
Vijon në faqen 20

PD është qartësisht në pakicë. Ndo-
nëse gjendja opozitare e qytetarëve 

shqiptarë është në shumicë absolute, 
paradoksalisht Edi Rama ka fi tuar i 
vetëm zgjedhjet, ...

PD si një përplasje mes historibërjes 
dhe historikonsumimit!

Nga ARIAN GALDINI
Opinioni

 Ditësi

(Në foto) Zyra (foto ilustruese)
Suplement

 

Në faqen 22

KALENDARI I NDESHJEVE

Eliminatoret e 
basketbollit 

“Botëror 2019” 
mbahen në Tiranë

Në faqet 6-8

“Dance With Me 4”, një transgjinore në konkurrim

Sezoni i ri televiziv, të gjitha largimet Sezoni i ri televiziv, të gjitha largimet 
dhe rikthimet e moderatorëvedhe rikthimet e moderatorëve

Françeska Jaçe: 
Jam natyrë e 
rezervuar, ja 

çfarë më kënaq

Edhe pse mendon se nuk është mjaftueshëm e fam-
shme, mund të themi që Françeska është ndër per-
sonazhet më të dashura për publikun. Vajza që u bë e 
njohur nga “Big Brother” ka ditur ...

 

Gjyqi i Kolaverit, 
kosovari: Si më 

plagosën me snajper 
në burgun e Vaqarrit

DESHMIA

Në faqen 5

FJALIMI I NISHANIT

Përgatitjet për
presidentin e ri,
Vali Leskaj në 

krah të Ilir Metës 

Nga ENIDA HIMAJ

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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Në faqen 4

PLANI VEPRIMIT

Policë francezë do 
ruajnë kufijtë 

shqiptarë për të 
ndaluar azilantët

 

Bardh Spahia: 
Sulmet drejtojani 

kundërshtarit 
politik, jo Bashës

Në faqen 2

INTERVISTA

LISTA ME TE GJITHA INSTITUCIONET SHTETERORE QE DO REKRUTOJNE STUDENTE 

PUNE NE ADMINISTRATE,
JA 1343 VENDET E LIRA

Një grua për 
presidentin!

Shqipëria është shteti që ka numrin 
më të madh të juristëve në raport 

me popullsinë e diplomuar, por për 
fat të keq po vërtetohet që ajo diplomë 
shërben më ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga BRIZIDA GJIKONDIi

Në faqen 10

Procedurat, dokumentet dhe afatet që duhet të plotësoni për t’u 
përfshirë në shtet. DAP shpjegon avantazhet për kandidatët e rinj

Kapet autori i plagosjes dhe bashkëpunëtori, pista kryesore, plagosja në 2010-ën

Atentati, aktori Mishel Prela gënjeu 2 herë policinë 

Në faqen 9

Dy identitetet, 3 vite më parë dhunoi e i çau fytyrën njerkut
Nga XHENSILA KODRA e falsifi kuar. Menjëherë pas 

ngjarjes, Prela u dërgua në 
spital për të marrë ndihmën e 
nevojshme. Mësohet se teksa 
uniformat blu po e pyesnin 
për identitetin, ai u ka thënë 
se emri i tij ishte Mishel Ma-
noku, 21 vjeç. Ky mbiemër 
rezulton të jetë i njerkut ...

Mishel Prela, i cili u pla-
gos me ar më zjarri 

mbrëmjen e së enjtes ka lua-
jtur pingpong me Policisë e 
Tiranës. Gjatë marrjes në py-
etje, ai ka dhënë gjeneralitete 
të ndryshme, ndërsa iu kap 
me vete edhe kartë identiteti 

3FAQE 

SPECIALE
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ZGJEDHJET
OPOZITA

Bardh Spahia është rri
tur në një ambient
familjar dhe shoqëror

të bazuar kryesisht në pa-
rime e ide, të cilat në thelb
kishin lirinë e individit dhe
shtetin e së drejtës. Ai thotë
për "Gazeta shqiptare" se
formimin e tij rolin më të
madh e ka luajtur babai, nga
i cili mbart trashëgiminë poli-
tike... "Unë vij nga një famil-
je, e cila përpos pasojave, as-
njëherë nuk zgjodhi kon-
formizmin, por zgjodhi të
udhëhiqej nga përgjegjësia
dhe detyrimi qytetar e intele-
ktual ndaj shoqërisë ku je-
tojmë si dhe brezave që do
vijnë", shprehet z.Spahia.
Ndaj deputeti i ri i PD-së men-
don se është i domosdoshëm
bashkimi dhe kontributi i
gjithsecilit për t'u përballur,
siç shprehet ai "me aleancën
tashmë 4-vjeçare të krimit,
me pushtetin si rreziku më i
madh që i kanoset demokra-
cisë, qytetarëve dhe shtetit
shqiptar". Në këtë rast, ai
mendon se sulmet duhet t'i
drejtohen kundërshtarit
politik dhe jo Lulzim Bashës.
Lidhur me mospërfshirjen e
Jozefina Topallit në listën e
25 qershorit, Bardh Spahia
shprehet: "Shkodrës kurrë
nuk i kanë munguar figura
dhe intelektualë të denjë për
të përfaqësuar Shkodrën dhe
të gjithë Shqipërinë, pikër-
isht në mbrojtje të atyre pa-
rimeve që përmenda pak më
lart dhe që më së miri sim-
bolizojnë qytetin tim".

Z.Spahia, jeni fitues iZ.Spahia, jeni fitues iZ.Spahia, jeni fitues iZ.Spahia, jeni fitues iZ.Spahia, jeni fitues i
listës së PD-së më 25 qer-listës së PD-së më 25 qer-listës së PD-së më 25 qer-listës së PD-së më 25 qer-listës së PD-së më 25 qer-
shorshorshorshorshor, por çf, por çf, por çf, por çf, por çfarë do të thotëarë do të thotëarë do të thotëarë do të thotëarë do të thotë
për ju të jesh deputet?për ju të jesh deputet?për ju të jesh deputet?për ju të jesh deputet?për ju të jesh deputet?

Një pyetje në dukje kaq e
thjeshtë, por që në fakt ia
kam bërë vetes shumë kohë
më parë, mbart në vetvete
shumë meditim, reflektim e
shumë filozofi. Është e vësh-
tirë të përmbledhësh në një
paragraf, kuptimin që kjo
detyrë ka për mua, por me
një përkufizim të shkurtër
do të them që përmbledh
përgjegjësinë për t'i dhënë zë
komunitetit tim. Është
detyrim moral dhe ligjor për

të dëgjuar e për të marrë në
konsideratë nevojat, kri-
tikat, vështirësitë dhe kërke-
sat e shqiptarëve. Me
përkushtimin më të madh,
kam mundësinë të punoj fort
drejt një Shqipërie më të
mirë, duke ndërtuar një bazë
ligjore të shëndoshë për të
shënjuar rrugën drejt pro-
gresit, për të dalë më në fund
nga pesimizmi dhe regresi
aktual.

Ju vini nga një familjeJu vini nga një familjeJu vini nga një familjeJu vini nga një familjeJu vini nga një familje
me trashëgimi politike, porme trashëgimi politike, porme trashëgimi politike, porme trashëgimi politike, porme trashëgimi politike, por
cila është këshilla politikecila është këshilla politikecila është këshilla politikecila është këshilla politikecila është këshilla politike
që ju dha babai juaj, i ciliqë ju dha babai juaj, i ciliqë ju dha babai juaj, i ciliqë ju dha babai juaj, i ciliqë ju dha babai juaj, i cili
ishte për vite me radhë kon-ishte për vite me radhë kon-ishte për vite me radhë kon-ishte për vite me radhë kon-ishte për vite me radhë kon-
tribuues në PD?tribuues në PD?tribuues në PD?tribuues në PD?tribuues në PD?

Unë do të thosha që vij
nga një familje, e cila përpos
pasojave, asnjëherë nuk zg-
jodhi konformizmin, por zg-

jodhi të udhëhiqej nga
përgjegjësia dhe detyrimi
qytetar e intelektual ndaj
shoqërisë ku jetojmë si dhe
brezave që do vijnë. Gjatë
gjithë jetës sime jam rritur
në një ambient familjar dhe
shoqëror të bazuar krye-
sisht në parime e ide, të cilat
në thelb kishin lirinë e indi-
vidit dhe shtetin e së drejtës.
Sigurisht që në formimin tim
rolin më të madh e ka luaj-

tur babai im, figura dhe
shembulli i tij. Koncepti dhe
bindja e thellë për politika-
nin në shërbim të interesit të
njerëzve që përfaqëson, duke
u bazuar fort në forcën e kar-
akterit, ndershmërinë, kura-
jën qytetare dhe intelektu-
ale, urtësinë e mençurinë,
kanë qenë, janë dhe do të jenë
për mua - edhe tani, shumë
vite mbasi ai nuk jeton më -
frymëzimi dhe fari orientues
në politikë dhe jo vetëm.

Grupit të ri parlamentarGrupit të ri parlamentarGrupit të ri parlamentarGrupit të ri parlamentarGrupit të ri parlamentar
të PD-së i mungojnë disatë PD-së i mungojnë disatë PD-së i mungojnë disatë PD-së i mungojnë disatë PD-së i mungojnë disa
nga figurat qendrore të par-nga figurat qendrore të par-nga figurat qendrore të par-nga figurat qendrore të par-nga figurat qendrore të par-
tisë, por të rinjtë e mandat-tisë, por të rinjtë e mandat-tisë, por të rinjtë e mandat-tisë, por të rinjtë e mandat-tisë, por të rinjtë e mandat-
uar do përpiqen të ecin nëuar do përpiqen të ecin nëuar do përpiqen të ecin nëuar do përpiqen të ecin nëuar do përpiqen të ecin në
gjurgjurgjurgjurgjurmët e të "vjetërvmët e të "vjetërvmët e të "vjetërvmët e të "vjetërvmët e të "vjetërve" ae" ae" ae" ae" apopopopopo
duan të sjellin një figurëduan të sjellin një figurëduan të sjellin një figurëduan të sjellin një figurëduan të sjellin një figurë
ndryshe në Kndryshe në Kndryshe në Kndryshe në Kndryshe në Kuvuvuvuvuvendin eendin eendin eendin eendin e
ardhshëm?ardhshëm?ardhshëm?ardhshëm?ardhshëm?

Unë mendoj që më e rëndë-
sishme është që grupi par-
lamentar të pasqyrojë atë
çfarë përfaqëson Partia
Demokratike. Partia
Demokratike lindi si parti e
aspiratave të shumicës së
qytetarëve me vokacion
perëndimor për liri, shtet të
së drejtës, prosperitet
ekonomik dhe një të ardhme
më të mirë. Aspirata, të cilat
sot po nëpërkëmben si asn-

jëherë më parë nga neoko-
munistët, të cilët erdhën në
pushtet dhe vazhdojnë të
bashkëqeverisin me krimin,
drogën dhe korrupsionin. Në
këtë situatë, grupit par-

lamentar të PD-së do t'i du-
het të zhvillojë një betejë të
fortë parlamentare pa kom-
promis, duke u nisur pikër-
isht nga parimet që udhëhe-
qin filozofinë dhe forcën tonë
politike. Pikërisht për këtë
arsye mendoj që është i do-
mosdoshëm bashkimi dhe
kontributi i gjithsecilit për
t'u përballur me aleancën
tashmë 4-vjecare të krimit
me pushtetin, si rreziku më i
madh që i kanoset demokra-
cisë, qytetarëve dhe shtetit
shqiptar.

Sipas jush, pse një hum-Sipas jush, pse një hum-Sipas jush, pse një hum-Sipas jush, pse një hum-Sipas jush, pse një hum-
bje kaq e thellë për PD-në?bje kaq e thellë për PD-në?bje kaq e thellë për PD-në?bje kaq e thellë për PD-në?bje kaq e thellë për PD-në?

Një gjë është e sigurt, re-
zultati i zgjedhjeve të 25 qer-
shorit nuk është pasqyrimi
real i vullnetit të votuesve
shqiptarë. Ky rezultat vjen si
pasojë e blerjes masive të
votës së qytetarëve sh-
qiptarë me milionat e eurove
të përfituara nga trafiqet e
ndryshme, kryesisht ai i
drogës, krerët e të cilëve janë
pikërisht qeveritarët, me në

krye kryeministrin Rama.
Riaktivizimi dhe përdorimi i
bandave kriminale në të
gjithë vendin për të influenc-
uar rezultatin nëpërmjet
kërcënimit dhe terrorit ësh-
të një tjetër arsye e de-
formimit të rezultatit të kë-
tyre zgjedhjeve. Por, nuk
mund të lemë pa përmendur
edhe përfshirjen e të gjitha
strukturave të shtetit, të
cilat me urdhër politik dhe
nën presionin e eprorëve të
tyre partiakë ndikuan në
këtë deformim.

