tr. 1875

710

1850

1140

710

Vendimi nuk ka
planvendosja,
nÃ« dosje ka
planvendosje tÃ«
Sek.Urbanisitik
tÃ« BashkisÃ«.

Riza

Vezi

Selami

Vezi

truall 9500

6873

9500

2627

6873

Vendimi eshte I
KKKP te Keshillit
te Rrethit
Durres, nuk ka
planvendosje
vendimi.

Jonuz

Norja

Fatmir

Norja

truall 40

Hamid
Mehmet
Mehmet

Shehi
Gjonku
Gjonku

Hamid
Ibrahim
Ibrahim

Shehi
Gjonku
Gjonku

549,5 truall
2048 truall
238, truall

1620
238

74,8
2048
238

428

1620
238

Ali

Arbana

Xhevahire

Arbana

8000 truall

3000

8000

5000

3000

Qamil

Qatipi

Vjollca

Qatipi

truall 244

244

Hysni

Rama

Hysni

Rama

44 truall

44

Hysni

Rama

Hysni

Rama

44 truall

Hasan
Ilmi

Bala
Fejzo

Hasan
Gani

Bala
Fejzo

100 truall
300 truall

Mustafa

Shkodra

Qerim

Shkodra

13390 truall

9390

13390

5000

9390

Hamdi

Faja

Eqerem

Faja

35200 truall

25200

35200

10000

25200

NÃ« dosje
ekziston njÃ«
vendim, pa
numer dhe pa
datÃ« I firmosur
nga kryetari I
KKKP dhe pa
vule

(V
ijon nesër)
(Vijon

Nuk ka
planvendosje
vendimi.
I jepet e drejta e
parablerjes
Vendimi nr.28.
dt.11.02.1994
Ã«shtÃ« anulluar
nga po I njejti
komision me
vendimin nr.13,
dt.11.05.1995.
Nuk ka vendim
Nuk ka vendim
Vendimi Ã«shtÃ«
fotokopje,
gjykata e Rrethit
Durres me
vendim nr.1680,
dt.16.04.1996 ka
shtuar
trashÃ«gimtarÃ«
t qÃ«
pÃ«rfitojnÃ« nga
vendimi nr.51,
dt.14.08.1994, i
KKKP-se.
Vendimi nr.196,
dt.06.05.1997
Ã«shtÃ« I KKKP I
KÃ«shillit tÃ«
Rrethit DurrÃ«s.
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INTERVISTË/ ALESSIA ÇOKU: NJOHA VENDIN TIM PËRMES
PJESËMARRJES NË KËTË EDICION TË 19-të

Rrëfehet "Miss Shqipëria 2017": Unë
më e bukura? Ja si ndihem me kurorë
"Eventi nuk krahasohet me ato që kam marrë pjesë në Itali"

A

lessia Çoku është vajza e
përzgjedhur për të mbajtur
titullin "Miss Shqipëria
2017", duke qenë rrjedhi
misht bukuroshja e 19-të e
konkursit të bukurisë më
jetëgjatë në hapësirën mbarëshqiptare. Nën
regjinë e Petri Bozos dhe skenarin e Alda Bidës,
magjia e festës zgjoi edhe qytetin e vogël të Tepelenës, ku vendasit e quajtën Alessian një Miss
që, përveç bukurisë, do kujtohet edhe si vlerë,
pasi u zgjodh në kalanë e Ali Pashë Tepelenës.
"Deliart Association" në rrugëtimin e pandërprerë këta 19 vjet, përveç së bukurës reklamon
edhe vlerat e qytetarisë dhe historisë shqiptare.
Kastro Zizo dhe rikthimi i Einxhel Shkirës në
ekran, gjigantët e muzikës shqiptare Aleksandër Gjoka, Endri e Stefi, Flaka Krelani e
Renis Gjoka, i dhanë larminë e ngjyrave spektaklit të bukurisë. Në një intervistë për
"Gazeta Shqiptare", "Miss Shqipëria
2017", vajza që do na përfaqësojë në
"Miss Globe Internacional",
tregon rrugëtimin e saj në
këtë event.
Jeni shpallur "Miss Shqipëria" mes 31 v
ajza
ve të
vajza
ajzav
tjera të bukura; ç'do të thotë
ky çmim për ju?
Është privilegj të jesh më e
bukura ndër të bukura, gjë që
do të më japë mundësinë të
përfaqësoj Shqipërinë, vendin tim, në konkurse ndërkombëtare.
A krijuat miqësi me vajzat e tjera?
Ka qenë një nga eksperiencat më të veçanta për mua. Pata mundësinë të njoh e të lidh
miqësi, dhe jam e sigurt që do të jenë miqësi që
do të jetojnë gjatë në kohë. Ne ishim mike dhe
rivale në të njëjtën kohë.
Aek
eni ndjerë k
onkur
rencën mes v
ajza
ve
keni
konkur
onkurr
vajza
ajzav
të tjera gjatë grumbullimit?
Sigurisht që po, ka pasur konkurrencë, e
kam ndjerë, sepse të gjitha ishim aty për të
njëjtën arsye, për të marrë kurorën.
Çfarë do të kujtoni nga kjo eksperiencë?
Brenda një kohe relativisht të shkurtër ne
vajzat pjesëmarrëse në "Miss Shqipëria"
mundëm të udhëtojmë, të shtegtojmë në shumë
vende. Pamë relieve të ndryshme, det, mal,
fusha, shkëmbinj. U njohëm me historinë e
vendeve që vizituam. Patëm një proces të

shijimit të natyrës që për brezin tonë është gjithnjë e më i pakët.
Turi i lëvizjeve të "Miss Shqipëria" a ju
lodhi?
Kishte lodhje, por ne mundëm të shihnim
vende të cilat jo vetëm nuk i kishim parë, por
edhe nuk do të shkonim enkas për t'i parë. Mendoj se kemi mësuar shumë.
Mendon se do ta ndryshosh pamjen pas fitores së kurorës?
Të ndryshoj pamjen? Nuk kam arsye, unë
jam "Miss Shqipëria", pra jam shpallur vajza
më e bukur, kështu që nuk besoj se kam nevojë
të ndryshoj (buzëqesh).
Çfarë është bukuria për ju?
Bukuria është komplekse, është e ndryshme.

Nuk kam një përkufizim të saktë, por mendoj
se bukuria nuk është vetëm pamja e jashtme.
E brendshmja e çdo individi, e zbukuron pamjen apo e shëmton atë.
E ke parë më parë "Miss Shqipëria", a ke
ndonjë Miss të preferuar?
E kisha informacionin që bëhej si kompeticion, por nuk e kisha ndjekur asnjëherë, kështu që, nuk kam ndonjë Miss të preferuar. Pak
apo aspak kam dëgjuar për to.
A ke marrë pjesë ndonjëherë në ndonjë
konkurs?
Po, kam marrë pjesë në konkursin "Reggineta di Mare" në Itali, ku është vendlindja ime,
por "Miss Shqipëria" ishte shumë më madhësh-

tor si spektakël.
A është pasion yti modelimi?
Sigurisht që po! Më pëlqen arti, dhe në këtë
moment pasarelat dhe fotografitë. Më pas, ku i
dihet...
Sa të mbështet familja në këtë pasion tëndin?
Mendoj që është një mbështetje shumë e
madhe për mua. Më qëndrojnë gjithnjë pranë.
Mami ka qenë gjithnjë një shtysë që unë të jem
pjesëmarrëse.
Të pëlqen të vazhdosh rrugën e modeles,
të prezantueses; cilat janë ëndrrat në sirtar
për ty tani?
E thashë edhe pak më lart që më pëlqen
shumë. Për sa i përket prezantimit, pse jo, nëse
më jepet mundësia! Për ëndrrat në sirtar, tani
kam shumë, por më mirë të mos e "hap" sirtarin.
Ëndrra jote e madhe, cila është?
Të shkollohem siç duhet dhe të bëhem
dikush, që të lë një gjurmë të mirë në
jetë.
Përshtypjet që të la shërbimi fotografik i parë? Emocionet, sa arrije t'i kontrolloje?
Gjatë turit me "Miss Shqipëria"
patëm mundësinë të fotografoheshim
gjatë gjithë kohës. Në setin fotografik
zyrtar që ishte për revistën "Miss Shqipëria", kur udhëtonim, dhe po ashtu patëm fat të njihnim Roberto
Granatta, një nga fotografët më të
famshëm. Të fotografoheshe ishte emocion i veçantë, jo vetëm se nuk kisha provuar
fotografim profesional, por edhe për faktin se
ajo fotografi do të mbetej në revistën zyrtare.
Raporti me ushqimin?
Kam një metabolizëm shumë të mirë dhe për
këtë arsye kam një raport të mirë me ushqimin.
Fenomeni i anoreksisë dhe shoqëria që propozon imazhe publicitare, të cilat shpesh, deformojnë konceptin e shëndetit dhe elegancës.
Sa është i rëndësishëm, sipas teje, një
edukim ushqimor i ekuilibruar për të gjithë
rininë, e sidomos për ju modelet?
Regjimi ushqimor është i rëndësishëm për
të gjithë, për modelet në mënyrë të veçantë.
Nuk mendoj se anoreksia duhet stimuluar, sepse
kur shndërrohesh në personazh publik, sigurisht që ke vëmendjen më të madhe dhe mund
të bësh të gabojnë ata që të ndjekin. Eleganca
është përkujdesje, dobësia është anoreksi.
Interesa të tjera përveç modës?

Më pëlqen të udhëtoj, të shoh vende që nuk
i kam parë. Më pëlqen të mësoj gjuhë të huaja
(tashmë flas italisht, anglisht dhe po mësoj
spanjishten), sepse gjuha e huaj është një dritare, një mundësi për të kuptuar e njohur më
shumë. Kam shumë interesa të tjera si puna e
ëndrrave.
Cilat konsideron ikona bukurie, si
femërore ashtu edhe mashkullore?
Gigi Hadid (modele e "Victoria Secret"), ndërsa për meshkuj s'di të më ketë tërhequr vëmendjen dikush.
Mbresat e tua nga konkursi i sapozhvilluar "Miss Shqipëria 2017" e nga kurorëzimi
me çmimin "Miss Shqipëria 2017"?
Unë mbaja numrin 30 në sfilata, dhe në momentin që po lexohej Top 10, kur u lexua edhe
numri i parafundit, po mendoja 'kaq ishte,
thjesht një eksperiencë e bukur'. Por, kur u tha
numri dhe emri im pata emocion, aq sa lëvizjen
për të shkuar në rresht me vajzat e tjera e bëra
si të isha në ëndërr. Të mos flasim pastaj për
momentin e kurorëzimit, që më bëri të derdh
lot nga emocionet! Sinqerisht, nuk e prisja. Ishte një emocion vërtet i madh, të cilin është e
vështirë të gjej fjalë për ta treguar.
A mund të na tregosh se çfarë ndjesie ke
marrë në këto ditë pas fitores tënde? Si kanë
rea
guar të afër
mit, shoqet, mësuesit, a
po
eaguar
afërmit,
apo
edhe njerëzit e tjerë?
Kjo është pjesa të cilën do të doja ta shpjegoja gjatë. Pas fitores së kurorës, unë u ula sërish
mes vajzave konkurrente në autobus për të
shkuar te festa pas spektaklit. Në telefon më
vinin urime nga shoqet, shumë prej të cilave
nuk e dinin që unë kisha marrë pjesë. Po ashtu
më vinin edhe informacionet se kush kishte
shkruar për mua. Kthimi nga Tepelena në Tiranë më bëri të takohem me njerëz që kishin
parë spektaklin dhe kërkonin të bënin fotografi,
madje më bënë një intervistë. Emocionet që
kam marrë nga të njohur e të panjohur më kanë
bërë të ndihem e veçantë, jo vetëm për faktin
që jam "Miss Shqipëria", por edhe për vëmendjen që do të kem në vazhdim. Është bukur kur
merr emocione, e në mënyrë të veçantë kur nuk
i pret.
Çfarë ju ka mbetur në mendje nga momenti
i kurorëzimit?
Fakti që publiku e priti vlerësimin me duartrokitje, dhe që unë nuk kontrolloja dot lotët,
që sigurisht ishin lot të një personi të lumtur.
Ishte realizuar ëndrra ime!
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dërgjegjësimi për os
teoporozën duhet të fil
lojë që në moshë të re,
me qëllim që të ndërmerren
masa për ta parandaluar atë".
Deklarata vjen nga mjekja dhe
specialistja e shëndetit publik, Lumturi Mërkuri, e cila
përmes kësaj interviste,
dhënë për suplementin 'Life
Pages' të "Gazeta Shqiptare",
shpjegon gjithçka rreth
sëmundjes së kockave si dhe
masat kryesore që duhen
ndërmarrë për parandalimin e
saj.
Doktoreshë, çfarë është osteoporoza?
Osteoporoza ose kocka poroze, është një sëmundje gjatë
së cilës densiteti i kockës dhe
kualiteti i saj reduktohen gradualisht. Gjatë osteoporozës
kocka bëhet më poroze dhe
më e thyeshme. Humbja e
masës kockore ndodh në
mënyrë të heshtur dhe progresive, shpesh pa simptoma
derisa ndodh fraktura e parë,
dhe në shumë raste është ajo
e cila evidenton osteoporozën.
Prandaj osteoporoza është
quajtur si "epidemi e heshtur".
Frakturat mund të ndodhin pas
një rënieje fare të vogël apo dhe
si rezultat i një aktiviteti/veprimi të zakonshëm të përdit-

