
(Në foto) Projeksioni i Parlamentit të ri. Kryetari i PS, Edi Rama. Kryetari i PD, Lulzim Basha

EMRAT/ NUMERIMI DERI 02:00 PAS MESNATE: PS 73 MANDATE, PD 43, LSI 19, PDIU 4, PSD 1 MANDAT 

 

Në faqet 16-17

LISTA EMERORE 

Pronat në Durrës, 
gjendja e çdo 

dosjeje në Vorë, 
Krujë dhe Shijak 

Në faqet 3-8-9

Dossier/Letra sekrete për Ramiz Alinë në vitin 1976

Shënimi i Ramizit për dënimin e tij dhe pushimin nga puna Shënimi i Ramizit për dënimin e tij dhe pushimin nga puna 
të 20 gazetarëve e zëvendësimin e tyre nga klasa punëtoretë 20 gazetarëve e zëvendësimin e tyre nga klasa punëtore

“Nëndrejtori i ATSH tregon 
barsoleta për Haxhi Lleshin”

Kur janë numëruar pjesa 
më e madhe e kutive të 

votimeve, sipas projeksionit 
të mbrëmjes së djeshme janë 
kristalizuar emrat e 140 depu-
tetëve. Një sërë emrash  u ulën 
për herë të parë si deputetë në 
Kuvendin e Shqipërisë. Depu-
tetë të rinj që ulën për herë të 
parë janë Grida Duma, Elisa 
Spiropali, Rudina Hajdari, 
Ogerta Manastirliu, ...

 

PDIU forcë e 
parë në Peshkopi, 
Reme Lala merr

10 mijë vota

PS-PD BARAZ NE DIBER

Në faqen 11

 

Në faqet 5-7

BE: ZGJEDHJET, NE RREGULL

Humbja e PD-së,
Mustafaj: Telefonata

me Bashën, ai 
duhet të dorëhiqet

 

Në faqen 4

KUSH E URUAN TE PARET

Rezultati, socialistët 
festë në të gjithë 

Shqipërinë, 
Rama: Kryevepër

Faksimile e letrës së Ramiz AlisëHaxhi Lleshi

Nga ENIDA HIMAJ

Në faqet 14-15

PD u bojkotua nga të djathtët 
për hir të flirtit me Ramën 

Ka ende shumë për t’u numëruar, 
por tendenca e këtyre zgjedhjeve 

duket tashmë qartë. PS me gjasë do të 
qeverisë e vetme, duke pasur në auto-
busin e saj ... Vijon në faqen 18

Opinioni
 Ditësi Nga BLENDI FEVZIU 

Fitues dhe humbës 
të 25 qershorit? 

Gjermania ka 81 milionë banorë dhe 
statistikisht vetëm 400 mijë prej 

tyre janë anëtarë nëpër parti politike.
Shqipëria sipas Censusit të fundit ka 
2.8 milionë ... Vijon në faqen 19

Opinioni
 Ditësi Nga ARIAN GALDINI 

140 DEPUTETET E PARLAMENTIT 
TE RI, JA KUSH MBETI JASHTE

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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•• Flet Agron Duka:  Flet Agron Duka: 
Nuk do merrem më me Nuk do merrem më me 
politikë. politikë. 
Fushata e “keqe” e PD Fushata e “keqe” e PD 
në Kavajë, 680 vota në Kavajë, 680 vota 
dalin të pavlefshme. dalin të pavlefshme. 
Qytetarët ngatërrohen, i Qytetarët ngatërrohen, i 
japin 300 vota PKD-së.japin 300 vota PKD-së.
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SHQIPERIA
ZGJEDHJET

5 partitë e reja të Kuvendit të Shqipërisë, PSD rihyn me Tom Doshin

Kutitë e fundit, PS fiton 73
mandate, PD 43, LSI 19

Krahasimi me 2013, socialistët shtojnë 8 deputetë, PD humb 7

KQZ
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tërhoqi edhe dje në
mesnatë vëmendjen e numëruesve që të nxitojnë me
numërimin e kutive, për ta përmbyllur deri në
mëngjesin e sotëm këtë proces. Në një konferencë
për shtyp, zëdhënësja për shtyp e KQZ-së, Drilona
Hoxha tha: "KQZ-ja inkurajon dhe mbështet
komisionerët që të vijojnë punën për të përfunduar
numërimin gjatë natës së sotme". Ndërkohë ka filluar
dorëzimi i materialeve zgjedhore i KZAZ-ve që kanë
përfunduar procesin e numërimit.

Partia Socialiste rezul
ton fituese, në rezul
tatin e mbi 90% të ku-

tive të numëruara, deri pas
mesnatë. Sipas rezultateve të
dala nga 4603 kuti, nga 5362
në total në të gjithë Sh-
qipërinë, PS udhëheq me
48.16% të votave, e ndjekur
nga PD me 28.76% të votave
dhe LSI me 14.44% të votave.
Ndërkohë në numër man-
datesh këto përkthehen res-
pektivisht: PS me 73 mandate,
PD me 43 mandate, LSI shkoi
deri në 19 mandate në rang
kombëtar, PDIU 4 mandate
dhe PSD arriti të marrë 1
mandat në Shkodër. Ndërko-
hë që në Tiranë e Shkodër PS-
ja ka "luftuar" me PD-në për
të marrë edhe 1 mandat.
Numërimi u mbyll më herët
në qarqet e Korçës, Fierit dhe
Dibrës, ku fitorja e PS-së ka
qenë më e madhe sesa pritej.
PS ka njohur një rezultat në
rritje, krahasuar me zgjedh-
jet e 2013-ës. Këtë herë PS ka
arritur të sigurojë 8 mandate
më shumë, nga 65 që mori në
2013-ën. Ndërsa PD ka një ulje
të ndjeshme krahasuar me re-
zultatin e katër viteve më
parë, kur ajo kishte plot 50
mandate. Lëvizja Socialiste
për Integrim ka rritje të re-
zultatit të saj, krahasuar me
vitin 2013, kur mori 16 man-
date. Partia për Drejtësi, In-
tegrim e Unitet ka mbetur në
pragun e 4 mandateve, ashtu
si 4 vjet më parë. Gjithsesi
këto janë informacionet para-
prake, mbi të cilat KQZ do të
punojë pasi të marrë edhe in-
formacionet zyrtare, dhe
pritet që rezultati final të dalë
disa ditë më pas. Nga 18 par-
titë që morën pjesë në zgjedh-
jet e 25 qershorit, partia që ka
siguruar më pak vota deri më
tani është Partia Aleanca
Arbnore Kombëtare, e cila ka
arritur të sigurojë vetëm 255
vota. Ndërkohë që LIBRA, e
drejtuar nga Ben Blushi,
edhe pse ka marrë jo pak vota
në Tiranë e Korçë, përgjithë-
sisht nuk ka arritur të dalë
me një mandat deputeti. I njëj-
ti rezultat është edhe për
partinë e drejtuar nga Bamir

Darina Tanushi

Topi, Frymën e Re Demokra-
tike, e cila sërish duket se nuk
do të ketë përfaqësim në par-
lamentin e ri. Kjo do të thotë
se në parlamentin e ri do të
kemi vetëm 5 parti. Surpriza
këtë herë është Partia Social-
demokrate e Skënder Gji-
nushit, e cila arriti të marrë 1

mandat, pas një kohe të gjatë
që ajo i mungon Kuvendit.
Gjinushi ka qenë pjesë e ko-
alicionit me PS-në, por doli i
zhgënjyer prej tij, për shkak
të mospërfshirjes as në kab-
inetin qeveritar dhe as në
qeverisjen vendore. Këtë
herë Gjinushi vendosi të

mbështesë Tom Doshin në
Shkodër, ish-deputetin e lar-
guar prej PS-së. Partia
Demokratike këtë herë
udhëheq vetëm në dy qarqe
ndaj Partisë Socialiste, atë
të Shkodrës dhe Kukësit. Por
ajo çka e bën interesante
garën në këtë qark, është

diferenca e votave midis PD
dhe PS, që përcakton fitues-
in e mandatit të pestë. PD ka
rreth 131 vota më shumë se
PS, avantazh i cili është
përmbysur dhe ripërmby-
sur disa herë gjatë orëve të
fundit, dhe premton sërish
ndryshime deri në përfun-

dim të procesit. Garë e fortë
po zhvillohet edhe mes LSI
dhe Tom Doshit, i cili kandi-
don nën siglën e PSD-së, për
të përcaktuar partinë e tretë
në këtë qark. Gjithsesi, të
dyja këto subjekte kanë arri-
tur të sigurojnë nga një man-
dat në Shkodër.

TABELË KRAHASUESE E MANDATEVE TË 2017 ME REZULTATET E 2013

Ndarja paraprake
e mandateve

PSPSPSPSPS 7777733333 MAND MAND MAND MAND MANDAAAAATETETETETE

PDPDPDPDPD 43 MAND43 MAND43 MAND43 MAND43 MANDAAAAATETETETETE

LSILSILSILSILSI 19 MAND19 MAND19 MAND19 MAND19 MANDAAAAATETETETETE

PDIUPDIUPDIUPDIUPDIU 44444 MAND MAND MAND MAND MANDAAAAATETETETETE

PSDPSDPSDPSDPSD 1 MAND1 MAND1 MAND1 MAND1 MANDAAAAATTTTT

        2017 2013
 Partia     Mandate  Vota     %   Mandate         Diferenca

PS 73 648,340 48.18% 65 +8
PD 43 387,014 28.76% 50 -7
LSI 19 194,283 14.44% 16 +3
PDIU 4 63,957 4.75% 4 0
LIBRA 0 16,959 1.26% 0 0
PSD 1 12,083 0.9% 0 +1
FRD 0 4,022 0.3% 0 0
PR 0 3,510 0.26% 3 -3
PKD 0 3,102 0.23% 1 -1
SFIDA 0 2,639 0.2% 0 0
PDS 0 2,377 0.18% 0 0
MEGA 0 2,152 0.16% 0 0
PBDKSH 0 1,599 0.12% 0 0
APD 0 1,255 0.09% 0 0
PKSH 0 882 0.07% 0 0
ADK 0 646 0.05% 0 0
AD 0 544 0.04% 0 0
AAK 0 364 0.03% 0 0

KUTI TË NUMËRUARA 4620/5362

NDARJA E MANDATEVE NË 12 QARQE

Qarku Berat: PS-4 mandate, PD-1 mandat dhe LSI-2 mandate

Qarku Dibër: PS-2 mandate, PD-2 mandate, LSI-1 mandat dhe PDIU-1 mandat

Qarku Durrës: PS-8 mandate, PD-4 mandate dhe LSI-2 mandate

Qarku Elbasan: PS- 7 mandate, PD-3 mandate, LSI-2 mandate, PDIU-2 mandate

Qarku Fier: PS-10 mandate, PD-4 mandate dhe LSI-2 mandate

Qarku Gjirokastër: PS-3 mandate, PD-1 mandat, LSI- 1 mandat

Qarku Korçë: PS-6 mandate, PD-4 mandate, LSI- 1 mandat

Qarku Kukës: PS merr 1 mandat dhe PD 2 mandate

Qarku Lezhë: PS-3 mandate, PD-3 mandate, LSI-1 mandat

Qarku Shkodër: PS-4 mandate, PD-5 mandate, LSI-1 mandat, PSD-1 mandat

Qarku Tiranë: PS-17 mandate, PD-12 mandate, LSI-4 mandat, PDIU-1 mandat

Qarku Vlorë: PS-8 mandate, PD-3 mandate dhe LSI-1 mandat.

KRYEBASHKIAKU
"Ne morëm një mandat masiv sidomos nga populli i

Tiranës, i cili le të themi është më i emancipuar.
Fitorja është e stërmadhe dhe mallkimi më i madh
që mund t'u ndodhë socialistëve në këto momente

është t'u hyjë vetja në qejf", - u shpreh dje, kryetari i
Bashkisë së Tiranës, në fund të procesit të

numërimit të votave.

Veliaj

Dje gjatë numërimit
të fletëve të votimit
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Zgjedhjet/ Mbyllet numërimi në disa qarqe, "lufta" e partive për mandate

Kush janë 140 deputetët e
rinj të parlamentit shqiptar
Ja deputetët që ulen për herë të parë në Kuvend

KORÇË
Ditën e djeshme ka përfunduar procesi i

numërimit të votave në të gjithë qarkun e
Korçës. Në numërimin e votave PS ka

marrë 49% të votave, PD 32.8%, ndërsa
LSI 15.2%. Në këtë qark dalin 11 deputetë.
“

PD "humbje" edhe brenda radhëve, ja eksponentët që s'fituan

Nga Ben Blushi te Mesila Doda, ja
deputetët që mbetën jashtë parlamentitNga rezultatet e der

itanishme, PD-ja
është duke humbur në
këto zgjedhje. Megjith-
atë një tjetër "humbje"
PD-ja e ka pësuar bren-
da radhëve të saj. Shumë
emra të njohur të selisë
blu nuk kanë mundur
të marrin mandatin për
të qenë pjesë e Kuvendit.
Arben Ristani, që është
numri 2 i PD-së, nuk ka
mundur ta marrë man-
datin në Vlorë. Agron
Duka, deri në orët e
mbrëmjes së djeshme
nuk e kishte marrë
mandatin e tij, duke u
renditur i pesti në Dur-
rës, megjithatë shpresat
e tij kanë qenë për kutitë
e Shijakut. Edhe kandi-
dati për Tiranën Gert
Bogdani, me numërimin

e më shumë se gjysmës të
kutisë, mbetet jashtë parla-
mentit. Preç Zogaj, i rendi-
tur i katërti në listën e PD-
së për qarkun e Lezhës, rrez-

ikon që të mos marrë man-
datin e deputetit. Në këtë
qark PD-ja aktualisht ka sig-
uruar tre mandate. Ndërko-
hë në Shkodër numërimi i de-

ritanishëm i kutive të
votimit shuan shpresat
për Nard Ndokën e PDK-
së, i renditur i pesti në
listën e PD-së, pasi kjo
forcë politike ka siguru-
ar katër mandate kur
kanë mbetur edhe disa
kuti të pa-numëruara.
Edhe deputeti i Beratit,
Astrit Veliaj, nuk e ka
marrë mandatin e tij në
qark. Ajo që bie në sy ësh-
të edhe mungesa e Mesila
Dodës, e cila kandidonte e
dyta në Tiranë. Deputetja
e PDIU-së nuk ka mundur
të marrë një mandat.
Edhe Ben Blushi, kreu i
partisë LIBRA, nuk do të
jetë në parlament.

Kur janë numëruar
pjesa më e madhe e
kutive të votimeve,

sipas projeksionit të
mbrëmjes së djeshme janë
kristalizuar emrat e 140 de-
putetëve. Një sërë emrash
ulen për herë të parë si de-
putetë në Kuvendin e Sh-
qipërisë. Deputetë të rinj që
ulën për herë të parë si de-
putetë janë Grida Duma,
Elisa Spiropali, Rudina
Hajdari, Ogerta Manastir-
liu, Orjola Pampuri, Elona
Gjebrea, Alket Hyseni, Kle-
vis Balliu, Floida Kërpaçi e
Flamur Golemi. Në qarkun
e Vlorës ka përfunduar
procesi i votimit dhe nga 12
deputetë që ka ky qark, 8 i
ka marrë PS, 3 PD dhe 1 LSI.
Ndërkohë që PS ka marrë
60.5% të votave, PD 20.9%,
ndërsa LSI 11.5%. Gjithash-
tu, mbrëmjen e djeshme
është mbyllur numërimi
edhe në qarkun e Dibrës. Në
këtë qark dalin 6 deputetë,
ku 2 i ka marrë PS, 2 PD, 1
LSI dhe 1 PDIU. Ndërkohë
që PS ka marrë 34% të vo-
tave, PD 29.3%, LSI 17.1%
dhe PDIU 17.5%. Ajo që bie
në sy është mandati i PDIU-
së. Kandidatja Reme Lala
ka mundur të marrë man-
datin në një bastion të
djathtë si është Dibra.
Ditën e djeshme ka përfun-
duar procesi i numërimit
të votave në të gjithë
qarkun e Korçës. Në
numërimin e votave PS ka
marrë 49% të votave, LSI
32.8% ndërsa LSI 15.2%. Në
këtë qark dalin 11 de-
putetë. Në bazë të votave,
PS ka marrë 6 mandate, PD
1 mandat dhe LSI 1. Në Sh-
kodër është bërë një "luftë"
për mandatin e 4-rt të PS-
së. Kur kishin mbetur edhe

vetëm 832 kuti votimi për t'u
numëruar, partitë politike
janë në vigjilencë të lartë. E
gjithë vëmendja është
përqendruar në Shkodër, ku
PD-ja ka marrë mandatin e
5-të, por që PS-ja e kërkon me
ngulm. Vetëm brenda pak

minutave ky mandat ka
kaluar te PS-ja, por pas
numërimit të disa kutive e
ka marrë sërish PD-ja. Deri
mbrëmjen e djeshme ishin
numëruar 4530 kuti votimi,
prej 5362 që janë në total.
Ajo që spikati në këtë qark

ishte dalja e PSD-së si
forcë e tretë. Tom Doshi
kandidonte me këtë par-
ti, duke e nxjerrë PSD-në
forcë të tretë. Partia So-
cialiste për Integrim ka
marrë vetëm një mandat
në këtë qark, duke lënë
jashtë kandidatin Dritan
Ylli. Edhe në Gjirokastër
procesi është në përfun-
dim, ku deri mbrëmë ish-
in numëruar 206 kuti, nga
235 të tilla, dhe nga shi-
frat, Partia Socialiste ësh-
të kryesuese me 50.31% të
votave, LSI vjen e dyta me
22.92% të votave, dhe PD
renditet e treta me 22.88%
të votave. Megjithatë LSI
ka mundur të nxjerrë
vetëm një deputet, atë të
Vangjel Tavos, ndërsa PS
3. Një grusht votash kanë
përcaktuar edhe manda-
tin e 4-rt të PS në Berat. I
njohur si një bastion i
LSI, partia e Petrit Vasil-
it ka mundur të marrë
vetëm dy mandat.
Ndërkaq, PD në zgjedhjet
e 2013-ës ka marrë 2 man-
date, ndërsa në këto
zgjedhje veç 1. Në Tiranë
PS ka mundur të marrë
plot 17 mandate, duke
bërë pjesë të listës edhe
Sadi Vorpsin. Ndërkaq,
PD ka marrë 11 mandate.
I fundit në listën e PD-së
ka qenë Dashamir Shehi.
Ndërkaq LSI duket se e ka
pasur pak më të vështirë
në Tiranë për të marrë
mandatin e pestë. Deri në
orët e pasdites, kjo forcë
kishte marrë 4 mandate,
megjithatë nga numërimi
i kutive në orët e vona,
është raportuar se edhe
Luan Rama, i pesti në
listën e LSI-së, e ka marrë
mandatin.

140 DEPUTETET E RINJ

QARKU TIRANË
PS
Elona Gjebrea
Besnik Baraj
Olta Xhaçka
Blerina Gjylameti
Pandeli Majko
Saimir Tahiri
Vasilika Hysi
Ervin Bushati
Ogerta Manastriliu
Fatmir Xhafaj
Rakip Suli
Arben Ahmetaj
Xhemal Qefaliaj
Sadri Abazi
Ulsi Manja
Klotilda Ferhati
Sadi Vorpsi
PD
Lulzim Basha
Oriola Pampuri
Rudina Hajdari
Grida Duma
Albana Vokshi
Jorida Tabaku
Sali Berisha
Halim Kosova
Gent Strazimiri
Fatmir Mediu
Dashamir Shehi

LSI
Klajda Gjosha

Kejdi Mehmetaj
Floida Kërpaçi
Endrit Braimllari
Luan Rama
PDIU
Shpëtim Idrizi

QARKU VLORË
PS
Damian Gjiknuri
Vilma Bello
Alket Hyseni
Vullnet Sinaj
Andrea Marto
Edi Rama
Edmond Leka
Fatmir Velaj
PD
Agron Shehaj
Nada Mecorapja
Vangjel Dule
LSI
SHEZAI ROKAJ
Qarku Berat
PS
Blendi Klosi
Ermonela Valikaj
(Felaj)
Adnor Shameti
Fadil Nasufi
PD
Eduard Halimi
LSI
Nasip Naço

Gledjon
Rehovica

QARKU SHKODËR
PS
Ditmir Bushati
Paulin Sterkaj
Senila Mesi
Luan Harusha
PD
Romeo Gurakuqi
Izmira Ulqinaku
Lorenc Luka
Helidon Bushati
Nard Ndoka
LSI
Agron Çela
PSD
Tom Doshi
QARKU DIBËR
PS
Ilir Beqja
Almira Xhembulla
PD
Dhurata Cupi
Xhemal Gjunkshi
LSI
Përparim Spahiu
PDIU
Reme Lala

QARKU DURRËS
PS
Eglantina Gjermeni

Milva Ekonomi
Fidel Ylli
Ilir Ndrazhi
Roland Xhelilaj
Jurgen Çyrbja
Rahman Rranja
Klodiana Spahiu
PD
Oerd Bylykbashi
Fatbardha Kadiu
Edi Paloka
Florjon Mima
LSI
Lefter Koka
Nora Malaj

QARKU ELBASAN
PS
Taulant Balla
Evis Kushi
Arben Kamani
Musa Ulqini
Anastas Angjeli
Luan Duzha
Nure Belba
PD
Edmond Spaho
Endri Hasa
Luciano Boci
LSI
MONIKA KRYEMADHI
EDMOND HAXHINASTO
PDIU
Aqif Rakipi

Bujar Muça

QARKU FIER
PS
Erion Braçe
Adelina Rista
Bashkim Fino
Ismet Beqiri
Antoneta Dhima
Bujar Çela
Tatjana Piro
Anduel Xhindi
Gramoz Ruçi
Xhevid Bushi
PD
Enkeleid Alibeaj
Genc Pollo
Myslym Murrizi
Luan Baci
LSI
Petrit Vasili
Robert Bitri

QARKU
GJIROKASTËR
PS
Bledi Çuçi
Mirela Kumbaro
Furxhi
Flamur Golemi
PD
Tritan Shehu
LSI
Vangjel Tavo

QARKU KORÇË
PS
Niko Peleshi
Eduard Shalsi
Elisa Spiropali
Ilirjan Pendavinji
Ilir Xhakolli
Edlira Bode
PD
Valentina Duka
Ervin Salianji
Hekuran Hoxholli
Klevis Balliu
LSI
Edmond Panariti
QARKU KUKËS
PS
Mimi Kodheli
PD
Flamur Noka
Isuf Çela
LSI
0
QARKU LEZHË
PS
Lindita Nikolla
Pjerin Ndreu
Gjetan Gjetani
PD
Aldo Bumçi
Lindita Metaliaj
Anton Frrokaj
LSI
Viktor Tushaj

Enida Himaj
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ZGJEDHJET
REZULTATI

Presidenti i PES, Stanishev uron i pari: Një qeveri e drejtuar nga Rama çon Shqipërinë në BE

Rezultati, socialistët festë në të
gjithë Shqipërinë, Rama: Kryevepër
Tahiri: Peshë e madhe që qytetarët na kanë ngarkuar

DAMIAN GJIKNURI
Koordinatori i PS-së në
Vlorë, Damian Gjiknuri e
quan fitoren në Vlorë
rezultat i punëve që
qeveria ka bërë jo vetëm
në qarkun Vlorë, por
edhe në të gjithë
Shqipërinë. Ai tha se në
Vlorë, PS-ja ka marrë
rezultatin më të thellë,
13% më shumë se në
2013-ën, përkthyer në 2
mandate më shumë.
Gjiknuri u shpreh se LSI-
ja është parti klienteliste,
pa bazë ideologjike.

PANDELI MAJKO

"Jam me parimin që pasi
të jenë numëruar të gjitha
të flas, edhe pse duket si
fitore e shkëlqyer e PS-së
që ka kaluar
parashikimet. Fitorja u
takon votuesve
shqiptarë", - tha Majko.
"Votuesit vlerësuan më
shumë modelet e
suksesit sesa problemet.
Në këtë fitore ndikoi edhe
fushata. Veshja me tuta e
Edi Ramës dhe
natyrshmëria e fushatës
ngushtoi distancën me
publikun", - tha ai.