Si e konsideroni rezulta-Si e konsideroni rezulta-Si e konsideroni rezulta-Si e konsideroni rezulta-Si e konsideroni rezulta-
tin në qarkun e Shkodrës?tin në qarkun e Shkodrës?tin në qarkun e Shkodrës?tin në qarkun e Shkodrës?tin në qarkun e Shkodrës?

Siç e thashë edhe më lartë,

edhe në Shkodër ashtu si në
të gjithë Shqipërinë, rezul-
tati i këtyre zgjedhjeve është
deformuar nga blerja masive
e votës si dhe nga shantazhi-
mi dhe kërcënimi i votuesve
nga kundërshtarët tanë poli-
tikë. Unë gjithsesi gjej rastin
të falënderoj të gjithë votues-
it e Partisë Demokratike,
strukturat e PD-së, këdo që
kontribuoi gjatë fushatës
dhe në veçanti komisionerët,
numëruesit dhe vëzhguesit
për qëndresën dhe rezis-
tencën ndaj një presioni të
jashtëzakonshëm, që arriti
kulmin ditën e zgjedhjeve.
Kam bindjen e thellë që
mbrojtja me çdo kusht dhe
mostjetërsimi i vullnetit të
shprehur me votë është shër-
bimi më i mirë që mund t'i
bëhet vendit dhe demokra-
cisë.

A ndikoi negativisht nëA ndikoi negativisht nëA ndikoi negativisht nëA ndikoi negativisht nëA ndikoi negativisht në
rrrrreeeeezultazultazultazultazultat mospërfshirt mospërfshirt mospërfshirt mospërfshirt mospërfshirja e Tja e Tja e Tja e Tja e To-o-o-o-o-
pallit në listën e Shkodrës?pallit në listën e Shkodrës?pallit në listën e Shkodrës?pallit në listën e Shkodrës?pallit në listën e Shkodrës?

Raporti i bashkëqyteta-
rëve të mi shkodranë me

Partinë Demokratike shkon
përtej emrave të përveçëm.
Ky raport i ka rrënjët tek his-
toria e këtij qyteti, tek shpir-
ti i tyre i lirë dhe antikon-
formist, tek besimi i palëkun-
dur që ata kanë në komb,
familje, Zot, pronë - parime
këto që qëndrojnë në theme-
lin e filozofisë së djathtë dhe
të Partisë Demokratike. Në
këtë kontekst, unë mendoj se
Shkodrës kurrë nuk i kanë
munguar figurat dhe intele-
ktualë të denjë për të përfaqë-
suar Shkodrën dhe të gjithë
Shqipërinë, pikërisht në
mbrojtje të atyre parimeve që
përmenda pak më lart dhe që
më së miri simbolizojnë qy-
tetin tim.

A u ftua TA u ftua TA u ftua TA u ftua TA u ftua Topalli që tëopalli që tëopalli që tëopalli që tëopalli që të
bënte fushatë në Shkodër?bënte fushatë në Shkodër?bënte fushatë në Shkodër?bënte fushatë në Shkodër?bënte fushatë në Shkodër?

Unë nuk mendoj që
demokratët kanë nevojë për
ftesa për të marrë pjesë në
fushatë, por e konsideroj një
detyrim moral, intelektual
dhe qytetar angazhimin e
gjithsecilit në betejën me të
keqen, që po shkatërron
demokracinë shqiptare
nëpërmjet lidhjes së krimit
me shtetin. Unë, ashtu si qin-
dra mijëra qytetarë
demokratë të tjerë në Sh-
kodër dhe në të gjithë Sh-
qipërinë kam marrë pjesë në
të gjitha fushatat elektorale
të Partisë Demokratike, i bin-
dur që askush nuk mund të
më ftojë dhe as të më ndalojë
në mbrojtjen e parimeve, vler-
ave të demokracisë dhe inter-
esit të vendit tim.

Si i konsideroni sulmet
ndaj kryetarit Basha?

Mendoj që në Partinë
Demokratike të gjithë janë të
lirë që të shprehin mendimin
e vet, por e rëndësishme ësh-
të që sulmet duhet të drejto-
hen ndaj kundërshtarit tonë
politik, mënyrës se si ato de-
formuan vullnetin e qyteta-
rëve nëpërmjet blerjes ma-
sive të votës me të ardhurat
nga droga si dhe përdorimit
të bandave e krimit të orga-
nizuar.

Deputeti i ri i PD-së: Përpos pasojave, familja ime asnjëherë nuk zgjodhi konformizmin

Spahia: Sulmet t'i drejtohen
kundërshtarit politik, jo Bashës
"Përjashtimi i Topallit, Shkodrës s'i mungojnë intelektualët"

Valentina Madani

TRASHËGIMIA
"Unë do të
thosha që vij nga
një familje, e cila
përpos pasojave,
asnjëherë nuk
zgjodhi
konformizmin,
por zgjodhi të
udhëhiqej nga
përgjegjësia dhe
detyrimi qytetar e
intelektual ndaj
shoqërisë ku
jetojmë si dhe
brezave që do
vijnë", shprehet
z.Spahia.

Për Topallin
"Unë nuk mendoj që demokratët kanë nevojë për ftesa
për të marrë pjesë në fushatë, por e konsideroj një
detyrim moral, intelektual dhe qytetar angazhimin e
gjithsecilit në betejën me të keqen, që po shkatërron
demokracinë shqiptare nëpërmjet lidhjes së krimit me
shtetin", deklaroi z.Spahia.

Sulmet
"Në PD të gjithë janë të lirë që të shprehin mendimin e
vet, por e rëndësishme është që sulmet duhet të
drejtohen ndaj kundërshtarit tonë politik, mënyrës se si
ato deformuan vullnetin e qytetarëve nëpërmjet blerjes
masive të votës me të ardhurat nga droga si dhe
përdorimit të bandave e krimit të organizuar", theksoi
deputeti i PD-së.

Kreu i Pd-së, Lulzim Basha

Deputeti i ri i PD-së, Bardh Spahia
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Rreth 104 mijë anëtarë
të Partisë Demokra
tike do t'u drejtohen

sot kutive të votimit për të
zgjedhur kryetarin e ri të
kësaj force politike. Anë-
tarët e komisioneve të
votimit gjatë gjithë ditës së
djeshme janë paraqitur në
selinë blu për të tërhequr
bazën materiale. Në bazë të
një udhëzimi të dalë nga ko-
misioni i administrimit të
zgjedhjeve, ç'do anëtar i Par-
tisë Demokratike do të
mund të votojë edhe pse nuk
e ka emrin në listë. Fleta e
votimit tashmë është print-
uar dhe ka dy emra, i pari
është renditur Basha dhe
pas tij Selami. Votuesit do të
duhet të shënojnë shenjat
"plus" apo "x" përbri emrit
që dëshirojnë të shohin në
krye të partisë më të madhe
opozitare. Fleta e votimit
është e thjeshtë, me dy kan-
didatë, Lulzim Basha dhe
Eduart Selami, renditja e të
cilëve, siç tregon kryetari i
komisionit zgjedhor, Jemin
Gjana, nuk është bërë sipas
rendit alfabetik të emrit apo
mbiemrit. "Po duke qenë se
njëra nga këto nxirrte
njërin; njëra tjetrin të parë,
nuk e bëmë me rend alfabe-
tik, hodhëm short në komi-
sion. Shorti ka përcaktuar
renditjen", shprehet z.Gjana.
Degët e Partisë Demokratike
në të gjithë Shqipërinë do të
jenë të hapura që prej orës 8
të mëngjesit dhe deri në orën
19.00 demokratët do të kenë
mundësi të zgjedhin kryetar-
in e tyre për 4 vitet e ardhs-
hme. Në listat e anëtarësisë
së Partisë Demokratike
gjenden rreth 103 mijë perso-
na, prej të cilëve janë hequr
rreth 500, që kanë kaluar me
parti të tjera dhe janë shtu-
ar rreth 1500 me kartë të
vjetër anëtarësie të pari-
freskuar në kohën e dixhi-
talizimit dy vjet më parë. Si-
pas Gjanës, vendimi i marrë
me konsensus rrëzon
akuzat e kritikëve brenda
partisë. "Po nëse Besnik
Mustafaj, apo Patozi, apo
Topalli, apo dikush tjetër
dalin dhe thonë se po regjis-
trohen masivisht njerëz të
Bashës apo dikujt tjetër
bëjnë një gabim të pa-
falshëm. Me Bashën le të
sillen si të duan, po me këtë
komision që unë drejtoj
bëjnë gabim që luajnë. Bëjnë
një lojë mediatike të turp-

Zgjedhjet në PD, zbulohet fleta e votimit për kreun e ri të partisë

Gara, sot demokratët zgjedhin
kryetarin, votime në 73 qendra
Të drejtë vote, edhe anëtarët që nuk janë në listë

shme, të padrejtë. Ju garan-
toj që askush nuk ka hyrë
në lista si anëtar i ri pas datës
28 qershor", shprehet z. Gja-
na. Për shtesat në lista do të
mbahet një regjistër i
veçantë, që të eliminohet
mundësia e votimit dy herë,
por Jemin Gjana u tregua i
ashpër me kritikët e proces-

JEMIN GJANA
"Nëse individë të
veçantë do të
paraqiten me një
tesër partie pranë
qendrave të votimit,
ne do të kemi një
regjistër të posaçëm,
ku do të fusim emrin
dhe mbiemrin e tij,
kartën e tij të
identifikimit me
numrin personal dhe
do të lejohet të
votojë", tha z.Gjana.

QENDRAT E VOTIMIT PËR DEMOKRATËT NË MBARË VENDIN:

it, kur foli për qëllimin e
akuzave të tyre. "Cilido ka të
drejtën të shohë, të kontrol-
lojë gjithë dokumentacionin,
por akuza të kësaj natyre
janë akuza përtej politikës,
janë akuza për të prishur për-
fundimisht atë që në PD ësh-
të ndërtuar për vite, jo sot,
por që në '91 e sot", u shpreh

z. Gjana. Përveç sjelljes së
kritikëve të Bashës të sh-
tunën, që kanë deklaruar se
do të bëjnë gjithçka për të
ndaluar pengmarrjen e PD-
së, interesante do të jetë edhe
numri i pjesëmarrësve në
votim. Katër vjet më parë në
zgjedhje morën pjesë rreth 41
mijë demokratë.

JOZEFINA TOPALLI
"Mbështes çdo përpjekje e çdo nismë të çdo
demokrati, që ka synim ndërgjegjësimin e opinionit
për krizën ekzistenciale, në të cilën ndodhet PD
për shkak të humbjes katastrofale. Basha ka marrë
peng PD, ka vjedhur garën, ka dhunuar statusin
dhe ka hyrë në një farsë që vetëm me fjalën
demokratike nuk ka lidhje. Basha ka tradhtuar PD
e parimet e saj", tha Topalli për "BW".





Zgjedhjet, aksioni i fundit i grupimit anti-Basha

Mustafaj: Nuk votoj! Bode:
Humbëm rëndë prej Bashës

Valentina Madani

BAMIR TOPI
Kreu i FRD-së Bamir Topi shprehet se me përjashtim të Besnik
Mustafajt, që mendimet e tij i ka bërë publike që herët, të tjerët
kanë doza hipokrizie, sepse nga njëra anë janë kundër kryetarit

Basha dhe nga ana tjetër nuk duan ta prishin me Berishën.