shëm. Frakturat më të shpeshta
dhe më serioze janë ato të legenit
dhe të shpinës.
Sa e shpeshtë është osteoporoza?
Osteoporoza është një nga
sëmundjet më të zakonshme, me
efekte të mëdha negative kronike
dhe një problem global shëndetësor. Çuditërisht, osteoporoza është më e zakonshme sesa disa
sëmundje të tjera të cilat kanë
marrë sot vëmendjen e publikut.
Afërsisht 30% e të gjitha grave
mbas menopauzës në Amerikë dhe
Europë kanë osteoporozë.
Kush mund të preket nga
sëmundja e kockave?
Osteoporoza prek të gjithë, si
meshkujt edhe femrat. Keqkuptimi
më i zakonshëm është se osteoporoza prek vetëm femrat. Është e vërtetë se gratë në menopauzë
janë më të rrezikuara për osteoporozë, prandaj shpesh ajo mendohet si sëmundje e femrave; por
osteoporoza prek miliona meshkuj
anembanë botës me pasoja shkatërruese. Rreziku i frakturave te
meshkujt është më i madh se rreziku i zhvillimit të kancerit të prostatës. Frakturat janë më të pakta
te meshkujt, por kur ato ndodhin,
kanë një nivel më të lartë paaftësie
e vdekshmërie sesa te femrat.
A ka faktorë që shtojnë rrezikun?
Disa faktorë duket se shtojnë rrezikun për osteoporozë. Gjinia apo
mosha nuk mund të ndryshohen,
ndërsa faktorë të tjerë (pirja e duhanit, alkoolit, dieta e mangët me
kalcium dhe vitaminë D, mungesa
e aktivitetit fizik etj.) janë të lidhur

me stilin e jetës dhe mund të modifikohen.
Cilat janë shenjat e saj?
Duke qenë se humbja e masës
kockore gjatë osteoporozës
ndodh gradualisht dhe është e padhimbshme, nuk ka simptoma të
dukshme që tregojnë se një person është duke zhvilluar osteoporozë. Për këtë arsye os-

Specialistja e shëndetit
publik, Lumturi Mërkuri

teoporoza quhet "epidemi apo
sëmundje e heshtur". Megjithatë
disa shenja, si dhimbja e lehtë,
reduktimi i gjatësisë trupore me disa
cm apo fraktura, mund të jenë të
lidhura me osteoporozën. Shpesh
shenja e parë e osteoporozës është
fraktura/thyerja e kockës. Por, nëse
dikush ka faktorë rreziku për osteoporozë, duhet të shkojë te mjeku,
i cili sugjeron kryerjen e testeve
specifike dhe trajtimin e nevojshëm
nëse është e mundur.

FAKT
ORËT E RREZIKUT QË MUND
FAKTORËT
TË MB
AHEN NËN K
ONTR
OLL
MBAHEN
KONTR
ONTROLL
 Konsumimi i lartë i alkoolit - njerëzit që pinë më
shumë se 2 njësi në ditë alkool, rrisin deri në 40%
rrezikun për frakturë nga osteoporoza.

 Pirja e duhanit - studimet tregojnë se ata që pinë
duhan janë më të rrezikuar se ata që nuk pinë.

Indeksi i ulët trupor (IMB< 19-20kg/m2) - që lidhet me
humbjen e masës kockore dhe rritjen e rrezikut për
fraktura.

 Ushqyerja e varfër me kalcium dhe proteina - një
dietë e ulët në kalcium dhe proteina rrit rrezikun për
osteoporozë.

 Marrja e paktë/deficiti në vitaminë D - vitamina D
është esenciale sepse ndihmon në përthithjen e kalciumit
në gjak.

 Aktiviteti i paktë fizik - personat që bëjnë jetë
sedentare kanë më tepër mundësi për fraktura se të
tjerët. P.sh., femrat të cilat rrinë ulur për më tepër se 9
orë në ditë, kanë 50% më tepër mundësi për fraktura të
legenit sesa ato që rrinë ulur më pak se 6 orë.

Me çfarë diagnostikohet kjo
sëmundje?
Për vendosjen e diagnozës rekomandohet kryerja e testit të matjes
së densitetit kockor. Një numër testesh të ndryshme për matjen e densitetit kockor janë në dispozicion.
Të gjithë individët mbi 50 vjeç,
veçanërisht gratë në menopauzë,
të cilët kanë një nga faktorët e rrezikut, duhet të bëjnë matjen e densitetit kockor. Organizata Botërore
e Shëndetësisë ka përcaktuar vlerat-referencë që rrjedhin nga matjet
e densitetit kockor. Osteoporoza
është diagnostikuar kur matja e
densitetit kockor e një personi është -2.5 ose më e ulët.
Si mund të parandalohet osteoporoza?
Pas moshës 20 vjeç, hollimi i kockave është një proces natyral i cili
nuk mund të ndalet plotësisht.
Masa kockore e fituar gjatë rinisë
është një përcaktues i rëndësishëm i rrezikut të osteoporozës
gjatë jetës së mëvonshme. Prandaj, ndërgjegjësimi për osteoporozën duhet të fillojë që në
moshë të re, me qëllim që të ndërmerren masa për ta parandaluar atë.
Fëmijët duhen ndihmuar të kuptojnë rëndësinë e ndërtimit të
masës kockore që kur janë të rinj.
Ata duhen inkurajuar dhe edukuar
të kenë një dietë të ekuilibruar të
pasur me kalcium, vitaminë D dhe
proteina, të ndërgjegjësohen për
rëndësinë e peshës normale dhe
ushtrimeve fizike, efektet e pirjes
së duhanit dhe alkoolit mbi kockat
etj. Mënyra më e mirë për të ndihmuar parandalimin e dobësimit të
kockave është fillimi i aktivitetit fizik dhe zakoneve të shëndetshme
të ushqyerjes që në fëmijëri, dhe
ruajtja e tyre edhe në moshë të rri-
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kzistojnë disa sëmund
je dermatologjike që në
përgjithësi përmirësohen në periudhën e verës, si:
psoriaza, iktioza vulgare, por
disa sëmundje të tjera, për shkak të nxehtësisë, lagështirës
dhe djersitjes acarohen, si:
sëmundja darier, dishidrozat (çrregullimet e gjëndrave të
djersës), dermatitet nga panolina te fëmijët e vegjël apo dermatitis atopik. Ekspozimi i
tepërt nën rrezet e diellit dhe në
oraret e papërshtatshme (ora
11:00-16:00) mund t'i acarojë,
por ndonjëherë edhe t'i shpërthejë sëmundje të tilla si: herpes
simplex, lupus eritematozë,
akne rozacea apo vitiligo (mungesë e pigmentimit të lëkurës).
Te fëmijët mund të shfaqen fotodermatoza të tipeve të ndryshme, siç është urtikaria nga
rrezatimet e diellit, nga rrezet
UVA e UVB, pruriti që shfaqet
më shumë nga rrezet UVA se
ato UVB. Kush janë disa masa
mbrojtëse për personat që kryejnë banja dielli? Në raste të tilla
të shfaqjeve të sëmundjeve dermatologjike ose të acarimit të
tyre, është e mira të kryhet vizita te mjeku dermatolog, por të
kihen parasysh edhe këshillimet
si profilaksi të sëmundjeve: ekspozimi në diell duhet të bëhet
në mënyrë graduale dhe jo menjëherë, dhe duhet të lyheni me
krem kundër diellit 20 minuta
para se të futeni në det, pasi
rrezatimi diellor është më i fortë.
Duhet të përzgjidhni kremrat
kundër diellit që janë me filtra të
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Sëmundjet e lëkurës që
përkeqësohen nga dielli
dhe mbrojtja nga rrezet

istojë solarë mbrojtës të
veçantë nga të tjerët. Por, cilët
janë më të rrezikuar për t'u
dëmtuar nga dielli? Te të gjithë
personat që marrin rreze për një
kohë të gjatë, në oraret e papërshtatshme si dhe të pambrojtur me kremra solarë, ky
rrezik është i pranishëm, si për
t'u shfaqur sëmundjet ashtu
edhe për t'u acaruar ato që janë
të pranishme. Kujdes duhet të

kenë personat që kanë të pranishme nishanet me një sipërfaqe
trupore mbi 30% të saj, personat më lëkurë të bardhë, fëmijët
si dhe të moshuarit, duke pasur
parasysh faktin që kanë një
sistem imunitar më të ulët se të
tjerët.

Shenjat

Diagnostikimi

"Duke qenë se humbja e masës kockore gjatë osteoporozës ndodh
gradualisht dhe është e padhimbshme, nuk ka simptoma të dukshme
që tregojnë se një person është duke zhvilluar osteoporozë. Për këtë
arsye osteoporoza quhet 'epidemi apo sëmundje e heshtur'."

"Për vendosjen e diagnozës rekomandohet kryerja e testit të matjes
së densitetit kockor. Të gjithë individët mbi 50 vjeç, veçanërisht
gratë në menopauzë, të cilët kanë një nga faktorët e rrezikut, duhet
të bëjnë matjen e densitetit kockor", - thotë Mërkuri.

sionesh trajtimi efektiv të cilat
kanë treguar se veprojnë për
të ruajtur densitetin kockor dhe
reduktuar rrezikun e frakturave
apo thyerjeve. Një mjekim i përshtatshëm i kombinuar me
ndryshime të stilit të jetës
mund të shmangë shumë nga
frakturat. Trajtimi i osteoporozës është efektiv vetëm
nëse merret ashtu siç rekomandohet nga mjeku. Trajtimi
i osteoporozës zgjat për periudha të gjata kohore. Kjo gjë
për shumë persona nuk është
e këndshme, por nuk duhet të
jetë arsye për ta ndërprerë
mjekimin. Krahas mjekimit,
marrja e mjaftueshme e kalciumit dhe vitaminës D është
e domosdoshme, pasi ndihmon për të siguruar efektivitetin maksimal të mjekimit me
medikamente.

tur. Kryerja e ushtrimeve të rregullta fizike luan një rol të rëndësishëm
në ndërtimin dhe mbajtjen e masës
kockore. Ato reduktojnë rrëzimet
dhe përmirësojnë rehabilitimin nga
frakturat. Ushtrimet janë individuale, por përgjithësisht shumica e
njerëzve ka nevojë për 30-40 minuta 3 deri 4 herë në javë. Marrja e
kalciumit në sasi të mjaftueshme
është një tjetër masë. Sasia e kalciumit që duhet të konsumojmë
ndryshon në stade të ndryshme të
jetës. Kërkesat për kalcium janë të
larta në vitet e adoleshencës për
shkak të rritjes së shpejtë të skel-

ndryshëm mbrojtës (SPF mbi 15)
mbas një vizite të bërë nga mjeku
dermatolog, që përcakton tipin e

etit. Me kalimin e moshës, aftësia
e trupit për të absorbuar kalcium
bie, dhe kjo është një nga arsyet
pse edhe të moshuarit kanë nevojë
për sasi më të larta kalciumi. Ushqimet e pasura me kalcium janë:
qumështi dhe produktet e tij; perimet jeshile si brokoli, lakra jeshile
etj.; disa fruta si portokalli, kajsia,
fiqtë e thatë; arrat, bajamet;
drithërat; peshku i konservuar dhe
sardelet; lëngjet e frutave dhe uji
mineral. Vitamina D është gjithashtu esenciale për absorbimin e kalciumit. Ekspozimi për 15 minuta në
ditë në diell i duarve, krahëve dhe

lëkurës për kategori të ndryshme
moshash, si edhe për fëmijët që
janë me ekzemë atopike, ku ekz-

fytyrës, është zakonisht i mjaftueshëm për prodhimin e vitaminës
D për shumicën e njerëzve. Vitamina D mund të sigurohet edhe nga
ushqimet dhe suplementet. Ushqime të pasura me vitaminë D janë
vaji i peshkut, veza, mëlçitë,
drithërat etj. Ndjekja e një stili të
shëndetshëm jete është pjesë e
kujdesit për kocka të shëndetshme. Mënjanimi i duhanpirjes, pirja e moderuar e alkoolit, si dhe
mbajtja brenda kufijve të normës e
peshës trupore janë disa faktorë të
rëndësishëm. Kafeina dhe kripa
mund të rrisin humbjen e kalciumit

nga trupi dhe nuk duhet të merren në sasi të tepërt. Alkooli duhet gjithashtu të merret në sasi
të moderuar. Megjithëse nuk ka
të dhëna bindëse që tregojnë se
pijet e gazuara joalkoolike dobësojnë kockat, nuk duhet tepruar
me to.
Cilat janë trajtimet në dispozicion për osteoporozën?
Në varësi nga rezultatet e testit të densitetit kockor, mjeku
mund të japë medikamente
dhe suplemente për të parandaluar humbjen e masës
kockore. Ka një numër op-