9
8

ARBEN AHMETAJ

Ish-ministri i
Financave, Arben
Ahmetaj e ka
komentuar me tone
pozitive fitoren e PS-së
në zgjedhjet e 25
qershorit. Ahmetaj, i
cili garonte për deputet
në Rrogozhinë, është
shprehur se shqiptarët
zgjodhën projektin e
PS-së për "Shqipërinë
që duam". "Zgjodhëm
projektin e
Rrogozhinës që duam,
me Partinë Socialiste",
- tha ai.

DITMIR BUSHATI

Me një postim ka
reaguar edhe
ministri i
Jashtëm, Ditmir
Bushati. "QV
1929, e njohur si
bastion historik i
PD-së dhe si
'çerdhja' e Lulit,
sot na sjell
rezultatin-surprizë
me 212 vota për
PS-në dhe 151
vota për PD-në
(+61)!!!", - ka
thënë Ditmir
Bushati.

9
8

SHKËLQIM SELAMI
Ish-deputeti i LSI-së, i cili u largua nga Meta duke iu

bashkuar PS-së në qytetin e Vlorës, shkroi dje në
një status në "Facebook": "Fitore masive e PS Vlorë!

Fitoi njeriu i punës mbi vjedhjen e votës, presionin
dhe kërcënimin për vendin e punës! Vlonjatët

zgjodhën të votojnë për investimet dhe projektet
madhore të qeverisë 'Rama'! Më vjen keq për ata që

zgjodhën anën e gabuar dhe e çuan votën dëm".

Votimet
8
8

Ylli Manjani: Rama nuk
fitoi zgjedhjet, por bastin

Socialistët nisën dje, fes
timet me fishekzjarrë
në selitë e degëve të

vendosura në të gjitha qar-
qet ku PS-ja ka dalë fituese.
Edhe në selinë qendrore të
PS-së, ku gjatë gjithë ditës
ka ndjekur procesin e
numërimit të votave që zh-
villohej live, vetë Kryeminis-
tri, njerëzit u grumbulluan
menjëherë pas mbylljes së
orarit të përcaktuar për
mbylljen e numërimit.
Kryeministri Edi Rama ësh-
të shoqëruar gjatë ditës nga
kryetari i Bashkisë së Ti-
ranës, Erion Veliaj dhe kry-
etari i PS-së për Tiranën,
Saimir Tahiri, të cilët kanë
marrë në kohë reale të
gjitha informacionet për re-
zultatet e arritura në të 12-
ta qarqet. Ndërsa numërimi
ishte drejt fundit, kreu i PS-
së për Tiranën, Saimir Tahi-
ri tha se "është peshë e mad-
he që qytetarët na kanë
ngarkuar". "Nuk dua të shti
fall, por jam i bindur që aty
po shkojmë, drejt mandatit
të 18-të", - tha Tahiri, kur
ende nuk ishin mbyllur re-
zultatet e kryeqytetit.

"Besimi i qytetarëve ësh-
të përgjegjësi për të rikupe-
ruar kohën e humbur në 20
e kusur vite, për një të
ardhme më të mirë për sh-
qiptarët. Për një shtet që
nuk punon për partitë. Ky
rezultat tregon që njerëzit
na kanë dhënë atë që duhet
për ta çuar Shqipërinë për-
para pa tepsi. Rezultati ka
një përgjigje për të gjithë,
por le të mbarojmë, dhe se-
cili do të gjejë mundësinë për
të parë rezultatin dhe për të
ndjerë konkluzionin", - tha
ai, duke shmangur përgji-
gjen për akuzat e presiden-
tit Meta. Ndërkohë që, të
gjithë deputetët kanë qën-
druar pa lëvizur në qarqet
ku ata ishin deleguar deri në
përfundim të procesit. Rama
e nisi ditën me një urim, ku
në qendër të tij ishte harta
ngjyrë vjollcë e Shqipërisë
dhe një shënim: "Ju uroj një
ditë të bukur me këtë krye-
vepër ende të pambaruar të
njerëzve të zakonshëm të
këtij vendi". Ndërsa më pas,
Rama ka gjetur të bëjë hu-
mor, duke shkruar etapat më
të rëndësishme të jetës së tij.
Rama tregon profesionet që
ka bërë ndër vite, nga bas-
ketbollist deri te kryemi-
nistër. Kryeministri me iro-
ni shkroi se në moshën 53-
vjeçare u bë shofer, referuar
faktit që ka mundësi që ta
drejtojë i vetëm qeverinë,
pasi ka numrin e duhur të
deputetëve. Ai ka qenë i
përmbajtur për të mos bërë
asnjë lloj komenti deri në
mbylljen përfundimtare të

Darina Tanushi

numërimit, por, vendosi t'i
falënderojë shqiptarët për
besimin që i dhanë me vargje
të Gjergj Fishtës, "Shqyp-
nia". Ndërkohë, në orët e
vona të darkës, deputetët
socialistë të shpërndarë në
të gjithë vendin, ndërsa
kanë marrë rezultatet e fun-
dit, kanë përfituar të falën-
derojnë votuesit. Deputeti
Pjerin Ndreu deklaroi dje, se
rezultati për Lezhën është
historik; PS-ja është 1610
vota para PD-së. "Një man-
dat rrëshqiti te matrapazët
që me eskortën e presiden-
tit e me thasët e lekëve blenë

një pjesë të PD-së së shpar-
talluar! Por ne do ecim para
për të çmontuar çdo tumor
politik në trupin e brishtë të
popullit lezhjan si detyrim
për t'i kthyer dinjitetin e
nëpërkëmbur", shkroi dje në
darkë Ndreu.
URIMET E PURIMET E PURIMET E PURIMET E PURIMET E PARAARAARAARAARA

Partia e Socialistëve
Evropianë ishte e para që
uroi dje, ende pa u mbyllur
numërimi i votave, Partinë
Socialiste për rezultatin e saj
shumë të mirë në zgjedhjet
e së dielës. Presidenti i PES,
Sergei Stanishev tha: "Ne
jemi të lumtur që Partia So-

cialiste arriti këtë rezultat
të fortë, gjë që e lejon atë të
formojë qeverinë e progres-
it dhe ta vendosë Shqipërinë
në rrugën e anëtarësimit në
BE". "Një qeveri e drejtuar
nga PS-ja dhe Edi Rama do
të ndihmojë Shqipërinë të re-
alizojë prioritetet e vendosu-
ra nga Komisioni Evropian
në rrugën e saj drejt anë-
tarësimit të ardhshëm në
BE. Në këtë drejtim, ne
mirëpresim faktin se prani-
mi i ardhshëm në BE është
një objektiv strategjik i
mbështetur nga PS-ja dhe
partia kryesore e opozitës".

Ish-ministri i LSI-së, Ylli Manjani deklaroi dje, se kjo
nuk mund të quhet fitore e Edi Ramës, por një bast i

tij i fituar. "Ky është i pari bast që fitoi Edi Rama. Disa
ditë më parë shkrova që 'nëse e fiton këtë bast, ta gëzojë
Shqipërinë!' Sot e përsëris: Ta gëzojë Shqipërinë! Sukses
nuk i uroj dot, sepse nuk fitoi zgjedhjet, por bastin!
Nuk fitoi programi, por barsoleta! Nuk e fitoi Kryem-
inistrinë, por i mbeti në dorë!" - shkroi dje, Manjani
në "Facebook". "Ai donte të qeveriste vetëm, ja ku ia
arriti kësaj dite! E ka të gjithë tepsinë për vete! Ta
hajë derisa të fryhet! E ardhmja? Nuk e di! Askush s'e
di! Dyshimet janë stërmunduese! Nuk pritet gjë e mirë!
Idetë e rrezikshme të tij mbi demokracinë, liritë dhe
sundimin e ligjit, vështirë të kenë pengesa! Shteti do
jetë krejt në dorë të tij! Nuk ka më asnjë alibi që dikush
po e pengon!" - vijoi më tej komentin e tij Manjani. "Sa
për blerjen e votave: jam i bindur që janë blerë! Me
para në dorë dhe relativisht masivisht! Kanabisi solli
potencial të madh financiar! Por, fajin më së pari e ka
ai që e shet votën! 'Shitësi' i votës është shitësi i
demokracisë. Ky është rregulli bazë i logjikës. Të tjer-
at janë stërhollime politike e ligjore! Nëse njerëzit e
shesin lirinë e demokracinë, ka mbaruar çdo logjikë e
mëtejshme! Blerësit ndihen 'legjitimë' t'i nxjerrin ujët
e zi çdo gjëje!" - tha ai. Sipas tij, "kundërshtarët e
Ramës duhet t'i kërkojnë arsyet e kësaj gjendjeje te
vetja dhe jo te të tjerët. E sigurt është që fituesi kish-
te strategji më të mirë".

Dje gjatë numërimit
të fletëve të votimit

Festimet dje në Vlorë
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HUMBJA

Ristani:
Shpreh

keqardhjen
për rezultatin

MBËSHTETJA

Kosova: Nuk
është koha për

shkarkimin e
Bashës

Rezultatet paraprake, Basha mbledh këshilltarët, mesazhi për komisionerët

Humbja, Mustafaj: Telefonata
me Bashën, duhet të dorëhiqet
Më 22 korrik, kreut të PD-së i përfundon mandati

GENC POLLO
Genc Pollo është i pari
në radhët e PD që
duket se ka pranuar
humbjen e thellë të
partisë më të madhe
në opozitë shkruan në
'FB': "Pas kësaj fillon
procesi i ngritjes së PD
si parti me përgjegjësi
të madhe në vend.
Asnjë rrethanë a
mazhorancë nuk është
e pandryshueshme".

Ruli: Mjerim, rezultat
katastrofik për PD-në
Pjesë e reagimeve të shumta në radhët e demokratëve

të larguar nga PD-ka është bërë edhe ish-ministri dhe
deputeti demokrat, Genc Ruli. Ai e konsideron rezulta-
tin "katastrofik" për PD. Në një postim në rrjetin social
"Facebook", Genc Ruli i është përgjigjur interesimit të
një qytetareje që ka kërkuar rikthimin e tij në qytetin e
Gjirokastrës. Ruli shprehet se është tërhequr nga poli-
tika aktive, por duhet kohë për të analizuar rezultatin.
"Lori më vjen keq, por nuk të falënderoj dot për komen-
tin tënd dashamirës. Ky rezultat tregon një problem të
madh, që ndoshta sot për sot nuk mund ta kuptojmë.
Zgjuarsia e vërtetë e një njeriu politik është që para se
gjithash të kuptojë kthjellët kohën dhe tarikatin e vler-
ave që qytetarët vlerësojnë atë moment. Në këtë kuptim
që prej një viti i jam larguar politikës aktive, duke kup-
tuar që disa politikanë dhe unë mes tyre s'kemi më lidhje
me vlerat që preferon sot zgjedhësi. Por dhe as përsh-
tatemi dot me ato vlera. Mjerë ata që s'e kanë kuptuar
këtë. Por mjerimin ua përcollën votuesve të PD, duke iu
prodhuar këtë rezultat katastrofik", shprehet z.Ruli.

Selami: Ditë e vështirë
për PD, por besimplotë

Ish-deputeti i PD, Eduard Selami, i cili u përjashtua
nga Lulzim Basha nga listat për zgjedhjet e 25 qershorit
pas kritikave të forta në drejtim të lidershipit të djathtë,
ka reaguar pas humbjes së opozitës. Përmes një postimi
në "Twitter", Selami
shprehet se kjo është një
ditë e vështirë për PD, por
ai shton se kaa besim të
plotë se demokratët do të
ringrihen. "Një ditë e vësh-
tirë për PD. Kam besim të
plotë se demokratët do të
ringrihen", shprehet z. Se-
lami. Një ditë para
zgjedhjeve deputeti
demokrat, Eduard Selami, i cili nuk u përfshi në listat e
kandidatëve për deputet të PD-së dha një mesazh për
zgjedhjet e 25 qershorit: "Votoni të ardhmen e sigurt, vo-
toni ekonominë e fortë, votoni numrin 6, votoni Partinë
Demokratike". Ndryshe nga disa prej ligjvënësve të tjerë
që nuk u përfshinë në listat e kandidatëve, Selami nuk
doli kundër Bashës pas publikimit të listës për kandidat.
Madje, ai u deklarua publikisht se shqiptarët duhet të
besojnë te PD-ja dhe te 'Republika e Re'.

DEKLARATAT

EDIT HARXHI
Ish-zëvendësministrja e
PD-së, Edit Harxhi shkruan
në "FB" se populli foli me
heshtje, por PD-ja duhet të
ringrihet. "PD-ja ime duhet
të ringrihet. Populli foli me
heshtje. 'Make PD Great
Again'", - shkruan zj.Harxhi.

Demokratët kanë pë
suar një tjetër hum
bje zgjedhore, duke

bërë përgjegjës kreun e PD-së,
Lulzim Basha për 25 qershor-
in. Rezultatet paraprake të
zgjedhjeve, ku shihet një hum-
bje e thellë e Partisë Demokra-
tike, vunë dje në lëvizje kreun
e kësaj force, Lulzim Basha.
Mësohet se Basha zhvilloi një
takim me këshilltarët e tij të
ngushtë. Normalisht, pas
kësaj humbjeje, Basha në cilës-
inë e kryetarit duhet të orga-
nizojë zgjedhjet për kreun e ri
të PD, sipas parimit '1 anëtar 1
votë'. Por njëherësh në publik
u intensifikuan zërat për
largimin e tij, ndërkohë që në
datën 22 korrik Lulzim Basha
përmbyll mandatin katër-
vjeçar në krye të PD-së. Ish-
ministri i Jashtëm, Besnik
Mustafaj kërkoi largimin e
menjëhershëm të Lulzim
Bashës nga PD-ja dhe
rinisjen e fushatës bren-
da partisë për riz-
gjedhjen e një tjetër
drejtuesi. Mustafaj,
duke folur për "News
24", ka treguar dhe tele-
fonatën që ka pasur në
mëngjes me liderin e
demokratëve, Lulzim
Basha. "Basha më ka marrë
që sot në telefon pasi lexoi sh-
krimin, besoj se reagimi i tij
ishte i drejtë. Shqetësimi i tij
ishte që të mos demoralizonim
komisionerët. Nuk bëmë de-
bat. Nuk do tregoj bisedën. U
drejtohem demokratëve që
janë në komisione, si
numërues apo vëzhgues, nuk
duhet të dekurajohen. Detyra
e tyre është më e mad-
he tani, në mënyrë që
çdo votë e demokratëve
të shpëtohet. Shqetësi-
mi i tij është i drejtë,
sepse edhe unë jam i
shqetësuar që këta për-
faqësues tani duhet t'i
shkojnë deri në fund
procesit. Ne e kemi njo-
hur në vitin 2001 dekurajimin.
Besoj se kryesorja tani është
që Basha të marrë vendimin
që i takon", - tha Mustafaj, i cili
më tej shtoi se e ka ndjekur pro-
cesin e numërimit nga shtëpia,
duke e përjetuar me dhimbje
si demokrat. "E kam kaluar
gjithë natën duke ndjekur re-
zultate, duke i ndjekur me një
shpresë fëmijë se rezultati do
të zbutej pak. E kam ndjekur
nga shtëpia ime. Por kjo nuk
është kryesorja, por dhimbja
ime që kam si demokrat që PD
të mos asfiksohet. Duhet të fu-
tet në një proces vitalizues", u
shpreh Mustafaj. Edhe ish-de-

Sekretari i Përgjiths
hëm i Partisë Demo-

kratike, Arben Ristani, u
ka bërë thirrje komision-
erëve të PD të mbrojnë çdo
votë të opozitës, megjith-
atë ai ka shprehur keqa-
rdhje për humbjen e PD.
"Falënderoj me mirënjo-
hje të thellë të gjithë
anëtarët dhe simpati-
zantët e Partisë Demok-
ratike për katër vitet e një
opozite të vështirë, tre
muaj qëndresë në çadër
dhe një muaj fushatë të
përkushtuar. Po ashtu, ju
bëj thirrje numëruesve
dhe komisionerëve të PD,
që të numërojnë çdo votë
të opozitës, që vullneti i
shqiptarëve të pasqyro-
het drejtësisht. Me për-
gjegjësinë e plotë si Sek-
retar i Përgjithshëm i
Partisë Demokratike të
Shqipërisë shpreh keqar-
dhjen për rezultatin e
zgjedhjeve dhe bindjen se
misioni i Partisë Demo-
kratike vazhdon", shpre-
het z.Ristani. Arben
Ristani, i renditur i katër-
ti në listën e Vlorës, nga
numërimi i deritanishëm
i kutive të votimit rezul-
ton se do të mbesë jashtë
Parlamentit të ardhshëm.

Nga rezultati i deritan
ishëm i votimeve,

Halim Kosova do të hyjë si
deputet i PD-së në Parla-
mentin e ardhshëm, pasi
është i teti në listën e PS-ë
së qarkut të Tiranës. Por
sipas tij nuk është koha të
flasim për shkarkimin e
Lulzim Bashkës si kryetar
i PD-së. "S'është momenti as
për dorëheqje, as për gjë, të
mbarojë njëherë procesi
dhe do t'i diskutojmë gjërat.
Jam i përqendruar në
numërim. S'dua që asnjë
numërues i PD të dekura-
johet. Kemi kohë për të tjer-
at më pas", tha Kosova.
"Ndërsa në lidhje me hum-
bjen e PD-së në këto
zgjedhje, Halimi nuk pref-
eroi të komentonte, pasi
tha se nuk do donte të de-
moralizohej asnjë numë-
rues dhe se do t'i bënte ko-
mentet pas përfundimit të
numërimit. Jemi këtu për të
numëruar deri në votën e
fundit. Do preferoja që pas
numërimit të votave të bënim
edhe komentet e duhura.
Jam përqendruar që ky
proces të vijojë sa më mirë.
Nuk dua që asnjë nga
numëruesit të demoralizohet
nga numri i deputetëve që
kemi marrë deri tani", - thek-
soi z.Kosova për "News 24".

puteti i PD-së, Ilir Rusmali në
një intervistë në "TVSH" shpre-
het se Basha duhet të japë
dorëheqjen tani dhe jo të presë
përfundimin e numërimit të
votave. "Me shumë gjasë do të
ketë vështirësi dhe pasoja për
politikën në Shqipëri. Një fi-
tore dërrmuese nuk i duhet PS-
së dhe një humbje dërrmuese
e PD-së nuk i duhet demokra-
cisë. Duhet një lëvizje e shpe-
jtë për të sjellë në balancë poli-
tikën. PD nuk i ka shërbyer
demokracisë në vend.
Dorëheqja i hap rrugë identi-
fikimit të zgjidhjeve", shpre-
het Rusmali.

Valentina Madani

GENT STRAZIMIRI
"Mirënjohje për secilin nga ju
demokratë, që punuat,
rezistuat e që ende qëndroni
në mbrojtje të votës dhe
idealeve tona brenda dhe
jashtë qendrave të
numërimit! Atdheu ka nevojë
më shumë se kurrë për
forcën e zemrës dhe
dashurinë tonë! Kokën lart
dhe vetëm përpara", tha ai.
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Në zgjedhjet e fundit lokale, opozita doli fituese në Bashkinë e Vorës

Gërdeci 'ndëshkon' PD-në,
e nxjerr forcë të tretë

Votohen PS dhe LSI, refuzohet e djathta
KANDIDIMI
Fshati Gërdec, i cili
njihet për shpërthimin e
vitit 2008 ku mbetën të
vdekur 26 persona dhe u
plagosën mbi 300 të
tjerë, i është përgjigjur
kështu kandidaturës së
Fatmir Mediut që Basha
kishte vendosur për
zonën në fjalë. Nga
numërimi, rezulton se
Partia Socialiste ka
marrë 81 vota, Lëvizja
Socialiste për Integrim
78 vota dhe Partia
Demokratike 71 vota.

XHELAL
MZIU
"Ngelem shpresëplotë
se numri i deputetëve
do jetë edhe më i madh
se kaq sa kemi tani.
Në Shqipëri fajin
kryesor e ka
kanabizimi, dhe
instrumente të tjera
shtrënguese. Duke
marrë shkas nga
zgjedhjet e Dibrës, ku
kam qenë vetë prezent,
kam parë që vota është
tjetërsuar", - tha kreu i
Bashkisë së Kamzës.

Rezultati, Basha humb
edhe në lagjen e tij

Kreu i PD-së, Lulzim Basha ka pësuar humbje jo vetëm
në gjithë territorin e Shqipërisë, por edhe në lagjen e

vet. Gjatë fushatës Basha nxori spot edhe në lagjen e vet,
por fatkeqësisht as kjo nuk i ka sjellë sukses. Nga rezul-
tatet përfundimtare, PS-ja kryeson, ndërsa PD-ja është e
dyta edhe në lagjen e Bashës. Pak ditë para datës së
zgjedhjeve, kreu i PD-së, Lulzim Basha gjatë ecjes dhe taki-
meve me banorë të njësisë 8, u ka shpjeguar qytetarëve
planin ekonomik dhe u ka demonstruar pullën që do ven-
doset në njësitë tregtare, të biznesit të vogël, që do mbajë
larg tatimorët pasi të shlyejnë detyrimin, vetëm 1.5 për
qind të xhiros. Por gjatë ecjes, Basha ka kaluar pranë
banesës ku ka lindur në Tiranë. Ai ka kujtuar me banorët
Xhirin, një grua e respektuar që nuk jeton më, që qën-
dronte në krye të rrugicës. Komshiu ngjitur, në shtëpinë
ku ka lindur Basha, Fatmiri, u ankua që nuk e lënë as të
lyejë shpinë. Qemal Luca, i tha Bashës që mezi po pret që
djali i tyre të bëhet kryeministër. Banoret u ankuan për
varfëri e lënia pas dore të lagjes. Surprizë ishte takimi me
Nuzin, siç e quajnë dajën e Bashës, i cili ndodhej në një
kafe me gruan e tij. Ata u përqafuan përzemërsisht. Ban-
orët e njësisë 8 e panë Bashën kryeministër edhe si zgjidhje
të halleve të lagjes së tyre, por fatkeqësisht kreu i PD-së
nuk mundi të fitonte pikërisht në njësinë nr.8.

ZGJEDHJET
REZULTATI

Demokratët jo vetëm
që nuk mundën të ru
ajnë rezultatin e

zgjedhjeve të fundit në fsha-
tin Gërdec, por pikërisht aty
pësuan më 25 qershor hum-
bjen e madhe. Partia
Demokratike ka pësuar një
humbje të thellë, që pasqy-
rohet nga numërimi i më
shumë se gjysmës së kutive.
Një nga goditjet që ka mar-
rë partia më e madhe e
opozitës ka qenë rezultati
në fshatin Gërdec të Bash-
kisë Vorë. Nga numërimi i
kutisë së QV-së Nr. 1560, re-
zulton se PD-ja është forcë e
tretë. Gërdeci u bë i njohur
në 15 mars të vitit 2008 kur
nga shpërthimi i fabrikës së
demontimit të armëve hum-
bën jetën 26 persona. Atë
kohë u akuzuan, ministri i
Mbrojtjes i asaj kohe Fat-
mir Mediu dhe djali i ish-
kryeministrit, si të im-
plikuar në atë që ndodhte
brenda fabrikës së armëve
ku punohej pa kushte sigu-
rie. Pikërisht në Bashkinë e
Vorës, ku bën pjesë edhe
Gërdeci, Partia Demokra-
tike kandidonte me ish-min-
istrin e Mbrojtjes Fatmir
Mediu. Dhe kësaj kandida-
ture votuesit e Gërdecit i
janë përgjigjur duke e nxjer-
rë PD-në forcë të tretë pas
Partisë Socialiste dhe
Lëvizjes Socialiste për Inte-
grim. Ndërkohë, kujtojmë që
në zgjedhjet e kaluara PD-ja
fitoi në Gërdec. Fshati, i cili
njihet për shpërthimin e vitit
2008 ku mbetën të vdekur 26
persona dhe u plagosën mbi
300 të tjerë, i është përgjig-
jur kështu kandidaturës së
Fatmir Mediut që Basha
kishte vendosur për zonën
në fjalë. Kështu, nga numëri-
mi rezulton se Partia Social-
iste ka marrë 81 vota, Lëviz-
ja Socialiste për Integrim 78
vota dhe Partia Demokra-

Valentina Madani

tike 71 vota. Kujtojmë se në
zgjedhjet e kaluara, Gërde-
ci ka votuar për PD-në pa-
varësisht tragjedisë, por në
2017-ën duket se fshati ka
vendosur të refuzojë kandi-
daturën e Mediut. Por, ndry-
she nga Gërdeci, demo-
kratët kanë mbajtur bas-
tionin e tyre në Kamëz.
Kryebashkiaku i Kamzës,
Xhelal Mziu lajmëroi fi-
toren në këtë zonë, duke
thënë: "Unë e konsideroj një
arritje të Kamzës këtë rezu-
ltat, pasi nuk duhet të për-
jashtojmë rolin që ka luaj-
tur koalicioni qeverisës, që
kanë përdorur arsimin,
OSHEE-në dhe legalizimet".