DEGA VENDI I VOTIMIT
Shkodër (Selia e Degës)
Vau Dejës (Lokali "Armando", Stajkë,

Nj.A Bushat)
Malësi e Madhe (Selia e Degës)
Pukë (Selia e Degës)
Lezhë (Pallati i Kulturës)
Kurbin (Pallati Kulturës Laç)
Mirditë (Pallati Kulturës)
Kukës Pallati Kulturës "Hasan Prishtina")
Has (Selia e Degës)
Tropojë (Muzeu Historik)
Dibër (Pallati Kulturës)
Mat (Selia e Degës)
Bulqizë (Selia e PD Bulqizë)
Durrës (Pallati i Kulturës)
Shijak Pallati i Kulturës)
Krujë (Selia e Degës)
Fushë Krujë (Selia e Degës)
Tirana 1 (Selia e Degës)
Tirana 2 Selia Qendrore e PDSH-së)
Tirana 3 (Selia e Degës)
Tirana 4 (Selia e Degës)
Tirana 5 (Zyra elektorale, pallati Fratari,

rr. Ismail Qemali)
Tirana 6 (Selia e Degës)
Tirana 7 (Selia e Degës)
Tirana 8 (Selia e Degës)
Tirana 9 (Selia e Degës)
Tirana 10 (Selia e Degës)
Tirana 11 (Selia e Degës)
Tirana 12 (Selia e Degës)
Tirana 13 (Selia e Degës)
Tirana 14 (Ambient privat në Tufinë
Vorë (Ish-Zyra Elektorale,

Rr. Rinia Qendër Vorë
Kamëz (Pallati i Kulturës)
Paskuqan (Selia e Degës)
Kavajë (Qendra Kulturore "Aleksandër Moisiu")

Rrogozhinë (Kinemaja)
Elbasan (Teatri "Skampa")
Belsh (Ambient privat 'Bardhul Tafani')
Cërrik (Ish-Zyra Elektorale, lokali i Sami Shtyllës
Librazhd (Selia e Degës)
Përrenjas (Selia e Degës)
Gramsh (Selia e Degës)
Peqin (Selia e Degës)
Korçë (Selia e Degës)
Maliq (Selia e Degës)
Pogradec (Pallati i Kulturës)
Devoll (Qendra Kulturore e Fëmijëve Bilisht)
Kolonjë (Selia e Degës)
Berat (Selia e Degës)
Ura (Vajgurore Selia e Degës)
Kuçovë (Selia e Degës)
Poliçan (Zyra elektorale, bulevardi kryesor)
Skrapar (Selia e Degës)
Fier (Holli i Kinoteatrit Fier)
Roskovec (Selia e Degës)
Patos (Pallati i Kulturës)
Lushnje (Zyra e PD)
Mallakastër (Pallati Kulturës, Ballsh)
Vlorë (Pallati Labëria)
Selenicë (Fshati Peshkpi, ambient privat,

Daver Kuçi)
Himarë (Pranë shkollës 9-vjeçare Himarë)
Delvinë (Hasan Alizoti)
Sarandë (Selia e Degës)
Gjirokastër (Kinoteatri "Zihni Sako")
Përmet (Qendra Multikulturore Shtëpia e Kulturës)
Këlcyrë (Lokal Elton Ademi)
Memaliaj (Selia e Degës)
Tepelenë (Selia e Degës)
Këshilli Kombëtar (Selia Qendrore e PDSH-së)
Kryesia e PDSH (Selia Qendrore e PDSH-së)
Deputetët ekzistues (Selia Qendrore e PDSH-së)
Deputetët e rinj (Selia Qendrore e PDSH-së)

Kritikët e Lulzim Bashës u mblodhën mbrëmë në për
pjekjen e fundit për anulimin e zgjedhjeve për kreun e

PD-së. Grupimi anti-Basha, i kryesuar nga Patozi, Mustafaj,
Bregu, Bode, Ruli e Imami (mungoi Topalli) u mblodh në
Akademinë e Arteve në Tiranë, duke refuzuar votimin e
sotëm për kreun e PD-së. Besnik Mustafaj deklaroi se do të
bojkotojë zgjedhjet, duke akuzuar Bashën se hoqi të drejtën
e garës në PD. "Nuk mund të bëheshim pjesë e një gare farsë,
prandaj unë nesër (sot) nuk shkoj të votoj. Basha me mar-
rëveshjen me Ramën dhe fushatën që pasoi, që u përmbyll
ashtu si u përmbyll më 25 qershor, nuk shkatërroi vetëm
PD, por shkatërroi krejt të djathtën shqiptare", tha
z.Mustafaj. Ish-ministri i Financave, Ritvan Bode deklaroi
se humbja më e thellë e PD-së nuk erdhi vetëm nga pushteti,
por edhe nga ndrydhja e opozitës. "Humbëm rëndë atëherë
dhe morëm përgjegjësitë, por thellimi i humbjes përbënte
alarm që kërkon reflektim. Humbja na bëri t'i kërkojmë
kryetarit aktual që të hapte debat. Duhet të jepte llogari për
largimin e atyre që dhanë kontribut", tha z.Bode. Ai ironiz-
oi anëtarët e PD që do të votojnë sot, ndërsa theksoi se në 25
qershor opozita nuk siguronte dot as 13 mijë komisionerë.
Kurse Majlinda Bregu e cilësoi Bashën thjesht një të paaftë.
"Nuk e zgjodha për kryetar partie dhe nuk jam penduar. Për
akuzat ndaj meje, koha më dha të drejtë", tha Bregu. Por,
takimi i mbrëmshëm u shoqërua me një incident. Njëri prej
demokratëve të pranishëm u ngrit teksa në podium fliste
Mustafaj dhe i revoltuar tha: "Nuk kam ardhur të dëgjoj
retorikat pse humbëm, se keni qenë aty në PD, nuk keni
folur asnjë llaf, nuk keni kërkuar, meqë qenka kështu, mir-
upafshim", dhe u largua nga salla.

Faksimile e fletës së votimit për kreun e PD-së
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"U ke dhënë 150 ha tokë njerëzve të Balilit"

Braçe sulmon ministrin e
LSI, Panariti: Flet si ufo

Vijojnë përplasjet PS-LSI,
kësaj here në fokus ësh-

të bujqësia. Kreu i Komision-
it të Ekonomisë, Erjon Braçe
deklaroi se bujqësia është në
emergjencë, pasi fermerët
shqiptarë u mbytën me
çmime nën kosto, duke shig-
jetuar kështu ministrin e
LSI-së, Edmond Panariti që
drejton Ministrinë e Bujqë-
sisë. Ky i fundit replikoi ash-
për me Braçen dhe bën
përgjegjëse për situatën e
krijuar qeverinë e drejtuar
nga Rama. Panariti thotë se
në Shqipëri fermerët financo-

hen 5 herë më pak se në Kos-
ovë dhe për këtë s'ka faj min-
istria. Për të ndryshuar këtë
situatë Panariti e sfidon duke
e ironizuar me fjalët: "A e bën
dot?… Tani tepsinë dhe timo-
nin i ke vete". "Nëse vërtet
ndjen dhimbje për fermerët,
shpall taksa dhe tatime zero
për bujqësinë… Moratorium
fiskal të plotë sikundër pro-
pozuam ne. Jepi fermerit, të
paktën pesë herë më shumë
para, aq sa merr vëllai i tij në
Kosovë që të ngrihet me këm-
bë e të mos shesë nën kosto.
A e bën dot? Tani tepsinë dhe

timonin i ke vetë", shprehet
z.Panariti. Por Braçe akuzoi
më pas Panaritin e LSI se po
bën opozitë duke qenë akoma
ministër. "Mos u gërduf", sh-
kruan Braçe. Kësaj here
Braçe ka ashpërsuar gjuhën
ndërsa i drejtohet personal-
isht ministrit me anë të një
statusi në faqen e tij të "Face-
book", duke e akuzuar se i
kishte dhënë 150 hektarë tokë
njerëzve të Klement Balilit, i
cilësuar nga mediat greke si
'Eskobari i Ballkanit'.

Caka: Jo rilindasit i futni në 'listën e zezë'

Felaj: Gënjeshtrat tuaja
skaduan më 25 qershor

Një tjetër përplasje vjen
në radhë të PS-së dhe

LSI-së. Këtë herë në një de-
bat në distancë janë përf-
shirë dy politikane, Silva
Caka e LSI-së dhe Ermone-
la Felaj e PS. Debati nisi pasi
Caka i kishte tërhiqte vë-
mendje ish-ministrit Blend
Klosi për Bashkinë e
Kuçovës dhe vëmendjen që i
kushtohet për investime
këtij qyteti. Caka hedh
akuzat se kjo bashki që drej-
tohen nga PS, zbaton pa-
rimin "merr nga një xhep e
fut në tjetrin". Kaq ka mjaf-
tuar që të reagojë Ermone-

la Felaj, e cila siguroi votat
për mandatin e saj të de-
putetes në qarkun e Beratit.
Me anë të një statusi në
faqen e saj të "Facebook"
Felaj thekson se rezultat i
zgjedhjeve të 25 qershorit
ishte mësimi më i mirë se pse
shqiptarët votuan PS-në.
Nga ana tjetër Felaj me iro-
ni i përgjigjet Cakës se edhe
"gënjeshtra ka një datë ska-
dence dhe në këtë rast 25
qershori ishte data e skan-
dencës së plot gënjeshtrave
të tilla të ngjashme". "Llog-
aria del e tillë që tregon që
asnjë nga ju si deputete apo

aspirantë si të tillë, as ia ka
pasur dhe as ia ka idenë
Kuçovës dhe pritshmërive të
banorëve të saj! Rezultati i
zgjedhjeve të 25 qershorit
duhet të ishte një mësim i
qartë për të gjithë përse sh-
qiptaret zgjodhën të votojnë
Partine Socialiste; e njëjta
gjë dhe për Kuçovën dhe
qytetarët e saj! Gënjeshtra
ka një datë skadence dhe në
këtë rast 25 qershori ishte
data e skandencës së plot
gënjeshtrave të tilla të ngjas-
hme!", shprehet zj.Felaj.

Policë francezë do të ru
ajnë kufijtë shqiptarë.
Kjo gjë do të behet për

të ndaluar azilantët drejt
Francës. Ndaj, në kuadër të
vizitës së tij në Paris, minis-
tri Bushati kreu një takim
me ministrin e Punëve të
Brendshme të Francës, z.
Gérard Collomb. Në vijim të
takimit të Kryeministrin
Rama me Presidentin Ma-
cron javën e kaluar në Tri-
este, dy ministrat patën një
shkëmbim shumë pozitiv
pikëpamjesh mbi mar-
rëdhëniet midis Francës dhe
Shqipërisë, bashkëpunimin
në fushën e sigurisë, refor-
mat e Shqipërisë në fushën
e sundimit të ligjit, të cilat
lidhen edhe me procesin e
integrimit të vendit tonë në
BE. Ministrat u ndalën mbi
situatën e krijuar nga rrit-
ja e kërkesave për azil në
Francë, përfshirë nga fëmijë
të mitur të pashoqëruar. Me
iniciativë të Shqipërisë, palët
ranë dakord për të zbatuar
një plan veprimi për të forc-
uar masat për reduktimin e
kërkesave për azil nga
qytetarë shqiptarë, brenda
një kuadri kohor tremujor.
Një prej masave është dhe
stacionimi në Shqipëri i
oficerëve të policisë franceze
për të kryer operacione të
përbashkëta me policinë
tonë kufitare. "Jemi të
ndërgjegjshëm për liritë dhe
detyrat që ofron lëvizja e lirë
në hapësirën Schengen dhe
shumë të vendosur për të
mos toleruar kërkesat
abuzive për azil", u shpreh
ministri Bushati në përfun-
dim të takimit. Nga ana e tij,
ministri Collomb, theksoi se
Franca është e gatshme të
ofrojë mbështetjen e saj në
këtë drejtim. "Shqipëria ësh-
të një vend i sigurt, dhe dua

Reduktimi i kërkesave për azil, ministri Bushati në Francë për plan veprimin

Policë francezë do ruajnë kufijtë
shqiptarë për të ndaluar azilantët
Pollo: Francezët po mendojnë të rikthejnë vizat

të përshëndes planin e vep-
rimit ambicioz si dhe vullne-
tin e qeverisë shqiptare",
theksoi Collomb. Ministri
Bushati informoi ministrin
Collomb mbi ecurinë e refor-
mave kyçe për çeljen e nego-
ciatave për anëtarësim në
BE, duke u ndalur te zbatimi
i vetingut dhe impakti që re-
forma në drejtësi do të ketë
edhe në fushën e sigurisë.
Gjithashtu, në kuadër të
Partneritetit Strategjik, të
nënshkruar këtë vit midis dy

vendeve, Shqipëria dhe Fran-
ca do të iniciojnë një bash-
këpunim të përforcuar në
luftën kundër terrorizmit.
Në përmbyllje të vizitës së tij,
ministri Bushati u takua me
ministren e ngarkuar për
Çështjet Europiane, Nath-
alie Loiseau. Ministrja
Loiseau çmoi se reforma në
drejtësi mbetet kyçe për sun-
dimin e ligjit dhe do të jetë
transformuese edhe në fusha
të tjera. "Franca do të vijojë
t'ju inkurajojë dhe t'ju mbësh-

tesë në këtë drejtim", u
shpreh Loiseau. Nga ana e tij
ministri Bushati u shpreh se
në kontekstin e gjerë të mar-
rëdhënieve të Shqipërisë me
BE-në, ka ardhur momenti
për të vijuar me hapin tjetër
në procesin e integrimit Eu-
ropian. "Ne shpresojmë në
mbështetjen e Francës për të
shndërruar periudhën e ne-
gociatave në kantierin e
madh të transformimit për
të cilin kemi nevojë", tha
Bushati.