*Mjeke dermatologe, pranë Poliklinikës së Specialiteteve Nr.
3 në Tiranë
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M

e ardhjen e verës, In
stituti i Shëndetit
Publik ka nisur një
fushatë ndërgjegjësimi për
rreziqet e motit të nxehtë, sidomos për sa u përket kategorive të njerëzve në nevojë,
si të moshuarit dhe fëmijët.
Në këtë kuadër, për të
moshuarit këshillohet që:
Mjediset e brendshme të
banesës të mbahen në një
temperaturë konstante rreth
26° C.
Të moshuarit të mos dalin
nga shtëpia nga ora 11:0018:00.
Gjatë gjithë kohës të konsumojnë lëngje jo shumë të
ftohta.
Të vishen me veshje me
ngjyra të hapura prej lini ose
pambuku.
Përveç të moshuarve, grupe
të rrezikuara janë fëmijët,
foshnjat, të sëmurët kronikë,
personat të cilët duhet të jenë
të shoqëruar me kujdestarë,
dhe ata që kryejnë aktivitete
fizike jashtë.
Në rast se dikush ndihet
keq nga i nxehti dhe është në pritje të ndihmës së
kualifikuar, është mirë që:
Personi të vendoset në një
vend të freskët.
T'i ftohet trupi duke e mbështjellë me një çarçaf të lagur
ose duke e spërkatur me ujë.
T'i jepet të pijë lëngje.
Të mos i jepet asnjë ilaç për
uljen e temperaturës.
Rr
egulla të ar
ta për të
Rre
arta
nxehtët:
Mos dilni në orët e nxehta.
Vishni rroba të lehta.
Pini 2 litra ujë në ditë dhe hani

ISHP: Fëmijë e të
moshuar, si shmangen
rreziqet nga i nxehti

sa më shumë fruta.
Mjekët e familjes duhet të kenë
parasysh se simptomat e të nxehtit të tepërt janë ngërçet, edema,
skuqja e lëkurës, goditja nga i nxehti dhe dehidratimi. I nxehti mund
ta komplikojë situatën e pacientëve
që vuajnë nga hipertensioni, nga
problemet e zemrës dhe insuficienca renale, ose që përdorin ilaçe që
përkeqësojnë efektet e goditjes së
të nxehtit.

perime të freskëta.
Freskoni dhomat me ventilatorë
apo kondicionerë, me temperaturë
jo poshtë 25° C.
Ajrosni makinën që është për një
kohë të gjatë në diell, duke hapur
dyert dhe vënë kondicionerin para
se të lëvizni me të.
Përdorni pajisjet e ruajtjes nga dielli dhe mos i lini fëmijët vetëm në
makina.

Bëni banja dhe dushe, por jo nën
temperaturën 25° C.
Ruajini ilaçet nga burimet e nxehtësisë dhe rrezet e drejtpërdrejta
të diellit.
Ruani në frigorifer të gjitha ilaçet
që kërkojnë temperatura jo më të
larta se 25-30° C, dhe të gjitha shishet e shurupeve apo ilaçet me
pika, të cilat sapo

Disa rrrre gulla të cila
cilatt
ndihmojnë për të
mbrojtur shëndetin e të
rinjve:
Mos u largoni nga shtëpia gjatë
orëve të nxehta dhe mbroni dritaret nga dielli.
Pini një deri në dy litra ujë në ditë,
lëngje frutash etj.
Konsumoni ushqime të lehta të
ndara në porcione.
Konsumoni fruta të bollshme dhe
janë hapur.
Fëmijëve, ashtu si të rriturve, dielli
u sjell përfitime të rëndësishme për
humorin, sistemin imunitar, kockat dhe lëkurën. Ekspozimi i pakujdesshëm dhe i papërgjegjshëm
mund të ketë pasoja negative të
tilla si djegie nga dielli, dhe në një
afat kohor më të gjatë fillimin e tumoreve, përfshirë melanomat.
Si t'i mbrojmë
fëmijët nga dielli
Foshnjat nga 0-6 muaj
Foshnjat nga 0-6 muaj nuk duhet
të mbahen apo të ekspozohen në
diell. Lëkura e tyre është shumë e
ndjeshme nga dielli dhe ka pak melanomë, pigmenti që u jep ngjyrë
lëkurës, flokëve dhe syve, dhe që
siguron një mbrojtje nga dielli.
Prandaj, foshnjat janë veçanërisht

të ndjeshme ndaj efekteve të dëmshme të diellit.
Përdorni mburojat e lëvizshme në
dritaren e makinës për të mbrojtur
fëmijët nga rrezet që vijnë përmes
dritares.
Shëtitini me karrocë herët në
mëngjes përpara orës 10:00 dhe
pas orës 17:00, duke përdorur
mbrojtësen e diellit që kanë karrocat.
Vishini me rroba të lehta pambuku
të cilat mbulojnë krahët dhe këmbët.
Zgjidhni një kapelë të gjerë që t'i
mbrojë fëmijës fytyrën, qafën dhe
veshët.
Foshnjat nga 6-12 muaj
Foshnjave apo bebeve në këtë
moshë duhet t'u përdoret krem
mbrojtës ndaj diellit
Mbrojtja është e njëjtë si te foshnjat e vogla, vetëm se duhet të përdoret edhe kremi i diellit.
Përdoren kremra me faktor mbrojtës
mbi 20, dhe lyhen pjesët e zbuluara të fëmijës.
Shumë e rëndësishme është që
kremi t'i vihet foshnjës rreth 30 minuta para se të dalë jashtë, t'i rivihet
prapë çdo dy orë, pas larjeve në det
apo nëse është djersitur shumë.
Fëmijët e vegjël 1 vjeç deri
në 6 vjeç
Sigurohuni që fëmija të rrijë në hije
nga ora 10:00-17:00. Kontrolloni
mjedisin e jashtëm ku fëmija juaj
luan për t'u siguruar që ka hije të
mjaftueshme.
Sigurohuni që fëmija të jetë i veshur
me rroba të lehta pambuku, të lyhet me krem mbrojtës me faktor
mbrojtës mbi 20 që të jetë rezistent ndaj ujit.
Fëmijët duhet të mbajnë kapelë dhe
syze dielli. Kapelja duhet të jetë e
gjerë që t'i mbrojë qafën, fytyrën dhe
veshët.
Si të mbrohen fëmijët nga
temper
atur
at e lar
ta
tempera
tura
larta
Në stinën e nxehtë fëmija duhet
veshur me rroba të lehta pambuku,
po ashtu kur vihet në gjumë.
Fëmija duhet larë me ujë të vakët,
dhe kur ka puçrra lëkura duhet
tharë lehtësisht me peshqir.
Temperatura e dhomës të mos jetë
e lartë dhe ajri të qarkullojë.
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Efektet kurative të fikut,
ja kush s'duhet ta përdorë
F

iku është një frut i kënd
shëm dhe i ushqyeshëm.
Përdoret i freskët, i tharë,
si dhe i përpunuar në produkte
të ndryshme si marmelatë apo
reçel. Përmban shumë karbohidrate, që në fiqtë e thatë arrijnë mbi 60 për qind, si dhe albumina e yndyrna. Fiqtë e njomë
kanë mjaft vitaminë C, pro-vitaminë A dhe hekur. Fiqtë rekomandohet të përdoren nga personat e dobësuar, nga anemikët
dhe nga ata që e ndiejnë shumë
të ftohtët: ata i japin organizmit forcë dhe nxehtësi. Nuk këshillohet të përdoren nga
ata që

vuajnë nga sëmundja e sheqerit. Përdorim të mirë në mjekësinë popullore fiqtë kanë gjetur
kundër kapsllëkut. Por fiqtë nuk
rekomandohet për ata që vuajnë
nga diarreja. Në rastet e acarimit
të faringut, të mishrave të dhëmbëve dhe të rrugëve të frymëmarrjes, lëngu i përgatitur nga zierja
e fiqve jep rezultate shumë të
mira. Qumështi i fikut ka gjetur
përdorime praktike për heqjen e
kallove, si dhe për lyerje kundër
reumatizmave e dhimbjeve të
tjera artritike. Qumështi i fikut të
egër përdoret me efekt për zhdukjen e lythave nga sipërfaqja
e duarve ose e këmbëve. Gjethet e njoma të fikut kanë veti terapeutike shumë të mira kundër
sëmundjes së astmës.

Hani hurma
kundër sëmundjeve
të aparatit tretës
Në mjekësinë popullore përdoren pothuajse
të gjitha pjesët e bimës, fruta, gjethet, degët.
Ajo përdoret e freskët, e thatë, përgatitet
r eçel, mar
mela
të, alk
ool, raki dhe
marmela
melatë,
alkool,
ëmbëlsira të ndryshme
r uta për
mban
ndryshme.. F
Fr
përmban
rreth 17 për qind sheqer kur është e freskët
dhe 62 për qind kur thahet. Për
mban
Përmban
vitamina A dhe C, pr
oteina, ynd
yr
na,
proteina,
yndyr
yrna,
kripëra minerale
minerale,, si hekur
hekur,, sasi të
konsider
ueshme tanine etj. Hur
ma
onsiderueshme
Hurma
matt kanë
gjetur përdorim të mirë në luftimin e
sëmundjes së
anemisë, dobësimit të
përgjithshëm të
organizmit pas
kalimit të ndonjë
sëmundjeje. Në këto
raste përdoret
mjekimi me hur
ma:
hurma:
Çdo ditë konsumohen
6-15 kokrra të
tejpjekura rreth një
orë para ose pas
ushqimit. Mjekimi
vazhdon 15 ditë deri
në 25 ditë. Hur
ma
Hurma
matt
kanë dhënë rezultate të mira në luftimin e
sëmundjeve të aparatit tretës, të cilat
shoqërohen me diarre (me të dala të
shpeshta jashtë). Mjekimi me hur
ma
hurma
rekomandohet edhe për personat që vuajnë
nga diarreja kronike. Gjithashtu, shumë të
sëmurë nga gjëndrat tiroide (fryrja e
gushës), kanë pasur për
mirësime të
përmirësime
dukshme pas përdorimit me bollëk në
racionin ditor të fr
uta
ve të hur
mës
ara
fruta
utav
hurmës
mës.. F
Fara
aratt e
hur
mës kanë gjetur për
dorime në dhimbjet
hurmës
përdorime
shumë të forta të barkut.

18 - SPECIALE

E hënë 19 Qershor 2017

Agjencia e Trajtimit të Pronave/ Publikohet lista me dosjet nga viti 1993-2016 që presin kompensimin

Ish-pronarët, 24 mijë dosjet në shqyrtim
Pronarët, grafiku me datat kur mund të merrni informacion për dosjen

R

reth 24 mijë dosje ish-pronarësh ndodhen në shqyrtim
në Agjencinë e Trajtimit të Pronave. Për rreth 9 mijë
dosje ka përfunduar shqyrtimi dhe një pjesë prej tyre
kanë marrë kompensimin, ndërsa pjesa tjetër është në pritje
të shqyrtimit ose pagesave. "Gazeta Shqiptare" do të botojë
të plotë listën e dosjeve që ndodhen në ATP që nga viti 19932016, për të cilat çdo i interesuar mund të marrë informacion mbi fazën ku ndodhet dosja sipas një grafiku të vendosur në fillim të këtij muaji nga Agjencia. Sipas ligjit në fuqi,
për të gjitha dosjet që kanë një vendim për njohje, i interesuari mund të aplikojë për pagesë të përshpejtuar, çka do të
thotë se nuk është i detyruar të presë rendin kronologjik
të pagesës, por mund t'i marrë paratë 'jashtë radhe'.

Drejtoreshës së ATP-së, Sonila Qato. Agjencia do të presë
dokumente çdo ditë të javës, nga ora 9:00 e mëngjesit deri
në 15:00 pasdite, por qarqet do të kenë ditë të dedikuara.
"Grupet e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat e Komuniteteve Fetare do t'i kryejnë takimet me subjektet e
autorizuara çdo ditë të hënë, nga ora 09.00-15.00. Grupet
e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat për qarqet Tiranë,
Elbasan, Dibër do t'i kryejnë takimet me subjektet
kërkuese çdo ditë të martë, nga ora 09.00-15.00. Ndërsa
grupet e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat për qarqet
Vlorë, Fier, Gjirokastër, do t'i kryejnë takimet me subjektet kërkuese çdo ditë të mërkurë, nga ora 09.00-15.00",
thuhet në urdhër. Ndërsa për qarqet e tjera janë përcaktuar e enjtja dhe e premtja. "Grupet e punës të cilat
shqyrtojnë kërkesat për qarqet Durrës, Korçë, Berat do
t'i kryejnë takimet me subjektet kërkuese çdo ditë të
enjte, nga ora 09.00-15.00. Grupet e punës të cilat shqyrtojnë kërkesat për qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë, do t'i
kryejnë takimet me subjektet kërkuese çdo ditë të
premte, nga ora 08.00-14.00", thuhet në urdhër.