Duke u mbështetur në re-
zultatin e përgjithshëm të
forcës që ai përfaqëson, Par-
tisë Demokratike, Mziu
vuri në dukje se humbjen e
PD-së e ka sjellë kanabizi-
mi i vendit. "Ngelem
shpresëplotë se numri i de-
putetëve do jetë edhe më i
madh se kaq sa kemi tani.
Në Shqipëri fajin kryesor e
ka kanabizimi, dhe instru-
mente të tjera shtrënguese.
Duke marrë shkas nga
zgjedhjet e Dibrës, ku kam
qenë vetë prezent, kam parë
që vota është tjetërsuar", -
theksoi kryebashkiaku i
Kamzës, z. Xhelal Mziu për
"News24".

Athina zyrtare,
kundër gurëve të

sheshit "Skënderbej"

Ministria e Jashtme
greke reagoi ashpër

ndaj projektit të rin-
dërtimit të sheshit krye-
sor të Tiranës, të cilin ajo
e quan një projekt me kar-
akter irredentist. Me anë
të një deklarate për shtyp
në faqen zyrtare të saj,
thuhet: "Ne dënojmë ven-
dosjen në sheshin kryesor
të rinovuar të Tiranës, të
gurëve që vijnë nga zona
të ndryshme të Ballkanit,
duke përfshirë edhe zonën
greke të Filatit". "Këta
gurë, në të cilët janë gd-
hendur emrat e zonave të
prejardhjes së tyre, ko-
mpozojnë atë vepër që sim-
bolizon 'bashkimin e tro-
jeve shqiptare', dhe është
e qartë pse bëhet fjalë: për
një veprim qeveritar që
kultivon dhe fsheh irre-
dentizmin", raporton
"TCH". "Kjo është një
tjetër sfidë nga qeveria sh-
qiptare, e cila minon mar-
rëdhëniet e fqinjësisë së
mirë. Nëpërmjet kësaj
praktike, - vazhdon dek-
larata, - provohet mbësh-
tetja e tendencave krye-
sore kundër vendeve fqin-
je të Shqipërisë, pasi për-
menden në mënyrë speci-
fike emrat e disa zonave të
shteteve të ndryshme të
Ballkanit".

Gërdeci

Dje gjatë numërimit
të fletëve të votimit

Studio Permbarimore “SHKRELA”
do te zhvilloje Ankandin e Pare per pasurite

a) “Are+Truall + Ndertese”, me siperfaqe totale 10,888 m2 nga e cila 10,888 m2 eshte Are, 100 m2 eshte Truall dhe
100 m2 eshte Ndertese, me nr. Pasurie 146/16, vol.2, fq.69, Z.K 1158, e ndodhur ne fshatin Berdice e Mesme, Shkoder
ne pronesi te Fejzi Shefqet Hoxha.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 129,200 (njeqind e njezete e nente mije e dyqind) Euro.
b) “Are” me nr. Pasurie 333/44, me siperfaqe totale 4,000 m2, vol.5, fq.11, Z.K. 1158, e ndodhur ne fshatin Berdice
e Mesme, Shkoder ne pronesi te Fejzi Shefqet Hoxha.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 20,720 (njezete mije e shtateqind e njezete) Euro.
c) “Are” me nr. Pasurie 335/17, me siperfaqe totale 7,210 m2, vol.2,fq.226, Z.K. 1158, e ndodhur ne fshatin Berdice
e Mesme, Shkoder ne pronesi te Fejzi Shefqet Hoxha.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 25,920 (njezete e pese mije e nenteqind e njezete) Euro.
d)”Are” me nr. Pasurie 333/23, me siperfaqe totale 4,532 m2, vol.2, fq.201, Z.K. 1158, e ndodhur ne fshatin Berdice
e Mesme, Shkoder ne pronesi te Fejzi Shefqet Hoxha.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 16,240 (gjashtembedhjete mije e dyqind e dyzete) Euro.
e) “Are” me nr. Pasurie 379/11, me siperfaqe totale 3,000 m2, vol.5, fq.9, Z.K. 1158, e ndodhur ne fshatin Berdice e
Mesme, Shkoder ne pronesi te Fejzi Shefqet Hoxha.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 9,600 (nente mije e gjashteqind) Euro.

Ankandi i Pare zhvillohet me dt.28.06.2017, ora 16:00 ne ambientet e Studios Permbarimore Shkrela, me
adrese: Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”, Hy 2, Kt 3, Ap. 5, Tirane, Web: www.shkrelabailiffsoffice.com.

PERMBARUES  GJYQESOR PRIVAT ARTAN SIMA
1) Datë 24/07/2017, ditën e Hënë ,ora 16,00  perfundon ankandi i ri (i tretë) , për shitjen e pasurisë së paluajtshme lenë garanci
bankare nga debitori : znj.Egeltina Imer Xheka, Hipotekues: z.Aleks Destan Xheka dhe Dorëzanësit: znj.Gezime Selman Xheka,
banues në Lagjen e Re Bulqizë, Rrethi Bulqizë për detyrimin ndaj kreditorit : Fondi Besa Sh.a, me seli ne ish Blloku Tiranë.
“Ndertesë” me siperfaqe totale 82.25 m2, e ndodhur në Bulqizë, në vlerën 2.219.343 lekë.

2) Datë 24/07/2017, ditën e Hënë ,ora 16,00  përfundon ankandi i ri (i dytë) , për shitjen e pasurisë së paluajtshme lenë garanci
bankare nga debitori: z.Memedali Demir Skermo, Dorezanesit: znj. Zarife Ramadan Skermo dhe z. Jetnor Memedali Skermo banues
në fshatin ”Poloske”, Rrethi Devoll për detyrimin ndaj kreditorit : Fondi Besa Sh.a, me seli ne ish Blloku Tiranë.
”Truall ” me  siperfaqe  totale 300 m2, truall 300 m2, nga kjo ndertesë 85 m2 e ndodhur në fshatin Poloske-Devoll, në
vlerën 840.000 lekë.

3) Datë 24/07/2017, ditën e Henë ,ora 16,00  përfundon ankandi i ri (i dytë) , për shitjen e pasurise së paluajtshme lenë garanci bankare
nga debitoret trashigimtare : znj.Nafie Bitri, z.Elda Shquti (Bitri), z.Shkelqim Bitri, znj.Merita Toci (Bitri), znj. Fitore Lala( Bitri),
znj.Vjollca Vasilef (Bitri),znj Elvira Bitri banuese në fshatin ”Fushe-Cidhen”,Rrethi Dibër.
 “Arë” me siperfaqe  totale prej 4312 m2, e ndodhur në Lasaj,Diber, në vlerën 482.944 lekë.

4) Datë 24/07/2017, ditën e Hënë ,ora 16,00  perfundon ankandi i ri (i dytë) , për shitjen e pasurisë së paluajtshme lenë garanci
bankare nga (debitoret/hipotekues): z Ylli Islam Palla dhe znj.Lule Osman Palla, banues në fshatin ”Koshnice”,Devoll, për detyrimin
ndaj kreditorit : Fondi Besa Sh.a,me seli në ish Blloku Tiranë.
 ”Truall” me  siperfaqe  totale 190 m2, truall 190 m2, nga kjo ndertesë 81 m2  e ndodhur në fshatin Koshnice-Devoll
në vlerën 280.000 lekë.

5) Datë 10/07/2017, ditën e Hënë ,ora 16,00  perfundon ankandi i ri (i parë) , për shitjen
e pasurisë së paluajtshme lenë garanci bankare nga (debitoret/hipotekues): z. Bedri Allaman Tuka,banues ne fshatin”Zdojan-
Brezhan”, Bashkia”Diber” Rrethi Diber , për detyrimin ndaj kreditorit : Fondi Besa Sh.a,me seli në ish Blloku Tiranë.
 ”Arë” me  siperfaqe  totale 1,000 m2, truall 190 m2, nga kjo ndertesë 81 m2  e ndodhur në fshatin Zdojan , Dibër  në
vlerën 160.000 lekë.

 Ankandet zhvillohet prane zyres se permbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga « Avni Rustemi », nr.31 .k,1. Korce.
Kontakt  Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com
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VËZHGIMI
Ambasada e SHBA deklaron
se vëzhguesit ndërkombëtarë
dëshmuan incidente të blerjes
së votës, fotografimit të fletës
së votimit dhe presoni ndaj
votuesve, ndërsa zyrtarët e
zgjedhjeve dhe forcat e rendit
iu përgjigjën ankesave.

Raporti paraprak për 25 qershorin, Kukan: Partitë të njohin rezultatin

OSBE/ODIHR: Devijimi i rrezikshëm,
mangësitë kyçe në zgjedhje

Battellini: Dita e zgjedhjeve, më pak e nxehtë se koha

Brukseli: Zgjedhjet të
rregullta, mbështesim

Shqipërinë në BE

EDUART KUKAN
"PE mbështet
kërkesën e Shqipërisë
për hyrjen në BE, me
kusht që të gjitha
kërkesat e bëra ndaj
saj të jenë të
plotësuara. Është
thelbësore që qeveria
e re të mund të ecë
dhe bëjë progres
përpara, me qëllim që
të gjitha reformat,
veçanërisht reforma në
drejtësi dhe vetingu të
jenë të respektuara",
tha z.Kukan.

Ambasada e SHBA në
Tiranë uroi dje sh-

qiptarët për ushtrimin e së
drejtës së votës në zgjedh-
jet e 25 qershorit, ndërsa
thekson se procesi pati
incidente, por që nuk
ndikuan në rezultatin e
përgjithshëm.  Ambasada
e SHBA deklaron se vëzh-
guesit ndërkombëtarë
dëshmuan incidente të
blerjes së votës, foto-
grafimit të fletës së votim-
it dhe presoni ndaj vo-
tuesve, ndërsa zyrtarët e
zgjedhjeve dhe forcat e
rendit iu përgjigjën anke-
save. "Shtetet e Bash-
kuara urojnë qytetarët
shqiptarë për ushtrimin e
të drejtës së tyre demokra-
tike të votës në zgjedhjet
parlamentare të 25 qer-
shorit, 2017. Votimi u krye
me efikasitet dhe në
mënyrë paqësore në pje-
sën më të madhe të qen-
drave të votimit. Ne përgë-
zojmë punonjësit dhe
vëzhguesit e përkushtuar

të zgjedhjeve së ditës së
votimit, të cilët punuan gjatë
një dite feste kombëtare dhe
të nxehti ekstrem, për të
përmbushur detyrat e tyre.
Vëzhguesit ndërkombëtarë
dëshmuan incidente të ble-
rjes së votës, fotografimit të

fletës së votimit dhe presoni
ndaj votuesve. Zyrtarët e
zgjedhjeve dhe forcat e ren-
dit iu përgjigjën pjesës më të
madhe të këtyre ankesave,
disa prej të cilave përfundu-
an në arrestime.  Edhe pse
disa nga shkeljet zgjedhore

të dëshmuara ishin serioze
dhe duhen adresuar, ato
nuk ishin aq të përhapura
sa të ndryshonin rezulta-
tin e përgjithshëm të zgj-
edhjeve", thuhet në dek-
laratën e ambasadës së
SHBA.

"Votimi u krye me efikasitet dhe në mënyrë paqësore"

Zgjedhjet, SHBA: Incidentet
nuk ndikuan në rezultat

Delegacioni i OSBE/
ODIHR publikoi dje
raportin e hartuar

nga gjetjet e mbi 304 vëzh-
guesve ndërkombëtarë, të
cilët kanë qenë në terren për
monitorimin e gjithë proces-
it zgjedhor. Ky është raporti
paraprak për zgjedhjet në
vendin tonë, ndërkohë që
ODHIR më 8 korrik do të
publikojë raportin përfun-
dimtar bashkë dhe me reko-
mandimet. Sipas OSBE-së,
"akuzat për shitblerje vote
ulën besimin publik në
proces". Roberto Battellini,
si koordinator special i mis-
ionit të vëzhguesve afatsh-
kurtër të OSBE-së tha se
kanë pasur mangësi dhe
probleme të ndryshme gjatë
zhvillimi të procesit të
votimit. Personalisht, koor-
dinatori i misionit të OSBE-
së, Robert Batellini u shpreh
se ishte i kënaqur që dita e
zgjedhjeve ishte më pak e
nxehtë se sa koha, por se
kishte mbetur i zhgënjyer.
"Prisja që këto zgjedhje ish-
in më të mira, por janë një-
soj si zgjedhjet e më-
parshme. Unë jam i kënaqur
që dita e zgjedhjeve ishte më
pak e nxehtë se koha. Ka
ardhur koha që Shqipëria të
bëjë një lëvizje serioze dhe
domethënëse drejt normali-
tetit. Anëtarët e parla-
mentit, media, qeveria, du-
het të jetë plotësisht në për-
puthje me mandatin e vet.
Prandaj u zhgënjeva pak,
pasi prisja që këto zgjedhje
ishin më të mira, por janë
njësoj si zgjedhjet e më-
parshme. Të mira mjaf-
tueshëm për të pasur stabi-
litetin e mjaftueshëm në
këtë vend për të kryer
detyrën. Zgjedhjet u zhvillu-
an në bazë të një besimi të
ulët të një procesi elektoral.
U konstatuan mangësi kyçe
në proces. Ulën besimin e
publikut në procesin zgjed-

hor", nënvizoi z.Batelli. Si-
pas raportit, procedurat e
rëndësishme të procesit nuk
u respektuan plotësisht,
zgjedhjet u zhvilluan në
kontekstin e elementëve të
ndryshëm zgjedhorë dhe një
besimi të ulët, u vëzhguan
parregullsi kyçe, mungoi
markimi me bojë, kishte
ndërhyrje e personave të
paautorizuar, procesi i
numërimit u vonua në

shumë zona, transparenca
nuk ishte gjithmonë e ga-
rantuar, KQZ operoi në
mënyrë transparente, fush-
ata pati akuza për shitbler-
je votash, media i ofroi mbu-
lim të plotë e të gjerë fush-
atës elektorale, presion mbi
votuesit, mungesë besimi
tek procesi, klima e mosbe-
simit dhe presioni u vunë re
edhe gjatë këtyre zgjedhjeve.
Në emër të delegacionit të

përbërë nga 7 anëtarë të Par-
lamentit Europian, Eduard
Kukan u shpreh i kënaqur
kërkoi njohjen e rezultatit
nga partitë dhe vuri theksin
në vazhdimin e vetingut dhe
reformës në drejtësi. "Jemi
të gjithë këtu për të mbësh-
tetur Shqipërinë dhe njerëz-
it e saj. Jemi shumë të
kënaqur nga drejtimi që ata
morën në një mënyrë mjaft
të qetë, pavarësisht raporti-
meve për disa parregullsi.
Jemi mjaft të inkurajuar nga
rezultatet pozitive dhe nga
ndërmjetësimet politike që
kanë çuar në pjesëmarrjen
e PD në zgjedhje për të thek-
suar që të gjitha rekoman-
dimet e OSBE duhet të jenë
të plotësuara në kohën e
duhur përpara zgjedhjeve të

tjera. Të gjithë dëshirojmë
që rezultati të njihet nga të
gjitha partitë politike, që
është kyçe për çdo lloj pro-
cesi demokratik. Theksojmë
që PE mbështet plotësisht
kërkesën e Shqipërisë për
hyrjen në BE, me kusht që
të gjitha kërkesat e bëra
ndaj saj të jenë të plotë-
suara. Është thelbësore që
qeveria e re të mund të ecë
dhe bëjë progres përpara,
me qëllim që të gjitha refor-
mat, veçanërisht reforma në
drejtësi dhe vetingu të jenë
të respektuara", deklaroi
z.Kukan. Lidhur me përf-
shirjen e presidentit të
zgjedhur në procesin zgjed-
hor, Kukan ka këtë përgjigje:
"Zoti Meta është zgjedhur
president në vend nga shu-
mica kushtetuese dhe unë do
ju përgjigjem që në vende të
tjera, presidenti nuk është
anëtar partie, sepse duhet të
kryejë detyrat e tij të paan-
shme për të gjithë vendin.
Prandaj përgjigjen mund ta
gjeni, uluni dhe mendojeni
deklaratën që ju thashë dhe
gjejeni përgjigjen aty". Ndër-
sa zj.Marietta Tidei u
shpreh: "Marrëveshja e 18
majit krijoi një devijim të
rrezikshëm politik. Më 8 ko-
rrik ODIHR do të publikojë
një raport përfundimtar për
të metat dhe rekomandimet
si dhe do të ofrojë suport për
zbatimin e rekomandimeve".

Valentina Madani

MARIETTA TIDEI
"Marrëveshja politike e 18 majit krijoi një situatë dhe
devijim të rrezikshëm politik për vendin. Kjo marrëveshje
do të adresojë mjaft çështje afatgjata, që lidhen me
burime administrative dhe blerjen e votave. Përveç
marrëveshjes, doja të theksoja dhe performancën e
organizmave elektorale", tha Marietta Tidei.



Ambasadori i SHBA-ve,
në Tiranë, Donald Lu

Delegacioni i OSBE/ ODIHR

BE i cilësoi dje të rregull
ta zgjedhjet e 25 qer-

shorit. Me anë të një dek-
larate të Përfaqësueses së
Lartë të BE, Federica Mogh-
erini dhe Komisionerit Jo-
hannes Hahn sqarohet se
zgjedhjet ishin të rregullta,
por se BE po pret raportin
përfundimtar të OSBE/ODI-
HR për të dalë në konkluzi-
one. "Zgjedhjet parlamen-
tare të Shqipërisë më 25 qer-
shor u zhvilluan në mënyrë
të qetë dhe të rregullt.
Qytetarët patën alternativa
të gjera politike në një fazë
të rëndësishme të procesit të
integrimit të Shqipërisë në
BE. Sipas konkluzioneve
paraprake të Misionit të
Vëzhgimit të Zgjedhjeve të
OSBE/ODIHR, kandidatët
kishin mundësi të bënin lir-
shëm fushatë dhe liritë
themelore të grumbullimit
dhe shprehjes u respektuan.
Korniza zgjedhore në për-
gjithësi siguroi një bazë të
përshtatshme për zhvil-
limin e zgjedhjeve demokra-
tike. Kemi marrë parasysh
rezervat e shprehura nga
vëzhguesit lidhur me politi-
zimin e organeve zgjedhore
në kundërshtim të ligjit. Ne
presim adresimin e duhur të
gjetjeve paraprake të Mis-
ionit të Vëzhgimit të Zgje-
dhjeve, sidomos lidhur me
akuzat për blerjen e votave
dhe presionin ndaj vo-
tuesve, si dhe ndërhyrjen e
aktivistëve të paautorizuar
të partive, të cilët mund të
dëmtojnë besimin e publikut
në zgjedhje", thuhet në dek-
laratën e BE. Më tej thuhet
në deklaratë: "Pasi të përfun-
dojë procesi zgjedhor, do të
angazhohemi me qeverinë e
re për të mbështetur proces-
in e reformave dhe për të
vazhduar procesin e inte-
grimit në BE. Vazhdimi i re-
formës së drejtësisë dhe luf-
ta kundër kultivimit dhe
trafikut të drogës do të jetë
e një rëndësie të veçantë. Ne
gjithashtu presim të vazh-
dojmë partneritetin tonë
me Shqipërinë për të nxitur
bashkëpunimin rajonal
dhe marrëdhëniet e fqinjë-
sisë së mirë".
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TIRANE - FIER - VLORETIRANE - FIER - VLORETIRANE - FIER - VLORETIRANE - FIER - VLORETIRANE - FIER - VLORE

PS triumfon në Tiranë, LSI rritet me dy mandate më shumë se në 2013

Fushata e "keqe" e PD në Kavajë,
680 vota dalin të pavlefshme

Qytetarët ngatërrohen, i japin 300 vota PKD-së
TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE

Partia Socialiste merr
17 mandate në Ti
ranë, ndërkaq që një

mandat pritet të ndahet ose
nga të majtët, ose nga të djath-
tët. Nëse ky mandat do u
kalojë socialistëve, ky është
një tjetër rekord për ta. Në Ti-
ranë aktualisht ka një rritje
Lëvizja Socialiste për Inte-
grim, e cila në vitin 2013 mori
3 deputetë, ndërsa në zgjedh-
jet e 25 qershorit 2017 mori 5
deputetë. PD prapë nuk ka
pasur lëvizje në këtë qark, me
11 deputetë, ku edhe lufta
politike ka qenë më e madhe.
KAVAJA

Partia Demokratike ka
reduktuar në maksimum

diferencën e votave me PS
krahasuar me votat partiake
të mbledhura për zgjedhjet
lokale në vitin 2015. Në
zgjedhjet e vitit 2013 Kava-
ja dhe Rrogozhina kanë
qenë bashkë në qarkun e
Tiranës dhe Partia Social-

iste doli me 5500 vota para
të djathtëve. Por fushata jo
e mirë e Partisë Demokra-
tike në Kavajë ka sjellë
edhe situata të pafavorshme
ndaj tyre. Në Kavajë votohet
edhe për kryetarin e bash-
kisë, votat për të cilin do të

nisin të numërohen nesër.
Duke mos qenë të qartë, PD
u ka thënë njerëzve të vo-
tojnë nr.6 dhe nr. 3 për kry-
etar bashkie. Kështu, një
pjesë e mirë e njerëzve kanë
shënuar në të njëjtën fletë
dy numrat, duke bërë 680
fletë votomi të dalin të pav-
lefshme. Ndërkaq, vihet re
se numri 3 në listën e par-
tive, që është Partia Kris-
tian Demokrate ka marrë
rreth 300 vota, të cilat duket
se janë shënuar gabim, pasi
më parë kjo parti nuk ka pa-
sur këto shifra. Gjithsesi,
diferenca PS-PD në Kavajë
është e vogël, rreth 800 vota,
ndërsa demokratët shpre-
sojnë të kenë të tyrin krye-
tarin e bashkisë.

SHERRI
Një ngjarje e pakëndshme u shënua ditën e
djeshme mes dy vëzhguesve, dikur brenda të
njëjtës parti në Kavajë. Parid Xhihani, ish-
futbollist i Besës dhe ish-drejtues i LSI-së në
Kavajë (sot me PS), i cili aktualisht mban postin e
nënkryetarit të bashkisë është konfliktuar me një
vëzhgues të LSI-së. Sherri u bë vetëm për një
fletë votimi, ndërsa më pas u përshkallëzua deri
në fyerje, sharje e përplasje mes simpatizantësh.

PDIU humb terrenin në Fier,
LSI ruan kuotat e vitit 2013

Vlora i jep mandatin e dytë Ramës,
futet në Kuvend edhe Vangjel Dule

VLORE VLORE VLORE VLORE VLORE - Vlora i jep
mandatin e dytë Edi
Ramës, por këtë radhë si
kryeministër. I renditur
i gjashti në këtë qark si
kandidat për deputet,
kur në 2013 PS mori
vetëm 6 mandate, i habi-
ti të gjithë. Por në qyte-
tin ku ai zgjodhi të kan-
didojë për të dytën herë,
këtë vit mori dy deputete
më shumë. Shpesh i
atakuar për lungomaren
që ndërtoi në Vlorë, për
mosparaqitjen e projektit
para qytetarëve apo
vonesat në ndërtimin e
rrugëve dytësore,
kryeministri Rama ia
doli sërish të fitojë, mad-
je edhe me dy mandate

FIER FIER FIER FIER FIER - PDIU ka
humbur të vetmin
deputet që kishte në
qarkun e Fierit kra-
hasuar me zgjedhjet
e vitit 2013.
Ndërkaq, PD dhe LSI
kanë ruajtur të
njëjtat kuota, për-
katësisht me 4 dhe 2
deputetë. Partia So-
cialiste edhe në këtë
qark ka marrë 1 de-
putet më shumë se 9
të fituar në vitin
2013. Ish-deputeti i
fierit, Dritan Prifti
edhe pse u shkëput
nga politika kërkoi
mes rrjetit social që
fierakët t'ia jepnin
votën Edi Ramës.