REAGIMETREAGIMETREAGIMETREAGIMETREAGIMET
Deputeti Pollo reagoi dje

lidhur me vizitën e Ditmir
Bushatit në Francë. Z.Pollo
lëshoi një deklaratë 'bombë'
ndërsa pohoi se e vërteta e viz-
itës së Bushatit në Francë ësh-
të për faktin se francezët po
mendojnë të rikthejnë vizat
për shqiptarët. "Bushati sefte
në Paris me qeveritarët e Pres-
identit Macron. Jo për inves-
timet e tregtinë, as për inte-
grimin në BE e as për ndonjë
bashkëpunim tjetër dypalësh.
Por për të ndaluar me plan
masash kurbetin e sh-
qiptarëve që tashti po kap
kulmin e po lë pas Afrikën e
Lindjen e Mesme. Si me ril-
indistët 1 ashtu dhe me ata 2.0.
Shqipëria që deshëm? Fra-
ncezët thonë se do të vijnë pas
tre muajsh në Tiranë për të
kontrolluar zbatimin. Për-
mendet mundësia e riven-
dosjes së vizave Schengen.
Shqipëria që deshëm?", dek-
laroi deputeti i PD-së Genc
Pollo. Edhe ish-kryetari i LSI,
Petrit Vasili reagoi dje pas
publikimeve të lajmeve se Sh-
qipëria renditet e para për
numrin e azilkërkuesve në
Francë. Vasili shprehet në
"Facebook" se edhe në këtë
drejtim Rama vlerësohet me
një tjetër zero. Por pyetja që
ngre Vasili është: A do e shkr-
ijë kryeministrinë si ALUIZ-
NI-n në Berat?

PETRIT VASILI
Ish-kryetari i LSI,
Petrit Vasili
reagoi dje pas
publikimeve të
lajmeve se
Shqipëria rendit e
para për numrin e
azilkërkuesve në
Francë. Vasili
shprehet në
"Facebook" se
edhe në këtë
drejtim Rama
vlerësohet me një
tjetër zero. Por
pyetja që ngre
Vasili është: A do
e shkrijë
kryeministrinë si
ALUIZNI-n në
Berat?

Tahiri: S'do jem më
ministër i Brendshëm,
çdo fillim ka një fund

Kryetari i PS-së së Ti
ranës, Saimir Tahiri

zhvilloi një bashkëbisedim
me të rinjtë e FRESSH, në
kampingun e Jalës duke u
dhënë përgjigje disa py-
etjeve me interes për qever-
isjen e ardhshme, reformën
në drejtësi, administratë,
angazhimit të të rinjve në
politikë. I pyetur nëse do të
ishte përsëri ministër i
Brendshëm në kabinetin e
ardhshëm, Tahiri, që për
herë të parë flet publikisht
për këtë çështje, e ka mo-
huar. Por ai ka theksuar se
standardet e vendosura
tashmë në Policinë e Shtetit
vetëm do të shtyhen para.
"Jo, unë nuk do jem min-
istër i Brendshëm dhe be-
soj që çdo punë e ka një
fillim dhe një fund. Nuk ka
rëndësi sa kohë je në një
punë, ka rëndësi çfarë bën
gjatë kohës që je. Unë
them që u përpoqa të bëj
më të mirën time. Besoj që
cilido është pasardhësi, do
e ketë të vështirë të zhbëjë
gjithë atë që u rregullua",
tha ish-ministri.

Ministri Bushati dhe Ministri i Punëve të
Brendshme të Francës, z. Gérard Collomb

Shoqëria  përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k
shpall Ankandin për shitjen e pasurisë së paluajtshme:

Pasuria me Nr.14/39 e llojit truall+ndërtesë me sip. 115 m2,ng ate cilat ndërtese
95 m2  ndodhur në ZK. 8503, Lagjia “Kushtrimi”, Berat, në pronësi të
Bledar Xhemal Shtembari.   Çmimi fillestar në ankandin e parë është
2,349,710 Lekë.
Ankandi zhvillohet në datë  27.07.2017, ditën e  Enjte ora  15.30 në ambjentet
e Shoqërisë   “AFA-2010” sh.p.k në adresën  Rruga “Sulejman Delvina”,
Nd.51, H.9, Ap.1,  Tiranë.    Për më shumë  info. Tel:044503458   , E-mali
shoqeriapermbarimoreafa2010@gmail.com

Shoqëria  përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k
shpall Ankandin për shitjen e pasurisë së paluajtshme:

Pasuria me Nr.3/286 e llojit shtëpi 2 kt, me sip. 100 m2, ndodhur  nëZK. 2310,
Lagjen 11 Janari, Kuçovë, në pronësi të Ibrush R Selamaj.
Çmimi fillestar në ankandin e tretë është 801, 360 Lekë.
Ankandi zhvillohet në datë  07.08.2017, ditën e  Hënë ora  15.30 në ambjentet
e Shoqërisë   “AFA-2010” sh.p.k në adresën  Rruga “Sulejman Delvina”,
Nd.51, H.9, Ap.1,Tiranë. Për më shumë  info.Tel:044503458   dhe  E-mali
shoqeriapermbarimoreafa2010@gmail.com

Shoqëria  përmbarimore “AFA-2010” sh.p.k
shpall Ankandin për shitjen e pasurisë së paluajtshme:

Pasuria me Nr.231/50 e llojit arë, me sip. 1700 m2, ndodhur në ZK.1538
,Drenovë, Korçë , në pronësi të Vasil Jorgji Roça.
Çmimi fillestar në ankandin e tretë është 274,176 Lekë.
Ankandi zhvillohet në datë  09.08.2017,  ora  15.30 në ambjentet e
Shoqërisë  “AFA-2010” sh.p.k në adresën  Rruga “Sulejman Delvina”,
Nd.51, H.9, Ap.1,  Tirane.  Për më shumë  info. Tel:044503458   si  dhe
E-mali shoqeriapermbarimoreafa2010@gmail.com
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Fjalimi i fundit si President: Largohem kryelartë, bëra maksimumin për vendin tim

Përgatitjet, ceremonia e dorëzimit
të detyrës nga Nishani te Meta

Leskaj në krah, Kryemadhi nuk e shoqëron në Presidencë

PRESIDENCA
CEREMONIA

Bujar Nishani shkoi
dje në zyrën e tij për
herë të fundit si Pres-

ident. Z. Nishani i është drej-
tuar për herë të fundit
qytetarëve në cilësinë e Pres-
identit të Republikës. Në
fjalën e tij, Nishani është
shprehur i nderuar për
detyrën që ka mbajtur mbi
shpatulla, për të cilën, siç ka
thënë ai, ka dhënë maksi-
mumin. "Ishte një nder i
lartë për mua të isha presi-
denti juaj dhe të punoja me
ju. I pyetur se si ndihem? Si
pas çdo pune, i kënaqur. Si-
pas çdo kënaqësie, i lumtur.
Por sidomos kryelartë sepse
kam pasur nderin të kryej
detyrën pa u lëkundur, pa u
penduar dhe pa u ndalur
para asnjë pengese. Ndosh-
ta ka gjëra që mund të ishin
bërë më mirë, por ishte nder
për mua që i shërbeva Sh-
qipërisë. Nuk bëra kush e di
se çfarë, thjesht bëra punën
time", deklaroi z.Nishani.
Duke falënderuar të gjithë
ata që e kanë mbështetur në
këto 5 vjet, Nishani u ndal
te rezultatet e arritura, por
duke nënvizuar se ka ende
shumë punë për të bërë.

"Nëse, siç është e natyr-
shme, më pyesni se si ndi-
hem në këtë moment largi-
mi, kam këtë përgjigje: Si
pas çdo pune, i kënaqur. Si
pas çdo kënaqësie, i lumtur.
Por sidomos kryelartë për
faktin se gjatë gjithë kësaj
kohe kam ndierë dhe përbal-
luar përgjegjësinë e rëndë të
kryerjes së detyrës së besuar
pa neglizhuar asnjë vësh-
tirësi, pa u epur përpara as-
një sulmi, pa u lëkundur
para asnjë iniciative, pa u
penduar para asnjë vendimi.
Ndoshta ka gjëra që mund
të ishin bërë më mirë. Por
përsosmëria nuk ka fund.
Nuk është mirë të jemi pesi-
mistë. Shqipëria është vendi
i pritshmërive të mundshme
dhe i aspiratave të realizue-
shme, për më tepër ekonomi,
më tepër të drejta, më tepër
liri. Nder i madh për mua që
i vlejta popullit tim. Fale-
minderit që më dhatë rastin
t'ju shërbej!", u shpreh Nis-
hani.
CEREMONIACEREMONIACEREMONIACEREMONIACEREMONIA

Bujar Nishani do t'i lërë
stafetën Ilir Metës, i cili të
hënën pas ceremonisë së
betimit që do të zhvillohet në
orën 18:00 në Parlament, do
t'i drejtohet Presidencës, ku
do të marrë dhe zyrtarisht
detyrën e Presidentit të Re-
publikës. Në selinë presiden-
ciale kanë filluar përgatitjet
për ceremoninë e dorëzimit
të detyrës tek Ilir Meta. Pro-
tokolli i shtetit paracakton
se ceremonia zhvillohet e

Valentina Madani

ndarë në dy momente krye-
sore, në sallën e Kuvendit
dhe në Pallatin e Brigadave.
Por pavarësisht kësaj, Bam-
ir Topi, kur i la detyrën Bu-
jar Nishanit e zhvendosi cer-
emoninë në hyrjen e Presi-
dencës, aty ku do të zhvillo-
het edhe të hënën. Protokol-
li parashikon se në orën
18.00, Presidenti i Republikës
mbërrin në hyrjen kryesore
të Kuvendit dhe po në këtë
moment del aty për ta pritur
Kryetari i Kuvendit dhe,
mbasi përshëndeten, hyjnë
nëpërmjet sallës dhe zënë
vend në podium. Sipas pro-
tokollit, Ilir Meta, president,
duhet të pritet nga Ilir Meta,
kryetar Kuvendi. Në këtë
rast përplasjesh, do të gjen-
det një zgjidhje alternative,
duke shkelur protokollin që
një nga tre nënkryetarët e
Kuvendit të drejtojë seancën
e betimit. Kështu, nënkrye-
tari i Kuvendit do të ftojë
Metën të ngrihet në këmbë

për të bërë betimin. Pasi
Meta të thotë: "Betohem",
nënkryetari i Kuvendit e
fton atë për të marrë fjalën
përshëndetëse para Kuven-
dit. Pas përcjelljes nga Kuv-
endi, ceremonia do të zhven-
doset në Presidencë. Aty do
të jenë të ftuar miq, të huaj,
diplomatë dhe drejtues të
institucioneve shqiptare. Në
orën 19.25 mbërrin dhe zë
vend në krye të shkallëve
Presidenti në largim, Bujar
Nishani. Në orën 19.30 mbër-
rin Presidenti i Republikës.
Ekzekutohet "Himni ko-
mbëtar", i cili shoqërohet me
21 të shtëna topi artilerie me

ILIR META
Ilir Meta largohet përfundimisht nga LSI. Të enjten,

Meta vizitoi për herë të fundit selinë. Sekretari i
Përgjithshëm i LSI-së, Endrit Brahimllari konfirmoi

për median se ish-themeluesit dhe ish-kryetari Meta
ka dorëzuar teserën e LSI-së për të paktën 5 vjetët

e ardhshëm. Meta takoi të pranishmit dhe u uroi
suksese në rrugën që kanë nisur.

Largimi

interval 30 sekonda nga
njëra-tjetra. Drejtori i Pro-
tokollit të Shtetit fton Bu-
jar Nishanin të bëjë për-
shëndetjen e rastit dhe në
fund të saj, në mënyrë sim-
bolike, Nishani i dorëzon
Metës Kushtetutën e Re-
publikës së Shqipërisë.
Drejtori i Protokollit të
Shtetit fton Presidentin e
zgjedhur, Ilir Meta të bëjë
përshëndetjen e rastit. Nga
praktikat e mëparshme,
familjet e dy presidentëve
qëndrojnë në dy anë të
ndryshme të hyrjes ku kry-
hen dhe fotografitë zyrtare
të rastit.



Urimi për zgjedhjen si President

Papa Françesku: Lutem
për të gjithë shqiptarët

CEREMONIA
Ekzekutimi i "Himnit
kombëtar",
shoqërohet me 21 të
shtëna topi artilerie
me interval 30
sekonda nga njëra-
tjetra. Drejtori i
Protokollit të Shtetit
fton Bujar Nishanin të
bëjë përshëndetjen e
rastit dhe në fund të
saj, në mënyrë
simbolike, Nishani i
dorëzon Metës
Kushtetutën e
Republikës.