PAGESAT E PËRSHPEJTUARA
1. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 1
viti, atëherë ai përfiton 20% të vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
2. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 3
vitesh, atëherë ai përfiton 30% të vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
3. Kur subjekti kërkon të kompensohet financiarisht brenda 5

GRAFIKU

vitesh, atëherë ai përfiton 40% të vlerës së kompensimit dhe

"Duke filluar nga data 03.04.2017, takimi me trashëgimtarët
e subjektit të shpronësuar apo personat me prokurë në
lidhje me sqarimet, depozitimet e dokumentacionit apo
çdo procedure tjetër në funksion të zgjidhjes sa më të
drejtë të objektit të kërkesës, do të bëhet në pesë ditë dhe
e grupuar në qark", thuhet në urdhrin që mban firmën e

heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.
4. Prioritet do të kenë aplikimet që kërkojnë të kompensohen
financiarisht brenda 1 viti, nga kërkesat për kompensim
brenda 3 apo 5 vitesh.

DOSJET NË ATP
Nr.
Re ndor Data/ Dosje Q arku

Emri
(Subjekti i
shpronesuar) Atesi a

Mbi emri
Emri
(Subjekti i
(Subjekti
shpronesu ar)
Ke rkues)

Ate si a

Viti,
Vendi mi i Si perfaqe
e Njohur/ Siperfaqe
KKKP,
ZRKKP Mosnjohur e kthyer

Mbi emri
(Subjekti
Kerkues)

1996

1594

5453

SPAHO

1996

1187

5827

9746
9747

KO RC E

HALIL

Siperfaqe e
kompe nsuar VLERESIMI

9748

20.3.1994

KO RC E

HALIL

SPAHO

1996

1187

5827

9749

1994

KO RC E

ZIS I

MARTINI

1996

8581, 8582

436

9750

KO RC E

9751

1996

Korce

Hasan

9752

23.11.1995

Sh k ode r

Losh

Xh ui t

9753

8.10.1993

TIRANE

HALIL,
MEREME,

DEMA,
QOQES

9754

9.3.1994

TIRANE

LEONIDHA

DUSHA

9755

1995

TIRANE

SEFER

9756

30.8.1994

ELBASAN

TEKI

HOXHA

9757

31.8.1994

ELBASAN

YMER

BANJA

9758

17.9.1996

Korce

Tu sh i

Jak ova

Kalami

ALIU

Lu la

Luca

1996

8581, 8582

1996

3637

698

1996

2010

350

1996

8160

2636.5
347.65

1000

Spiro

Koça

9790

6.10.1993

Vlorë

Adem dhe
Musa

Laze

9791

1994

Vlorë

Rexhep

1994

Vlorë

Leonidha

Vasi

Petro

19.1.1994

Vlorë

Jorgji dhe
Vasil

Zeri

trashëgimt
arët

9794

1996

Vlore

9795

31.10.2007

9796

24.5.1994

Fatime

Spahiu

1996

8502

250

Elmas e
Xheke

Meço

1996

2033

4885
16500

1994

Berat

Alush+Tafil+
M

Domi

1996

1801

20000

STAFA

1996

8150

297

XHEMAL

STAFA

1996

8150

665

TIRANE

KASEM

OSMANI

OSMANI

1996

8150

7621

1996

1387

1996

8350

MUHARRE M

MEREME

DELIALLISI

1544

9799

1994

KORCE

BAJRAM

SALIU

1996

9800

30.8.1994

KORCE

THEMISTO
KLI

GJERGO

1996

1594

9801

31.8.1994

KORCE

NAIM

GJATA

1996

1187

365

1996

1202

640

9802
9803

1994

KORCE

KRISTAQ

RULA

9804

1994

Vlore

Niladhim

Lulo

9805

1993

31.8.1994

TIRANE

MYRTEZA

VESHI

ISMAIL

VESHI

1996

8552

855

9767

15.12.1995

TIRANE

DAUT

META

ISLAM

META

1996

8552

288

9768

14.9.1995

TIRANE

DESTAN

CAUSHI

HAJRIJE

CAUSHI

1996

8551

200

9806

Hysi

1996

1202

450

9807

AFEZOLLI

1996

1955

1108

1996

8150

527

ALI

SEFERI

8601

1,780.00

1996

8601

870.00
240.00

8601

5,000.00

9809

20.7.1993

Vlore

Asqeri

Husi

1996

3265

9810

1.10.1993

Vlore

Asllan

Beqi

1996

1253

1996

3285

Puto

1996

1430

142,960.00

9774

6.10.1993

Vl orë

Haz bi

Pu to

Arjan

Puto

1996

1430

142,960.00

9811

9775

25.8.1994

Vl orë

Q az i m

Goz h i ta

Nurije

Gota

1996

8642

6,600.00

9812

9776

23.8.1994

Vl orë

Kokal ari ,

1996

8641

40,422.00

9777

23.8.1994

Vl orë

Kokal ari ,

1996

8641

15,211.00

9778

23.8.1994

Vl orë

Kokal ari ,

1996

8641

40,422.00

9779

7.3.1994

Vlorë

1996

1430

18,510.00

3.8.1999

Vl orë

Musa

Le z o

3.8.199

Vl orë

Hasan

Le z o

trashë gimt
arë t

9782

20.2.1996

Vl orë

Sul o

Puto

Ri fat

9783

20.2.1996

Vl orë

Haz bi

Puto

1996

9784

1996

Vlore

Avdul

Ademi

1996

8641

9785

5.4.1994

Durre s

Kosta

Kutul la

1996

8515

374

9786

1994

Vl orë

Ve ti

Mol i le

Se z ar

Molite

1996

8642

119.00

9787

1994

Vl orë

The mistokl i

Muzha

Athi na

Muzha

1996

8642

1430

1996

8603

Re fat

1430

Hoxha
Shabani

1996

Papa

8642

Aqif
Mynyr

1996

Pu to

9781

Hoxha
Shabani
Hoxha

S piro

9780

Aqif
Mynyr

Mezini

Q az i m

trashë gimt
arë t

Vlore
Vlorë

Tefik

vl orë

1996

800.00

Shefki

Vl orë

Puto

2000

8601

Vlorë

1996

8642

1187

1996

Vlorë

6.10.1993

1996

1996
Lulo

Niladhim

1994

9773

1996

272

9808

9772

trashë gimt
arë t

DEVO LL

30

156

9766

Ki ço

Berat
Berat

9798

XHEMAL

Kokal ari ,
S
i
Mihal

1,020.00

2400

STAFA

Kokal ari ,
S treif
Pe

8641

8561

STAFA

Pe tre f
Kokal ari ,
S treif
Pe

1996

1996

XHEMAL

SEFERI

Ademi

3019

XHEMAL

ALI

Avdul

1996

TIRANE

TIRANE

200.00

1,020.00

KO RO NI

TIRANE

24.1.1994

8641

FETAH

23.17.1993

9771

8642

BERAT

23.17.1993

VASIL

1996
1996

1994

9762

Ramadan

300.00

9797

9761

Korce

8642

244

53

KO RC E

8642

1996

8524

450

1994

Vasi

9792
9793

1996

2,800.00

1996

8360

30.8.1994

Telhaj

8642

BANJA

3637

9769

Esat

1996

SABRIE

1996

9770

Telhaj

trashëgimt
arët

1996

10000

1996

DELIALLISI

Vlorë

Sipe rfaqe e
kompensuar VLERESIMI

10406

DAJA

Mu çl lari

1993

8642

8523

Kape

Raki p

9789

trashëgimt
arët

1996

Yl li

HAMDI

Jorgji

HOXHA

MUSTAFA

TIRANE

Thoma

REFIK

Korçe

KO RÇ Ë

Vlorë

Vi ti ,
Vendimi i Si pe rfaqe
e Njohur/ Siperfaqe
KKKP,
ZRKKP Mosnjohur e kthyer

8160

TIRANE

1996

10.3.1994

Mbi emri
(Subjekti
Ke rkues)

2183

1994

21.10.1993

9788

Atesia

1996

25.1.1994

9765

Mbiemri
Emri
(Subjekti i
(Subjekti
shpronesu ar)
Ke rkues)

1996

9759

9764

Emri
(Subjekti i
shpronesuar) Atesia

ALIU

RAMAZAN

9760

9763

Nr.
Rendor Data/ Dosje Q arku

Enver
Sleam

Husi
Beqi

1996
Korce

9813

7.3.1994

KORCE

9814

23.3.1994

Korce

9815

22.3.1994

KORCE

9816

30.12.2008

Korçe

94

Q amil

Lilolli

1996

3818

1250

MADAN

VOJKOLLARI

1996

1667

450
5930

Faredin

Kolami

1996

3952

KLEANTHI

PELESHI

1996

1538

5300

Xhemile

Baftjar

1996

3716

2326

9817

18.8.1994

Korçe

Rapo

Hoxhalli

1996

Zenshlol

1856

9818

17.8.1994

Korçe

Xhelal

Veseli

1996

2445

300
3000

9819

18.8.1994

Korçe

Ismail

Cibuka

1996

1101

9820

19.8.1994

Korçe

Hysen

Haliceni

1996

3952

1496

9821

18.8.1994

Korçe

Nexhip

Doko

1996

3952

341

9822

pa date

Gjike

Sumbulla

1996

3790

2492
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9823

27.5.1994

1996

1538

8656

9891

30.7.1993

TIRANE

KAMBER

9824

2000

KO RÇ E

HASAN

ZHABO LL
A RI

1996

2716

1600

9892

20.10.1993

TIRANE

VANGJELI

9825

1996

KO RÇ E

ILMI

KADILLARI

1996

3952

700

9893

25.11.1993

TIRANE

NJAZI

9894

20.12.1993

TIRANE

NAZIRE, ETJ

ZGJANI,
KADILLI,

TONIN,
LUIGJINA,

9895

27.1.1994

TIRANE

MAHMUT

9896

27.1.1994

TIRANE

9897

31.3.1994

TIRANE

ABDULLA

9898

29.10.1993

TIRANE

JAKOV

HOBDARI

PANDELI

GJIKA

HARETINA

GJIKA

HARETINA

9826

8.12.1993

Korçë

TIRANE

NAZIRE

9827

25.8.1994

TIRANE

ENVER

OGRENI

ENVER

9828

18.3.1994

TIRANE

ABAZ

DUDUSHI

LILJANA

9829

1994

Vlore

Sihat

Bajo

9830

1994

Vlore

Le fte r

9831

1994

Vlore

Halil

ZGJANI

1996

8150

VARVARICA NJAZI
GURAKUQI,
GJYSHJA
KRUJA

1996

8370

187

8150

230

Sihat

Bajo

1996

1464

Q e rama

Le fter

Qerama

1996

1464

9899

2.11.1993

TIRANE

Braulla

Hasim

Braulla

1996

1464

9900

2.11.1994

TIRANE

9901

22.2.1994

TIRANE

9902

4.3.1994

TIRANE

RUSTEM

HOXHA

9903

22.8.1994

TIRANE

HYSEN

SHEHU

HYSEN

9904

30.8.1994

TIRANE

9905

10.2.1994

TIRANE

9906

5.4.1994

Du rre s

9907

5.4.1994

Du rre s

9908

"

Du rre s

9909

28.7.1995

Korce

Ne bi
Nuri

1993

Vlore

Shaqir Fuat

Ballaci

Masar

Ballaci

1996

1464

Vlore

Iljaz

She na

Ne dina

Shena

1996

1464

9834

1994

Vlore

Shuaip

Baxho

Sanije

Baxho

1996

1464

9835

1994

Vlore

Xhe lo

Shame ti

Hyse n

Shameti

1996

1464

9836

15.2.1994

Abdulla

Kaçaçi

1996

8512

3,679.00

50

IBRAHIM,
MUSTAFA

PANDELI
REXHEP,
QAZIM

MAHMUDIJE
LIGOR
Re fat
Ne xh mi

MURATI
SHABANI
(KRUETANI)