Votimet në Tiranë

më shumë. Në vitin 2013
PS mori 6 mandate, PD 3,
LSI 1, PDIU 1 dhe PBDNJ
1, ndërkaq LSI e PD
mbeten po në atë numër
deputetësh, ndërsa PS
mori revanshin. Vangjel
Dule u fut sërish në listë si
i treti nën siglën e PD-së.

 Njoftim
Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :

 “Apartament” me sip 123.1 m2 e rregjistruar ne rregjistrin hipotekore me nr183 ,
date 02.10.2013 , me vol 6 , faqe 132 , me nr pasurie 19/30+1-51, ne ZK 8597, me
adrese Rruga e Pazarit , Kati i 8 Shkoder
 Cmimi fillestare per shitjen ne ankand eshte ne masen 2,240,000 leke
(dymilione e dyqind e katerdhjetemije ) leke .
Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  27.06.2017  ora 16.16 ne Zyren e
permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates
se rrethit Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te
ankandit 10 % te vleres si garanci ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie
41064051, ose ne  ne Tirana Bank me nr IBAN  AL74 2065 1017 0000 6003 1383 9100

 Njoftim
Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  :

 “ Apartament me sip 48 m2  me nr pasurie 1/532+2-14 , Volumi 4 , Faqe 27 , ZK 8592 , me
adrese :V Kushi , Rruga :R Tyli ,Pallati 888 ,Shkalla e 3 , kati i 5 ,Apart 14 Shkoder
 Cmimi fillestare per shitjen ne ankand eshte ne masen 1,232,000 (njemilione e dyqind e
tridhjete e dymije)  leke .
Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  28.06.2017  ora 16.16 ne Zyren e
permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se
rrethit Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit
10 % te vleres si garanci ne Banken BKT dega Shkoder  me nr llogarie 41064051, ose  ne
Tirana Bank me nr IBAN  AL74 2065 1017 0000 6003 1383 9100 .

Njoftim për shitje me ankand
Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e pare për pasurinë e
debitorit H Sallaku
Pasuria që  shitet në ankand përbëhet nga :
· “Truall + ndertese “ me numur pasurie 222/49, Vol. 4, Fq. 201 ZK 1170, me sipërfaqe
totale 3,808 m2 dhe 800 m2 është ndërtesësi njesi  (400 janë të rregjistruara në
Hipotekë dhe 400 janë të pa rregjistruara ) e ndodhur në Bërzhit, Tiranë.
Ankandi. i pasurisë fillon me çmimin fillestar në masën 336.000 Euro
Ankandi qendron i hapur dhe do të zhvillohet në datë  07.07.2017  me 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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Trondit Duka: Ishte votë masive popullore për PS, nuk do merrem më me politikë

PD humbet të gjitha bastionet në Durrës,
demokratët: Kjo që ndodhi, katastrofë

Mima: Fituam vetëm 4 mandate, s’na del asnjë pikë gjak

Tom Doshi "blindon" mandatin, nxjerr forcë të 4-t LSI-në

Tkurret PD në Shkodër, kryeson ngushtë dhe
lufton me PS për ruajtjen e mandatit të 5-të

Trondit Shkodra. Ndry
she nga zgjedhjet e

kaluara, demokratët kanë
humbur shumë terren,
duke garuar thuajse "kokë
më kokë" me PS-në. Kjo e
fundit jo vetëm ka ruajtur
rezultatin e marrë në
zgjedhjet parlamentare të
2013-ës, por rrezikon seri-
ozisht të marrë edhe një
tjetër mandat. Fillimisht
PS ka arritur që të jetë në
një epërsi deri në 3 mijë
vota. Këtë avantazh e ka
mbajtur deri pas mesditës
së djeshme, teksa PS
mbante edhe deputetin e
5-të kundrejt, 4 të PD dhe
nga 1 të LSI-së e 1 të PSD-
së. Rezultati është thellu-
ar si shkak i përfundimit
që herët të qendrave të
votimit në Pukë dhe
Fushë-Arrës. Socialistët
atje kanë fituar bindshëm
duke thelluar rezultatin
në krahasim me zgjedhjet
parlamentare të 4 viteve
më parë. Diferenca prej 3
mijë votash ka nisur që të
zvogëlohet kur janë
numëruar qendrat e
votimit brenda vijës së

PS ruan bastionin e saj në Gjirokastër,
del forcë e parë, zhgënjejnë demokratët

Klodiana Haxhiaj

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Katastrofë kjo që ka
ndodhur në Durrës".
Kështu e përkufi-

zojnë demokratët rezultatin
e zgjedhjeve të 25 qershorit,
pasi nga 14 mandate, do të
dërgojnë vetëm 4 prej tyre
në parlament. Partia
Demokratike ka humbur të
gjitha bastionet e saj me re-
zultat të thellë. Ndërkohë që
zhgënjeu edhe LSI-ja. Deri
në mbrëmje ishin numëru-
ar 270 kuti votimi nga 460 në
nivel qarku. PS rezulton me
52% të totalit të votave, PD
me 28% e LSI me 15%. E
përkthyer në mandate, rezu-
ltati është: 8 për PS-në, 4 për
PD dhe 2 për LSI-në. Rezul-
tati la jashtë parlamentit
Agron Dukën, i pesti në
listën e PD-së për Durrësin.
Për demokratët, humbja e
zgjedhjeve të 25 qershorit të
këtij viti kalon çdo parash-
ikim. Në zgjedhjet parlamen-
tare të vitit 2013, 7 deputetë
të majtë (6 nga PS dhe një
nga LSI) dhe 6 të djathtë (5
nga PD dhe 1 nga PR) u dër-
guan në parlament. Ky rezu-
ltat u konsiderua shumë i
rëndë në atë kohë për PD-në.
PS fitoi 61 mijë vota në vitin
2013, ndërsa PD fitoi 53 mijë
vota. 10 mijë vota fitoi Partia
Republikane, që përfaqëso-
hej nga Agron Duka, i cili
kishte votuesit e tij. Ky i fun-
dit, i kontaktuar mbrëmë në
linjë telefonike nga "Gazeta
Shqiptare" tha se nuk e
priste këtë rezultat. "Nuk do
të merrem më me politikë. E
pranoj humbjen. Nuk e di
pse ndodhi e gjithë kjo për
PD-në, por është një votë
masive popullore në çdo
qendër votimi. Isha i vetmi
që bëra fushatë për PD-në në
Durrës. Tani do të merrem
me gjëra të tjera, pasi kam
shumë gjëra për të bërë",
deklaroi Duka.

Pranë KZAZ-ve janë parë
Lefter Koka e kandidatët e
LSI-së, të cilët kanë mbetur
mjaft të zhgënjyer nga rezu-
ltatet. Pritshmëritë kanë
qenë dukshëm më të larta
për ta. Oerd Bylykbashki i
PD-së e Florian Mima po
kështu kanë parë procesin e
numërimit. Florion Mima
ish-zëvendësministër i Fi-
nancave ka qëndruar gjatë e
pa u larguar nga KZAZ 23.

"Nuk më del asnjë pikë gjak.
Më është kthyer në helm i
gjithi. Nuk është aspak një
rezultat që mund të men-
dohej nga demokratët", u
shpreh Mima për "GSH".
Ndërkaq, Vangjush Dako tha
se "deri në fund të numërim-
it të kutive të votimit, synoj
që Partia Socialiste të marrë
mandatin e saj të 9-të. Është
një votë plebishitare për të
mbajtur në pushtet dhe 4
vjet Edi Ramën. I gjithë Dur-
rësi ka votuar Ramën, pasi
do atë kryeministër edhe për
një mandat tjetër. Të djath-
tët janë të zhgënjyer nga lid-

ershipi i tyre, i cili nuk u ka
dhënë asnjë alternativë dhe
për këtë nuk u janë drejtuar
as kutive të votimit në Dur-

rës. Zgjedhjet ishin model,
pa asnjë incident në votim
dhe pa asnjë incident në
numërim.

Votimet në Durrës

verdhë të qytetit të Shko-
drës, apo siç njihet, bashkia
e vjetër. Nga 3 mijë vota, jo
vetëm se ka arritur të riku-
perojë, por ka kaluar mbi 600
vota përpara duke i marrë
kështu PS-së mandatin e 5-
të dhe duke lënë këtë forcë
politike me 4 mandate. Por,
mandati i 5-të është ende i
diskutueshëm, pasi nuk ka
përfunduar numërimi i vo-
tave në Malësinë e Madhe,
ku PS shpreson të përmbysë

rezultatin duke të rimarrë
këtë mandat. Demokratët
mund të krenohen hë për hë
vetëm me epërsinë në Sh-
kodër, por jo me rezultatin e
arritur. Pritshmëritë kanë
qenë shumë më të mëdha
duke synuar deputetin e 6-
të, por këto zgjedhje kanë
bërë të gjithë të kuptojnë se
fjala bastion tashmë në Sh-
kodër është jashtë mode. Nga
ana e saj, LSI është renditur
si forcë e katërt, pasi është

sfiduar nga Tom Doshi. Ky i
fundit ka kandiduar në
siglën e PSD, dhe ka mundur

të "blindojë" mandatin e tij
dhe e ka renditur PSD-në
në rendin e tretë. sesesesese.ni..ni..ni..ni..ni.

Historikisht një bastion
i së majtës, fitorja e PS

në qarkun e Gjirokastrës
nuk përbën një risi. Social-
istët shënuan rritje të num-
rit të votave në këtë qark.
Mbi 42% ka qenë vota pop-
ullore në 2013 për PS-në,
ndërsa në këto zgjedhje
mbi 50% e votuesve të këtij
qarku zgjodhën këtë sub-
jekt politik si preferencën
e tyre të parë, duke i dhënë
qarkut 3 deputetë të majtë.
Zhgënjyese ka qenë situa-
ta në kampin blu, rezul-

tatet e të cilit i kanë lënë
kokulur jo vetëm kandi-
datët, por edhe elektoratin e
djathtë. PD nuk ka mundur

të ndryshojë situatën nga
zgjedhjet parlamentare të
2013-ës, kur gjirokastritët e
ndëshkuan duke i dhënë

vetëm 1 mandat të çalë dhe
po kaq i çalë ishte ky man-
dat edhe në këto zgjedhje,
duke e renditur si forcë të
dytë në këtë qark. Ndonëse
LSI dëshmoi rritje të elek-
toratit të saj në këto
zgjedhje, nuk arriti pritsh-
mëritë e saj (të merrte man-
datin e dytë), duke u rendi-
tur si forcë e tretë në qarkun
e Gjirokastrës.                                                        brbrbrbrbr.me.me.me.me.me.....
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LSI ruan rezultatin në këtë qark, merr 2 mandate. Surprizon PDIU, siguron 2 deputetë

Socialistët fitojnë
bindshëm në Elbasan

Militantët e PD, të zhgënjyer nga rezultati: Basha të largohet!

PD humbet terren në Korçë, merr
1 mandat më pak se në vitin 2013

LSI humbet bastionin e saj,
Beratin, nga 8 mandate të

parashikuara, merr vetëm 2

BERABERABERABERABERAT T T T T - Zhgënjen LSI-ja në Berat! Në zgjedhjet
parlamentare që u zhvilluan të dielën, kjo forcë poli-
tike ka humbur terren. Nga 8 mandate që kishte
parashikuar të merrte, ka marrë vetëm 2 të tillë. Deri
afër mesnatës ishin këto të dhëna: forcë e parë ësh-
të Partia Socialiste me 31.294 vota, e dyta është
Lëvizja Socialiste për Integrim me 14.455 vota dhe
forcë e tretë është Partia Demokratike me 11.643
vota. Partia Socialiste merr 4 deputetë, 2 deputetë
merr LSI-ja dhe 1 tjetër deputet e merr Partia
Demokratike. Kështu, 4 deputetët e PS-së janë
Blendi Klosi, Ermonela Valikaj, Adnor Shameti,
Arben Konomi. Deputeti i PD-së është Eduard Hal-
imi, ndërsa deputetët e LSI-së janë Nasip Naço dhe
Gledjon Rehovica. Nasip Naço denoncoi dje nga Be-
rati se në këtë qark është blerë vota dhe se policia
ka qenë inekzistente. Ndërsa, më herët, ish-depute-
ti i Partisë Demokratike Lefter Maliqi, tha nga qy-
teti i Beratit se PD-ja është penalizuar në këtë qark
për shkak të listës së gabuar.                                                                                                                                                       aaaaabbbbb.ka..ka..ka..ka..ka.

KKKKKORÇË ORÇË ORÇË ORÇË ORÇË - Nga numëri-
mi i 463 kutive të votimit,
në qarkun e Korçës, forcë
e parë doli Partia Social-
iste, me 48.39% të votave
ose me 62.787 vota. E dyta
renditet Partia Demokra-
tike, me 32.41% të votave
ose me 42.053 vota, dhe e
treta Lëvizja Socialiste
për Integrim me 15,02%
të votave ose me 19.465
vota. Nga 11 kandidatët
që do të dërgojë Korça në
Parlamentin e ri të Sh-
qipërisë, Partia Socialiste
do të ketë 6 deputetë, 4
deputetë do t'i ketë Partia
Demokratike dhe Lëvizja
Socialiste për Integrim

vetëm 1 deputet. Kështu,
6 deputetët e PS-së janë
Niko Peleshi, Eduart Shal-
si, Elisa Spiropali, Ilirian
Pendavinj, Ilir Xhakolli
dhe Edlira Bode. Kurse de-
putetët e PD-së janë Val-
entina Duka, Ervin
Salianji, Hekuran Hoxhol-
li dhe Klevis Balliu. Kurse
kandidati i LSI-së është
Edmond Panariti. Duke e
krahasuar me zgjedhjet e
vitit 2013, Partia Demokra-
tike humb një mandat, pasi
4 vite më parë kishte 5 të
tillë. Ndërsa, për sa u për-
ket dy partive të tjera, kanë
numër të njëjtë deputetësh
me atë të 2013-ës.

Fatmir Popja

ELBASANELBASANELBASANELBASANELBASAN

Partia Socialiste fiton
bindshëm në qarkun e
Elbasanit. Duke dalë

forcë e parë në këtë qark, PS-ja
ka mundur të marrë 7 de-
putetë, ndërsa pretendon të
marrë edhe 1 tjetër të tillë. Sur-
prizë e zgjedhjeve në këtë qark
është edhe rezultati i PDIU-së,
që në zgjedhjet e 2013-ës arriti
të marrë vetëm 1 mandat, ndër-
sa në këto zgjedhje kjo parti
politike ka arritur të marrë 2
mandate, ndërkohë pretendon
të marrë edhe mandatin e
tretë. Ndërsa, partia që duket
se ka zhgënjyer dukshëm ësh-
të LSI-ja, e cila ka pretenduar
që në këtë qark të marrë 4 man-
date dhe ka arritur të marrë
vetëm 2 të tilla. Nga 8 deputetë
që kishte parashikuar të mer-
rte Partia Demokratike në këtë
qark, ka marrë vetëm 3 prej
tyre. Sakaq, dje rreth orës 19:00
përfundoi procesi i numërimit
të votave në Bashkitë e Gram-
shit, Belshit, Cërrikut, Librazh-
dit dhe Përrenjasit, ndërsa
rreth orës 21:00 përfundoi edhe

në Peqin. Në Bashkinë e Pe-
qinit ka kryesuar PDIU-ja me
më shumë se 50% të votave, ku
Aqif Rakipi ka fituar bindshëm
në qytetin e tij. Ndërkaq, deri
në orët e vona të natës ka pa-
sur një luftë mes katër partish,
pasi të gjitha pretendojnë të
kapin mandatin e fundit, ndër-
sa PS-ja pretendon të marrë
mandatin e 8-të. Ndërkaq, në
këto zgjedhje PD-ja u braktis
edhe nga bastioni i saj i djath-
të, që ka qenë lagjja "Skënder-
be".
INCIDENTET

Për sa u përket incidenteve
të ndodhura dje në këtë qark,
u shënua vetëm një i tillë. In-
cidenti u shënua në Pallatin e
Sportit "Tomorr Sinani", ku si-
pas policisë persona të paau-
torizuar kanë qëndruar në sh-

kallët e Pallatit të Sportit për
të marrë pjesë në procesin e
numërimit. Në këto kushte,
forca të shumta policie kanë
bërë të mundur që të nxjerrin
jashtë personat e paautorizuar,
duke bërë kështu që procesi i
numërimit të votave të ndër-
pritet për rreth 30 minuta.
MILITANTËT E PD

Edhe pse nuk kanë
dashur të identifikohen, mil-
itantët e PD-së kanë mbetur
të zhgënjyer për rezultatin e
marrë në Elbasan në këto
zgjedhje. Sipas tyre, PD-ja
nuk diti ta menaxhojë situ-
atën e zgjedhjeve, dhe për
këtë ata fajësojnë kryesuesin
Lulzim Basha, që sipas tyre,
në vend që të angazhohej se-
riozisht për zgjedhjet, vendo-
si të mbyllej në çadër. Mili-

tantët shpresojnë se ky rast
do të jetë i fundit, duke pre-
tenduar se kjo gjë do të
ndodhë vetëm me largimin e
Bashës dhe rikthimin e Sali
Berishës në krye të PD-së.
Sipas tyre, në rast se kjo nuk
mund të arrihet, atëherë PD-
ja duhet të riorganizohet dhe
të zgjedhë personin kompe-
tent për zgjedhjet e ardhs-
hme dhe për drejtuesin e
kësaj force politike. Në
qarkun e Elbasanit u thir-
rën për votim 321.112 vo-
tues, në shtatë bashkitë e
këtij rrethi, ku janë hapur
540 QV. Ndërsa numërimi u
krye në 10 KZAZ, ku në
gatishmëri për të ruajtur
rendin dhe qetësinë, vetëm
në qarkun e Elbasanit janë
angazhuar 589 forca policie.

Votimet në Elbasan

REAGIMET
Militantët e PD-së
thanë se kjo parti nuk
diti ta menaxhojë
situatën e zgjedhjeve,
dhe për këtë ata
fajësojnë kryesuesin
Lulzim Basha. Sipas
tyre në vend që të
angazhohej seriozisht
për zgjedhjet, vendosi
të mbyllej në çadër.
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ZGJEDHJET
REZULTATI

Dibër, PS-PD "kokë më kokë". LSI forcë e katërt

PDIU forcë e parë në Peshkopi,
Reme Lala merr 10 mijë vota

“Mandati im në shërbim të Edi Ramës”

PERBERJA
QARKU DIBERQARKU DIBERQARKU DIBERQARKU DIBERQARKU DIBER

PESHKOPI, BURREL,PESHKOPI, BURREL,PESHKOPI, BURREL,PESHKOPI, BURREL,PESHKOPI, BURREL,
BULQIZE, KLOSBULQIZE, KLOSBULQIZE, KLOSBULQIZE, KLOSBULQIZE, KLOS

Qarku i Dibrës ndahet
më katërsh. Surpriza
e këtyre zgjedhjeve

ishte mandati që mori Partia
Drejtësi, Integrim dhe Uni-
tet. Partia Demokratike
humbi 1 mandat, Partia So-
cialiste ruajti kuotat e
zgjedhjeve të vitit 2013, ndër-
sa LSI-ja me numër më të
vogël votash se në zgjedhjet
e shkuara arriti të sigurojë 1
mandat. 6 mandatet e qarkut
Dibër janë ndarë: 2 për PS-në,
2 për PD-në, 1 për PDIU-në dhe
1 për LSI-në. Zgjedhjet dhe
procesi i numërimit në qa-
rkun e Dibrës, që përfshin
Peshkopinë, Burrelin, Bul-
qizën dhe Klosin, janë zhvil-
luar të qeta, pa shënuar asn-
jë incident.
MANDMANDMANDMANDMANDAAAAATETTETTETTETTET

PDIU-ja është shpallur
forcë e parë në qytetin e Pesh-
kopisë, duke i dhënë për herë
të parë 1 mandat në këtë zonë
kësaj force politike. Reme
Lala është kandidatja që do
të përfaqësojë Dibrën në par-
lamentin e ardhshëm. “Man-
dati im do të jetë në shërbim
të Ramës, në shërbim të ti-
monit të qeverisë. Unë nuk
kam parti, partia ime është
populli” -tha Reme Lala duke
premtuar se Rruga e Arbrit
do të përfundojë brenda vitit.
Edhe LSI-ja ka mundur të sig-
urojë 1 mandat. Për të dytën
herë radhazi Përparim Spah-
iu do të jetë deputet i parla-
mentit nën siglën e LSI-së.
Ndërkohë, Partia Demokra-
tike dhe ajo Socialiste kanë
siguruar nga 2 deputetë. Ilir
Beqaj dhe Almira Xhembul-
la do të jenë deputetët e
legjislaturës së ardhshme
për të përfaqësuar interesat
e dibranëve nën siglën e Par-
tisë Socialiste. Ndryshe nga
zgjedhjet e vitit 2013, Partia
Demokratike ka marrë pak
mbështetje në qarkun e Di-
brës. PD-ja ka mundur të sig-
urojë vetëm 2 mandate, nga
3 që kishte në zgjedhjet e sh-
kuara. Dhurata Çupi dhe
Xhemal Gjunkshi kanë sig-
uruar mandatet për në par-
lamentin e ardhshëm nën
siglën e Partisë Demokra-
tike.
VOTIMIVOTIMIVOTIMIVOTIMIVOTIMI

Qarku i Dibrës theu reko-
rdin, duke shënuar numrin
më të lartë të pjesëmarrësve
në votime në të gjithë vendin,
me 54.9%. Ndryshe nga të
gjitha qarqet e tjera ku pro-
cesi i votimit u shty me një
orë për shkak të pjesëmar-
rjes së ulët, procesi i votimit
në Dibër është mbyllur në
orarin zyrtar 19:00. Gjith-
ashtu në këtë qark nuk ësh-
të shënuar asnjë incident.
Rivaliteti ka qenë i fortë.
Partia Socialiste, Partia
Demokratike, Lëvizja So-
cialiste për Integrim dhe
Partia për Drejtësi, Inte-
grim dhe Unitet po luftojnë
për të marrë sa më shumë
mandate. Në këto zgjedhje
ndryshe nga çdo ato të më-
parshmet po garon fort
PDIU-ja, e cila pretendon të
marrë 1 mandat.

Ornela Manjani

Lezhë/ PS barazon me PD
Në qarkun e Lezhës, i

cili ka 7 mandate de-
putetësh, deri më tani janë
numëruar deri në orët e
vona të mbrëmjes 207, nga
263 kuti votimi. Në bazë të
këtij numërimi, PS-ja
udhëheq me 24.217 vota ose
3 mandate, e ndjekur nga
PD-ja me 20.797 vota ose 3
mandate, LSI-ja me 18.737
vota ose 1 mandat, dhe
PDIU-ja me 1445 vota ose 0
mandate.

DEPUTETËT E
QARKUT DIBËR

1. Reme Lala - PDIU
2. Përparim Spahiu - LSI
3. Dhurata Çupi - PD
4. Xhemal Gjunkshi - PD
5. Ilir Beqaj - PS
6. Almira Xhembulla - PS

SHPËRNDARJA
E MANDATEVE

PS 2
PD 2
LSI 1
PDIU 1

PD-ja, FITUESE
NË TROPOJË
Në Bashkinë e
Tropojës numërimi
ka përfunduar dhe
fituese e zgjedhjeve
është Partia
Demokratike.
Diferenca me 2881
vota pritet t'i japë
një dorë PD-së për
të kompensuar
humbjen në Kukës.
Në Kukës janë
numëruar vetëm 31
kuti votimi, nga 89,
dhe kryeson PS-ja
me një diferencë
prej 660 votash.

PS FITON NË
BASTIONIN
E PD-së
Përfundon procesi i
numërimit në
Bashkinë e Fushë-
Arrëzës, ku Partia
Socialiste ka
rrëmbyer fitoren në
një nga bastionet e
Partisë
Demokratike.
Bazuar në
rezultatet
përfundimtare kemi:
PS ka marrë 2720
vota, PD 1018 vota,
LSI 597 vota dhe
PSD 199 vota.