Ilir Meta, tri ditë nga betimi i tij si President i ri i Repub
likës, mori dje një urim nga Papa Françesku. Në mesazhin

e dërguar nga Selia e Shenjtë, Papa Françesko i përcjell
përgëzimet më të sinqerta z. Meta për detyrën e re dhe shpre-
son në angazhimin e tij për të forcuar solidaritetin dhe uni-
tetin e qytetarëve shqiptarë. "Shkëlqesisë së Tij, z. Ilir Meta
Presidenti i Republikës së Shqipërisë. Teksa ju bëheni gati
të filloni bëheni mandatin tuaj si President i Republikës së
Shqipërisë, dëshiroj t'ju përcjell përgëzimet më të ngrohta
ju dhe qytetarëve shqiptarë. Të ndërgjegjshëm për klimën
pozitive të respektit dhe besimit reciprok ekzistues në Sh-
qipëri midis njerëzve me tradita të ndryshme fetare. Lutem
që ju të mund të forconi gjithnjë e më shumë angazhimin
tuaj për avancimin e lirisë, solidaritetit dhe unitetit drejt të
mirës së përbashkët. Lutem që për të gjithë shqiptarët të
ketë bekime hyjnore për paqe dhe prosperitet", thuhet në
mesazhin e Papa Françeskos. Ilir Meta merr zyrtarisht
detyrën e Presidentit të Republikës.

BUJAR NISHANI
Z.Nishani i është drejtuar për herë të fundit
qytetarëve në cilësinë e Presidentit të Republikës.
Në fjalën e tij, Nishani është shprehur i nderuar për
detyrën që ka mbajtur mbi shpatulla, për të cilën,
siç tha ai, ka dhënë maksimumin.



Shoqëria përmbarimore “STRATI BAILIFFS SERVICE” Sh.p.k.,
njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurive të paluajtshme:

-“Pyll”, me sipërfaqe 6000 m2, ndodhur në Qerret, Kavajë, me Nr. 1/422 Pasurie, Zona Kadastrale
3101, volumi 21, faqe 82, rregjistruar në pronësi të Shoqëria “Gjyzeli-BLB” sh.a, lënë si garanci
hipotekore për Bankën me Kontratë Hipoteke Nr. 2167 Rep., Nr. 1405/2 Kol.,  datë 23.08.2010.
Çmimi fillestar i ankandit është 24,000,000 Lekë;

-“Pyll” , me sipërfaqe 1000 m2 , ndodhur në Qerret, Kavajë, me Nr. 1/424 Pasurie, Zona Kadastrale
3101, volumi 21, faqe 81, regjistruar në pronësi të Ylli Braka dhe Ermira Braka, lënë si garanci
hipotekore për Bankën me Kontratë Hipoteke Nr. 2167 Rep., Nr. 1405/2 Kol., datë 23.08.2010.
Çmimi fillestar i ankandit është 4,000,000 Lekë;

-“Truall”, me sipërfaqe 2497 m2, nga e cila 2497 m2 truall dhe 161 m2 ndërtesë  ndodhur në Metalurgji
Elbasan, me Nr. 432/3 Pasurie, Zona Kadastrale 3965, volumi 4, faqe 247, rregjistruar në pronësi
të Armand Shuaipi, lënë si garanci hipotekore për Bankën me Kontratë Hipoteke Nr. 2173 Rep, Nr.
1409/2 Kol, datë 24.08.2010.
Çmimi fillestar i ankandit është 4,973,120 Lekë;

-“Arë+Truall”, me sipërfaqe 4,500 m2, nga e cila 400 m2 truall dhe 176 m2 ndërtesë, ndodhur në
Sallmone, Durrës, me Nr. 178/1 Pasurie, Zona Kadastrale 3255, volumi 6, faqe 135, rregjistruar
në pronësi të Bujar Gjyzeli, lënë si garanci hipotekore për Bankën me Kontratë Hipoteke Nr. 657
Rep, Nr. 311/1 Kol., datë 11.08.2014 dhe Kontratë Hipoteke Nr. 1512 Rep, Nr. 1356/3 Kol., datë
23.10.2010. Çmimi fillestar i ankandit është 15,134,400 Lekë.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datë 26.07.2017.
Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në ora 16.00, në ambjentet e Shoqërisë
Përmbarimore “Strati Bailiff’s  Service”, Rruga “Jordan Misja”, Pall. 141/1, Shkalla 1,
Ap. 7. Tiranë.  Tel: 04 45 00 450, www.stratibailiff.com, info@stratibailiff.com

Njoftim për shitje me ankand
Sh “Power & Justice” (P&J) sh.p.k do të zhvillojë ankandin e dyte për pasurinë e debitorit
S Hodaj dhe M Hodaj.  Pasuria që  shitet në ankand të dytë përbëhet nga :
· “Apartament” me numër pasurie 42/94+1-3 faqe179 Vol 15 , në ZK 8605 ndodhur në Vlorë
Ankandi. i pasurisë fillon me me çmimin fillestar në masën 37.856 Euro
Ankandi qendron i hapur 30 dhe do të zhvillohet në datë  11.08.2017 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.

Presidenca

Papa Françesko
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Ministria e Mirëqe
nies Sociale dhe
Rinisë, shpall thir-

rjen e tretë për Programin
Kombëtar të Praktikave të
Punës në Administratën
Shtetërore dhe institucionet
e tjera publike. Në këtë pro-
gram ftohen të aplikojnë të
rinj profesionistë nga
mosha 21 deri 26 vjeç, nga
Shqipëria dhe diaspora, të
cilët kanë mbaruar minimal-
isht ciklin e parë të studi-
meve bachelor. Departamen-
ti i Administratës Publike
bën të ditur se pjesë e këtij
programi mund të bëhen të
gjithë studentët që kanë stu-
diuar apo kanë përfunduar
studimet e ciklit të parë në
një nga profilet studimore
të lartpërmendura,  të cilët
janë të mirëpritur të ap-
likojnë. Kandidatët duhet të
tregojnë interes në punën e
sektorit publik dhe të kenë
aftësi shumë të mira anali-
tike dhe komunikimi. Për të
konkurruar duhet të keni
përfunduar minimalisht
studimet e ciklit të parë
'Bachelor'. Ky program do të
zgjatë 3 muaj dhe është pa
pagesë.
AVAVAVAVAVANTANTANTANTANTAZHETAZHETAZHETAZHETAZHET

Studentët që do të krye-
jnë praktikën në institucio-
net shtetërore përfitojnë një
sërë avantazhesh, si për
punësim në administratë,
ashtu edhe në sektorin pri-
vat. Burime zyrtare nga De-
partamenti i Administratës
Publike bëjnë të ditur se stu-
dentët që kryejnë praktikën

PRAKTIKANTET
KRITERET

Procedura dhe afati i aplikimit në Departamentin e Administratës Publike

Administrata, 1343 vende
për studentët, ja si të aplikoni

Vendet në Kryeministri, të gjitha ministritë dhe drejtoritë në të gjithë vendin

Ornela Manjani

LISALISALISALISALISAT ME INSTITUCIONET QE DO PRANOJNE PRAKTIKANTET ME INSTITUCIONET QE DO PRANOJNE PRAKTIKANTET ME INSTITUCIONET QE DO PRANOJNE PRAKTIKANTET ME INSTITUCIONET QE DO PRANOJNE PRAKTIKANTET ME INSTITUCIONET QE DO PRANOJNE PRAKTIKANTE

në institucionet shtetërore
pa pagesë për tre muaj kanë
një sërë avantazhesh. Avan-
tazhi i parë është njohja me
vendin e punës. Për institu-
cionet që kanë nevojë për
punonjës të rinj, prakti-
kantët kanë avantazh në
përzgjedhje gjatë konkur-

rimit. Studentët që për-
fundojnë tre muaj prak-
tikë në një institucion sh-
tetëror pa pagesë marrin
një certifikatë, e cila nji-
het si referencë jo vetëm
nga administrata pub-
like, por edhe nga bi-
zneset.

KRYEMINISTRIA KËRKON 20 PRAKTIKANTË TË CILËT
DUHET TË JENË TË PROFILIT STUDIMOR:
 Juridik,
 Ekonomik,
 Inxhinieri
 Shkeca Politike
 Statistikë/Matematikë
 IT
 Shkenca shoqërore/sociale
 Informatikë Ekonomike.
Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë
janë:
 INSTAT, Tiranë kërkon 19 praktikantë përkatësisht
të profilit studimor Informatikë ekonomike, inxhinieri
elektornike, inxhinieri informatike, Matemetikë/
Inxhinieri Matemetike, ekonomi statistike, Universiteti
Bujqësor
 ASIG, Tiranë kërkon 2 praktikantë përkatësisht të
profilit studimor Gjeoinformatikë.
 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave (Drejtoria e
Përgjithshme, Tiranë) kërkon 15 praktikantë
përkatësisht të profilit studimor Histori/Arkivistikë.
 Drejtoria Rajonale e Arkivit Shtetëror, kërkojnë
praktikantëpërkatësisht në këto degë sipas
kërkesave në qytetet
 Tiranë, (2) Histori/Arkivistikë
 Durrës, (2) Histori/Arkivistikë
 Elbasan, (2) Histori/Arkivistikë
 Korcë, (2) Histori/Arkivistikë
 Vlorë, (2) Histori/Arkivistikë
 Gjirokastër, (2) Histori/Arkivistikë

 Shkodër, (2) Histori/Arkivistikë
 Lezhë, (2) Histori/Arkivistikë
 Dibër, (2) Histori/Arkivistikë
 Kukës, (2) Histori/Arkivistikë
 Fier, (2) Histori/Arkivistikë
 Berat, (2) Histori/Arkivistikë
 ADISA, (Sektori i Performancës), Tiranë kërkon 1
praktikant përkatësisht të profilit studimor
Informartikë ekonomike, statistikë, matematikë,
ekonomik.
 Zyrat Rajonale kërkojnë praktikantë përkatësisht
në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
 Tiranë, (3) Marketing
 Kavajë, (1) Marketing
 Krujë, (2) Marketing, Juridik
 Fier, (2) Marketing, Juridik

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURËS,
KËRKON 7 PRAKTIKANTË TË PROFILIT STUDIMOR:
 Drejtësi, Informatikë, Finance Bankë, Arkiviste,
Gjuhë e Huaj Anglisht, Inxh. Ndertimi.
 Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë
praktikantë janë:
 Agjensia e Përgjithshme e Ujësjellës
Kanalizimeve, Tiranëkërkon 2 praktikantë:
Ing.Ndërtimi.
 Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor, Tiranëkërkon
2 praktikantë.
 Autoriteti I Aviacionit Civil,Durrës kërkon 10
praktikantë: (2)Navigim ajror/Radar (1) Inxhinieri
Aeronautikë, (2) Security (Shkolla e Larte e Ministrise

se Rendit), (1) Inxhinieri Elektronike, (1) Inxhinieri
Mekanike, (1) Inxhinieri Ndërtimi, (1) Financë, (1)
Shkenca Sociale.
 Instituti I Transportit, Tiranë kërkon3
praktikantë:Ing. Transporti; Ing Ekonomik, Ing.
Ndërtimi, Ing.Mekanike.

MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN KËRKON 15
PRAKTIKANTË,TË CILËT TË JENË TË PROFILIT STUDIMOR:
 Arkitekt,
 Urbanist i profilizuar (Ekonomi, Mjedis) Arkitekt
Urbanist,
 Ing. Ndërtimi,
 Jurist ose Shkenca Sociale/ Shkenca Politike,
 Marrëdhënie Ndërkombëtare,
 Gjuhe-Letërsi/ose Gazetari
 Informaticienë/Inxhinieri Elektronike,
 Financë
Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë
janë:
 ALUIZNI (Drejtoria e Përgjithshme) kërkon (1)
praktikant me profil studimir: Inxhinier Ndërtimi
 ALUIZNI (Drejtoritë Rajonale) kërkon praktikantë
përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në
qytetet:
 Tiranë (1) Arkitekt
 Tiranë (1) Arkitekt
 Tiranë (1) Arkitekt
 Tiranë (1) Inxhinier Ndërtimi
 Tiranë (1) Inxhinier Ndërtimi
 Enti Kombëtar i Banesave (Drejtoritë rajonale)

PROCEDURA DHE AFATI I APLIKIMIT

Faksimile e fqes
ku mund të aplokoni

  Aplikimi duhet të kryhet në opsionin 'Aplikoni' brenda datës 28 korrik

2017.

  Përpara se të aplikoni, konsultoni numrin dhe profilin e kërkuar nga çdo

institucion qendror, vendor apo privat në mënyrë që të konsideroni

probabilitetin e përzgjedhjes.

  Kujdes: nëse aplikoni më shumë se një herë, do të skualifikoheni.

  Përzgjedhja do të kryhet nga institucionet për të cilat është kryer

aplikimi bazuar në profilin apo kriteret e përcaktuara nga institucioni.

  Fituesit do të lajmërohen nëpërmjet adresës elektronike.

  Vëmendje: Vetëm fituesit do të lajmërohen.