KASMI,
FERRA

RESNJA
NDINI

Prifti

1996

8515

797

Ç e la

1996

8514

300

9839

5.4.1994

Durre s

Nuri

Hoxha

1996

8512

208

9840

29.12.1994

Korce

Ili

1996

1955

6300

9910

30.3.1994

Korce

Topall i

1996

1202

993

9911

25.11.1994

KO RC E

FEIM

PRODANI

1996

2589

9912

31.8.1994

KO RC E

FUAT

ADEM

9913

1994

KO RC E

9914

31.8.1994

Korçe

Nu re di n e
Meh m et
Eth e m

Q EMAL

MUSA

9843

1996

KO RC E

Q EMAL

MUSA

1996

1187

550

9844

1996

Korçe

Te lka

Avdyli

1996

1202

1110

9845

1994

She fqe t

Haxhi

1996

2444

750

9847

Gjirokaste r

Fe tah

Gjirokaste r

Labi

Suat
Te te dhe
trashe gimt
t
Abaz

Haxhi
She hu

1640

680

KRIS TAQ

8120

3021
244

BUKURIE ,
AISHE

MURATI,
PICIRI

1996

8140

FATIME ,
LUTFIJE

BEJO,
MAZREKU

1996

8380

264

HOBDARI

1996

8350

220

GJIKA

JAKOV

1996

8380

GJIKA

1996

‐

95.14

REXHEP

KASMI

1996

8210

142.5

RUSTEM

HOXHA

1996

8160

245

SHEHU

1996

8380

73.75

RESNJA

1996

8150

67

MAHMUD IE

LIGOR

NDINI

87.3

Ball a

1996

8513

Kok oman i

1996

8512

7000

Male

1996

1594

1916

1996

1202

721

1996

1594

1040

1996

3637

400

GJATA

1996

1955

124

Cecka

1996

3544

699
500

9915

1994

Korçe

1996

2959

9916

25.3.1994

TIRANE

REXHEP

FAGU

MYSLIM

FAGU

1996

8150

185.6

TIRANE

PASHKO

BRAHIMAJ

PASHKO

BRAHIMAJ

1996

8380

105.45

9917

S hk aba

Hajdar

Muco

1996

2853

900

9918

28.7.1994

ELBASAN

ISLAM

SULCE

MUSA

SULCE

1996

3521

1825

9848

1994

KO RÇ Ë

Koli

Jovan

1996

8582

24

9919

19.1.1996

ELBASAN

KASEM

HALA

HYSEN

HALA

1996

2448

3715

9849

23.3.1994

KO RÇ Ë

Gaqi

Shuke

1996

8581

15

9920

Fi er

Hyse n

Tu ci

Xh e m al

Hyseni

1996

3031

KO RÇ Ë

Se it

Kadilli

1996

8581

50

9921

Fi er

Dano

Gol los hi

Golloshi

1996

1567

9850
9851

18.7.1994

Korce

Fe ti

9852
9853
9854

1.8.1994
31.8.1994

Korce
Korce

Spaho

1996

1059

500

Hajrije

Zerja

1996

2697

227

She fki

Me hme ti

1996

2691

168

Islam

9855

31.8.1994

Korce

Ale ks

9856

18.12.1993

Korce

Se lman

9857

30.8.1994

Korce

9858

11.8.1995

Korce

9859

8.3.1994

Korce

Sabri

9860

16.3.1994

Korce

Ibrahim

3.3.1994

Korce
KO RC E

Hal il

1996

O rh an

Orhan

1996

3660

2474

Du le

1996

2697

7176
1852

3510

1196

9929

1996

3221

1251

1430

9930

15.1.1996

KO RÇ Ë

Jonu z

De rvi sh i

1996

2307

100

Shuaipi

1996

2691

1575

9931

29.1.1996

KO RÇ Ë

Sotir

Ropi

1996

2426

3000

Pe pi

1996

3510

1206

1996

1187

2395

Muhame t

1996

3068

1093

Shnai pi

1996

2691

1765

BAKIU

1996

8360

428

XHEMAL
STASI
(ANASTAS)
ZYFER

Eqe re m
Mi tre
Ale ksi
O ll
STAVRI

20.7.1994

Le z hë

Bajram

9875

16.1.1996

Le z hë

9876

27.7.1994

Le z hë

9877

24.8.1994

TIRANE

9878

25.1.1994

TIRANE

PAZARI
MITRUSHI
ROÇI, ROCI
GJATA(BRE
TKOSA)
GRACENI

Grata

AGIM
ASIL
AQIF
ZYHDI
LUMNIJE

Hafiz e

PREZA
MITRUSHI
ROÇI, ROCI

1996

8150

1996

8522

900

1996

8525

6010

1996

8524

422

GRACENI

1996

8522

30

1996

2444

916

1996

2444

916

9932

2004

9933

27.8.1994

9934

25.3.1994

9935

24.3.1994

9936

29.1.1996

TIRANE

9937

23.11.1995

TIRANE

9938

-//-

Sadi k

KO RÇ E
S hk ode r

ESAT

9939

16.3.1994

Durre s

Ze n un

9940

26.7.1993

TIRANE

MEHMET,
MAHMUT,

9941

31.8.1994

9942

19.11.2008

TIRANE

OSMAN

KASA

Q am il e

Zdrova

9943

1996

9944

1994

Gjirok aste r

Atdhe

Be jl e ri

Gjirok aste r

Nai z

C om o

Gjirok aste r
NEVRUZ

TOPCIU

Fadi l S ami
Zyfe r

Shehu

Be rat

TRASHEGI
MATRET E
QERIME

Vi ktori dhe
trash e gi mt
j
Atdh e

9947

1994

9948

1994

TIRANE

HASAN

HIMA

9949

2.8.1994

TIRANE

SALI

EGRA

9950

PA DATE

TIRANE

ABDULLA

MARA

9951

29.7.1993

TIRANE

BAJRAM

DRIZA

9952

25.8.1994

TIRANE

MAHMUD,
MAHMUDE

ALLA

9953

29.10.1993

TIRANE

HALIL

MATA

9954

25.5.1994

TIRANE

NURIJE

DEMIRI

TIRANE

KADRI

HOXHA

KADRI

Engjë l l

Ljarja

Roza

Ljarja

1996

3345

992

Le k

Shkre li

Le opald

Shkre li

1996

3345

5376

HASAN

KRYEZIU

GENC

KRYEZIU

KOMUNITETI
MYSLYMAN

KOMUNITE TI
MYSLYMA N

1996

8270

502

1996

RRUGA E
PARLAMENTI

1280

1996

8380

154.5

1996

8503

3296

7.11.2007

Be rat

De rvi sh

Be gaj

9883

7.11.1995

ELBASAN

SHAMET

BRAKA

1996

8502

218

1996

1079

8760

9884

30.8.1994

Korce

Be ktash

Emin

1996

2959

19

9885

1994

KO RC E

DHIMO

KRALI

1996

1955

URUCI

KO RC E
Korçe

TEQJA
(DURISHTI)

TIRANE

OSMAN

1995

TIRANE

ADEM

ALVORA

2132

VISHKULLI

C omo
Be l je ri

1996

1704

2450

1996

8501

1315

1996

2444

1996

2444

250

2028

1996

2444

2380

1996

3787

888

1996

1355

5995

1996

3064

EGRA

1996

8340

240

4023

HAZIZ

MARA

1996

2596

2380

RAMAZAN

DRIZA

1996

8330

6000

MAHMUD

ALLA

1996

8150

1347

TAFIK

MATA

1996

8150

146

RASIM

DEMIRI

1996

8350

17

HOXHA

1996

3292

200

9958

28.3.1994

Durre s

Karah e t

214

9959

30.8.1994

Durre s

2529

2939

3127

3000

Jahan e xhi a
n

1996

8514

381

Me h me t

Me çja

1996

8514

10138
1758

1994

KO RC E

DHIMITER

TERPINI

1996

2657

65

9960

16.3.1994

Du rre s

Mi h al

Prifti

1994

KO RC E

SO TIR

ÇAKIRI

1996

3024

736

9961

1996

Fier

Fejzi

Metaj

9888

1994

Korçe

Jasi f

Pl aku

1996

1955

800

9962

9889

24.3.1994

TIRANE

JANAQ

KOKERI

KOKERI

1996

8180

36

9963

9890

24.8.1994

TIRANE

AFROVITI

DODBIBA

DODBIBA

1996

8160

64

KO RC E

ALI

OSMAN

TEQJA
(DURISHTI

1996

9886

JANAQ

300

8160

1996

9887

ANASTAS

8513

ZYDI

9957

9956

BEXHET

1996
1996

TRASHEGI
MATRET E

550
9955

9882

3215

Ali z oti
RRADHESHI

1216

8503

8512

Dak oli

-//-

3345

1996

78

1996

ÇEREKU

1996

Barushka

496

NURE

Zybe ri

Njaz i

ROSHI

8150
8551

ÇEREKU
KULLOLLI

1994

EFTIMI

1996
1996

NURE
OSMAN

30.9.1996

ROSHI

526

DRITA

9946

Brushka

936

8260

RAMAZAN

HOXHA

9945

Ari f

8180

1996

TABAKU

32

EFTIMI

1996

HOXHA

HAXHI
DEMIR

144

Be rat

TABAKU

TIRANE

3510

TIRANE

10000

TIRANE

1187

2.6.1994

350

1799

Ndue

1996

5.11.2007

3014

1996

Ni kol la

1996

9880

1996
Kola

PERO

Kol e

Lika

Zybe ri

Arif

Vasi l

62

BRETKOSA

Grata

Korce

Dil ave r

AFEZOLLI

9879

Be rat

Is mai l

1996

9874

9881

Korçe

1996

AISHE

9873

1994

Balla

MEHMET

9872

500

9926

1535

Vangje li

ELBASAN

Gj

915

2959

KO RC E

Ve li

ELBASAN
Gjirokaste r

145

1955

KO RC E

1994

Laz i

30.8.1994

1992

1809

1996

31.8.1994

Korce

30.5.1995

7.2.1996

1996

KISHA
KISHA
O RTO DO K O RTO DO K
SE
S E
ENVER
SAXHO

9924
9925

Korçe

9868

9871

50

23.5.2007

9869
9870

958

8581

18.8.1994

LUMTURI

ELBASAN

8582

1996

9928

TIRANE

ELBASAN

1996

Ci ci

9927

De mi r

4.1.1996

Di ke l lou

Vl l az ë ria

779

Mustafa

8.4.1994

Hajre di n

KO RÇ Ë

2008

Korçe

9866

KO RÇ Ë

1994

3557

Korçe

9867

1994

9923

3141

9863

TIRANE

C ane llari

3557

9922

1996

9862

9865

1996

25,000.00
500

1996

KO RC E

23.11.1993

Me mishi

Nau n

Liço

9861

9864

Muco

1996

770

185

1996

300

Fama

KO RC E

208

8160

87.3

Be xhe t

1996

8150

1996

700

Durre s

9842

1996

8250

Durre s

C ili

KRUJA

87.3
1100

8515

16.3.1994

9841

GURAKUQ I

8360
8160

1996

17.3.1994

S e li m

VARVARIC A

1996
1996

1996

9838

Haxhi e
Meh m et

GOXHAM ANI

S ako

9837

1993

JONUZ

1996

1994

9846

TONIN

OGRENI

9833

Gjirokaste r

KOLI

DUDUSHI

9832

Durre s

156

HASULLA
GOXHAMA NI

FADIL

ALVORA

Trashgimt
aret

GRACA

(V
ijon nesër)
(Vijon

1996

8515

1996

1730

1996

1202

1970

1996

1187

6296

25,756.00
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i Ditës

Dom Artur Jaku

(V
ijon ng
a ffaqja
aqja e parë)
(Vijon
nga
... që e ardhmja si edhe korrupsioni nis me ne. Prandaj njeriut i
kërkohet që të veprojë sipas një
zgjedhjeje të vetëdijshme e të lirë,
domethënë i nxitur dhe i drejtuar nga brenda dhe jo prej një shtytjeje të verbër apo prej një
detyrimi thjesht të jashtëm.
Liria
është
"banesë
e
brendshme" thotë Hana Arendt,
ndaj le ta ruajmë këtë banesë, le
ta bëjmë më të bukur e më të
vlefshme duke ruajtur së pari,
dinjitetin!
"Një shoqëri e drejtë mund të
realizohet vetëm në respektimin
e dinjitetit transcendent të personit njerëzor" (Doktrina shoqërore e kishës, nr.132)
E dinjiteti përbaltet me
tregtinë e votave. Fenomeni i
blerjes së votës, është pothuaj aq
i hershëm sa shteti shqiptar.
Kolec Çefa në librin e vet për
"Orën e maleve" na dëshmon se në
votimet e viteve 1920 "shpërdoroheshin me mija napolona për
qëllime korrupsioni në kohë të
zgjedhjeve".
Sot, pothuaj 100 vite më pas,
përballemi sërish me të njëjtin
fenomen, për çfarë më duhet të
them se, nuk mund të pranojmë
më të jemi "të gjithë bashkëvuajtës, të gjithë bashkëfajtorë".
Te njeriu liria është shenjë e
shëmbëlltyrës hyjnore dhe si pasojë, shenjë e dinjitetit sublim të
çdo personi njerëzor (Gaudium et
spes, nr.17)
Shitja e votës, është shitje e dinjitetit.
Shitja e votës është shitje e lirisë, është shitje e të drejtës për
me zgjedhë.
Zgjedhjet janë edhe zgjidhje;
janë mundësia për me zgjedhë
mes disave jo mes atyre që paguajnë më shumë.
E nëse zgjedhjet duhet të jenë
dele gimi i të drejtave, shitja e
votës bëhet shitje e së drejtës,
pranim e legjitimim i korrupsionit, duke e kthyer atë në një farë
neodiktature, ku nuk ke më të
drejtë për të pyetur e për të
kërkuar llogari, se të kanë ble e

Të mos na shkelë me
thundrën e vet "liria"!
me të kanë ble heshtjen e fjalës.
Duke qenë se trumbetojmë me
të madhe, "Shqipërinë e lirë e
demokratike", duhet ta besojmë që
të jetë e tillë.
Le të mos na shkelë me thundrën e vet "liria"!
Kërcënimi e presioni për vota,
ambiciet e lakmia për pushtet dhe

Shqipëria duhet të bëhet e të
gjithëve, jo e disave, qofshin ata
fitues apo jo. Po kujtoj mesazhin e
Pjetër Pepës, në librin kushtuar
martirëve, atyre që dhanë jetën
me mbrojt dinjitetin: "Fituesit,
duhet të respektojnë kundërshtarin e të mbjellin paqe. Nuk duhet të shfrytëzojnë mundësinë për

ushtrojnë të drejtën e votës, një e
drejtë e fituar me mund, e të zgjedhin atë që besojnë se është më e
mira, që iu shkon për shtat vlerave e traditave të tyre.
Në fund dua ta mbyll me fjalët
e Shën Palit drejtuar bashkësisë
së romakëve (Rom 15,14,15)
"Vëllezërit e mi, jam plotësisht i

T

DEMI
E hënë e qetë për ata që janë të dashuruar,
por edhe për ata që janë të lirë nga angazhimet në lidhje. Diçka e këndshme
mund të ndodhë sot. Vazhdoni të punoni
me përkushtim për projektet tuaja. Intuita
ju lejon të shfrytëzoni burime të reja.