DEPUTETËT E
QARKUT LEZHË

1- Lindita Nikolla -PS
2- Pjerin Ndreu-PS
3- Gjetan Gjetani-PS
4. Aldo Bumçi - PD
5. Lindita Metaliaj - PD
6. Anton Frrokaj - PD
7. Viktor Tusha - LSI
Shpërndarja e
mandateve

PS 3
PD 3
LSI 1
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Ngjarja, pranë një diskoteke në Piemonte, flasin dëshmitarët

Atentat mafioz në Itali,
vritet i riu shqiptar

Plagoset një 25-vjeçar, miku i viktimës

Vritet një 35-vjeçar sh
qiptar në Itali,
ndërkohë që një

tjetër 25-vjeçar është plago-
sur në atentatin mafioz.
Ngjarja u shënua pranë
diskotekës "Evita" në Cav-
alliermagiore afër Piemon-
tes. "Ka qenë ora 4.30 e
mëngjesit,  ku dy sh-
qiptarët ishin pranë dis-
kotekës me makinën e tyre
'BMW X3' parkuar para dis-
kos, kur dy vetë janë afru-
ar dhe kanë shtirë drejt
tyre", - shkruan "La Stam-
pa". Sipas policisë italiane,
shqiptarët kanë pasur pre-
cedentë të mëparshëm pe-
nalë, ndërkaq që nuk jepet
identiteti i tyre. Mësohet
se 35-vjeçari shqiptar ka
vdekur në vend, ndërsa
shoku i tij më i ri në moshë
është dërguar menjëherë
në spital. Sipas dëshmi-

tarëve në vendngjarje,
vrasësit u janë drejtuar të
rinjve me dijeni të plotë për
shënjestrën, ndërkaq që

thuhet se ata nuk kanë për-
dorur makinë për t'u lar-
guar nga vendngjarja. "Ata
ikën në drejtim të fushave,

por më pas sigurisht që i ka
pritur ndonjë makinë, pasi
s'mundeshin të largo-
heshin pa ndihmë", thanë

dëshmitarët për mediat
italiane. Atentati mafioz
supozohet të ketë ndodhur
për pazare të prishura të

drogës. Kjo edhe duke u ba-
zuar në vendndodhjen e dy
shqiptarëve në momentin e
ekzekutimit.

Vdes në aksident 35-vjeçarja
shqiptare, fotot e tmerrit

ITITITITITALIALIALIALIALI- Një aksident tragjik i ka marrë jetën
një 35-vjeçareje shqiptare në Itali. Ngjarja në
fjalë ka ndodhur në rrugën Trepuzzi-Leçe në
shtetin fqinj. "Quotidianodipuglia.it" shkruan se
shqiptarja që ka humbur jetën është Alda Çela.
Mësohet se ka qenë vetë viktima, ajo që drejtonte
mjetin, i cili ka humbur kontrollin dhe është
përplasur me murin ndarës të rrugës, ndërsa sh-
qiptarja ka ndërruar jetë në vendngjarje. Sakaq,
policia po heton lidhur me zbardhjen e shkaqeve
të aksidentit. Përmes fotove që vijnë nga aksi-
denti tragjik shihet që makina e shqiptares ësh-
të shkatërruar totalisht.

NGJARJA

"Ka qenë ora 4.30 e mëngjesit, ku dy
shqiptarët ishin pranë diskotekës me

makinën e tyre 'BMW X3' parkuar para
diskos, kur dy vetë janë afruar dhe kanë

shtirë drejt tyre", - shkruan "La Stampa".

“
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Bie paga mesatare mu
jore. Rënia e pagës
mujore me 2.1% është

diktuar kryesisht nga sek-
torët e transportit, shërbi-
meve dhe industrisë nxjer-
rëse. Të dhënat janë bërë të
ditura nga Instituti i Statis-
tikave dhe pasqyrojnë zhvil-
limet në lidhje me pagën me-
satare në ekonomi gjatë
vitit 2016. Sipas të dhënave
të INSTAT-it, paga mesatare
bruto për vitin e kaluar zbri-
ti në rreth 45.800 lekë, në
rënie me 2.1% krahasuar me
një vit më parë. Niveli i
pagës mesatare në ekonomi
u godit sidomos nga rënia në
degët e industrisë nxjerrëse,
transportit, dhe në disa prej
degëve të shërbimeve.
SEKTORËTSEKTORËTSEKTORËTSEKTORËTSEKTORËT

Viti i kaluar ishte sfidues
për industrinë nxjerrëse, çka
u reflektua me një rënie prej
6.7% të pagës mesatare, ndër-
sa në sektorin e transportit,
rënia ishte 7.3%. Ndërkohë,
për sektorët ku pagat janë
rritur, përgjithësisht rritja
ka rezultuar e zbehtë. Përjas-
htim bëjnë vetëm sektori i
energjisë, me 8.7%, apo ai i
shërbimeve profesionale me
11.6%. Sipas të dhënave të IN-
STAT-it, në vlerë absolute,
pagat më të larta në ekonomi
edhe vitin e kaluar i kishte
aktiviteti i organizatave
ndërkombëtare, me 124 mijë
lekë në muaj. Ndërsa, për sa
i takon ekonomisë shqiptare,
sektori me pagën mesatare
më të lartë është ai i shërbi-
meve financiare, me 98 mijë
lekë në muaj, dhe informa-
cioni e komunikimi me 71
mijë lekë në muaj. Ndërko-
hë, pagën mesatare më të
ulët e kanë ata sektorë që
mbajnë edhe peshën më të
lartë në punësim, si bujqësia,
industria përpunuese apo

Rroga mesatare bruto për vitin e kaluar zbriti në rreth 45.800 lekë

Paga mesatare ra me 2.1 për qind,
sektori më i paguar, financat

Ndërtimi, të ardhurat mujore deri në 36.457 lekë në muaj

POLITIKA
Projekt-rregullorja parashikon gjithashtu që
institucionet financiare të mund të rrisin kapitalin
përmes borxhit të varur, me afat maturimi të paktën
pesëvjeçar. Borxhi i varur mund të përbëjë deri në
50% të kapitalit të institucionit financiar.



Në rastin e bankave, kredia fshihet kur s'paguhet tre vjet radhazi

Kreditë e këqija, institucionet
jobanka do t'i fshijnë pas një viti

Institucionet financiare
jobanka duhet të fshijnë

kreditë me probleme të cilat
nuk janë paguar rregull-
isht prej një viti. Banka e
Shqipërisë ka përgatitur
disa ndryshime në rreg-
ulloren "Për administrimin
e rrezikut në veprimtarinë
e subjekteve financiare
jobanka". Ndryshimet e
propozuara nga Banka e
Shqipërisë bëhen të ditura
nga "Scan". Ato do t'i dety-
rojnë këto institucione që
kreditë me probleme t'i
nxjerrin jashtë bilanceve
sapo të klasifikohen të
humbura, çka, sipas rreg-
ullores, ndodh kur kredia
nuk paguhet prej 365
ditësh. Një vendim të ngjas-
hëm Banka e Shqipërisë e
ka ndërmarrë më parë edhe
për bankat, por me ndry-

shimin që në rastin e
bankave fshirja e kredive
bëhet e detyrueshme pas tri
vitesh. Për institucionet
jobanka është parashikuar
një fshirje më e shpejtë,
duke pasur parasysh se
përgjithësisht kreditë janë

në vlera më të ulëta dhe pre-
supozohet që huadhënësi
duhet të ketë shteruar të
gjitha mënyrat e mbledhjes
së detyrimit brenda një viti.
NDRNDRNDRNDRNDRYYYYYSHIMETSHIMETSHIMETSHIMETSHIMET

Ky ndryshim rregullator
pritet të ndikojë në uljen e

raportit të kredive me prob-
leme për institucionet finan-
ciare jobanka. Projekt-rreg-
ullorja parashikon gjith-
ashtu që institucionet finan-
ciare të mund të rrisin kapi-
talin përmes borxhit të
varur, me afat maturimi të
paktën pesëvjeçar. Borxhi i
varur mund të përbëjë deri
në 50% të kapitalit të insti-
tucionit financiar. Një ndry-
shim tjetër është se institu-
cioneve financiare do t'iu le-
johet një kufi më i lartë i
ekspozimeve ndaj një banke
apo institucioni tjetër finan-
ciar të licencuar. Me rreg-

ulloren aktuale, ekspozimet
me afat më të gjatë se një vit
mund të reduktohen me 20%
të vlerës, për efekt të llog-
aritjes së kufirit maksimal
të lejueshëm. Me rreg-
ulloren e re, ky ekspozim
mund të reduktohet me 80%

të vlerës. Kjo iu krijon hapë-
sira institucioneve financia-
re jobanka të investojnë më
shumë në instrumente afat-
gjata, si depozita, obliga-
cione apo edhe hua të mirë-
fillta me bankat dhe institu-
cionet e tjera.

aktiviteti i bar-restoranteve.
LLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJA

Instituti i Statistikave e
llogarit pagën mesatare
mbështetur në të dhënat e
Drejtorisë së Përgjithshme
të Tatimeve, ndaj duhet
konsideruar edhe një
shmangie e shifrave që lid-

het me informalitetin, po të
kemi parasysh se një pjesë
e mirë e pagave nuk dek-
larohen të plota. Megjith-
atë, tendenca në vitet e fun-
dit është qartësisht drejt
uljes së nivelit të infor-
malitetit, ndaj nuk besohet
se mund të ketë qenë ky

LEKË
Lekë në muaj ishte paga mesatare bruto për të
punësuarit ose të vetëpunësuarit në sektorin e
bujqësisë. Ndërsa në tregtinë me pakicë, paga
mesatare mujore për vitin 2016 u regjistrua në rreth
34 mijë lekë në muaj.

33.111


PAGA MESATARE

Paga mesatare sipas sektorëve (lekë/muaj)
Organizatat ndërkombëtare 124 814

Aktivitetet Financiare dhe Sigurimit 97 962

Informacion dhe Komunikacion 70 083

Aktivitetet profesionale dhe teknike 69 115

Energjetikë 68 355

Industri nxjerrëse 59 574

Administrimi publik 58 548

Arsim 57 140

Shëndetësi 48 410

Paga mesatare sipas sektorëve (lekë/muaj)

Transport dhe Magazinim 42 499

Ndërtim 36 457

Art, Argëtim dhe zbavitje 36 400

Tregti me shumicë dhe pakicë 34 677

Bujqësi 33 111

Industri Përpunuese 31 407

Shërbime në shtëpi 29 221

Hotele, bare, restorante 25 267

faktori më përcaktues në
uljen e pagës mesatare.
Megjithëse rritja e ekono-
misë shqiptare është në
përmirësim, kjo rritje ende
nuk po reflektohet në
mënyrë të njëtrajtshme në
të gjithë treguesit mak-
roekonomikë.

LEKË
Lekë në muaj ishte paga bruto mesatare për
personat që punojnë në sektorin e aktiviteteve
financiare dhe sigurimit për vitin 2016. Edhe pse
është sektor fitimprurës, në raport me një vit më parë
paga mesatare ka shënuar rënie.

97.962


PAGAT

Viti i kaluar ishte sfidues për industrinë
nxjerrëse, çka u reflektua me një rënie
prej 6.7% të pagës mesatare, ndërsa në
sektorin e transportit, rënia ishte 7.3%.
“

INSTAT

Banka e Shqipërisë
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Së shpejti, libri i gazetarit Dashnor Kaloçi, "Shkrimtarët e artistët nën diktatin komunist dhe intrigat e njëri-tjetrit"

Letra për Ramizin në 1976: Nëndrejtori i ATSH-së
tregon barsoleta për Haxhi Lleshin e Rita Markon

Informacion me siglën "Sekret", ku sekretari i KP së Tiranës, Sotir Kamberi,
denoncon te Ramiz Alia, gjithçka që ndodhte në Agjencinë Telegrafike Shqiptare

PPPPPublikohet raporti sekret iublikohet raporti sekret iublikohet raporti sekret iublikohet raporti sekret iublikohet raporti sekret i
vitit 1976 me ngjarjen evitit 1976 me ngjarjen evitit 1976 me ngjarjen evitit 1976 me ngjarjen evitit 1976 me ngjarjen e
rëndë në Agjencinërëndë në Agjencinërëndë në Agjencinërëndë në Agjencinërëndë në Agjencinë
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Dashnor Kaloçi
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PARTIA E PUNES E SHQI-
PERISE

shokut Ramiz Sekret
KOMITETI I PARTISE
Ekzemplar Nr. 1
TIRANE
Nr. 100. Prot.
Tiranë, më 22.1.1976

 KOMITETIT QENDROR TE
PPSH

TIRANE
Bashkangjitur ju dërgojmë in-

formacionin "Mbi gjendjen në
ATSH"

SEKRETARI I K.P. TIRANES
(Sotir Kamberi)

INFORMACION PER GJEND-
JEN NE ATSH

Byroja e Partisë së rrethit të Ti-
ranës më datë 23.12.1975 shqyrtoi
raportin e Komitetit të Partisë së
Rajonit Nr.3 "Mbi gjendjen në or-

ganizatën e Partisë në ATSH".
Raport ky i kontrollit punëtor dhe
i ekipit të Komitetit të Partisë së
rajonit. Në byronë e Partisë së rre-
thit u thirr Byroja e Partisë e in-
stitucionit, sekretarët e organizat-
ave bazë të Partisë dhe shokët e
drejtorisë.

1 -1 -1 -1 -1 - Organizata bazë nuk ka
qenë në rolin e saj udhëheqës e
drejtues. Vëmendja e organizatës
është spostuar nga problemet
themelore politike e ideologjike në
thashetheme, në sulme karshi
njëri-tjetrit në diskutime të gjata
dhe boshe. Në organizatë ka pasur
mbytje të kritikës. Autokritikë nuk
kish, se nuk jepnin shembull as
byroja e as kuadrot. Byroja dhe
kolegjiumi thuajse përbëhej nga të
njëjtët njerëz. Kështu që byroja
spostohej nga kolegjiumi. Në orga-
nizatën bazë të Partisë dhe në kole-
ktiv ka pasur thashetheme, grind-
je, e përçarje deri në krijimin e
tarafeve. Një palë në krah të drej-
torit Fiqiri Vogli dhe një palë në
përkrahje të Nasho Nathanailit.
Shumë i dobët ka qenë kontrolli
dhe kërkesa e llogarisë për zbatimin
e vendimeve si ndaj komunistëve
ashtu edhe ndaj drejtorisë. Orga-
nizata e Partisë nuk ka thirrur as-
njëherë në raport administratën
apo sektorët për të njohur gjend-
jen dhe për të përcaktuar detyra.
Jo vetëm kaq, por byroja është bërë
ortake me kolegjiumin duke bërë
mbledhje të përbashkëta ku drej-
tonin dhe i jepnin konkluzionet
drejtuesit e institucionit. Është

nënvleftësuar organizata e Partisë,
pasi problemet, qoftë ato themelore
të institucionit, qoftë ato të fërki-
meve midis drejtorit Fiqiri Vogli e
zëvendësdrejtorit Nasho Natha-
naili nuk zgjidheshin në organiza-
të, por jashtë saj, dhe poshtë e për-
pjetë ka munguar debate ideologjik
në organizatë. Kjo ka ndodhur se
ka pasur oportunizëm e liberal-
izëm. Kuadrot në vend të jepnin
llogari vinin në dukje meritat e
tyre. Punonjës të veçantë janë
shprehur se karakterin kombëtar
ATSH-ja e ka marrë me ardhjen e
Fiqiri Voglit, mendim të cilin Fiqir-
iu nuk e ka kundërshtuar.

2 -2 -2 -2 -2 - Ka munguar vigjilenca lidhur
me shfrytëzimin e shtypit të huaj.
Duke mos punuar sa duhet në
drejtim të edukimit politik e
ideologjik të kuadrit për t'u sqaru-
ar atyre orientimet e Partisë dhe
kriteret bazë për përdorimin e lit-
eraturës së agjencive të huaja të
shtypit borgjezo-revizionist për
hartimin e lajmeve tona dhe për
kundërpropagandën, e duke mos
ushtruar kontroll të rreptë e të
vazhdueshëm në këtë pra, kanë
ndodhur kopjime të lajmeve të
agjencive revizioniste dhe të sh-
typit revizionist sovjetik si nga
revista "Krasnaja Zvezda" e të tjera.
Këto fakte nuk janë bërë problem
i organizatës në kohën e duhur dhe
për rrjedhim nuk janë mar-
rë në kohë masa për t'u pre-

Rita Marko
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rë rrugën këtyre veprimeve.
3 - 3 - 3 - 3 - 3 - Organizata bazë e Par-

tisë dhe drejtoria nuk janë shqetë-
suar dhe të qëndronin ndaj shpre-
hjeve e shakave të karakterit poli-
tik e me përmbajtje armiqësore, të
cilat sipas diskutimeve të komu-
nistëve janë thënë nga Nasho
Nathanaili, por që janë vlerësuar
si shaka: "Sot jepet skifter kafeja",
(fjala për një delegacion kinez),
"tani që shkoi Presidenti, shpëtoi
Peshkopia", "sot jep pritje mbreti"
(për shokun Haxhi Lleshi), "të mos
nxijmë të kaluarën, se do na qeshin
dynjaja" (është fjala për një lajm
se në rrethin e Sarandës sot janë 6
farmaci, nga 1 që ish në të kalu-
arën). "Rita Marko me që nuk doli
në gazetë, shkoi dhëndëri dhe e
nxori në televizion" (kur shoku
Rita Marko priti një delegacion).
Shprehje të tilla janë përhapur
edhe nga të tjerë, si; "po të shkosh
pas udhëheqjes, çmendesh", "në
Jugosllavi jetohet më mirë", "në
kohën e Zogut gazeta shpërndahej

me aeroplan". Këto thënie qarkullo-
nin në redaksinë e brendshme, por
janë përhapur edhe në redaksinë
e jashtme. Është e qartë se
përgjegjësia për këtë gjendje të
sëmurë rëndon në radhë të parë
mbi organizatën bazë e byronë e saj
e mbi dy kuadrot kryesorë: Fiqiri
Vogli e Nasho Nathanaili. Fiqiri
Vogli në vend që të nxirrte konk-
luzione e detyra për këtë gjendje,
herë insiston se ay nuk është faj-
tor, se ay ka punuar dhe luftuar për
rregull e ka kërkuar llogari, herë
justifikohej se ay ka qenë për një
kohë i sëmurë dhe nga kjo kanë
përfituar elementë ngatërrestarë
për të krijua përçarje.

Me kontrollin që u ushtrua në
ATSH me konkluzionet, masat dhe
detyrat e lëna gjendja natyrisht ka
filluar të ndryshojë, por me ngada-
lë, mbase duke filluar që nga drej-
tori dhe komunistët të tjerë, nuk
kanë qenë plotësisht dakord me
konkluzionet, bile Mersin Seitaj i
kundërshtoi ato, duke hedhur

poshtë faktin që atje ka pasur dy
tarafe etj.

KKKKKomiteti i Pomiteti i Pomiteti i Pomiteti i Pomiteti i Pararararartisë i Rajonit Nrtisë i Rajonit Nrtisë i Rajonit Nrtisë i Rajonit Nrtisë i Rajonit Nr.....
3 ka marrë këto masa:3 ka marrë këto masa:3 ka marrë këto masa:3 ka marrë këto masa:3 ka marrë këto masa:

1. 1.  1.  1.  1.  I dha vërejtje në kartën e
regjistrimit Fiqiri Voglit dhe u ven-
dos që t'i propozojë nomenklaturës
përkatëse për ta qarkulluar.

2.2.2.2.2. Nasho Nathanailit iu dha
vërejtje e rëndë në kartën e
regjistrimit dhe u largua jashtë rre-
thit të Tiranës.

3. 3. 3. 3. 3. U vendos që të largohen nga
ATSH 19 veta, nga të cilët 10
anëtarë partie, si ngatërrestarë që
merreshin me thashetheme. Tre
kuadro u dërguan në prodhim si
intrigantë.

4. 4. 4. 4. 4. U dërguan disa kuadro pa par-

ti me prejardhje
punëtore.

5 .  5 .  5 .  5 .  5 .  Të forcohet
kolegjiumi, të fu-
ten dhe një numër
punëtorësh të jash-
tëm.

Byroja e Komi-
tetit të partisë,
pasi analizoi për

gjendjen në dt. 23.12.1975, mori
këto masa:

1. 1. 1. 1. 1. Duke qenë se anëtarët e by-
rosë të partisë nuk kanë luftuar me
vendosmëri kundër kësaj gjendje-
je të sëmurë në ATSH dhe nuk
kanë marrë masa të shpejta, për të
ndryshuar gjendjen u vendos të
shkarkohet e gjithë Byroja dhe të
bëhen zgjedhje të Byrosë, ku të
vijnë komunistë të pakompromen-
tuar e me prejardhje punëtore.

2.2.2.2.2. Nasho Nathanaili, ish-zëv-
endësdrejtor, Byroja kërkoi që të
thirret dhe të thellohet masa ndaj
tij. Për këtë u thirr nga Komiteti i
Partisë së Rajonit dhe më
29.12.1975 u përjashtua nga partia
për këto arsye:

Si zëvendësdrejtor në ATSH
mban përgjegjësi për gjendjen e
sëmurë e përçarjen e krijuar. Në
redaksinë e brendshme të cilën e
ndiqte direkt ka pas shthurje, lib-
eralizëm, thashetheme, intriga,
shpifje, shprehje banale, nderim
allazogiste, e deri parulla armiqë-

sore. Ka mbajtur qëndrim mospër-
fillës e përçmues ndaj njerëzve e
kuadrove.

Është përpjekur t'u imponojë
organizatës mendimet e veta, ësh-
të bërë shkaktar i prishjes së uni-
tetit në organizatë dhe në kolektiv.
Nuk ka kërkuar llogari. Është mar-
rë me thashetheme, ka krijuar
tarafe, ka marrë nëpër gojë kuadro
duke thënë se; "ju hap goja Dritëro
Agollit", "foli ai qafleshi", për Veiz
Lelon etj. Ka përdorur thënie me
karakter politik dhe armiqësor

3.3.3.3.3. Meqë akoma disa kuadro, që
është vendosur lëvizja e tyre nuk
janë larguar, u vendos që brenda
15 janarit 1976, të përfundojnë
lëvizja e tyre dhe sjellja e ele-
mentëve të rinj.

4. 4. 4. 4. 4. U vendos që t'i propozohet
nomenklaturës përkatëse që Fiqiri
Vogli të shkarkohet nga detyra e
drejtorit, pasi ai mban përgjegjësi
për gjendjen e rëndë të krijuar në
ATSH. Është treguar mendjemadh,
hakmarrës dhe përkrahës i tarafeve.
Problemet në vend që t'i zgjidhte në
organizatë, e ka spostuar atë duke
u përpjekur t'i zgjidhë jashtë saj. Ka
lejuar që të bjerë vigjilenca e të le-
johen raste të kopjimit të liter-
aturës së huaj. I ka munguar vigji-
lenca për t'i kapur e bërë problem,
parullat armiqësore.

Me gjithë kritikat dhe thirrjet
që i bëri Byroja e Partisë e Tiranës

për të kuptuar dhe vlerësuar ga-
bimet, ai nuk bëri au-
tokritikë të shëndoshë
e më shumë vuri në
dukje meritat e tij, duke
shprehur hapur se ai
nuk ish dakord me qën-
drimet që mbaheshin
ndaj tij.

5 .  5 .  5 .  5 .  5 .  Duke qenë se
punonjësit e ATSH-së
ndodhen për çdo çast
nën presionin e
ideologjisë së huaj, Byro-
ja porositi që të forcohet
puna e organizatës së Par-
tisë dhe e drejtorisë për
edukimin ideologjik të
punonjësve, dhe sidomos
puna për aftësimin e
kuadrove të reja që kanë
ardhur në ATSH.

Tiranë, më 20.1.1976Tiranë, më 20.1.1976Tiranë, më 20.1.1976Tiranë, më 20.1.1976Tiranë, më 20.1.1976
SEKRETSEKRETSEKRETSEKRETSEKRETARI I K. PARI I K. PARI I K. PARI I K. PARI I K. P. TI-. TI-. TI-. TI-. TI-
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Agjencia Telegrafike Shqiptare
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LISTA E VEPRIMEVE QË JANË KRYER ME DOSJET E PRONAVE TË QARKUT TË DURRËSIT

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
Agjencia 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 pro-
nar. 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 ven-
dimet 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 vepri-
meve që janë kryer me dosjet e pronave të qarkut të El-
basanit. Të gjithë të interesuarit njihen gjithashtu edhe
me problematikat që mund të ketë dosja e tyre, siç është
mungesa e dokumenteve të caktuara. Ndërkohë, Agjen-
cia 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 pa-
surisë 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 elektron-
ik 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 traj-
tohen me ligjin e ri. Vendimi do të merret sipas rendit
kronologjik të kërkesave edhe kompensimi do të përnda-
het sipas këtij rendi, me përjashtim të rasteve kur sub-
jekti 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.