AVANTAZHET

1. Njohin vendin e punës

2. Mund të punësohet në institucionin që kryen praktikën, në rast se ka

vend vakant

3. Merr certifikatë, e cila u krijon avantazhe në konkurset që kryhen nga

DAP

4. Certifikata njihet si refencë
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kërkojnë praktikantë përkatësisht në këto degë sipas
kërkesave në qytetet:
 Durrës, 2 praktikantë- Jurist / Ekonomist
 Berat, 1 praktikantë- Jurist / Ekonomist
 Gjirokastër, 1 praktikantë- Jurist / Ekonomist
 Vlorë, 2 praktikantë- Jurist / Ekonomist
 Kukës, 1 praktikantë- Jurist / Ekonomist
 Shkodër, 1 praktikantë- Jurist / Ekonomist
 Lezhë, 2 praktikantë- Jurist / Ekonomist
 Korcë, 2 praktikantë- Jurist / Ekonomist
 Elbasan, 2 praktikantë- Jurist / Ekonomist
 Fier, 1 praktikantë- Jurist / Ekonomist
 Agjencia e Zhvillimit të Territorit AZHT, Tiranë
kërkon (4) praktikantë përkatësisht të profilit
studimor Arkitekturë, Urbanistike, Planifikim e Zhvillim
Territori, Inxhinieri ndertimi/ Gjeodet.
 AKPT, Tiranë kërkon (10) praktikantë përkatësisht
të profilit studimor Arkitekturë/ Planifikim Urban,
Arkivistikë/Histori , Gjeoinformatikë ose Inxhinieri/
Gjeodet
 Instituti i Ndërtimit, Tiranë kërkon (14) praktikantë
përkatësisht të profilit studimor Arkitekt,Urbanist, Ing.
Konstruktor, Ing. Hidro, Ing. Rruge, Ing. Kimist, Ing.
Materiale Ndërtimi , Jurist ,Punë Sociale , Financë
Kontabël

MINISTRIA E SHËNDETËSISË, TIRANË KËRKON 2
PRAKTIKANTË TË PROFILIT STUDIMOR:
 Ekonomi
 Drejtësi
 IT
 Informatike Ekonomike
Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë
janë:
 Inspektorati Shtetëror Shëndetësor
(ISHSH),Tiranë kërkon 1 praktikantë: Drejtesi/ Ekonomi/
Shendet Publik.
 Autoriteti Shëndetësor Rajonal (ASHR) Tiranë,
kërkon 2 praktikantë:Drejtesi/ Ekonomi/ Shendet
Publik/Stomatologji
 Instituti i Shëndetit Publik (ISHP),Tiranëkërkon 1
praktikantë:Shendet Publik/Ushqimore
 Qendra Kombëtare Biomjekësore, Tiranë kërkon
1 praktikant: Inxhinieri elektronike/informatike
 Qendra Kombëtare e Mirrëritjes dhe Zhvillimit të
Fëmijës, kërkon 1 praktikant: Logopedi/Psikologji.
 Drejtoritë Rajonale të Shëndetësisë kërkojnë
praktikantë përkatësisht në këto degë sipas
kërkesave në qytetet:
 Dibër, 1 praktikantë- Ekonomi/Psikologji/Drejtesi
 Durrës, 1 praktikantë- Ekonomi/Psikologji/Drejtesi
 Korcë, 1 praktikantë- Ekonomi/Psikologji/Drejtesi/
Shendet Publik
 Shkodër, 1 praktikantë- Ekonomi/Psikologji/
Drejtesi/ Shendet Publik
 Gjirokastër, 1 praktikantë- Ekonomi/Psikologji/
Drejtesi/ Shendet Publik
 Vlorë, 1 praktikantë- Ekonomi/Psikologji/Drejtesi/
Shendet Publik
 Drejtoritë e Shëndetit Publik, kërkojnë
praktikantë përkatësisht në këto degë sipas
kërkesave në qytetet:
 Pogradec, 1 praktikantë- Ekonomi/Psikologji/
Drejtesi/ Infermieri
 Përmet, 1 praktikantë- Ekonomi/Psikologji/
Drejtesi/ Infermieri
 Lushnje, 1 praktikantë- Ekonomi/Psikologji/
Drejtesi/ Infermieri
 Kavajë, 1 praktikantë- Ekonomi/Psikologji/Drejtesi/
Infermieri

MINISTRIA E ENERGJITIKËS DHE INDUSTRISË, KËRKON 25
PRAKTIKANTË TË PROFILIT STUDIMOR:
 3 Jurist,
 5 Ekonomik
 2 Ing. Nafte
 1 Gjeolog Nafte
 3 Ing. Gjeoinformatike,
 2 Shkenca Shoqerore
 2 Ing.Mjedisi
 2 Ing. Gjeoburimesh
 2 Ing. Ndertimi
 3 Ing. Elektrik
 1 Ing. Tekstili
Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë
janë:
 Agjensia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Tiranë
kërkon 10 praktikantë te profilit studimor:
 1 Ing Mjedisi - Energjetike
 1 Gjeomjedis
 1 Menaxhim Biznesi
 1 Menaxhim Energjie
 1 Ing E Naftes Dhe Ujit
 1 Ing Gjeologjike
 2 Ing E Burimeve Natyrore
 1 Informatike Ekonomike
 1 Drejtesi
 1 Ing Mjedisi
 Agjensia Kombëtare Bërthamore, kërkon 1

praktikantë te profilit:  Fakulteti Ekonomise-Dega
Finance
 Reparti Inspektim Shpëtim Miniera 5 praktikante
të profilit:
 4 Dega Inxhinier Miniere
 1 Fakulteti i Ekonomisë
 Inspektoriati Shteteror Qendror Teknik, Tiranë
kërkon 8 praktikantë të profilit: Inxhinieri Mekanike;
Inxhinier Nafte; Ing.Elektrike; Informatikë; Llaborant;
Juridik
 Sekretariati i Nismës për Transparencë, Tiranë
kërkon 3 praktikantë të profilit studentor: Ing.
Hidroteknik; Ing.miniere; IT.
 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Tiranë kërkon 3
praktikantë të profilit studentor: Inxhinieri Gjeofizike;
Inxhinieri Hidrogjeologji -Gjeologji Inxhinierik; Inxhinieri
Gjeologji Nafte.
 KESH, Njësitë e Prodhimit ( Kesh) kërkojnë
praktikantë sipas rretheve:
 Tiranë kërkon 2 praktikantë: Ing.elektrike-profili
AUTOMATIZIM
 Vau i Dejës kërkon 2 praktikantë: Ing.Elektrike-
Profili AUTOMATIZIM
 OSSHE kërkon praktikantë sipas rretheve:
 Tiranë 10 praktikantë të profilit: Fakulteti i
Inxhinierise Elektrike,
 Rubik 6 praktikantë të profilit: Fakulteti i
Inxhinierise Elektrike,
 Fier 5 praktikantë të profilit: Fakulteti i
Inxhinierise Elektrike,
 Elbasan 5 praktikantë të profilit: Fakulteti i
Inxhinierise Elektrike,
 Durrës 8 praktikantë të profilit: Fakulteti i
Inxhinierise Elektrike,
 Elbasan 8 praktikantë të profilit: Fakulteti i
Inxhinierise Elektrike,
 Fier 2 praktikantë të profilit: Fakulteti i
Inxhinierise Elektrike,
 Berat 4 praktikantë të profilit: Fakulteti i
Inxhinierise Elektrike,
 Burrel 3 praktikantë të profilit: Fakulteti i
Inxhinierise Elektrike,
 Shkodër 6 praktikantë të profilit: Fakulteti i
Inxhinierise Elektrike,
 Korcë 2 praktikantë të profilit: Fakulteti i
Inxhinierise Elektrike
 Gjirokastër 2 praktikantë të profilit: Fakulteti i
Inxhinierise Elektrike,
 Operatori i Sistemit të Transmetimit, Tiranë
kërkon 10 praktikantë te profilit: Inxhinieri elektrike,
Inxhinieri elektrike/informatike, Inxhinieri elektrike,
Inxhinieri elektronike /telekomunikacion

MINISTRIA E MJEDISIT KËRKON 8 PRAKTIKANTËTË
PROFILIT STUDIMOR:
 2 Juridik
 2 inxhinieri Pyjesh
 1 Inxhinier Mjedisi
 2 Ekonomik
 1 Shkenca Sociale
Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë kërkojnë
praktikantëpërkatësisht në këto degë sipas
kërkesave në qytetet.
 Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Drejtoria e
Përgjithshme;
 Tiranë (4) 1 Inxhinieri Pyjesh, (1) Inxhinieri Mjedisi,
(1) Ekonomik, (1) Kimist.
 Në rrethe kërkohen (8) Inxhinieri Mjedisi:2
nëTiranë, 1 në Vlorë, 2 në Durrës,1 në Fier, 1 në Kukës,
1 në Elbasan
 Inspektoriati shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve
kërkon gjithsej 8 praktikantë të profileve, sipas
rretheve e numrit të kërkuar: Tiranë (4); 2 Shkenca
Sociale, 2 Juridik
 Në drejtoritë Rajonale kërkohen :
 Tiranë (2) Juridik,
 Durrës (2) Juridik,
 Shkodër (1) Inxhinieri Pyjesh ose Inxhinieri
Mjedisi,
 Korçë (1) Juridik,
 Berat(1) Inxhinieri Mjedisi.

MINISTRIA E KULTURËS TIRANË, KËRKON 23
PRAKTIKANTË, TË CILËT DUHET TË JENË TË PROFILIT:
 (3) Ekonomist;
 (2) Financier;
 (7) Shkenca Juridike;
 (1) Universiteti i Arteve;
 (1) Universiteti Histori- Filologji/ Gjuhë-Letërsi,
Komunikim;
 (2) Inxhinier Elektronike, IT;
 (1) Histori;
 (1) Arkitekturë;
 (1) Arkeologji;
 (2) Shkenca Sociale;
 (1) Shkenca Politike;
 (1) Menaxhim Projektesh.
 Instituti i Monumenteve të Kulturës Tiranë,
kërkon 1 praktikantë, të cilët duhet të jenë të

profilit:Shkenca Ekonomike
 Drejtoritë Rajonale të Kulturës Kombëtare
(Drejtoritë Rajonale), kërkojnë praktikantë sipas
rretheve:
 Durrës, kërkon 3 praktikantë, të cilët duhet të
jenë të profilit:1 Arkitekt;1 Jurist;1 Shkenca
Ekonomike.
 Berat, kërkon 4 praktikantë, të cilët duhet të jenë
të profilit:1 Arkeologji;1 Inxhinier Ndërtimi;2
Restaurator Arti.
 Shkodër, kërkon 6 praktikantë, të cilët duhet të
jenë të profilit:2 Skulpturë;2 Arkeologji;2 Arkitekt.
 Korçë, kërkon 15 praktikantë, të cilët duhet të
jenë të profilit:4 Arkitekturë, Inxhinieri Ndërtimi,
Arkeologji;4 Trashëgimi Kulturore, Histori- Gjeografi;3
Administratë Publike, Marrëdhënie me Publikun;4
Financë, Drejtësi.
 Sektori i Tiranës, kërkon 2 praktikantë, të cilët
duhet të jenë të profilit:1 Arkitekt;1 Ciceron.
 Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive
KulturoreTiranë, kërkon 4 praktikantë, të cilët duhet të
jenë të profilit:2 Arkeologji-Trashëgimi Kulturore;1 Arte
figurative- Multimedia;1 Informatkë- Teknologji
Informacioni.
 Qendra e realizimit të Veprave të Artit , Tiranë,
kërkon 4 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:2
Inxhinieri/Arkitekt/ Restaurator;1 Skulpturë;1
Restaurator i Veprave të Artit.
 Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit
Popullor, kërkon 3 praktikantë, të cilët duhet të jenë të
profilit:1 Kontabilitet- Financë;1 Marketing;1 Drejtësi.
 Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë, kërkon 10
praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit: 2
Specialistë/ Edukatorë për atelienë e edukimit;2
Studiues arti/ kuratorë;1 IT/Grafik-Dizanj;2 Teknikë
ekspozitash;3 Vëzhgues- Cicëron.
 Muzeu GJ. K. Skëndërbeu, Krujë, kërkon 3
praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:1 Histori;1
Trashëgimi Kulturore;Gjuhët e huaja, dega
Gjermanisht.
 Biblioteka Kombëtare, Tiranë, kërkon 3
praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:1 Shkenca
Kompjuterike/ inxhinieri elektronike;1 Gjuhë-
Letërsi;Gazetari- Komunikim.
 Qendra Kombëtare e Muzeumeve , Berat, kërkon
1 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:1
Trashëgimi Kulturore.
 Muzeu Marubi , Shkodër, kërkon 6 praktikantë, të
cilët duhet të jenë të profilit:2 Guidë turistike;2
Komunikim me publikun;1 Arkivë; 1 Ekspozita.
 Arkivi Qëndror Shqiptar i Filmit, Tiranë, kërkon 2
praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:1 Arkivist;1
IT.
 Muzeu Gjethi, Tiranë, kërkon 10 praktikantë, të
cilët duhet të jenë të profilit:3 Trashëgimi Kulturore;3
Histori;2 Arkitekturë;1 Arkeologji;1 Arkiv.
 Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë, kërkon 10
praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:2 Histori;2
Arkeologji;2 Gjuhë- Letërsi;2 Gjuhë të huaja: Anglisht,
Italisht, Gjermanisht;2 Gazetari.
 Muzeu i Artit Mesjetar i Arsimit dhe Arkeologjik,
Korçë, kërkon 4 praktikantë, të cilët duhet të jenë të
profilit: 2 Inxhinier/ Arkitekt/ Restaurator;2 Restaurim
Ikonash.