BINJAKET
Fillim jave me shumë angazhime të reja
dhe lëvizje. Energjia, shpejtësia dhe aftësia ju mundësojnë të respektoni të gjitha
takimet në axhendën tuaj. Vendimet që do
merrni brenda një kohe të shkurtër do rezultojnë të rëndësishme. Udhëtime në horizont. Suksese sportive.

GAFORJA
Hënë lajmëtare e të papriturave. Duhet të
jeni më shumë se kurrë të përpiktë edhe
pse një projekt urgjent ju detyron të përshpejtoni ritmin. Gaboheni nëse mendoni se
kolegët apo partneri juaj janë përgjegjës
për humorin tuaj të keq.

LUANI
Vendosmëria, përpjekjet, dinamizmi dhe,
për më tepër, dëshira shoqërojnë zgjedhjet tuaja. Dëshira e madhe që keni për të
bërë zgjedhjen e duhur ju ndihmon edhe
në fushën profesionale. Keni besim të
plotë në burimet dhe suksesin tuaj.

VIRGJERESHA
Konfuzioni rrezikon t'ju bëjë të shpenzoni
më shumë seç duhet ose t'ju vërë në një
situatë delikate: rikuperoni mençurinë tuaj.
Ndoshta për shkak të një shpërqendrimi
të vazhdueshëm nuk do arrini të zgjidhni
në kohë çdo detyrë që keni marrë përsipër.

PESHORJA
Ndiheni sikur jeni në provë, dhe kjo gjë
ju krijon shqetësim. Qetësohuni dhe
bëjeni punën tuaj me seriozitet, pa u
dhënë shumë rëndësi provokimeve dhe
kritikave. Për të gjetur ekuilibrin, gjëja më
e mirë është të ndiqni instinktin që ju
këshillon zgjidhjen e duhur.

AKREPI
përdorimi i çdo mjeti për të arritur qëllimin do e bënte këtë vend
një barkë që zhytet. Shpëtojeni
nga mbytja!
Në fund, por jo për nga rëndësia, një mesazh për ata që do të
jenë fituesit:

ta shkatërruar kundërshtarin, e
sidomos të mos përdorin intrigën,
shpifjen, manipulimet".
Duke ju lutur Zotit për një Shqipëri që garanton lirinë,
demokracinë e drejtësinë, i ftoj
besimtarët e bashkëqytetarët të

bindur se edhe ju vetë jeni plot
mirësi, plot me çdo dije, të aftë për
të këshilluar njëri tjetrin.
Megjithatë, ju shkrova pjesërisht
pak si më guximshëm, për t'jua
përkujtuar gjërat pak a shumë të
njohura".

Dhuna ndaj grave, forma
më e shëmtuar e dhunës
ë gjitha rastet e dhunës ndaj
militantëve të LSI janë të
shëmtuara, të dënueshme
dhe të paprecedenta. Por rasti i
dhunimit të dy grave në Pukë është forma më e shëmtuar e dhunës,
që me sa duket këtë herë frymëzohet nga ai që duket si modern, por
që thellë fsheh komplekset
psikologjike. Ndërsa jo rrallëherë ka
qenë në qendër të akuzave si
dhunues i grave të tij, ai që sot hesht
përballë këtyre fakteve tronditëse
bën mirë t'i vërë gishtin kokës dhe

DASHI
Kujtime dhe veprime të së shkuarës
kërcënojnë ekuilibrin emocional, por falë
Saturnit, ju mund t'i shihni ato në dritën e
duhur për të pakësuar tensionet. Humori i
sotëm ju shton dëshirën të qëndroni në
shtëpi, por stimujt e jashtëm ju nxisin të
aktivizoheni.

Monika Kryemadhi
të heqë dorë nga arroganca e pushtetit. Sepse nuk do mund ta ndalë
kurrë uraganin e fitores, që nuk
trembet as nga falangat e krimit
dhe as nga shërbëtorët e armatosur
me armët dhe paratë e hashashit.
Sikundër uroj dhe shpresoj që këto
para të mos kenë blerë as shoqatat
tona, por dhe ato ndërkombëtare që
veprojnë në Shqipëri dhe që trajtojnë të drejtat e grave. Sepse

Saimira dhe Romina janë sot fytyra
e vërtetë e grave që po përpiqen
për të pasur një jetë më të mirë.
Që po luftojnë për një jetë më të
sigurt dhe për mirëqenie më të
madhe. Ndaj sot unë dhe të gjitha
gratë e Shqipërisë jemi me to. Dhe
si grua, si nënë dhe si politikane
që kam kaluar shumë fushata dhe
incidente, por asnjëherë dhunë
ndaj dy zonjave, paralajmëroj dhe

njëherë Haki Drogën të mos guxojë të prekë asnjë militant apo
mbështetës të LSI. Mos t'i shkojë
ndërmend se uniforma apo shefat
e drogës që e mbajnë ende në
detyrë do ta shpëtojnë nga
përgjegjësia për atë që po përpiqet
të kurdisë. Sikundër siguroj
Saimirën, Rominën dhe të gjithë
mbështetësit tanë se jemi më të
fortë se kurrë në fitoren tonë. Dhe
se askush nuk mund ta ndalë
uraganin e fitores së forcës së parë
të zgjedhjeve të qershorit.

Keni shumë çështje për të zgjidhur, por çdo
gjë po shkon drejt një përfundimi të lumtur.
Mos u frikësoni nga lajmet e reja, asnjë
rrezik në horizont! Kujtime nga e kaluara.
Para se të dorëzoheni, do ishte mirë të rishikonit qëllimet tuaja. Mos u nxitoni.

SHIGJETARI
Sot do jeni në humor të mirë. Është momenti i duhur për udhëtime dhe zbavitje.
Opinionet tuaja do vlerësohen nga miqtë.
Hëna ndez zemrën dhe ndjenjat. Marrëdhënie të vjetra dhe të reja do zbulojnë
ndjenjën, pasionin dhe bashkëpunimin.

BRICJAPI
Sot nuk është dita për të përfunduar
marrëveshje apo për të firmosur kontrata. Nxitimi mund t'ju shkaktojë probleme
të shumta. Mundohuni të shmangni debatet. Tregoni tolerancë me të afërmit
tuaj. Ka ardhur momenti që të dëgjoni
opinionet e të tjerëve.

UJORI
Ndiheni të gëzuar, të qetë, çdo gjë ju entuziazmon dhe keni energji të fuqishme. Ndryshime programesh afatshkurtra. Mbrëmje
e këndshme me miqtë. Pica, birra, kinema
dhe shëtitje të gjata nëpër rrugët e qytetit
në shoqërinë e duhur.

PESHQIT
Të ndjeshëm dhe me intuitë, nuk do humbisni rastin të krijoni raporte me personat
e duhur. Kujdesuni për pamjen e jashtme,
ndoshta duhet të rinovoni gardërobën. Duhet të filloni të mblidhni frytet e punës suaj.
Mos harroni të mblidhni borxhet e vjetra.
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Katovica
Serbia e do një reagim nga BE, Tirana dhe Prishtina
(V
ijon ng
a ffaqja
aqja e parë)
(Vijon
nga
... rënë tërmet politik, diplomatik, juridik dhe
propagandistik në shkallë kontinentale. Por
nuk ndodhi asgjë, kur Presidenti i Serbisë,
Aleksandër Vuçiç, përuroi në 14 qershor memorialin e ushtarëve serbë, të vrarë në prillin e vitit 1999, në kulmin e ofensivës ushtarako-policore serbe për spastrimin etnik dhe
gjenocidin kundër popullit shqiptar të Kosovës, ku u vranë 15 mijë shqiptarë, u zhdukën
disa mijëra të tjerë dhe u dëbuan me dhunë
nga shtëpitë e tyre mbi një milion shqiptarë.
Spastrimi etnik dhe gjenocidi që ndërmorën
forcat ushtarake serbe kundër popullit shqiptar, ishte krimi i madh shtetëror kundër
njerëzimit, i cili e bëri Europën demokratike,
bashkë me SHBA, që të ndërhynin me fushatën ajrore mbi objektet ushtarake serbe dhe
ta detyronin ushtrinë dhe qeverinë e diktatorit Sllobodan Millosheviç të kapitullonte e
të largohej nga Kosova. Në luftën për
mbrojtjen e jetës, familjeve dhe të lirisë së
popullit u ngritën me dhjetëra mijëra
luftëtarë të UÇK për t'i rezistuar agresionit
fashist serb.
BE duhet të reagojë ndaj kësaj shfaqjeje
të turpshme zyrtare të Serbisë në mbrojtje të
krimit të luftës, sepse presidenti, qeveria dhe
shteti serb po glorifikojnë politikën e
spastrimit etnik dhe të gjenocidit kundër
popujve të tjerë. Domethënia e këtij veprimi
është se presidenti dhe qeveria e Serbisë e
mbrojnë dhe janë gati ta përsërisin atë politikë fashiste të Millosheviçit ndaj popujve jo
serbë në Ballkan. Presidenti serb e cilësoi
luftën barbare të forcave fashiste serbe
kundër popullit shqiptar në Kosovë si "Termopilet serbe". Ai shtiret sikur nuk e di që
lufta e Koshares ishin Termopilet shqiptare,
sepse pushtuesi ishte Serbia, e cila po zbatonte spastrimin etnik të popullit shqiptar, që
jetonte në trojet e veta. Sipas logjikës fanatike nacionaliste të presidentit serb, të cilit
ka mbetur ora te koha kur ishte anëtar i qeverisë së Millosheviçit, i bie që krimineli ndërkombëtar i luftës, Millosheviç, të shpallet "Leonidha i ri i Serbisë". Me këto qëndrime, Vuçiç
sfidon Europën dhe OKB-në, të cilët e kanë
damkosur Millosheviçin si kriminelin më të
madh ndërkombëtar të luftës në Europë, që
nga mbarimi i Luftës së Dytë Botërore. Presidenti serb sfidon Europën, sepse sapo u betua si president, shpall politikë zyrtare reabilitimin dhe glorifikimin e gjithë kriminelëve
serbë të luftës dhe të gjithë forcave ushtarake serbe që kanë kryer krime lufte në Kosovë, në Bosnjë, në Kroaci, etj.
Glorifikimi i spastrimit etnik dhe i gjenocidit në Kosovë po ndërmerret nga presidenti i një shteti, të cilin BE me indulgjencë
të madhe e ka pranuar shtet kandidat dhe
ka hapur bisedimet e pranimit për anëtar.
Nuk e kuptoj se si mund të justifikohet avancimi në rrugën e anëtarësimit në BE të një
shteti, udhëheqja e të cilit jo vetëm nuk
kërkon f alje, por mbron krimin dhe
kriminelët e luftës dhe politikën gjakatare
të Serbisë së Millosheviçit kundër popujve
jo serbë. Sjelljet profashiste të Serbisë dëshmojnë se ajo nuk e ka seriozisht procesin e
normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, për të cilin është angazhuar para BEsë, dhe asaj i duhen bisedimet me Kosovën
në Bruksel si alibi e avancimit të procesit
të anëtarësimit në BE.
Sfida arrogante e presidentit, e qeverisë
dhe e shtetit serb ndaj BE shpjegon pse Serbia, jo vetëm nuk po bashkëpunon me
Gjykatën Ndërkombëtare të Krimeve të
Luftës në ish-Jugosllavi, por po i mbron dhe
po i promovon kriminelët e luftës, siç tregon refuzimi i Beogradit për të dorëzuar tre
kriminelë të kërkuar lufte, ndër të cilët
njeri është deputet në parlamentin e tanishëm serb. De putet është tani edhe
krimineli famëkeq i luftës, Vojislav Sheshel.

Nga SHABAN MURATI

Në diplomaci qengji i urtë nuk pi as nënën e vet.