Emri (Subjekti i 
shpronësuar)

Mbiemri 
(Subjektit 
shpronesuar

Emri (Subjektit 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjektit 
Kërkues)

Sip e 
pretenduar, 
lloji I pasurisë

Zeri Kadastral 
Truall

Sip. E Njohur/ 
Mosnjohje Sip. E Kthyer 

Sip. E 
Kompensuar Problematika

Emri (Subjekti i 
shpronësuar)

Mbiemri 
(Subjektit 
shpronesuar

Emri (Subjektit 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjektit 
Kërkues)

Sip e 
pretenduar, 
lloji I pasurisë

Zeri Kadastral 
Truall

Sip. E Njohur/ 
Mosnjohje Sip. E Kthyer 

Sip. E 
Kompensuar Problematika

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

Leonidha Heba Vellez. Heba Heba Kompesim fizik 
1050 " Sip.Kom 1050

Vendimi baze 
1076, dt. 
31.10.1993 me 
dosje nuk eshte 
vendimi i 
kompesimit nr. 
1076/1, dt. 
07.01.2002, ka 
planvendosje,.

Leonidha Heba Vellez. Heba Heba Kompesim fizik 
750

" Sip.Kom 750

Vendimi baze 
1076, dt. 
31.10.1993, ne 
dosje nuk eshte 
vendimi i 
kompesimit nr. 
1076/3, dt. 
07.01.2002, ka 
planvendosje,.

Hume e Hasan Peza Hume Peza Kerkuar 
kompesim fizik

V. 18.dt. 
25.05.1996 Sip.Kom 600

Kerkesa bazuar 
ne V. 18.dt. 
25.05.1996 te 
KKKP-se, nuk ka 
vendim

Kristaq Harizi Romeo Harizi Kerkuar 
kompesim fizik

Kerkesa bazuar 
ne V. 1613.dt. 
26.03.1996 te 
KKKP-se 
Bashkia Durres, 
nuk ka vendim.

Muharrem Cerloji Sulejman Cerloji Kompesim fizik 
641

Njohur me V. 
nr. 993, dt. 
09.09.1995

Sip.Kom 641

Vendimi baze nr. 
993.dt. 
09.09.1995 te 
KKKP-se 
Bashkia Durres

Myftar Cerloji

Kerkesa bazuar 
ne V. 1634.dt. 
22.10.1996 te 
KKKP-se 
Bashkia Durres, 
nuk ka vendim

Nuro Hoti Nuro Hoti Kompesim fizik 
300

Njohur me V. 
nr. 691, dt. 
23.11.1994

Sip.Kom 300

Vendimi baze 
691, dt. 
23.11.1994, ne 
dosje nuk eshte 
vendimi i 
kompesimit nr. 
691/1, dt. 
07.01.2002.

Mihal Konomi Kostandin Konomi Kompesim fizik 
1225 Sip.Kom 1225

Vendimi baze 
nuk eshte ne 
dosje, si dhe 
vendimi i 
kompesimit nr. 
1481/1, dt. 
18.03.2002, 
siperfaqja eshte 
nxjerre nga 
planimetria qe 
eshte ne dosje.

Bakushe Topi Murat Topi Kompesim fizik 
600 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 1039, dt. 
17.10.1995

Sip.Kom 600

Vendimi baze 
1039, dt. 
17.10.1995, ne 
dosje nuk eshte 
vendimi i 
kompesimit nr. 
1039/1, dt. 
26.07.2002.

Muharrem Dollaku Naim Dollaku Kompesim fizik 
500 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 228, dt. 
15.07.1997

Sip.Kom 500

Vendimi baze 
228, dt. 
15.07.1997, ne 
dosje nuk eshte 
vendimi i 
kompesimit nr. 
228/1, dt. 
07.01.2002.

Hajrije Kruja Hajrije Kruja Kompesim fizik 
513 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 201, dt. 
06.06.1997

Sip.Kom 513

Vendimi baze 
201, dt. 
06.06.1997, ne 
dosje nuk eshte 
vendimi i 
kompesimit nr. 
201/1, dt. 
30.08.2002.

Sotir Pitaku Aleksandra Pitaku Kompesim fizik 
400 mÂ²

Njohur me V. 
1354, dt. 
27.6.1996, dhe 
V. 1482, dt. 
04.07.1996

Sip.Kom 400

Kompensim 
bazuar ne 
Vendimin e 
Gjykates nr. 
1560, dt. 
03.11.2001, i cili 
ka ndryshuar V, 
1354, dt. 
27.06.1996, dhe 
V. 1482, dt. 
04.07.1996. 
Vendimit te 
kompesimit i 
mungon firma 
dhe vula , ka 
plan vendosje.

Sotir Pitaku Aleksandra Pitaku Kompesim fizik 
400 mÂ² " Sip.Kom 400 "

Hasan Korbi Gezim Hoxha Kompesim fizik 
500 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 575, dt. 
28.07.1994

Sip.Kom 500

Vendimi baze nr. 
575, dt. 
28.07.1994, Ne 
dosje nuk eshte 
vendimi i 
kompensimit fizik 
,por vetem 
planvendosja

Naxhie Rexha Gezim Rexha
Kompesim fizik 
580 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 430, dt. 
09.03.1999

Sip.Kom 580
Vendimi baze nr. 
430, dt. 
09.03.1999.

Kadri Bardulla Genc Bardulla Kompesim fizik 
1700 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 1303, dt. 
11.04.1996

Sip.Kom 1700
Vendimi baze nr. 
1303, dt 
11.04.1996

Sinan Mjeshtri Bajram Mjeshtri Kompesim fizik 
120 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 501, dt. 
20.10.1999

Sip.Kom 120
Vendimi baze nr. 
501, dt 
20.10.1999

Ymere, Nadire Mici Bejte Mesuti Kompesim 
fizik300 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 336, dt. 
16.09.1998

Sip.Kom 300
Vendimi baze nr. 
336, dt 
16.09.1998

Jakup Kasa Luan Kasa Kompesim fizik 
1600 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 655, dt. 
01.11.1994

Sip.Kom 1600
Vendimi baze nr. 
655, dt 
01.11.1994

Mihal + 
Alqiviadh Koja Ahmet Koja Kompesim fizik 

2475

Njohur me V. 
nr. 994, dt. 
09.9.1995

Sip.Kom 2475
Vendimi baze nr. 
994, dt 09.9.1995 
Bashkia Durres

Harallamb+ 
Mark Bixheku Sotiraq Bixheku Kompesim fizik 

600

Njohur me V. 
nr. 111, dt. 
22.10.1993

Sip.Kom 600

Vendimi baze nr. 
111, dt. 
22.10.1993, Ne 
dosje nuk eshte 
vendimi i 
kompensimit fizik 
nr. 111/2,dt. 
30.08.2002, por 
vetem 
planvendosja

Hatixhe Jakova Shaban Jakova Kompesim fizik 
200

Njohur me V. 
nr. 615, dt. 
01.11.2001

Sip.Kom 200

Vendimi baze nr. 
615, dt. 
01.11.2001, Ne 
dosje nuk eshte 
vendimi i 
kompensimit fizik 
nr. 615/1,dt. 
26.07.2002, por 
vetem 
planvendosja

Xhemil Bylykbashi Isa Bylykbashi Kompesim fizik 
465

Njohur me V. 
nr. 130, dt. 
22.06.2001

Sip.Kom 465

Vendimi baze 
nr.130, dt. 
22.06.2001, Ne 
dosje nuk eshte 
vendimi i 
kompensimit fizik 
nr. 130/1,dt. 
14.01.2002, por 
vetem 
planvendosja

Mihal Ã‡umashi Margarit Ã‡umashi Kompesim fizik 
575

Njohur me V. 
nr. 260, 
dt.09.12.1997

Sip.Kom 575

Vendimi baze 
nr.260, dt. 
09.12.1997, Ne 
dosje nuk eshte 
vendimi i 
kompensimit fizik 
nr. 260/1,dt. 
07.01.2002, por 
vetem 
planvendosja

Mahmut Fani Ballkize Fani Kompesim fizik 
600

Njohur me V. 
nr. 662, 
dt.05.7.2002

Sip.Kom 600

Vendimi baze nr. 
662, dt. 
05.7.2002, Ne 
dosje nuk eshte 
vendimi i 
kompensimit fizik 
nr.662/1,dt. 
30.08.2002, por 
vetem 
planvendosja

Mihal e 
Polikseni Shani KoÃ§i Shani Kompesim fizik 

1000

Njohur me V. 
nr. 723, 
dt.31.0121995

Sip.Kom 1000

Vendimi baze 
nr.723, dt. 
31.01.1995, Ne 
dosje nuk eshte 
vendimi i 
kompensimit fizik 
nr723/1,dt. 
07.01.2002, por 
vetem 
planvendosja

Shefqet Shkodra Mehmet Qemali Kompesim fizik 
400

Njohur me V. 
nr. 1311 
dt.13.04.1996

Sip.Kom 400

Vendimi baze 
nr.1311, dt. 
13.04.1996, Ne 
dosje nuk eshte 
vendimi i 
kompensimit fizik 
nr 1311/1,dt. 
02.08.2002, por 
vetem 
planvendosja

Reshit Barometa Zenel Barometa Kompesim fizik 
300

Njohur me V. 
nr. 139 
dt.10.06.1996

Sip.Kom 300

Vendimi baze 
nr.139, dt. 
10.06.1996, Ne 
dosje nuk eshte 
vendimi i 
kompensimit fizik 
nr 139/2,dt. 
23.08.2002, por 
vetem 
planvendosja

Selman Shahini Lule Shahini Kompesim fizik 
900 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 2, 
dt.09.02.1995

Sip.Kom 900

Vendimi baze 
nr.2, dt. 
09.02.1995, Ne 
dosje nuk eshte 
vendimi i 
kompensimit fizik 
nr2/1,dt. 
14.01.2002, por 
vetem 
planvendosja

Vlash Theohari Thoma Theohari Kompesim fizik 
600 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 707, 
dt.18.11.2002

Sip.Kom 600

Vendimi baze 
mbi te cilin eshte 
bere kompensimi 
nr. 707, dt. 
18.11.2002, 
Prefektura 
Durres
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Vlash Theohari Thoma Theohari Kompesim fizik 
500 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 707, 
dt.18.11.2002

Sip.Kom 500

Vendimi baze 
mbi te cilin eshte 
bere kompensimi 
nr. 707, dt. 
18.11.2002, 
Prefektura 
Durres. Nuk ka 
planvendosje te 
prones per 
kompensim

Rexhep Tataveshi Sali Tabaku Kompesim fizik 
500 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 729, 
dt.18.04.2003

Sip.Kom 500

Vendimi baze 
mbi te cilin eshte 
bere kompensimi 
nr. 729, dt. 
18.04.2003, 
Prefektura 
Durres

Xhevrije+Rama
zan Tabaku Sali Tabaku Kompesim fizik 

140 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 725, 
dt.18.04.2003

Sip.Kom 140

Vendimi baze 
mbi te cilin eshte 
bere kompensimi 
nr. 725, dt. 
18.04.2003, 
Prefektura 
Durres

Hasan Zalla Petrit Zalla Kompesim fizik 
1150

Njohur me V. 
nr. 1198, 
dt.22.02.1996

Sip.Kom 1150

Vendimi baze nr. 
1198, dt. 
22.02.1996, 
Bashkia Durres, 
ndryshuar me 
vendimin nr. 
1422, dt. 
23.09.2003, te 
gjykates. 
Vendimi 
kompensimit nuk 
eshte ne dosje, 
ka vetem 
planvendosje.

Hasan Zalla Petrit Zalla Kompesim fizik 
1200

Njohur me V. 
nr. 1198, 
dt.22.02.1996

Sip.Kom 1200 "

Hasan Zalla Petrit Zalla Kompesim fizik 
230

Njohur me V. 
nr. 1198, 
dt.22.02.1996

Sip.Kom 230 "

Hasan Zalla Petrit Zalla Kompesim fizik 
272

Njohur me V. 
nr. 1198, 
dt.22.02.1996

Sip.Kom 272 "

Hasan Zalla Petrit Zalla Kompesim fizik 
660

Njohur me V. 
nr. 1198, 
dt.22.02.1996

Sip.Kom 660 "

Hasan Zalla Petrit Zalla Kompesim fizik 
266

Njohur me V. 
nr. 1198, 
dt.22.02.1996

Sip.Kom 266 "

Hasan Zalla Petrit Zalla Kompesim fizik 
480

Njohur me V. 
nr. 1198, 
dt.22.02.1996

Sip.Kom 480 "

Hasan Zalla Petrit Zalla Kompesim fizik 
104

Njohur me V. 
nr. 1198, 
dt.22.02.1996

Sip.Kom 104 "

Hajdar Xhumra Osman Xhumra Kompesim fizik 
100

Njohur me V. 
nr. 41/1/2, 
dt.07.02.1995

Sip.Kom 100

Vendimi baze per 
kompensim 
eshte V. 41/2, dt. 
07.02.1995 i 
KKKP-se Keshilli 
i Rrethit

Xhaferr Ã‡aushi Skender Ã‡aushi Kompesim fizik 
600

Kerkesa ne baze 
te Vendimit nr. 
634, dt. 
23.01.2002, nuk 
ka vendim

Osman KeÃ§i Qazim KeÃ§i Kompesim fizik 
300

Njohur me V. 
nr. 273, dt. 
30.04.1998

Sip.Kom 300
Vendimi baze nr. 
273, dt. 
30.04.1998

Hamza Dokle Habibe Dokle Kompesim fizik 
600

Njohur me V. 
nr. 521, dt. 
02.06.2000

Sip.Kom 600

Vendimi baze nr. 
521, dt. 
02.06.2000 i 
KKKP-se 
Bashkia Durres

Petraq LlanÃ§ari Jovan LlanÃ§ari Kompesim fizik 
224

Njohur me V. 
nr. 1571, dt. 
05.04.1996

Sip.Kom 224

Vendimi baze nr. 
1571, dt. 
05.04.1996, 
ndryshuar me V. 
3668, dt. 
31.10.1996, te 
Gjykates

Petraq LlanÃ§ari Jovan LlanÃ§ari Kompesim fizik 
144

Njohur me V. 
nr. 1571, dt. 
05.04.1996

Sip.Kom 144 "

Kostandina Theohari Elvira Papakostandini Kompesim fizik 
400

Njohur me V. 
nr. 707, dt. 
18.11.2002

Sip.Kom 400

Kompensimi fizik 
mbi bazen e 
vendimit nr. 707, 
dt. 18.11.2002

Kostandina Theohari Elvira Papakostandini Kompesim fizik 
747 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 707, dt. 
18.11.2002

Sip.Kom 747
Kompensimi fizik 
mbi bazen e 
vendimit nr. 707, 
dt. 18.11.2002

Kostandina Theohari Elvira Papakostandini Kompesim fizik 
693 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 707, dt. 
18.11.2002

Sip.Kom 693

Kompensimi fizik 
mbi bazen e 
vendimit nr. 707, 
dt. 18.11.2002

Kostandina Theohari Elvira Papakostandini Kompesim fizik 
1000 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 707, dt. 
18.11.2002

Sip.Kom 1000
Kompensimi fizik 
mbi bazen e 
vendimit nr. 707, 
dt. 18.11.2002

Ali Gjini Hasan Gjini Kompesim fizik 
1374

Njohur me V. 
nr. 1140, dt. 
13.01.1995

Sip.Kom 1374
Vendimi baze nr. 
1140, dt. 
13.01.1995

Ali Gjini Hasan Gjini Kompesim fizik 
300

Njohur me V. 
nr. 1140, dt. 
13.01.1995

Sip.Kom 300
Vendimi baze nr. 
1140, dt. 
13.01.1995

Ali Gjini Hasan Gjini Kompesim fizik 
500

Njohur me V. 
nr. 1140, dt. 
13.01.1995

Sip.Kom 500
Vendimi baze nr. 
1140, dt. 
13.01.1995

Malush Burgija Eqerem Burgija Kompesim fizik 
400 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 603, 
dt.03.08.2001

Sip.Kom 400
Vendimi baze nr. 
603, dt. 
03.08.2001

Malush Burgija Eqerem Burgija Kompesim fizik 
152 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 603, dt. 
03.08.2001

Sip.Kom 152 "

Jahja Mancaku Shefki Mancaku Kompesim fizik 
1040 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 250, dt. 
03.11.1997

Sip.Kom 1040

Vendimi baze nr. 
250,dt. 
13.11.1997 i 
KKKP-se Keshilli 
i Rrethit

Jahja Mancaku Shefki Mancaku Kompesim fizik 
1000 mÂ² ": Sip.Kom 1000

Vendimi baze nr. 
250,dt. 
13.11.1997 i 
KKKP-se Keshilli 
i Rrethit

Jahja Mancaku Shefki Mancaku Kompesim fizik 
800 mÂ² " Sip.Kom 800

Vendimi baze nr. 
250,dt. 
13.11.1997 i 
KKKP-se Keshilli 
i Rrethit

Jahja Mancaku Shefki Mancaku Kompesim fizik 
360 mÂ² " Sip.Kom 360

Vendimi baze nr. 
250,dt. 
13.11.1997 i 
KKKP-se Keshilli 
i Rrethit

Bexhet Ã‡ela Bexhet Ã‡ela Kompesim fizik 
180 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 1144, dt. 
13.01.1996

Sip.Kom 180

Vendimi baze nr. 
1144, dt. 
13.01.1996 KKKP 
Bashkia Durres

Beqir Shtraza Ardi Fusha
Kerkese per 
Kompesim fizik 
1100 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 695, dt. 
09.10.2002

Sip. Kom 820

Aplikimi per 
Vendimin nr. 695, 
dt. 09.10.2002 
KKKP Prefektura 
Durres

Hamdi Norja Hamdi Norja Kompesim fizik 
285 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 613, dt. 
19.10.2001

Sip.Kom 285
Vendimi baze nr. 
613, dt. 
19.10.2001

Avdyl KeÃ§i Avdyl KeÃ§i Kompesim fizik 
400 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 61, dt. 
26.06.1995

Sip.Kom 400

Vendimi baze nr. 
61, dt. 26.06.1995 
i KKKP-se 
Keshilli Rrethit

Avdyl KeÃ§i Avdyl KeÃ§i Kompesim fizik 
200 mÂ² " Sip.Kom 200

Vendimi baze nr. 
61, dt. 26.06.1995 
i KKKP-se 
Keshilli Rrethit

Jaho Asllani Jaho Asllani Kompesim fizik 
255

Njohur me V. 
nr. 1053 dt. 
25.10.1995

Sip.Kom 255

Vendimi baze nr. 
1053, dt. 
25.10.1995 i 
KKKP-se 
Bashkia Durres

Jaho Asllani Jaho Asllani Kompesim fizik 
117

Njohur me V. 
nr. 1053 dt. 
25.10.1995

Sip.Kom 117

Vendimi baze nr. 
1053, dt. 
25.10.1995 i 
KKKP-se 
Bashkia Durres

Jaho Asllani Jaho Asllani Kompesim fizik 
406

Njohur me V. 
nr. 1053 dt. 
25.10.1995

Sip.Kom 406

Vendimi baze nr. 
1053, dt. 
25.10.1995 i 
KKKP-se 
Bashkia Durres

Mitrush Petani Artan Petani Kompesim fizik 
500

Njohur me V. 
nr. 123 dt. 
06.03.1996

Sip.Kom 500

Vendimi baze nr. 
123, dt. 
06.03.1996 i 
KKKP-se Keshilli 
i Rrethit Durres 
dhe Shtese 
Vendimi 123 dt. 
14.03.1996

Mitrush Petani Artan Petani Kompesim fizik 
450

Njohur me V. 
nr. 123 dt. 
06.03.1996

Sip.Kom 450 "

Mitrush Petani Artan Petani Kompesim fizik 
480 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 123 dt. 
06.03.1996

Sip.Kom 480 "

Mitrush Petani Artan Petani
Kompesim fizik 
600 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 123 dt. 
06.03.1996

Sip.Kom 600 "

Mitrush Petani Artan Petani
Kompesim fizik 
630

Njohur me V. 
nr. 123 dt. 
06.03.1996

Sip.Kom 630 "

Mitrush Petani Artan Petani Kompesim fizik 
540

Njohur me V. 
nr. 123 dt. 
06.03.1996

Sip.Kom 540 "

Liman Dollaku Vjollca Dollaku Kompesim fizik 
120

Njohur me V. 
nr. 1622 dt. 
08.10.1996

Sip.Kom 120

Vendimi baze nr. 
1622, dt. 
08.10.1996 KKKP-
bashkia 
Durresnuk ka 
planvendosje

Ibrahim Domi Muhamet Domi Kompesim fizik

Aplikuar me 
Vendimin nr. 40, 
dt. 05.01.1995, 
nuk ka vendim

Beqir Kurti Pranvera Kapxhiu Kompesim fizik 
600 mÂ²

Njohur me V. 
nr. 723 dt. 
11.04.2003

Sip.Kom 600

Vendimi baze nr. 
723, dt. 
11.04.2003 KKKP 
Prefektura 
Durres

Beqir Kurti Pranvera Kapxhiu Kompesim fizik 
390

Njohur me V. 
nr. 723 dt. 
11.04.2003

Sip.Kom 390 "

Kadri Kasa Petrit Kasa Kompesim fizik 
300

Njohur me V. 
nr. 12/56 dt. 
31.05.1995

Sip.Kom 300

Vendimi baze nr. 
12/56, dt. 
31.05.1995 KKKP 
Bashkia Durres

Kadri Kasa Petrit Kasa Kompesim fizik 
350

Njohur me V. 
nr. 12/56 dt. 
31.05.1995

Sip.Kom 350 "

Kadri Kasa Petrit Kasa Kompesim fizik 
70

Njohur me V. 
nr. 12/56 dt. 
31.05.1995

Sip.Kom 70 "

Ramazan Ã‡ami Abedin Ã‡ami Kompesim fizik 
900

Njohur me V. 
nr. 1044 dt. 
18.10.1995

Sip.Kom 900

Vendimi baze nr. 
1044, 
dt.18.10.1995 
Bashkia Durres

Ramazan Ã‡ami Abedin Ã‡ami
Kompesim fizik 
400

Njohur me V. 
nr. 1044 dt. 
18.10.1995

Sip.Kom 400 "

Ramazan Ã‡ami Abedin Ã‡ami
Kompesim fizik 
100

Njohur me V. 
nr. 1044 dt. 
18.10.1995

Sip.Kom 100 "

Selman Kasmi Bujar Kasmi Pretendim T.B. 
78000

Me 
dokumentacion 
hipotekor ka 
planvendosje

Maksut Domi Mustafa Domi Pretendim T. 
Bujq 38500

Me vertetim 
kadastral ka 
planvendosje

Engjell Bushi Gjergj Bushi Pretendim 
Korie 60000

Me dokument 
hipotekor nuk ka 
planvendosje

Skender Zogu Engjell Zogu

Kerkesa bazuar 
ne N. 22/9235, 
plotesim 
vendimi per 
sip. 63000 mÂ²

Nga sip. 70000 
mÂ², me 
vendimin nr. 
1091, dt. 
15.11.1995, eshte 
trajtuar sip. 
17000 mÂ² (kthim 
10000 mÂ² dhe 
kompensim 
7000,) per tu 
trajtuar sip. 
63000 mÂ²

Hysen Myshketa Sulejman Myshketa Pretendimi i pa 
percaktuar

Kerkesa e pa 
percaktuar. Ne 
dosje ndodhet V. 
930, dt. 
26.6.1995, i cili 
kthen 10000 mÂ², 
kompenson 
691.5 mÂ²; V. nr. 
565 dt.28.7.1994 i 
cili njeh e kthen 2 
shtepi; Vendimi 
nr. Nr. 930/1 dt. 
23.093.1996 qe 
njeh 7000 mÂ², 
kompeson 700 
mÂ²; Vendimi nr. 
231, dt. 
04.09.2007, i 
AKKP-se Tirane i 
cili ka lene ne 
fuqi V. 930, dt. 
26.6.1995, dhe 
Vendimin nr. 972, 
dt. 26.08.1995.