MINISTRIA E MIRËQENIES SOCIALE DHE RINISË, KËRKON 16
PRAKTIKANTË, TË CILËT DO TË DUHET TË JENË TË
PROFILIT:
 Ekonomik;
 Juridik;
 Shkenca Shoqërore;
 Shkenca Sociale;
 Inxhinieri;
 IT.
Shërbimi Kombëtar i Punësimit:
 Drejtoria e Përgjithshme, Tiranë, kërkon 2
praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të
profilitEkonomi, Shkenca Sociale.
 Drejtoritë Rajonale kërkojnë praktikantë
përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në
qytetet:
 Tiranë,(4) Ekonomi; ShkencaSociale; IT.
 Durrës,( 3) IT; Shkenca Sociale.
 Berat, (2) Ekonomi; Shkenca Sociale.
 Gjirokastër, (2) Shkenca Sociale.
 Vlorë, (2)Shkenca Sociale.
 Kukës,(2) Shkenca Sociale.
 Shkodër,(4)Ekonomi;Shkenca Sociale;IT.
 Lezhë, (2) Shkenca Sociale.
 Korcë, ( 3) Shkenca Sociale;IT.
 Dibër,(2)Shkenca Sociale.
 Fier, ( 2) Shkenca Sociale.
 Elbasan, (2) Shkenca Sociale.
 Inspektioriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve
Shoqërore:
 Drejtoria e Përgjithshme,Tiranë,kërkon 2
praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:Shkenca
Shoqërore.
 Drejtoria Rajonale Tiranë, kërkon 1 praktikantë, të
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cilët duhet të jenë të profilit: Shkenca Shoqërore.
 Shërbimi Social Shtetëror:
 Drejtoria e Përgjithshme Tiranë, kërkon 2
praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:Shkenca
Sociale.
 Qendra Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të
Dhunës në Familje Tiranë, kërkon 2 praktikantë, të cilët
duhet të jenë të profilit:Psikologji;Juridik.
 Qendra Kombëtare Tranzitore e Emergjencave
Tiranë, kërkon 2 praktikantë, të cilët duhet të jenë të
profilit:Punonjës Social.
 Shtëpia e Foshnjës Tiranë, kërkon 1 praktikant, të
cilët duhet të jenë të profilit:Psikologji.
 Instituti i Integrimit të Përndjekurve Politikë
Tiranë, kërkon 1 praktikant, të cilët duhet të jenë të
profilit; IT.
 Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria e
Përgjithshme Tiranë, kërkon 10 praktikantë, të cilët
duhet të jenë të profilit: Ekonomik;Juridik.
 Agjencia për Mbrojtjen e Fëmijëve Tiranë, kërkon
2 praktikantë, të cilët duhet të jenë të profilit:Shkenca
Shoqërore.
 Shërbimi Kombëtar për Rininë, Drejtoria e
Përgjithshme Tiranë, kërkon 3 praktikantë, të cilët
duhet të jenë të profilit:Shkenca Shoqërore;Juridik.

MINISTRIA E FINANCAVE, TIRANË KËRKON 7
PRAKTIKANTËTË PROFILIT STUDIMOR:
 shkenca ekonomike,
 shkenca juridike
Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë
janë:
 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Tiranë
kërkon gjithësej 6 praktikantë në drejtimet: Juridik (1),
Ekonomik (2), Kimi ushqimore / industriale (2), Gjuhë e
huaj (anglisht) (1).

MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME, KËRKON 28
PRAKTIKANTË TË CILËT DUHET TË JENË TË PROFILIT
STUDIMOR:
 Juridik,
 Shkenca politike,
 Histori,
 Informatikë,
 Gjuhë të huaja

MINISTRIA E INTEGRIMIT EVROPIAN, KËRKON 20
PRAKTIKANTË TË CILËT DUHET TË JENË TË PROFILIT
STUDIMOR:
 Shkenca Juridike;
 Shkenca Ekonomike;
 Shkenca Shoqërore;
 Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare;

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË
DHE SIPËRMARRJES, TIRANË KËRKON 7 PRAKTIKANTË TË
CILËT DUHET TË JENË TË PROFILIT STUDIMOR:
 Shkenca Ekonomike;
 Juridike;
 Shkenca Sociale;
 Gazetari;
Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë
janë:
 Agjencia Kombëtare e Bregdetit, Tiranë kërkon (3)
praktikantë të cilët duhet të jenë të profilit studimor:
Arkitekturë, Shkenca Juridike , Ekonomike.
 Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, Tiranë
kërkon (8) praktikantë të cilët duhet të jenë të profilit
studimor: Inxhineri, Shkenca Ekzakte.
 Agjencia e Trajtimit të Konçesioneve, Tiranë
kërkon (2) praktikantë të cilët duhet të jenë të profilit
studimor: Shkenca Juridike, Ekonomike.
 QKB  (QKR+QKL), Tiranë kërkon (5) praktikantë të
cilët duhet të jenë të profilit studimor: Shkenca
Informatike, Juridike.
 Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, Tiranë
kërkon (6) praktikantë të cilët duhet të jenë të profilit
studimor: Shkenca shoqërore, Informatike.

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME KËRKON 18
PRAKTIKANTË,TË CILËT TË JENË TË PROFILIT STUDIMOR:
 Histori-Filologji,
 Arkiv,
 Ekonomik,
 Politika Sociale,
 Juridik,
 Anglisht,
 Inxhineri (kimike, ndertimi, arkitekture) ose
juridik,
 Shkenca Sociale,
 IT,
 Financë publike,
 Inxhinieri ndërtimi
Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë
janë:
 Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale te
Shtetit, Tiranë kërkon (4)     praktikantë të profilit
studimor: Juridik, Shkenca Sociale, Inxhinieri Ndërtimi
 Prefektura e Elbasanit kërkon 2 praktikantë të
profilit studimor (1) Ekonomik; (1) Juridik
 Prefektura e Gjirokastrës kërkon 3 praktikantë të

profilit studimor (1) Ekonomik; (1) Juridik; (1) Inxhinieri
Ndërtimi
 Prefektura e Qarkut Korçë kërkon 3 praktikantë të
profilit studimor (1) Ekonomik; (1) Juridik; (1) Shkenca
Sociale
 Prefektura e Qarkut Tiranë kërkon 2 praktikantë
të profilit studimor (1) Ekonomik; (1) Juridik;
Ministria e Drejtësisë kërkon 10 praktikantë, me profil
studimor: Juridik
Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë
janë:
 Drejtoria e përgjithshme e Burgjeve (Drejtoria
Qëndrore) kërkon tetë praktikantë: 4 shkenca sociale,
2 jurist, 2 ekonomist
 Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit kërkojnë
praktikantë përkatësisht në këto degë sipas
kërkesave në qytetet:
 Tiranë, 1 Juridik
 Durrës, 1 Juridik
 Gjirokastër, (1) Juridik
 Vlorë, (1) Juridik
 Shkodër, (1) Juridik
 Korcë, (1) Juridik
 Komiteti i Birësimeve, kërkon katër praktikantë:
Juridik; Psikologji; Punë sociale; Shkenca sociale
 Qendra e Botimeve Zyrtare, kërkon 6 praktikantë:
3 Gjuhë letërsi, 3 Jurist
 Instituti i Mjekësisë Ligjore, kërkon tre
praktikantë: 2 jurist, 1 ekonomi finance
 Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme, kërkon dhjetë praktikantë: 5 juriste, 5
inxhinier ndertimi
 Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike,
kërkon katër praktikantë: Juridik, Shkenca Sociale,
Psikologji, Pune Sociale
 Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave,
kërkon pesë praktikantë: Inxhinieri Ndertimi dhe
Inxhinier Topograf
 Shërbimi i Proves, kërkojnë praktikantë
përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në
qytetet:
 Tiranë 4 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Kruje 4 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Durres 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Shkoder 3 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Lezhe 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Kukes 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Puke 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Diber 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Kurbin 1 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Kavaje 1 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Fier 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Berat 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Vlore 1 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
o Sarande 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Gjirokaster 1 Psikologji, Pune sociale,Sociologji
ose Juridik
 Permet 1 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Elbasan 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Pogradec 1 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Korçe 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik
 Tropoje 2 Psikologji, Pune sociale,Sociologji ose
Juridik

MINISTRIA TIRANË, KËRKON 5 PRAKTIKANTË, TË CILËT
DUHET TË JENË TË PROFILIT:
 Shkenca Sociale;
 Shkenca Juridike.
 Agjensia e Sistemit të Ndërlidhjes dhe
Informacionit Tiranë, kërkon 2 praktikantë, të cilët
duhet të jenë të profilit: Teknologji Informacioni.
 Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës
Ushtarake Tiranë, kërkon 3 praktikantë, të cilët duhet
të jenë të profilit: Gjeodezi, Inxhinieri.

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT, KËRKON 18
PRAKTIKANTË, TË CILËT DO TË DUHET TË JENË TË PROFILIT:
 Shkenca Sociale,
 Shkeca Juridike,
 Shkenca Natyrore,
 Mesuesi,
 Ekonomiks,
 Sport,

 Informatike,
 Inxhinieri informatike
Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë
janë:
 Instituti i Zhvillimit të Arsimit (2) praktikantë në
drejtimiet Shkeca Juridike, Shkenca Natyrore
 Inspektorati Shtetëror i Arsimit (2)praktikantë:
Mesuesi, Shkena Sociale
 Agjencia Kombëtare e Provimeve (2) praktikantë:
Shkenca Natyrore, Mesuesi (matematike)
 Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë,
Tiranë (1) me profil studimi në Shkenca Sociale;
 Drejtoritë Arsimore Rajonale (DAR) në:
 Berat (2)praktikantë në profilin :Informatike,
Inxhinieri informatike,
 Shkodër (2) praktikantë: Mesuesi, Informatike
 Zyrat Arsimore (ZA) në qytetet Vlorë (4) dhe
Sarandë (2) përkatësisht në profilet: Ekonomiks,
Shkenca Juridike, Mesuesi (2- me profil natyror)

MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE
ADMINISTRIMIT TË UJRAVE KËRKON 10 PRAKTIKANTË TË
CILËT DUHET TË JENË TË PROFILIT STUDIMOR:
 Agronomi
 Veterinari,
 Zooteknik
 Ekonomist
 Jurist,
 Akuakulturë,
 Topograf,
 Marrëdhënie Ndërkombëtare,
 Ekonomi
Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë
janë:
 Qendra e Transferimit te Teknologjive Bujqesore
kërkojnë praktikantë përkatësisht në këto degë sipas
kërkesave në qytetet:
 Korçë, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist (5)
 Vlorë, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist (5)
 Shkodër, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist (5)
 Lushnje, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist (3)
 Korçë, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist (5)
 Fushë- Krujë, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist (5)
 Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë,
Tiranë kërkon (5) praktikantë përkatësisht të profilit
studimor Kimist, Agronomi, Veterinari,
Zooteknik,Ekonomist, Jurist.
 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (Drejtoria e
Përgjithshme), Tiranë kërkon (10) praktikantë
përkatësisht të profilit studimore Agronomi,
Veterinari, Zooteknik, Ekonomist, Kimist Ushqimor.
 Drejtoria e Sherbimeve te Peshkimit dhe
Akuakultures, Tiranë kërkon (5) praktikantë
përkatësisht të profilit studimore Veterinari,
zooteknik,ekonomist,jurist,akuakultur.
 Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, Tiranë
kërkon (5) praktikantë përkatësisht të profilit
studimore Agronomi,ekonomi,jurist.
 Drejtoria e Bujqësisë kërkon praktikantë
përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
 Tiranë, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
 Durrës, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
 Elbasan, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
 Fier, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/ Ekonomist/
Jurist/ Akuakultur. (5)
 Dibër, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
 Berat, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
 Kukës, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
 Vlorë, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
 Shkodër, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
 Korçë, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
 Gjirokastër, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
 Lushnje, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
 Lezhë, Agronomi/ Veterinari/ Zooteknik/
Ekonomist/ Jurist/ Akuakultur. (5)
 Agjencia Kombëtare e Duhan Cigare, Tiranë
kërkon (3) praktikantë në profilin Agronomi
 Enti shtetëror i Farërave dhe Fidanëve, kërkon (3)
praktikantë në profilin Agronomi, Mbrojtje bimësh
Ministria e Shtetit për Marrëdheniet me Parlamentin,
kërkon 3 praktikantë në profilet: Ekonomik, Juridik.