Në këtë shfrim arrogant nacionalist të presi- të vendosë kurorë në 14 qershor në memoriadentit serb ka edhe BE pjesën e fajit, sepse BE lin glorifikues të spastrimit etnik, bashkë me
nuk tha gjysmë fjale, kur në drejtimin e qever- përfaqësuesit e Bjellorusisë, Qipros, Venezueisë dhe të shtetit serb erdhën në grup ish anëtarët lës, Kubës, të cilat ndjekin politika pro ruse dhe
e kabinetit të kriminelit Millosheviç. Konkretisht nuk e kanë njohur Kosovën.
Është vërtet e papranueshme që në Beograd
erdhën në fuqi Presidenti Tomislav Nikoliç,
kryeministri Aleksandër Vuçiç, ministri i Jash- ekipi i spastrimit etnik dhe i gjenocidit kundër
tëm Ivica Daçiç, kryetarja e parlamentit Maja popujve të tjerë, pra ekipi i Millosheviçit, i jep
Gojkoviç, që të katër anëtarë të kabinetit të Mil- vetes të drejtën të japë mend se kush duhet të
losheviçit. Bashkë me ta, edhe shefi i tanishëm i qeverisë popujt dhe shtete e tjera. BE nuk dushtabit të ushtrisë, Ljubisha Dikoviç, një het të heshtë përballë absurditetit që ish-qekriminel lufte, një nga komandantët e operacionit veritarët e Millosheviçit sot në pushtet ne Beotë spastrimit etnik në Kosovë në 1999. Para pak grad, ngrihen dhe kundërshtojnë qeverinë e
ish-luftëtarëve të
kohësh shoqata e
UÇK, që luftuan për
mirënjohur joqeveritare serbe "Qendra e Memecllëku zyrtar i Tiranës dhe mbrojtjen e jetës,
familjeve dhe lirisë së
Ligjit Humanitar"
i Prishtinës ndaj Serbisë gjatë
popullit. Presidenti i
shfaqi një dokumentar, ku akuzon shefin e gjithë këtyre viteve që nga 1999, Serbisë, Vuçiç deklaroi në 12 qershor se
shtabit të sotëm të ushpër shumë akuza, insinuata dhe koalicioni i vetertrisë serbe, Ljubisha
anëve të luftës, që fiDikoviç, për përfshirje
shtrembërime, ka trimëruar
toi shumicën në
në krime lufte në Koszgjedhjet në Kosovë
ovë dhe për operaSerbinë ta paraqesë veten në
do të krijojë shumë
cione të fshehjes së kuarenën ndërkombëtare si
probleme për ne.
fomave. Sipas dokuMadje ai tha se Serbia
mentarit, rreth 1400
viktimë e shqiptarëve.
do të donte të shihte
civilë janë vrarë në
vitin 1999 në zonat e Kosovës, që ndodheshin nën rezultate të tjera në zgjedhjet në Kosovë. Vuçiç
kontrollin e Brigadës së 37-të të ushtrisë nuk u shpreh se fitorja e cilës forcë politike
jugosllave, të komanduar nga Ljubisha Dikoviç. shqiptare do ta kënaqte Serbinë, por kjo situArdhja në pushtet e gjithë garniturës qe- atë, kur ish- qeveritarët e spastrimit etnik guxveritare millosheviçiane në kohën e "demokra- ojnë të gjykojnë ish-luftëtarët e lirisë, është një
cisë", nuk kishte dhe as ka të bëjë me të ashtu- arrogancë, të cilës BE duhet t'i thotë "mjaft".
Ndaj kësaj sfide antimorale dhe antihuquajturën të drejtë të personit për ndryshim.
Riardhja në pushtet e garniturës qeveritare të mane, që ndërmerr presidenti serb, duhet të
Millosheviçit ishte riardhja e së njëjtës filozo- reagojë Prishtina. Duhet të reagojë, sepse presfi, mentalitet dhe politikë nacionaliste, e cila identi i Serbisë, duke glorifikuar politikën e
sintetizohet në aktin e 14 qershorit të glori- spastrimit etnik dhe gjenocidin serb të 19
fikimit të politikës fashiste të spastrimit etnik viteve më parë, rivendikon shtetin dhe territorin Kosovës, shpall strategjinë e zhbërjes së
dhe të gjenocidit kundër shqiptarëve.
BE duhet të reagojë, sepse nga 19 shtete lirisë dhe të shtetit të Kosovës si në 1999, përdemokratike, që bënin pjesë në aleancën e mad- ligj krimet e përbindshme të forcave ushtarhe humanitare, që ndërhyri ushtarakisht për ake serbe ndaj popullsisë së pafajshme shtë ndalur ushtrinë serbe të zbatonte spastrimin qiptare në Kosovë. Duhet të reagojë Prishtina,
etnik në Kosovë në vitin 1999, 17 prej tyre ish- sepse kjo, që bën presidenti i Serbisë, është ndëin shtete europiane dhe shumica e tyre ishin rhyrje flagrante në punët e brendshme të shanëtarë të BE. Askush nuk mund ta kuptojë tetit të pavarur të Kosovës. Kosova nuk mund
se përse Hungaria, e cila mori pjesë në ndërhyr- të pranojë as rivendikimet koloniale serbe, por
jen e aleancës së 19 shteteve kundër ushtrisë as poshtërimin, që presidenti serb i bën luftës
serbe në 1999 dhe e ka njohur Kosovën së sh- dhe sakrificave të popullit të Kosovës dhe të
tet, tani dërgon përfaqësuesit e saj diplomatikë luftëtarëve të lirisë të UÇK. UÇK mbrojti pop-

ullin e vet në tokën e vet, lirinë e të drejtat
dhe jetën e popullit të vet. Lufta e UÇK ishte
një luftë legjitime, e drejtë, çlirimtare, për liri
e pavarësi dhe nuk mund të njolloset nga histeria zyrtare fashiste, që deformon thelbin
dhe përmbajtjen e konfliktit të vitit 1999.
Prishtina duhet të reflektojë se bisedimet
me Serbinë në Bruksel dhe marrëveshjet e
nënshkruara me të nuk po funksionojnë, sepse
ka përballë në tryezën e bisedimeve një president dhe një shtet, që glorifikon spastrimin
etnik dhe gjenocidin kundër shqiptarëve. Më
e pakta, që mund të bëjë qeveria e re e Prishtinës është që të protestojë ashpër në raundin
më të parë të bisedimeve midis dy qeverive
në Bruksel dhe t'i kërkojë BE dhe Beogradit
ndërprerjen e veprimtarisë serbe kundër shtetit të pavarur të Kosovës. Bisedimet për hir
të bisedimeve nuk kanë vlerë dhe nuk marrin as kuptim dhe as perspektivë, nëse vërtiten
pa fund në çështje teknike për kadastra e targa, dhe nuk hyjnë në rrugën kryesore të njohjes së shtetit të Kosovës.
Ndaj glorifikimit të politikës së spastrimit
etnik serb në Kosovë duhet të protestojë edhe
Tirana. Për herë të parë Presidenti i Serbisë
dhe gjithë mediat shtetërore serbe në datën
14 qershor formuluan akuzën e re, të padëgjuar zyrtarisht më parë, se Shqipëria në vitin
1999 ka dërguar ushtrinë e saj të rregullt për
të luftuar kundër ushtrisë serbe në Kosovë.
Kjo akuzë duhet hedhur poshtë si e pavërtetë,
sepse heshtja ndaj saj mund të ketë implikime
diplomatike, politike dhe historike. Duhet
hedhur poshtë, sepse me këtë insinuatë flagrante Beogradi synon të legalizojë të
pavërtetën, që edhe Shqipëria paska qenë
pjesë e konflikteve ish-jugosllave, që shpërthyen nga agresionet e Serbisë kundër katër
popujve jo serbë të ish-Federatës komuniste
të Jugosllavisë. Me këtë akuzë serioze zyrtare
presidenti i Serbisë synon të përligjë veprimtarinë kriminale, që ndërmori ushtria serbe
gjatë luftës në Kosovë, kur hodhi dhe mbolli
mijëra mina në territorin e Shqipërisë, nga të
cilat janë vrarë dhjetëra dhe janë sakatuar
qindra qytetarë të Shqipërisë. Është skandaloze që Tirana nuk protestoi asnjëherë për këtë
akt agresioni të Serbisë kundër Shqipërisë.
Unë e kam ngritur dhjetëra herë çështjen e
reparacioneve që Shqipëria duhet t'i kërkojë
Serbisë për viktimat dhe dëmet e shkaktuara
nga minat serbe në territorin e Shqipërisë. Për
fat të keq, që nga viti 2001 i rivendosjes së marrëdhënieve me Serbinë e deri tani, asnjë qeveri
në Tiranë nuk e ka ngritur dhe t'i kërkojë Beogradit reparacionet për këto krime serbe në
territorin tonë. Kur s'flet viktima, krimineli
nxiton të marrë pozën e saj, dhe përgjumja diplomatike e Shqipërisë ka inkurajuar presidentin, qeverinë dhe shtypin zyrtar serb të shpifin sikur ka qenë Shqipëria ajo që paska ndërhyrë ushtarakisht dhe paska luftuar kundër
ushtrisë serbe. Memecllëku zyrtar i Tiranës
dhe i Prishtinës ndaj Serbisë gjatë gjithë këtyre viteve që nga 1999 për shumë akuza, insinuata dhe shtrembërime, ka trimëruar Serbinë
ta paraqesë veten në arenën ndërkombëtare
si viktimë e shqiptarëve.
Tirana dhe Prishtina nuk duhet të harrojnë se heshtja për çdo cenim të interesave
tona kombëtare nuk është as pjekuri dhe as
moderacion. Nuk është as diplomaci. Po të
ishte kështu, do të ishte shpërblyer Shqipëria
dhe Kosova për këtë sjellje me statusin e shtetit kandidat në BE para Serbisë. Në diplomaci qengji i urtë nuk pi as nënën e vet. Interesat kombëtare e shtetërore mbrohen
duke ngritur fort dhe vazhdimisht problemet,
jo vetëm në planin dypalësh Shqipëri-Serbi
dhe Kosovë-Serbi, por në të gjitha forumet
rajonale, europiane dhe ndërkombëtare. Merrni shembull nga Izraeli, që edhe mbi 70 vjet
pas Luftës së Dytë Botërore, vazhdon demaskimin dhe gjuetinë e nazistëve, dhe
askush nuk guxon t'i marrë në mbrojtje nazistët dhe jo më t'u ngrejë memoriale.
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VOLEJBOLL MESHKUJ

SITUATA

K

ombëtarja shqiptare në
volejboll për meshkuj ka
marrë një fitore të madhe, 31 kundër Azerbajxhanit në
kualifikueset për Europa
League. Në turneun që po
zhvillohet në Shkup, kuqezinjtë e drejtuar nga Jani
Melka kanë luajtur ndeshjen
më të mirë në këtë kompeticion duke merituar fitoren e

Shqipëria thyen edhe Azerbajxhanin,
arrin suksesin e dytë në Shkup
dytë, pas asaj me Suedinë. Në
setin e parë, dominimi i Kombëtares sonë është nga fillimi dhe deri në fund, duke
qenë
vazhdimisht
në
kryesim dhe duke fituar 2522. Ne setin e dytë fitorja është e padiskutueshme duke
mbyllur gjithçka 25-22. Në

avantazhin 2-0 gjithçka dukej
e siguruar, por ndoshta një
lloj euforie apo lodhje fizike
dhe vijnë gabime të shumta
në setin e tretë. Kundërshtarët përfitojnë dhe fitojnë
pikë të rëndësishme. Ndërhyrjet dhe zëvendësimet e
trajnerit Melka nuk mjaf-

tojnë dhe do ta humbasim
këtë set 17-25. Seti i katërt do
të rezultojë një dominim total i volejbollistëve tanë, që
kryesojnë nga rezultati 3-2
dhe falë klasit të Husajt dhe
vrullit të Koçit dhe Qafarenës dhe organizimit të
Deliut, do të fitojnë këtë set
me rezultatin e thellë 25-10
dhe gjithë takimin 3-1.