Ismail Sheta Sazan Sheta Pretendimi i pa 
percaktuar

Me 
dokumentacion 
kadastral, nuk ka 
planvendosje

Bush Hasani Shpetim Mehmeti Pretendimi 
T.B.25000

Me A.Q.SH. nuk 
ka planvendosje. 
Rezulton se me 
V. 300, dt. 
09.7.1994, ka 
rrezuar kerkesen 
e subjektit. 
Vendimi i 
Gjykates Durres 
nr. 8201, dt . 
005.07.2000 qe 
ka ndryshuar V. 
261, dt. 
23.12.1997, i cili 
nuk eshte ne 
dosje.

Esat Hasani Shpetim Mehmeti Pretendim 
25000

Me A.Q.SH. nuk 
ka planvendosje. 
Rezulton se me 
V. 435, dt. 
17.03.1999, 
KKKP-ja Durres 
ka vendosur 
Mosnjohje 
pronesie sip. 
33500 mÂ²ky 
vendim eshte 
lene ne fuqi nga 
V. 1008, dt. 
04.09.2000, te 
GjykatesDurres.

Selim Lala Rakip Lala Pretendimi 
16500

Me 
dokumentacion 
kadastral ka 
planvendosje

Dalip Kertusha Granik e Fatos Shtraza Pretendimi i pa 
percaktuar

Nuk percaktohet 
pretendimi me 
dokumentacion 
nga AQSH nuk 
ka planvendosje

Ali Shima Ramazan Shima Pretendimi T.B. 
46500

Dokumentacioni 
me kadaster, ka 
planvendosje

Palok Coku Luigj Coku

Plotesim i V. 
661/1, dt. 
23.03.1995, per 
sip. 53000 mÂ², 
N. 22/9235

Neni 22/9235, ne 
dosje nuk 
ndodhet V. nr. 
661/1, dt. 
23.03.1995 i 
ndryshuar me 
V.Gjykate 1535, 
dt. 13.12.2000, te 
cilet nga sip. 
17000 mÂ² i jane 
kthyer 11300 mÂ²

Jonuz Cali Besim Cali Pretendimi T.B. 
160000

Me dokument 
kadastral nuk ka 
planvendosje

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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... elektoral votat e thuaj gjysmës
së shqiptarëve.

LSI jo vetëm ka konfirmuar vo-
tat e marra në një koalicion në
2013-ën, por besohet se i ka rritur
ato, duke qenë në disa qarqe të
vendit forcë e dytë politike.

PD ka pasur një humbje
shumë më të thellë se sa ajo e
2013-ës, që mendohej më e thella
e historisë politike të saj.

Do ketë kohë për analiza dhe
për të gjetur gabimet, por deri
tani shikimi i shifrave tregon
vetëm një gjë, elektorati i djath-
të ka bojkotuar në mënyrë masive
ofertën e partisë kryesore të tij.
Përse e them këtë?

Dje në Shqipëri kanë votuar
thuajse 300 mijë vetë më pak se
sa në vitin 2013. Në këtë rënie të
votuesve, befas, sipas projeksion-
it, PS mund të jetë rritur me afro
100-130 mijë vota. Pra, ka marrë
në total thuajse 100 mijë vota më
shumë se sa arriti të merrte në
2013-ën. Ajo pritet të shtojë diku
tek 6-8 deputetë. Pra, shtimi nuk
është nga ulja e numrit të vo-
tuesve, por nga rritja e tyre.

LSI po ashtu i ka shtuar votat.
Ajo pritet jo vetëm të konfirmojë 15
mandatet e 2013-ës, që i mori në
koalicion me PS, por mund të sh-
kojë deri në 20 mandate. Pra në këtë
rast, e majta ka arritur të nxjerrë
më shumë votues se në 2013-ën, ose
të marrë disa votues që në 2013-ën
kanë votuar Berishën.

Katastrofa ka ndodhur djath-
tas dhe arsyet se përse janë
shumë. PD, jo vetëm që nuk ka
konfirmuar mandatet e 2013-ës,
që mendohej se ishin të ulët pas
8 vjet qeverisjeje, por ka marrë
shumë më pak vota se në 2013-ën
dhe akoma më pak se në 2015-ën.

Besohet se 300 mijë votat e mun-
guara kanë qenë kryesisht të PD.
Kanë qenë demokratët që nuk
janë paraqitur në apel. Arsyet më
mirë se kushdo i di vetë lidershi-
pi i PD, por ajo që është e qartë
është se nuk ka qenë një mosdal-
je apo neglizhencë ndaj
zgjedhjeve, por një bojkot, një
protestë e heshtur dhe spontane.
Pak rëndësi kanë gabimet në fus-
hatë. Ata që votojnë PD kanë vo-
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Edhe pse duhet të qortoni dikë që nuk
është shumë i vëmendshëm, tregohuni i
qetë. Vëreni veten gjithmonë në pozicio-
nin e tjetrit, përpara se ta kritikoni. Në
çastin më të posaçëm do të dini gjith-
monë t'i rimerrni në dorë frerët e situatës.

Ditën e sotme do t'ju mungojë shpejtësia
për të tejkaluar kundërshtarin tuaj dhe për
të dalë në avantazh ndaj tij. Do të jetë një
përballje e fuqishme, por është e sigurt se
nuk do ta shisni kurrsesi lirë lëkurën tuaj.

Më shumë se për punën dhe afatet që
mbarojnë, po mendoni sesi të argëtohe-
ni me ndonjë rreng të bukur që do t'i kur-
disni mikut tuaj më të mirë! Në fillim puna,
pastaj kënaqësia, ndryshe do të krijohen
situata jo të këndshme.

Do të prisni me frikë ardhjen e një me-
sazhi të rëndësishëm, që po ju mban në
tension. Hiqeni këtë mendim, nëse nuk
doni të shtoni ankthin. Ndoshta adresa
ishte gabim ose dërguesi e ka harruar
fare. Por ju nuk i duroni dot pakujdesitë.

Shumë kërkesa që nuk presin rrezikojnë
t'ju vënë poshtë. Keni dëshirë t'ua përm-
bushni dëshirat të tjerëve, por nuk mund
të jeni i disponueshëm me të gjithë! Gje-
ni ekuilibrin, duke u udhëhequr nga in-
stinkti dhe dëshira e mirë.

Sot parashikohet të jetë një ditë intensive
për sa u përket financave. Para se të futni
dorën në kuletë, bëni disa llogari, për të evi-
tuar shpenzimet e panevojshme. Nëse nuk
i menaxhoni me kujdes shpenzimet, shumë
shpejt do të gjendeni vështirësi financiare.

Nëse është e vërtetë se mjafton të du-
ash për ta bërë diçka, është gjithashtu e
drejtë të thuash se je në drejtimin e
gabuar, ju bën të humbni shumë nga
kohë. Mund të keni nevojë për një ndih-
mesë, por nuk duhet ta pranoni nëse nuk
është në avantazhin e juaj.

Pasiguri të vogla për të shprehur emo-
cionet e juaja të brendshme mund ta
bëjnë të vështirë që partneri t'ju kuptojë.
Dukeni i përhumbur, edhe pse në të
vërtetë jeni duke pleqëruar thellësisht
mbi një çështje që ju shqetëson.

Këtë ditë mendimet tuaja do të jenë më
pak të turbullta dhe mund të ndriçoni të
gjitha zonat e errëta që ju trembnin. Në
fund të fundit, kjo është edhe për të mirën
tuaj. Nëse partneri ju kërkon pak kohë, jini
dispozicion menjëherë dhe mos bëni fjalë.

Jeni shumë i aftë për të negociuar, por në
fund edhe ju mund të ndiheni të shtypur
nën ngarkesën e tepërt të përgjegjësisë.
Duhet të mësoni t'i ndani, ju nuk mund të
mbani gjithmonë gjithçka mbi supe.

Bashkëveprimi i planetëve do t'ju favorizojë
lëvizjet, qofshin këto si për kënaqësi ashtu
edhe për punë. Negociatat dhe puna do të
ecin më së miri. Priteni pozitivisht risinë.
Edhe pse gjërat nuk ju duken shumë inter-
esante, shumë shpejt do të jenë.

Të dish të zgjedhësh për më të mirën
nuk është e lehtë, sidomos kur bëhet fjalë
për të tjerët. Njerëzit i besojnë instinktit
tuaj dhe kjo ju pëlqen. Por juve vetë ko-
hët e fundit ju mungon besimi që ju kar-
akterizon në përgjithësi.

tuar kundër një qëndrimi politik
dhe unë dyshoj se kjo braktisje ka
qenë një protestë ndaj qëndrimit
flirtues me PS në fushatë. Po ash-
tu ka luajtur rol lista dhe spastri-
mi nga disa emra të njohur. Për
fatin e saj të keq, PD do ketë në
parlament një grup diletant, me
mungesa të ndjeshme dhe të
paaftë për të marrë mbi vete
peshën që i takon opozitës.

Së fundmi, kjo që ndodhi në

këto zgjedhje po stabilizon një
trend të frikshëm të çmontimit të
partisë më të madhe të djathtë në
vend. Në 2009-ën, PD kishte 70
mandate bashkë me aleatët e saj;
PS 66 dhe LSI 4. 8 vjet më pas, PS
po shkon në 74 dhe LSI në 20. Të
dyja janë rritur, madje akoma më
shumë se sa në 2013-ën, ndërsa PD
thuajse është përgjysmuar. Një
humbje më dramatike vështirë se
mund ta parashikonte kushdo…

Basha u bojkotua nga
të djathtët për hir të

flirtit me Ramën



E martë 27 Qershor 2017  - 19OPINION

Nga Arian Galdini

Fitues dhe humbës
të 25 qershorit?

Opinioni i   Ditës

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... banorë që jetojnë në vend, nga
të cilët 400 mijë janë anëtarë
nëpër parti.

Debati mbi demokracinë në
Gjermani e gjerësisht në Perën-
dim, përfshirë këtu edhe SHBA,
Britaninë e Madhe, Francën, Ital-
inë, etj. zhvillohet mbi problema-
tikat që krijojnë e sjellin zbehje të
cilësisë së përfaqësimit qytetar,
pikërisht korporatat e mëdha dhe
multinacionalet.

Nuk po ju lodh me teoritizime
të shumta, ngase nuk dua as edhe
të zgjatem, por përmbledhtazi po
cek këtu shqetësimin e politilogëve
dhe aktivistëve politikë, civilë dhe
të të drejtave të njeriut.

Të gjithë këta, e madje edhe filo-
zofë e studiues të mëdhenj, flasin
për vendimmarrje politike të kon-
trolluara nga korporatat. Për par-
ti, zgjedhje, gara, e kandidatë që
varen nga mbështetja e korporat-
ave. Qytetarët nuk zgjedhin më.
Korporatat ndikojnë partitë. Par-
titë servirin kandidatë të dakordë-
suar me korporatat. Qytetarët zgje-
dhin mes kandidatëve të favorizuar
të korporatave. Në fund, cilido që
të fitojë, gjithsesi ka fituar njëri
prej kandidatëve të korporatave.

Kjo solli edhe lëvizjet e mëdha
të shfryrjes dhe zemëratës popu-
llore, që nisën paradoksalisht me
Berluskonin në vitin 1994 në Itali,
e u sollën e sollën vërdallë me
Tsiprasin në Greqi, Beppe Grillon
përsëri më vonë në Itali, me Po-
demos në Spanjë, e deri tek Lëviz-
ja Donald Trump në SHBA dhe
Macroni në Francë.

Lëvizjet antisistem kanë si bazë
të bukës së tyre propagandistike,
pikërisht rikthimin e demokracisë
tek qytetari, çlirimin e politikës
nga zgjedha e korporatave dhe
bankierëve etj., etj., e bla, bla, bla...

Në fund, e vërteta është se edhe
këto lëvizje, në prapaskenë kanë
përsëri mbështetjen e korporatave
dhe Bankierëve...

Është një truk i madh politik,
për të mbajtur qytetarët ngrohtë,
me ndjesinë se edhe ata mund të
vendosin për politikanët, përfaqë-
suesit dhe politikat e tyre.

Përrallë e madhe, por ja që kësh-
tu shkojnë gjërat.

Çka e mban Perëndimin në këm-
bë dhe demokracinë perëndimore
si ende të pakonkurrueshme janë
3 elementë sipas meje. Së pari, ko-
rporatat dhe multinacionalet janë
kryesisht vepra dhe kryevepra të
gjenialitetit, aftësive, talenteve,
zotësive, imagjinatës dhe kreativi-
tetit njerëzor. Sidomos në kohët e
miliarderëve të teknologjisë si "Mi-
crosoft", "Facebook" etj., etj. Së

dyti, shtresa e mesme është e fortë
dhe qartësisht në gjendje të prod-
hojë realitete politike dhe sociale
krejtësisht të lira. Së treti, në
Perëndim, qytetarët nuk kanë frikë
nga shteti e as nga partitë. Krejt e
kundërta është e vërtetë.

Tani, ç'lidhje kanë të gjitha këto
sa u shkruan më sipër, me zgjedh-
jet e 25 qershorit?

Shumë e thjeshtë.
Ne sipas CIIA kemi 50% të ekon-

omisë në gjendje informale. Sipas
BB, FMN dhe BERZH, informaliteti
është 37%. Kemi 800 VIP-a në
ekonomi. Kemi shumë pak pro-
dhim. Kryesisht përqendrimin e
strukturës ekonomike e kemi në
hidrokarbure, minerare, energji,
telekomunikacion, ndërtim, banka
dhe shumë tregti. Këta janë 800
njerëzit që do të duhej të ishin "im-
itimi" i korporatave, që kontrol-
lojnë politikën dhe partitë në
Perëndim. Por, a kanë këta ngjash-
mëri me korporatat?

A kanë këta ekskluzivitet kon-
trolli mbi politikën dhe partitë në
një vend ku politikanët plaçkitin
e vjedhin haptazi paratë dhe push-
tetet publike?

A mund t'i kontrollojnë këta, 800
VIP-at e ekonomisë sonë, politi-
kanët tanë të korruptuar që mund
të kenë pasuri edhe më të mëdha
se vetë pasanikët anëtarë të klubit
të 800 VIP-ave?

Po të kemi parasysh këtu edhe
përqindjen e lartë të informalitetit
dhe ekonominë kriminale, si ma-
fia, grupet kriminale, trafikantët,
kanabisi, etj., sa shanse kanë 800
VIP-at që të kenë zë të fortë në ka-
pitull, në vendimmarrjen dhe lojën
politike?

Të mos flasim këtu pastaj për
gjeopolitikën...

Ajo që ne e quajmë oligarki nuk
është as më shumë e as më pak,
veçse një ndërthurje dhe zonë për-
puthjeje mes disave prej këtyre
800-save, politikanëve të korruptu-
ar, përfaqësuesve të mafies dhe
krimit, si edhe të operatorëve gjeo-
politikë.

Kjo oligarki nuk njeh as rregul-
la, as ndërgjegje demokratike e as
humanitet.

Andaj, fushata elektorale në
Shqipëri u përqendrua tek timoni
dhe tepsia, sepse kjo oligarki dhe
grupi i strukturuar i kanabisit ish-
in përcaktuesit e rezultatit të kë-
tyre zgjedhjeve.

Këtu nuk kemi sipërmarrje që
burojnë nga imagjinata, kreativite-
ti dhe talentet. Nuk kemi shtresë
të mesme, e kësisoj nuk kemi asn-
jë shans të prodhojmë ndonjë re-
alitet të lirë politik dhe social.
Ndërkohë që qytetari shqiptar je-
ton në frikë e adhurim për partitë.

Për ta përmbyllur, po them se
zgjedhjet e 25 qershorit i ka ven-
dosur oligarkia dhe kanabisi.

Ajo që ne e quajmë oligarki nuk është as më
shumë e as më pak, veçse një ndërthurje dhe

zonë përputhjeje mes disave prej këtyre
800-save, politikanëve të korruptuar,

përfaqësuesve të mafies dhe krimit, si edhe
të operatorëve gjeopolitikë.

Fushata elektorale në Shqipëri u përqendrua tek timoni dhe tepsia,
sepse kjo oligarki dhe grupi i strukturuar i kanabisit ishin përcaktuesit

e rezultatit të këtyre zgjedhjeve. Këtu nuk kemi sipërmarrje që
burojnë nga imagjinata, kreativiteti dhe talentet. Nuk kemi shtresë të

mesme, e kësisoj nuk kemi asnjë shans të prodhojmë ndonjë realitet të
lirë politik dhe social.
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PAGESAT E PËRSHPEJTUARARreth 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 1993-
2016, për të cilat çdo i interesuar mund të marrë informa-
cion mbi fazën ku ndodhet dosja sipas një grafiku të vendo-
sur në fillim të këtij muaji nga Agjencia. Sipas ligjit në fuqi,
për të gjitha dosjet që kanë një vendim për njohje, i intere-
suari 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'.
GRAFIKUGRAFIKUGRAFIKUGRAFIKUGRAFIKU
"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

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 Komu-
niteteve 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 sub-
jektet kërkuese çdo ditë të mërkurë, nga ora 09.00-15.00",
thuhet në urdhër. Ndërsa për qarqet e tjera janë përcak-
tuar 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 shqyr-
tojnë 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.

DOSJET NË ATP

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

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
vitesh, atëherë ai përfiton 40% të vlerës së kompensimit dhe
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.
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10175 1995 Vlore Bido Cuci Myftar Cuci 1996 1464

10176 31.8.1994 ELBASAN SHYQYRI BREGASI ADEM BREGASI 1996 2923 7988

10177 31.8.1994 ELBASAN KAMBER DERMYSHI AMET DERMYSHI 1996 1272 1940

10178 31.8.1994 ELBASAN JASHAR LILA AVNI SULA 1996 1272 120

10179 31.8.1994 ELBASAN ASLLAN MYFTARAJ ASLLAN MYFTARAJ 1996 2413 6472

10180 31.8.1994 ELBASAN HEKE CONIKU BEHAR CONIKU 1996 3461 2390

10181 31.8.1994 ELBASAN JACE KOCI SANIJE KOCI 1996 3546 2654

10182 31.8.1994 ELBASAN SHAIP KOCI FATIME KOCI 1996 3546 910

10183 31.8.1994 ELBASAN BAJRAM SELIMI 1996 1279 130

10184 31.8.1994 ELBASAN MEHMET TAPIA BARDHYL TAPIA 1996 1842 1800

10185 31.8.1994 ELBASAN TAHIR
DEMOLLAR I

LAHE
DEMOLLA RI

1996 1830 3137

10186 31.8.1994 ELBASAN GJYRXHI HOXHA GJYRXHI HOXHA 1996 2247 1136

10187 31.8.1994 ELBASAN MAHMUT CELA MAHMUT CELA 1996 3494 1288

10188 31.8.1994 ELBASAN HANUSHE HOXHA MEDI KOCIA 1996 2247 1563

10189 31.8.1994 ELBASAN METE KOCIA METE KOCIA 1996 2247 900

10190 31.8.1994 ELBASAN ESTREF LILA MELEQ LILA 1996 1272 684

10191 31.8.1994 ELBASAN RUSHAN DERMISHI NURI DEMISHI 1996 1272 995

10192 31.8.1994 ELBASAN HALIME IBRUSHI NEIM IBRUSHI 1996 2626 2985

10193 31.8.1994 ELBASAN BELUL HOXHA PELLUMB HOXHA 1996 2247 460

10194 31.8.1993 ELBASAN SHAHIN DERMISHI SHAHIN DERMISHI 1996 1842 43012

10195 31.8.1994 ELBASAN SHYQO TOCILA SHYQO TOCILA 1996 3624 2660

10196 31.8.1994 ELBASAN TAJAR KOCIA QANI KOCIA 1996 2247 486

10197 31.8.1994 ELBASAN RAHIME IBRA QERIM IBRA 1996 2413 625

10198 31.8.1994 ELBASAN FETA GODOLI RESMI GODOLE 1996 1279 924

10199 31.8.1994 ELBASAN REFAT LILA REFAT LILA 1996 1272 1296

10200 31.8.1994 ELBASAN DARE LILA SULO 1996 1272 1216

10201 31.8.1994 ELBASAN METULLASH MUKA SEFER MUKA 1996 2143 2100

10202 7.2.1996 ELBASAN VEIS FEIMI XHAFERR FEIMI 1996 2347 540

10203 31.8.1994 ELBASAN MUSA LILA XHEVAIR LILA 1996 1272 414

10204 31.8.1994 ELBASAN SAKO MIRAKA ZEQO MIRAKA 1996 3546 1210

10205 1995 Gjirokaster Ilirjan Kokalari Il irjan Kokalari 1996 8542 3840

10206 KORÇË Bari Dikel lari 1996 1298 346

10207 KORCE 1996 8581, 8582 6841

10208 31.8.1994 TIRANE SOTIRAQ KENA SOTIRAQ KENO 1996 8130 255

10209 31.8.1994 TIRANE HAXHI HYKA HAXHI HYKA 1996 8150 26

10210 30.10.1993 TIRANE MAHMUD KURDARI MYSLYM KURDARI 1996 8150 33

10211 30.10.1993 TIRANE RAMAZAN KURDARI MYSLYM KURDARI 1996 8150 33

10212 30.10.1993 TIRANE MAHMUD KURDARI MYSLYM KURDARI 1996 8150 9.4

10213 18.3.1994 TIRANE ALI,  AZIZ
SEJDINI, 

FISHKU

MUHAME T
FISHKU 1996 8360 514

10214 23.3.1994 TIRANE XHAFERR PREZA BAJRAM PREZA 1996 8270 455

10215 12.1.1994 TIRANE BEQIR, RIFAT ÇETA RIFAT ÇETA 1996 8380 300.5

10216 11.3.1994 TIRANE KRISTIANO BREGASI 1996 8210 548

10217 TIRANE ZYBER, HAVA ALIMEMETI ZYBER
ALIMEHM ETI

1996 8150 143

10218 21.6.1994 TIRANE
IBRAHIM, 

HAKI

BLLACA,RO 

ZANIN
IBRAHIM BLLACA 1996 8380 172

10219 7.7.1994 TIRANE JUSUF BEGA FADIL BEGA 1996 8140 12240

10220 19.2.2009 Berat Adem Shehu 1996 8502 2600

10221 2.2.1996 Korce Sofia Papa 1996 3938 420

10222 15.1.1996 Korce
Velishah e  
Nihat  
I i l dh

Arif 1996 3544 560

10223 1995 Vlorë Avdul Ademi Xhevdet Ademi 1996 1722 3,000.00

10224 1994 Vlorë Florina Bale Minella Bala 1996 8641 3,180.00

10225 1994 Vlorë O sman Isufi Novruz Bega 1996 1722

10226 1994 Vlorë Polo Bala 1996 8641 1,000.00

10227 1993 Vlorë Xhemil Rushiti 1996 8642

10228 1994 Vlorë
Bektash 
Avdi  Qesko Q esko Diana Qesko 1996 8642 1,341.00

10229 20.9.1993 Vlorë Kiço Duklaska
trashëgimt 
arët 1996 8642

10230 12.8.1993 Vlorë Mitro Fuli Izmini Fuli 1996 8642

10231 5.11.1993 Vlorë Veip Ibrahimi Veip Ibrahimi 1996 8642 1,046.00

10232 28.3.1994 Vlorë Abdyl Karafil i Abdyl Karafili 1996 1722 1,000.00

10233 20.10.1993 Vlorë Rushit Hyseni Rushit Hyseni 1996 8642 200.00

10234 5.1.1994 Vlorë Gaqe Kërkeshi Gaqe Kërkeshi 1996 8642 200.00

10235 5.1.1994 Vlorë Gaqe Kërkeshi 1996 8642

10236 1.3.1994 Vlorë Gaqo Lepuri 1996 8642 1,100.00

10237 4.2.1994 Vlorë Marko Lepuri
trashëgimt 
arët 1996 8642 600.00

10238 27.10.1993 Vlorë Dhimo Sotiri 1996 8641 350.00

10239 19.1.1994 Vlorë
Jorgji  dhe 
Vasi l Zeri Zeri

trashëgimt 
arët 1996 8641 944.50

10240 1996 Vlore Avdul Ademi 1996 8641

10241 1.10.1993 ELBASAN QEMAL
KARAOSM 

ANI
BULENT TELA 1996 8525 193

10242 1994 ELBASAN MURAT DISHA AQIF DISHA 1996 8525 5098

10243 24.3.1994 ELBASAN VELI BEDHIJA TRASH BEDHIJA 1996 8525 861

10244 26.12.1995 Korce Thoma Lamçe 1996 3162 176

10245 25.3.1994 KO RCE
HYSEN 
ETHEM

KODRASI 1996 2600, 2601 7050

10246 1996 Korçe Lefter Til i 1996 3318 1690

10247 19.8.1994 Korçe Ali Kulla 1996 3903 2917

10248 19.8.1994 Korçe Koli Kolaci 1996 3790 1000

10249 22.8.1994 Korçe Izet Teroll i 1996 3952 7898

10250 24.8.1994 Korçe Enver Sherol li 1996 3952 1400

10251 25.8.1994 Korçe Faik Mullal li 1996 3903 500

10252 26.8.1994 Korçe Mahmud Safet 1996 3903 2367

10253 pa date Lezhe Ndokm Zefi Tef Ndreka 1996 1716 808

10254 14.7.1994 TIRANE KOÇO TUNDO ROMEO TUNDO 1996 8350 78

10255 Vlore Qendro vogli Qendro vogli 1996 3338

10256 30.7.1993 Vlore Manol Çetri Pano Çetri 1996 2518

10257 1993 Vlore Jorgo Mehilli Thimio Mehilli 1996 2518 300.00

10258 28.10.1993 TIRANE NURIJE PETI KADRI HOXHA 1996 8380 22

10259 1996 Gjirokaster Vangjel Thoma Selo 1996 1476 322



E martë 27 Qershor  2017 -  21SPECIALE
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10260 TIRANE HAJRULLA VORPSI
BASHKIM, 