Nga Inzagi te Sedorf, Hodgson te Shaf, lista për pasardhësin e De Biazit është e pasur

Jeton Selimi

L

argimi i De Biazit nga
stoli kuqezi ka lënë
një vakum të madh.
Trashëgimia e tij është një
peshë e rëndë për këdo që do
ta pasojë, ndërsa ringritja e
Kombëtares në nivelin e
eliminatoreve të shkuara
duket se është edhe objektivi primar i Federatës Shqiptare të Futbollit. Siç dihet, zgjedhja e trajnerit të
përfaqësueses është një ekskluzivitet i presidentint të
FSHF-së, Armand Duka, që
do ta bazojë zgjedhjen e tij
pikërisht në dy kolonat e
lartpërmendura: trashëgimia dhe ringritja.
De Biazi arriti për herë të
parë në historinë e futbollit
tonë një objektiv madhor,
kualifikimin për një veprimtari të madhe, sikundër
ishte Euro 2016 i luajtur në
Francë. Por pas këtij suksesi, përfaqësuesja shqiptare
nisi të humbiste pak nga pak
nga fizionomia e saj e para
"Euro 2016", ndërsa me rezultatet e deritanishme kuqezinjtë mund të synojnë
maksimalisht pozitën e
tretë në grup, duke mos arritur play-offin e Kupës së
Botës 2018 që do të zhvillohet verën e ardhshme në
Rusi. Ndaj ndeshjet e
mbetura do t'i shërbejnë trajnerit të ri që të krijojë bazën e asaj që do të jetë fushata e "Euro 2020", një objektiv më i arritshëm për Shqipërinë, duke qenë se kualifikohen direkt dy ekipe dhe
e treta luan në play-of f.
Pikërisht për arsyet e lartpërmendura, Duka ka një
detyrë të vështirë për të
përzgjedhur profilin e trajnerit të ri. Ekziston një listë
paraprake prej 19 trajnerësh, e cila pritet të
ngushtohet edhe më tej, pasi
shumë prej emrave janë
vërtet pompozë për arkën e
një federate të vogël si ajo e
Shqipërisë. Midis tyre
spikasin profile si ai i Luiz
Fernandezit, ish-yllit të Paris Sën Zhërmenit që së fundi ka drejtuar Kombëtaren
e Guinesë, ish-lojtarit dhe
trajnerit të Milanit, holandezit Klarens Serdorf, apo
patriotit të tij Rud Krol. Në
listë janë edhe ish-trajneri i

19 kandidatë për stolin e
Kombëtares së Shqipërisë
Duka ka ekskluzivitetin e zgjedhjes së trajnerit
LISTA E KANDIDATËVE

Ajaksit, Totenhemit dhe
Hamburgut, Martin Jol, ishtrajnerët e përfaqësueses së
Anglisë, Stiv MekLaren e Roi
Hodgson apo edhe ish-trajneri i Verder Bremenit, Tomas Shaf. Në një paketë italiane janë të përfshirë trajnerë si: Malezani, Pilon, Zakeroni, Delio Rosi apo edhe
Edi Reja, Di Kanio, Filipo
Inzagi apo Guidolin. Në listë
është gjermani Tomas Shaft,
ish-trajneri i Verder Bremenit ndërsa më pak kuotuar duket se janë austriaku
Valter Shaçner apo kroati
Igor Stimaç. Natyrisht që
Duka duhet të zgjedhë linjën e mesme mes cilësisë dhe

kërkesave financiare të trajnerit të ri, sikundër duhet
të ketë parasysh edhe faktin

PORTIERI

N

dërsa rrjetet sociale
janë pushtuar nga tifozët e inatosur, të cilët
kërkojnë që Xhixhio Donaruma të largohet sa më shpejt nga Milani pas vendimit të
tij për të mos rinovuar, duket
se kuqezinjtë nuk e mendojnë në të njëjtën mënyrë.
Drejtuesit janë të ndërgjegjshëm se nuk është edhe aq e
lehtë për të gjetur një portier aq cilësor, qoftë edh për një

SULMUESI

Sançez si Ronaldo, kërkon
largimin nga Arsenali

A

leksis Sançez nuk duron më dhe del hapur me
kërkesën e tij për t'u larguar nga Arsenali. Deri
më tani ishin thjesht fjalë, por kilieni ka dalë hapur
se nuk dëshiron më të qëndrojë në ekip. Sulmuesi ka
dhënë një prononcim për mediat angleze, teksa ka
deklaruar se dëshiron vetëm largimin nga skuadra e
tij aktuale për të vijuar karrierën diku tjetër. Mësohet se Sançez dëshiron vetëm kalimin te Mançester
Siti, aty ku Pep Guardiola e pret krahëhapur, por dhe
me një super pagë të majme për sulmuesin.

se trashëgimia e lënë nga trajneri italian, është një peshë
e rëndë për teknikun e ri.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valter Shaçner
Austri
Igor Stimaç
Kroaci
Luis Fernandez
Francë
Filipo Inzagi
Itali
Xhuzepe Pilon
Itali
Alberto Malezani
Itali
Luixhi Di Kanio
Itali
Edoardo Reja
Itali
Delio Rosi
Itali
Alberto Xakeroni
Itali
Françesko Guidolin Itali
Klarens Sedorf
Holandë
Martin Jol
Holandë
Rud Krol
Holandë
Fred Ruten
Holandë
Stiv Meklaren
Angli
Roi Hodgson
Angli
Paulo Soza
Portugali
Tomas Shaf
Gjermani

Milani bën prapakthehu:
Donaruma, një lojtar i madh
vit. Vetë drejtori sportiv, Masimiliano Mirabeli, ka konfirmuar dje para gazetarëve se ai
e sheh ende Donarumën në
planet e skuadrës dhe se ky i
fundit mund të jetë shumë
mirë edhe titullar në sezonin
e ri. "Donaruma është një
lojtar i Milanit, një kampion i
madh dhe djalosh po i tillë. Me

siguri do të luajë te Milani. Diskutimet nëse do të jetë titullar
janë gjëra tuajat, është trajneri
ai që i bën zgjedhjet, për ne
nuk ekzistojnë gjëra të tilla, të
gjithë lojtarët janë në të
njëjtat pozita të barabarta.
Nuk ka ndodhur asnjëherë që
të flitet menjëherë për
pankinë apo tribunë", tha ai.

MERKATO

Atletiko do rikthimin
e Kostës, por FIFA s'e lejon

P

as largimit nga Çelsi, Diego Kosta ende nuk ka mar
rë asnjë vendim për të ardhmen se ku do ta vijojë
karrierën e tij futbollistike. Sulmuesi spanjoll ka disa
oferta të rëndësishme nga disa klube në Europë dhe
Kinë, por dëshira e tij duket se është të rikthehet në
Spanjë. Atletiko e Madridit ka shfaqur interes për të,
teksa duan që ta rikthejnë në ekip pas disa sezonesh në
Angli. Drejtuesit e Los Colchoneros kanë gati ofertën e
tyre për Çelsin, por problemi i vetëm mbetet merkato e
bllokuar nga FIFA, teksa presin që kjo gjë të zgjidhet.

Taku te
Skënderbeu,
por nëse vjen
një ofertë nga
SHBA…

S

kënderbeu dhe Af
rim Taku kanë arritur një marrëveshje
për të bashkëpunuar
për sezonin e ri futbollistik, por nisur nga
një situatë specifike që
27-vjeçari ka në raport
me qëndrimin në
SH.B.A, është rënë dakord se, ne rast të një
oferte për të luajtur në
kampionatin amerikan, kontrata mund të
ndërpritet.
Afrim
Taku pritet të bashkohet këto ditë me
skuadrën e drejtuar
nga Ilir Daja dhe do të
përfshihet në listën e
federimeve për pjesëmarrjen në Europa
Ligë. Forma e mirë e
dëshmuar në sezonin e
fundit me bardheblutë
dhe veçanërisht roli i
ri në të cilin u aktivizua, si dhe shfaqja
edhe si goelador kanë
bindur stafin teknik
dhe drejtuesit e klubit
korçar për t'i bërë një
ofertë Takut dhe për të
plotësuar skuadrën me
një futbollist që do të
rrisë cilësinë dhe
konkurrencën. Gjithashtu, marrëveshja me
ish-lojtarin e Tiranës,
vlerësohet edhe si një
masë sigurie në rast të
një transferimi të
mundshëm të Liridon
Latifit. Afrim Taku
nuk do të jetë blerja e
fundit e Skënderbeut,
pasi drejtuesit e klubit
korçar janë në tratativa të vazhdueshme
për të përforcuar
skuadrën, veçanërisht
në vijën e parë të sulmit. Por në këtë pikë,
propozimet e shumta
të ardhura nga agjenci të ndryshme menaxhimi, po shqyrtohen
me kujdes nga stafi
teknik për të realizuar
marrëveshje me futbollistë të vlefshëm
dhe të denjë për emrin
dhe
ambiciet
e
skuadrës më të mirë
në vitet e fundit të futbollit tonë.
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Fjalëkryqi (2)

Fjalëkryqi (1)
1

2

3

4

5

11

6

12
14

15

8

16

19
22

7

10

17

18

20

21

23

26

9

13

24

25

27

28

29
31

32

35

33

36

39

37

40

41

43

44

45

47

30

VERTIKAL
1. Në hyrje të ambientit
2. Neeson aktor.
38
3. Ente Sociale Rumune.
42
4. Ajo e zezë nënkpton arbitrin.
5. Kufizojnë stacionin.
6. Tremb fëmijët.
7. Jepet për t'u marrë.
49
8. Qytet japonez.
9. Eshtë pemë
10. Janë tallësit.
13. Roberto trainer italian.
15. Freni këngëtare lirike.
18. Gjysmë totale.
20. Një si divan.
22. Tipare pa zë
23. Ulet në dhomën e lartë.
25. Moore aktor.
27. Qe bomber brazilian.
30. Ishte shpërthimi i Little Boy.
33. Carolina, e bukura e Belle epoque.
34. Mbarojnë fare
35. Pullman aktor.
37. Eshtë thëllimi
38. Meg aktore.
40. Ndërmarrje Industriale Rajonale.
41. Një lidhëz.
44. Kaluar në krye.
46. Fundi i Turandot.

34

46

48

HORIZONTAL
1. Ferguson trainer.
6. Grand Prix
8. Eshtë stacion beduinësh.
11. Një artikull jo për vegjetarian
12. Kujt i vjen... di të bëjë.
14. Kaçaturian kompozitor
16. Logot pa kufij
17. Parashtesë për vetë.
19. Aktorja protagoniste e Vertigo.
21. Ndezur në aparaturë.
23. Eshtë si telefilm.
24. Ai i shtatë është kinemaja.
26. Eshtë me shumë se kërkesë.
28. Cristiano bomber te Real Madrid.
29. Teket e grave.
31. Në krye të masave.
32. Shkon goja... nga nepsi.
33. Duken të gjata ato të pritjes.

33. E egër dhe e fortë.
34. Janë thëniet e famshme.
35. Janë trupa qiellorë të tillë.
37. Inicialet e Stone regjisor
38. Memoria në computer
40. Në krye të trupave.
41. Mund të jenë diskografike.
44. Eshtë e zakonshme për pushime
46. Skuadër greke.
47. Bel i Maupassant.
48. Eshtë thesar.

HORIZONTAL
1. Mund të hidhet te kiromanti
5. Teket e kafes.
8. D'Istria e Helena Gjikës
12. Smith filozof.
13. Kuke regjisor
14. Një pjesë e minoritetit.
15. Moduli i Neil Armstrong.
16. Mund të jenë qitjeje.
19. Markë pistolete.
20. Mbylli fushatat.
21. Eshtë dorëzim.
22. Eshtë detar.
23. Fillojë ilustrimet.
24. Eshtë hon.
25. Diftong në duel
27. Një pjesë e rifillimit.
28. Një që kuron karien.
31. Nganjëherë duhen vënë mbi i.

35. Gjysmë bataku.
36. Eshtë për medaljen e parë
37. Eshtë kujdesi i babait.
39.... Maiden që këndojnë.
41. Një "bombë" tenistike.
42. Fillojnë mykjen
43. Janë këngëtarët si Jose Carreras
45. Eshtë këngë e kënduar nga komiku
47. Lumë në Francë.
48. Piktori i Ura e Narnit.
49. Kapen në kufij

1

2

3

4

5

12

6

7

8

9

13

15

14

16

20

VERTIKAL
1. E famshme ajo maqedonase.
2. Një zakon.
3. Bëjnë alarm me ar
4. Inicialet e Mallè regjisor
5. Mund të jetë telefonike
6. Ka dy faqe
7. Mund të jetë një cutter.
10 11
9. Në mes të dhomës.
10. Mbahet me bateri.
11. Përfshijnë edhe Haitin.
13. Denis i enëve me presion.
19
16. Paguhen për shërbime.
17. Janë ufo.
18. Ekstreme në tunel.
21. Një atentator vetëvrasës.
23
22. Markë cigaresh.
26. Arrihet duke mundur.
28. Jonathan, regjisor i Heshtja e qengjave.
30
29. Eshtë aparati me zorrë.
30. Pak servilizëm.
31. Kështu e ka syrin vigjilenti.
32. Fatih trainer turk.
36
34. ... Nostra me mafiozët.
36. Mbyllin punimet.
39. Ai i shenjtë është papa.
45
42. Kufizojnë në teknik.
43. Fillojnë panikun.
44. Fund tuneli.
45. Në krye të armatës.

17

18

21
22

24

25
27

26

28

31

32

29

33

34

35

37

38

41

42

39

40

43

46

44

47

48

SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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Ai që vesh rrobën e verdhë pa u
pastruar, pa fituar dominimin e vetes
e pa kërkuar të vërtetën, është i
padenjë për ta veshur atë.
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Mposht njëmijë herë, njëmijë burra
në betejë: vetëm ai që mund veten
është luftëtari më i madh.
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Nuk ka zjarr të barabartë me
pasionin, ose peshkaqen me
urrejtjen, as kurth me çmendurinë,
ose përrua me lakminë.
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Përgjigja e numrit të djeshëm
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Asgjë nuk është konstante, përveç
ndryshimit.
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PËRGJIGJET E FJALËKRYQEVE TË NUMRIT TË KALUAR

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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Nga Mid’hat Frashëri
- Mund të dimë vetëm që nuk dimë
asgjë. Dhe kjo është shkalla më e
lartë e urtësisë njerëzore.
- Kuptimi i vetëm i jetës është që t'i
shërbejë njerëzimit.

N

K O O P E R A T I V A T

12

4

A V
K L A

8

3

6

C R

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

f

KRIPTOSKEME

KRIPTOSKEME

E V I T A
S E

E V A

M A R
J E A N

T A C
L I J A
A R

Suksesi i një njeriu matet me faktin nëse mund t’ju
mbushë mendjen të tjerëve për idetë e 20 vjetëve më
pas. (Ralf Valdo Emerson)
Nuk ka rëndësi ku dhe si keni jetuar. E rëndësishme
është çfarë keni bërë aty ku keni qenë.
(Xhorxha O’kife)
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