MERSIN
VORPSI, 1996 8270 6277

10261 10.8.1995 TIRANE MAHMUDE VELJA SADIJE RADHOSHI 1996 8370 240

10262 10.11.2008 Berat Vasil laq Longore 1996 8501 41097

10263 31.12.2009 Berat Hatixhe
Sheneprem
t e 1996 8503 684

10264 1994 Fier Ramadan Shabani Ramadan Shabani 1996 2384 294.00

10265 1994 Fier Muharrem Hodaj
Muharre m

Hodaj 1996 1438 2 shtepi

10266 1994 Fier Bilbil Serjani
Muharre m

serjani 1996 1143 1,860.00

10267 1993 Fier
Haredin 

Hamitaj
Haredin Hamitaj 1996 1845 750.00

10268 1995 KORCE ZANI ISMAILI 1996 3637 570

10269 1994 Korçe
Selami 
Halit

Berberi 1996 3528 2400

10270 1994 Korçe Rapo Hoxholl i 1996 1833 1073

10271 1994 Korçe Eshref Rusi 1996 3787 825

10272 1994 Korçe Hasan Curka 1996 1101 5540

10273 15.4.1994 TIRANE SHUKRI BORSHI GEJSU BASHA 1996 8270 636

10274 12.4.1994 TIRANE NDREKO
QIRKOLLAR I

NDREKO QIRKOLLA RI 1996 8270 182

10275 7.9.1993 TIRANE
OSMAN, 

SHAZE
TARAKU NEXHIBE TARAKU 1996 8140 821

10276 13.10.1993 TIRANE RIZA DRINI GENC DRINI 1996 8270 609.16

10277 21.10.1993 TIRANE
MARK, 

PROKOP
HOBDARI ALFRED HOBDARI 1996 8360 260

10278 31.8.1994 TIRANE MEHMET SHTISHI OSMAN SHTISHI 1996 3292 2000

10279 23.2.1994 TIRANE RIZA GRAMSHI MERJEME MADHI 1996 8140 219

10280 TIRANE
ABDULLA, 

GJYLE, HALIL, 
ZAJMI ABDULLA ZAJMI 1996 8360 810

10281 31.8.1994 TIRANE BEQIR KAMBERI BEQIR KAMBERI 1996 8380 67.5

10282 TIRANE
ALI, 

RAMAZAN
TABAKU 1996 8350 461

10283 30.3.1994 TIRANE
ANASTAS, 

SOTIR, 
HOBDARI STEFAN HOBDARI 1996 8360 737

10284 24.12.1993 TIRANE MAKBULE MBORJA 1996 8380 128

10285 25.11.1993 DURRES Mahmud Beshiri 1996 8512 1272

10286 " DURRES
Mahmud  
dhe Ymer Beshiri 1996 8512 3000

10287 10.8.1993 Durres Elmaz Kalavrezi 1996 8517 13000

10288 15.9.1993 Durres Dhimitër Tirana 1996 8512 1231

10289 6.4.1994 Durres Thimi Nisi 1996 8515 10507

10290 13.2.1995 Durres Ahmet Shuaipi 1996 8518 320

10291 5.4.1994 Durres Qamil Sheqerja 1996 8514 228

10292 1.9.1994 Durres
Kisha 
Katol ike 

ë

Kisha 
Katol ike 

ë

1996 8517 9134

10293 17.3.1994 Durres Leonidha Kardhashi 1996 8512 64

10294 5.4.1994 Durres Arqivjadh Koja 1996 8512 72

10295 13.2.1996 Gjirokaster Shefki Mezini Shefki Mezini 1996 8543 3100

10296 1996 1184 140

10297 18.8.1994 Kukes Halim Naboll i Halim Noboll i 1996 2244 200 7832

10298 Lezhe Dila Haci Dila Haci 1996 1666 5434

10299 27.7.1994 TIRANE IZET GJYLSHENI ESHREF GJYLSHENI 1996 8551 84

10300 20.9.1993 TIRANE ADEM BRARI XHEMAL BRARI 1996 8140 2246

10301 29.9.1993 TIRANE XHEMAL BRARI XHEMAL BRARI 1996 8140 1914

10302 5.12.1996 TIRANE XHEMAL BRARI 1996 8130 1914

10303 30.8.1994 TIRANE DEMIR PETJA
DASHAMI R

PETJA 1996 8552 250

10304 31.8.1994 TIRANE EJUP GRYKA SHYQYRI GJOCI 1996 8552 780

10305 1998 Vlorë Perikl i Gjika 1996 2217 2,620.00

10306 1993‐‐1996 Vlore Periklio Gjika Andrea 1996 3846‐2747

10307 Durres Isuf Doraci 1996 3852 5000 28000

10308
26.7.2010, ka
l idhje  me D. 284, 
d

Durres Q azim Meta 1996 3184 24100

10309 31.8.1994 ELBASAN ZERE LATIFI HURMA LATIFI 1996 1585 2010

10310 31.8.1994 ELBASAN MYNIN CELA ARIF CELA 1996 3461 4798

10311 31.8.1994 ELBASAN MUSA MURATI LIVAN MURATI 1996 1585 2834

10312 31.8.1994 ELBASAN ADEM KOLLCAKU MESUT KOLLCAKU 1996 1995 1180

10313 31.8.1994 ELBASAN MURAT LUMSHI MURAT LUMSHI 1996 3530 2191

10314 11.11.1993 ELBASAN PETREF KOCI PETREF KOCI 1996 1842 2340

10315 31.8.1994 ELBASAN AQIF IBRUSHI SHAHET IBRUSHI 1996 2626 1600

10316 31.8.1994 ELBASAN DELIKO DERMYSHI QANI DERMYSHI 1996 1392 600

10317 31.8.1994 ELBASAN FATMIR LATIFI QAZIM LATIFI 1996 1585 696

10318 31.8.1994 ELBASAN SOSE LATIFI SOSE LATIFI 1996 1585 1102

10319 31.8.1994 ELBASAN XHAVAIR KOKOMECI ZADE
KOKOMEC I

1996 1585 1827

10320 31.8.1994 ELBASAN XHEMAL MURATI ZYMBYLE
LATIFI 

(MURATI)
1996 1585 384

10321 31.8.1994 Fier Llazi Papa Vangjel Papa 1996 2288 9,000.00

10322 Fier Sofa Mecall iu Viqe Samargjiu 1996 1091 9,625.00

10323 Fier Sulo Cakrani Pëllumb Veizaj 1996 1351 10,936.00

10324 Fier Hanushe Gega Fatbardha Gega 96 3436 3,300.00

10325 Fier Behixhe Kokona Bektash Kokona 96 3436 3,300.00

10326 Fier Haxhire Rushani 96 3031 10,100.00

10327 1994 Fier Esmet Troka Ymerli Troka 96 1001 3,250.00

10328 1994 Fier Xhelo Cukaj Kaseni Cukaj 96 1773 11,900.00

10329 1994 Fier Sabri Mucaj 96 1773 7,200.00

10330 1994 Fier Neim Xheli li 96 3250 10,200.00

10331 1994 Fier Zoi Sota 96 3031 9,667.00

10332 1994 Fier Iljaz Siqeca Alush Siqeca 1996 2336 11,000.00

10333 1994 Fier Dalip Troka Ramadan Troka 96 2022 10,300.00

10334 Fier Hodo Karamani Irfan Karamani 96 3537 11,140.00

10335 Fier Qamil Hoxha Petref Hoxha 96 1351 4,700.00

10336 Fier Ali Hoxha Ali Hoxha 96 1351 5,200.00

10337 Fier Hali l Troka Bashkim Troka 1996 2022 4,000.00

10338 Fier Muharrem Milova Jemin Milova 1996 3031 1,000.00

10339 9.8.1994 Fier Bari Bare Llazar Bare 96 1557 7,400.00

10340 22.8.1994 Fier Jani Kola Llaq Kola 96 1851 5,000.00

10341 11.7.1995 Fier Sefedin Lamce Myrvete Zyka 96 3196 4,700

10342 1996 KO RCE KO STE LAKRARI 1996 3056 600

10343 1994 Korce Myslym 1996 1059 900

10344 2.11.1955 TIRANE
SADIK, 

RAMADAN
MESITI AHMET MESITI 1996 8140 453

10345 1994 Vlore
Enver dhe 
Myfit Risi lia 1996 8601 8,100.00

10346 1994 Vlore
Avdurrama

n
Zilja

Avdurra 
man Zilja 1996 8601 48.00

10347 1994 Vlore Pali Jorgji Kristina Prifti 1996 8601 700.00

10348 1994 Vlore Nuri Drasa Nuri Drasa 1996 8601 1,500.00

10349 1994 Vlore Medin Bardhi Xhevrie Bardhi 1996 8601 3,200.00

10350 Vlorë Mehmet Zaimi Mehmet Zaimi 1996 8602 300.00

10351 31.8.1994 Vlorë
Spiro dhe 
Aleksandër Babe Alqivadh Babe 1996 8602 800.00

10352 31.8.1994 Vlorë Aqif Sheremeti Avdul Sheremeti 1996 8602 30.00

10353 30.8.1994 Vlorë Eftal ia Leka Dhimitër Leka 1996 8602 1,000.00

10354 25.8.1994 Vlorë Sulo Likaj Tare Likaj 1996 8602 2,820.00

10355 31.8.1994 Vlorë Mete Bajrami 1996 8601 120.00

10356 31.8.1994 Vlorë Mihal Kushi 1996 8601 115.00

10357 16.8.1994 Vlorë Miti Nushi 1996 8602 140.00

10358 28.2.1994 Vlorë Janaq Çika 1996 8601 2,490.00

10359 1994 Vlorë
Ethem 
Alush

Lushaj Perlat Lushaj 1996 8602 1,950.00

10360 10.1.1996 Vlorë Ramadan Spaho Skënder Spaho 1996 8601 5,000.00

10361 pa date DIBER ZELIE KOLA ZELIE KOLA 1996 3694

10362 6.10.1993 DIBER XHAFER GJOKA XHAFER GJOKA 1996 3694 2926

10363 1993 DIBER FITIE DEDA 1996 3694 3020

10364 1994 Gjirokaster Kostandin Kadushi
Magdalen a 
Kadushi (Doni) 1996 2767 425

10365 1994 Gjirokaster Bido Katavo Mexhit Katavo 1996 2781 2596

10366 1996 Gjirokaster Ismet Mene 1996 2392 7500

10367 1995 Gjirokaster Kristo Papu 1996 1476 500

10368 1995 Gjirokaster
Asllan Kaci

(Dabaj) 1996 2609 1097

10369 1994 Gjirokaster Gege Shuli 1996 2133 166

10370 1994 KO RCE LLAZI LAMO 1996 8581, 8582 73

10371 Lezhë Gjin Leka Gjin Leka 1996 1673 80

10372 Lezhe Pashk Trokthi Pashk Trokthi 1996 2364 350

10373 Lezhe
Ibrahim ; 

Ismail
Shaflapi Dilaver Shaflapi 1996 2364 400

10374 Lezhe Pren Gega Pren Gega 1996 1458 9000

10375 Lezhe Ndoc Morana Ndoc Morana 1996 2586 24000

10376 Shkoder
Myftinia 
Shkoder

Myftinia 
Shkoder 1996 2318 2600

10377 26.8.1994 TIRANE DERVISH SINELLA FIQIRI SINELLA 1996 8552 10830

10378 30.8.1994 TIRANE
QAMIL, 

HAJRIJE
SINELLA LUMTURI BALLA 1996 8552 3700

10379 29.3.1996 TIRANE ADEM SINELLA
OSMAN,S 

ERVETE
SINELLA 1996 8551 28.5

10380 17.1.1996 TIRANE MURAT LAME 1996 8551 48

10381 27.12.1994 TIRANE GRIGOR GJIRJA GRIGOR GJIRJA 1996 8551 48

10382 23.3.1994 TIRANE MEHMET DERHEMI BEQIR DERHEMI 1996 1066 11204.5

10383 PA DATE TIRANE
HANIFE, 

QEFSERE, 
FAGU,ETJ ADEM FAGU 1996 8150 170

10384 PA DATE TIRANE
HANIFE, 

QEFSERE, 
FAGU,ETJ ADEM FAGU 1996 8150 46.4

10385 PA DATE TIRANE
HANIFE, 

QEFSERE, 
FAGU,ETJ ADEM FAGU 1996 8150 122

10386 6.8.1993 TIRANE HAMDI PAZARI HAMDI PAZARI 1996 8360 168.8

10387 25.3.1994 TIRANE REXHEP FAGU MYSLIM FAGU 1996 8150 156.25

10388 30.3.1994 TIRANE QERIM
ÇELA (ÇELO)

BUJAR ÇELO 1996 8150 625

10389 14.7.1994 TIRANE
LIME, 

REXHEP, 
KASTRATI REXHEP KASTRATI 1996 8140 180

10390 27.7.1994 TIRANE REXHEP HOXHA REXHEP HOXHA 1996 8380 135

10391 5.12.1995 TIRANE IBRAHIM SHIMA ASLLAN SHIMA 1996 1078 3065

10392 6.8.1995 TIRANE
ABDURRAHM

A N
BEQIRI FATMIRA KONI 1996 8330 512

10393 28.10.1993 TIRANE MYFTAR SPAHIU QAMILE DEMIRAJ 1996 8150 203.6

10394 1994 Vlore Vaso roshi Vaso roshi 1996 3338



E martë 27 Qershor 201722 - SPECIALE

Hithra, mbretëresha e
bimëve popullore që
pastron gjakun. Një
gotë çaj në ditë lëng
hithre, ilaç për vesh-

kat, reumatizmin dhe artritin. Në
mjekësinë popullore hithra njihet
si mbretëresha e bimëve mjekë-
sore, për shkak të efekteve të saj
pozitive në shërimin e disa
sëmundjeve. Përdorimi i kësaj
bime gjatë periudhës së pran-
verës dhe verës ndihmon në
pastrimin e gjakut dhe tek të
sëmurët me anemi. Këshillohet
që gjatë kësaj kohe të konsumo-
het sa më shpesh bima e hithrës
në formë sallate ose dhe e gatuar
në supë ose byrek. Gjithashtu,
mund të pihen 3 gota çaj në ditë
nga kjo bimë. Kjo bimë ndihmon
edhe në problemet që mund të
shfaqen në mëlçi dhe për pro-
dhimin e lëngut në tëmth. Për
këtë qëllim mjekët rekomandojnë
të pihet një gotë në ditë nga çaji i
përgatitur i hithrës. Është mirë
që ai të pihet herët në mëngjes
për të dhënë dhe efektin e duhur.

Hithra, ilaç për veshkat,
reumatizmin dhe artritin

Një ndihmesë të madhe jep hithra
edhe për një funksionim sa më të
mirë të veshkave dhe sëmundjeve
të tjera reumatike dhe artritin. Për
të përgatitur çajin nevojitet një
lugë nga bima e tharë dhe e grimc-
uar. Kjo masë hidhet në një gotë
me ujë të nxehtë dhe lihet në qetë-
si për 15 minuta. Më pas kullohet
dhe pihet 3 herë në ditë nga një
gotë. Një tjetër mënyrë për të
shëruar dhimbjet e reumatizmit
është edhe vendosja e bimës së
freskët në kontakt të drejtpër-
drejtë me lëkurën.

Vendi i dhimbjes rrihet me

bimën e freskët derisa te dallohet
një si pullë gjaku. Një efekt të
menjëhershëm jep kjo bimë edh
në rastet e diarresë. Që ky prob-
lem të kalojë shpejt dhe lehtë,
duhet të pihet çaj hithre.

Marrja e tij duhet të konsidero-
het si një masë e rëndësishme për
qetësimin e gjendjes. Te nënat me
fëmijë të vegjël, përdorimi i
hithrës ndihmon në prodhimin e
qumështit aq i rëndësishëm për
shëndetin e fëmijës.

Në kozmetikë ndihmon kundër
rënies së flokut dhe zbokthit. Per-
sonat që kanë probleme me zbok-

thin u rekomandohet larja e kokës
me lëngun që përftohet nga zierja
e hithrës. Është mirë që larja të
kryhet dy herë në javë dhe të
vazhdojë deri në eliminimin për-
fundimtar të zbokthit. Larja e
kokës me ujin e hithrës këshillo-
het edhe për ata, që kanë prob-
leme me rritjen e ngadaltë të
flokut. Për të pasur flokë të gjatë
e të shëndetshëm rekomandohet
larja e flokut me këtë bimë. Efek-
tet anësore të hithrës janë ende të
panjohura. Por, është e dëmshme
të përdoret te personat, që kanë
akumulime ujore si pasojë e aktiv-

itetit të kufizuar të zemrës dhe
veshkave, pasi është një çaj që
nxit largimin e ujërave nga trupi.

Hithra mund të përdoret në
gatime për të zëvendësuar spina-
qin, mund të përdoret si sallatë
ose të zihet për supë. Hithra
përmban sasi të konsiderueshme
të vitaminës A dhe C, vitaminë
K, amin si histamina, serotoninë
dhe minerale siç është hekuri
shumë i rëndësishëm për orga-
nizmin e njeriut. Pra, për shkak
të vlerave të shumta që ajo përm-
ban dhe efektet e saj janë të men-
jëhershme.

KëshillaKëshilla
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Marple a Agatha Christie.
4. Zanore për zulu.
6. Qyteti i Protagora-s.
11. Inicialet e Lendl ish tenist.
12. Janë tek në kufij.
14. Benigni aktor.
16. Mund të jetë me mbret.
18. Gjysmë ndikim.
20. Një dru aromatik.
21. Teke trari.
23. Janë me numër të tilla ushtarake.
24. Nusja pa çifte.
25. Igli te Lazio.
26. Një pjesë e sipërfaqes.
27. Një fjalë... para kohe
28. Janë mashtrime… me grim.
31. Duken të gjata në pritje.
32. Skuadra merengue.

HORIZONTAL
1. Mund të jetë një arkë.
8. Fillojnë ndeshjen
9. Paul që këndonj Diana.
10. Spagna që këndon ën Itali.
13. Fillojnë lojën.
14. Gjysmë tepsie
17. Mund të jënë ekspres.
18. Qe babai i mjekësisë.
21. Eshtë si ballon.
22. Lind një në kokë.
24. Janë ministri.
25. Pak normalitet.
26. Një pjesë e edukatës.
27. Inicialet e Asimov.
28. Eshtë e vrara në kuftë.
30. Igli te Lazio.
31. Inicialet e Redford.
33. Mbetet në fund.

34. Pak analogji.
35. Eshtë vdekje e autoruizuar.
39. Një numër femrash.
42. Në krye të modernistëve.
43. Kërkojnë talent.
44. Mbetet në fund.
45. U vra me një grushgtn nga Odiseu
47. Bëhet në start.
49. Catherine aktore.
50. Ishte babai i Odiseut

VERTIKAL
1. I famshëm ai i Trojës.
2. Një...FIAT.
3. Mbyllin një hark.
4. Eshtë si sarkazmë.
5. Fillojnë ideologjinë.
6. Ushtrohet me cd false.
7. Në këtë moment.
8. King Cole i muzikës.
11. Janë si cilësi.
12. Fillojnë nazet.
15. Flet për bëmat e kreshnikëve.

16. Janë shërbimet me... korrespondencë.
17. Janë binarët.
18. Nënkuptojnë edhe pranga.
19. Aktet pa kufij.
20. I takojnë fituesit.
21. Quinn aktor.
22. Pak inekzistente.
23. Fillojnë dobët.
24. Rrjeshtohen në kuvertë.
29. Eshtë divorci.
32. Një pije piratësh.
33. Zanore për perime.
36. Një peshk i rëndë.
37. Enti amerikan i hapësirës.
38. Yll anglez.
40. Gripi paa ekstreme.
41. Tiran pa kufij.
46. Në hyrje të oazit.
48. Fillojnë ilustrimet.

Nga Mid’hat Frashëri
- Dhe të gjithë njerëzit jetojnë, jo nga arsyeja

e ndonjë kujdesi ndaj vetes së tyre, por nga
dashuria që të tjerët kanë për ta.

- Nuk është bukuria që zgjat, është dashuria
që na bën ne të dukemi të bukur.

- Pranojeni vendin që ka caktuar për ju i
plotfuqishmi, shoqëria e bashkëkohësve tuaj dhe
lidhja midis ngjarjeve.

(Ralf Valdo Emerson)
- Nëntë të dhjetat e zgjuarsisë qëndron në të qënit

i mençur në kohën e duhur.   (Teodor Ruzvelt)

KËSHILLA NGA MJESHTRI
MAGJIK, DA VINÇI

- Jam impresionuar nga veprimi.
Të dish nuk është e
mjaftueshme; ne duhet të
vëmë në zbatim. Të kesh
vullnet nuk mjafton; ne duhet
të veprojmë.

- Asgjë nuk e forcon autoritetin
më shumë se heshtja.

- Kam vënë re se njerëzit rrallë
përpiqen të arrijnë diçka. Ata
më tepër rehatohen dhe i lënë
gjërat t’u ndodhin. Në fakt, ata
i dolën përpara rastësisë dhe
u ndodhën te gjërat.

33. Eshtë trofe sportiv.
34. Ndahen nga ortakët.
36. Një biçikletë dyshe.
39. Kalohen në gjumë.
42. Kanë dhoma për t'u zënë.
44. Një treshe në skenë.
46. As unë, as ai.
47. Aq duhet t'i bëjnë sytë vigjilentët.
48. Gjysmë armate.

VERTIKAL

1. Një legjendë.
2. Përfundojnë një stil.
3. Shkruhen për filma.
5. Janë malet ruse të tilla
6. Agjenci Botuese Lokale.
7. Një kontestues i viteve shatëtdhjetë.
8. Në krye të drejtuesve.

9. Eshtë racë kombi.
10. Steiger aktor.
13. I vihen kalit.
15. Një britmë në corrida.
16. Një gjellë gratis.
17. Rolet pa zë.
19. Eshtë e hollë dhe therëse.
20. Një brejtës pylli.
22. Janë pamje nga puna.
26. Janë aksione për gol.
27. Janë maskarenj.
28. Tre në tetëdhjetë.
29. Emri i parë i Fassbinder.
30. Fillojnë turnin.
32. Kupa e fituar gjithmonë nga Brazili.
34. Eshtë Organoziata e skuadrave të
Formula 1.
35. Mbyllin punimet.
37. Ndodh në kufij.
38. Një pëlhurë.
40. Pak tradicionale.
41. Një cigan.
43. Fillojnë lehtë.
45. Mbyllin një manastir.

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