MINISTRIA PËR ÇËSHTJET VENDORE
 1 praktikant në profilin Shkenca juridike.
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Dyshime për hakmarrje, në 2010 tentoi të vrasë një person. Hetim edhe për aktivitete të paligjshme

Atentati, aktori Mishel Prela gënjeu
2 herë policinë për identitetin e tij
Kapet autori i plagosjes dhe bashkëpunëtori

I riu pretendonte se i dëmtuari i kishte para borxh

Mishel Prela dhunoi e i çau fytyrën njerkut
3 vite më parë, "ta ther këtë, ta vras fare"
Mishel Prela, në vitin

2014, teksa kishte
vetëm pak kohë që kishte
lënë qelitë e burgut, ku u
dënua me 4 vite për
akuzën e plagosjes së një
djali në ri, dhunoi
njerkun e tij, Ermir
Manoku, madje edhe kish-
te tentuar që ta vriste atë.
Prela pretendonte se
njerku i kishte pasur para
borxh dhe për këtë fakt,
së bashku me një shokun
e tij, i kishin shkuar atij
në banesë dhe pasi e kish-
te dhunuar dhe i kishte
thyer orenditë shtëpiake,
i kishte marri atij nga
banesa edhe televizorin.
Prela, ndaj të cilit Gjyka-
ta e Tiranës kishte caktu-
ar masën e sigurisë "ar-

rest me burg" për këtë ngjar-
je, e kishte ankimuar vendi-
min me pretendimin se ar-
resti i tij ishte i padrejtë. Por,
në vendimin e Gjykatës së
Apelit, thuhet se ndalimi i tij
ishte i drejtë, pasi vepra pe-
nale për të cilën ai akuzohej
kishte rrezikshmëri të lartë
shoqërore. "Nga aktet e
ndodhura në dosje ka rezul-
tuar se në datë 25.09.2014,
rreth orës 19:00, personi nën
hetim, Mishel Prela, në bash-
këpunim me një person të
paidentifikuar ende, ka sh-
kuar në banesën që gjendet
në adresën Rr. 'Teodor Keko',
pallati firmës 'Gora', blloku
i dytë, kati i tretë, pranë Bar
'Univers', në pronësi të sh-
tetasit Ermir Manoku, i cili
është njerku i tij. Fillimisht

ai ka dhunuar njerkun duke
e goditur atë me grushte,
duke i çarë fytyrën. Më pas
ka nxjerrë thikën duke i
thënë shokut të tij 'ta ther
këtë, ta vras fare' dhe i është
drejtuar duke i thënë se për
këto borxhe që i ka do t'i
marrë televizorin, të cilin e
ka marrë dhe e ka ngritur
në krahë duke dalë nga sh-
tëpia. Gjithashtu, ka thyer
edhe disa orendi brenda në
shtëpi. I dëmtuari (kallëzue-
si) ka sqaruar se deri para
katër vitesh Misheli ka jet-
uar në një shtëpi me të dhe
bashkëshorten e tij, e cila e
ka djalë nga martesa e parë.
Më pas ka vuajtur dënimin
me burg për një plagosje që
ka bërë dhe pasi ka dalë nga
burgu, ka jetuar vetëm, në

një shtëpi tjetër. Sipas kallë-
zuesit, personi nën hetim i
kërkonte në mënyrë të vazh-
dueshme lekë nënës së tij
dhe ky ka qenë edhe shkaku
i konfliktit. Madje, Misheli
pretendonte se babai i tij i
ka çuar lekë njerkut (kallë-
zuesit), që ta mbante mirë
kur ka qenë në burg. Mishe-
li sipas kallëzuesit, ka qenë
agresiv dhe është konfliktu-

ar disa herë me të, por ai nuk
e ka denoncuar në polici,
pasi i vinte keq për të", shk-
ruhet në vendimin e
Gjykatës së Apelit, në lidhje
me ngjarjen e ndodhur, ku
Mishel Prela kishte dhunu-
ar njerkun e tij. Për këtë
ngjarje, ai u akuzua për ve-
prat penale të "Vjedhjes me
dhunë" e kryer në bash-
këpunim.

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE “E.P.S.A”
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT PER :

1- “Apartament” me sip. 54.7 m2, Nr. Pasurie 5/73+1-4, Vol.14, Fq.15, ZK 8270, i ndodhur
ne Tirane. Kjo pasuri

eshte e hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 58.560 Euro
. Ankandi zhvillohet datë 26.07.2017 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
2- “Apartament” me sip. 29.2 m2, Nr. Pasurie 5/73+1-4, Vol.19, Fq.8, ZK 8270, i ndodhur

ne Tirane. Kjo pasuri eshte
e hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 61.440 Euro .
Ankandi zhvillohet datë 26.07.2017 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me  PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

Dt 21.07.2017 ora 16:00 ‘ Përfundon Ankandi i Dytë  për pasurinë:

- Apartament me sip.119.7 m2, me adresë Linze, Tirane
Me çmim   56 000 Euro
 Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE
“KREON”, me adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës,
Kontakt Cel 0682096575

STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE “KREON”
me  PËRMBARUESE GJYQËSORE SUELA METHOXHA

Dt 27.07.2017 ora 16:00 ‘
Përfundon Ankandi i Tretë  për pasurinë:

- Banesë 2-katëshe me sip.ndërtimore për çdo kat 81 m2, mbi një Truall
me sip.81 m2, me adresë L.18 Rr.A.Goga, Durrës. Me çmim   40 118 Euro
Ankandi Zhvillohet në zyrën e STUDIO PËRMBARIMORE GJYQËSORE
“KREON”, me adr: L.11, Blv.kryesor (ish kinma iliria) ,Kati-2, Durrës,
Kontakt Cel 0682096575

Mishel Prela, i cili u
plagos me armë
zjarri mbrëmjen e

së enjtes ka luajtur ping-
pong me Policisë e Tiranës.
Gjatë marrjes në pyetje, ai
ka dhënë gjeneralitete të
ndryshme, ndërsa iu kap me
vete edhe kartë identiteti e
falsifikuar. Menjëherë pas
ngjarjes, Prela u dërgua në
spital për të marrë ndihmën
e nevojshme. Mësohet se
teksa uniformat blu po e
pyesnin për identitetin, ai u
ka thënë se emri i tij ishte
Mishel Manoku, 21 vjeç. Ky
mbiemër rezulton të jetë i
njerkut të tij. Por, më pas,
teksa i janë zhveshur rrobat
për t'i hequr plumbat nga
trupi, të dëmtuarit i është
gjetur në xhep një kartë iden-
titeti, por me një emër krejt
ndryshe nga ai që i ishte pre-
zantuar policisë. Kjo kartë,
e cila më pas rezultonte të
ishte e falsifikuar, ishte me
emrin Edison Delia, 26 vjeç.
Nga ana tjetër, pas verifiki-
meve të kryera nga oficerët
e policisë, përmes krahasim-
it të gjurmëve të gishtave u
zbulua edhe identiteti i tij i
saktë, i cili rezulton të jetë
Mishel Prela, 31 vjeç. Për
këtë ngjarje policia arriti të
kapë brenda pak orëve au-
torin e dyshuar të krimit, si
dhe bashkëpunëtorin e tij.
31-vjeçari është emër i njo-
hur për publikun dhe për
policinë shqiptare. Ai ka
qenë protagonisti kryesor
në rolin e Saimirit, film i cili
mbante po të njëjtin emër, të
regjisorit italian Françesko
Munzi. Ndërsa, në vitin 2010,
Prela tentoi të vriste një per-
son në kryeqytet, krim për
të cilin u dënua me 4 vite
burgim. Me të përfunduar
dënimin, ai u përball sërish
me drejtësinë shqiptare, pasi
dhunoi dhe grabiti njerkun
e tij, për të cilin pretendonte
si i kishte para borxh.
NGJARJANGJARJANGJARJANGJARJANGJARJA

Ngjarja ku mbeti i plago-
sur Prela u shënua të enjten
rreth orës 21:10 minuta,
pranë gjimnazit "Partizani",
në rrugën "4 Dëshmorët", në
kryeqytet. Ndaj tij u qëllua
me 8 plumba pistolete. Prela
mori disa plagë në pjesën e
barkut dhe në gjymtyrë. Ai
u dërgua menjëherë në spi-
tal për të marrë ndihmën e
nevojshme dhe ndodhet jas-
htë rrezikut për jetën dhe
nën kujdesin e mjekëve. Me
të mbërritur në vendin e ng-
jarjes, policia nisi punën për
zbardhjen e plotë të rretha-
nave, identifikimin e kapjen
e autorit. Në vendin e krimit
policia sekuestroi në cilësinë
e provës materiale 8 gëzho-
jat e qitura nga pistoleta.
Ndërsa vetëm pak orë më
vonë, efektivë të komisariatit

nr. 4 arritën të kapin autorin
e dyshuar të kësaj tentative
vrasjeje. Në pranga u vu 31-
vjeçari Miklar Tola, si dhe
bashkëpunëtori i tij, i cili
dyshohet ta ketë ndihmuar
për t'u larguar nga vendi i
ngjarjes, Ervin P. Mësohet se
identifikimi i Tolës është bërë

nga pamjet e kamerave të sig-
urisë në zonë, por edhe nga
dëshmitë që policia mori nga
dëshmitarët e ngjarjes. Ata
kanë treguar se agresori e
qëlloi objektivin e tij nga një
distancë shumë të afërt.
DËSHMITËDËSHMITËDËSHMITËDËSHMITËDËSHMITË

Burime pranë policisë

bënë me dije se asnjëri prej
personave të prangosur nuk
e kanë pranuar akuzën e
ngritur ndaj tyre, duke pre-
tenduar se nuk kanë lidhje
me ngjarjen në fjalë. Ndër-
sa, 31-vjeçari Tola ka rrëfy-
er gjithashtu se nuk e njeh
personin që ka mbetur i pla-

gosur. Ndërkaq, policia ka
tentuar të marrë disa herë
në pyetje edhe të dëmtuarin
Mishel Prela, por as ai nuk
ka dhënë detaje për ndonjë
konflikt që mund të ketë pa-
sur me Tolën apo me perso-
na të tjerë, si dhe ka pohuar
se nuk e njeh 31-vjeçarin e

ndaluar nga policia.
PISTPISTPISTPISTPISTAAAAATTTTT

Policia ka ngritur disa
pista hetimi në lidhje me at-
entatin e së enjtes. Mësohet
se Prela kishte vetëm dy
muaj që ishte liruar nga bur-
gu. Në vitin 2010 ai u aku-
zua për plagosje me thikë të
një personi në kryeqytet dhe
për këtë ngjarje u dënua me
4 vite burgim për "Vrasje me
dashje" e mbetur në tenta-
tivë. Burime nga policia
bënë me dije se kjo ngjarje
dyshohet të jetë edhe një
nga pistat që Prelës iu bë
atentat. Ndërsa, në 2014-ën
ai u akuzua se së bashku me
një shokun e tij dhunoi
njerkun duke e çarë në fy-
tyrë, me pretendimin se i ati
i kishte dërguar para që të
kujdesej për të në kohën që
ndodhej në burg. Po ashtu,
burime e lartpërmendura
shtuan më tej se janë duke
hetuar edhe pistën e ndonjë
konflikti të mundshëm, që
lidhet me përfshirjen e
palëve në aktivitete të
paligjshme në Tiranë.

Xhensila Kodra

I plagosuri Mishel Prela Autori i dyshuar, Miklar Tola

Vendi ku u plagos Mishel Prela
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"Gazmend Dacin nuk e njoh, nuk e dija nëse ndodhej në qeli"

Gjyqi ndaj Kolaverit, kosovari: Si
më plagosën me snajper në Vaqar
Lili Dule: Nuk kam konflikte me askënd

SHKURTE

Droga, gjykata lë
në burg ukrainasin

Gjykata e Krimeve të
Rënda caktoi dje ma-

sën e sigurisë "arrest me
burg" për ukrainasin
Elchin Ragimov, i cili u kap
pak ditë më parë në tenta-
tivë për të trafikuar 19 kg
kanabis drejt Malit të Zi.
Para togave të zeza ai tha
se për përfshirjen e tij në
këtë veprimtari kriminale
do të flasë në një moment
tjetër. Pas kërkesës së
prokurorisë për caktimin
e arrestit me burg, gjyka-
ta e cilësoi si të ligjshëm
ndalimin e tij, ku vendosi
ta lërë në burg deri. Nga
ana tjetër, prokuroria ësh-
të duke vijuar hetimet për
të zbuluar personat e tjerë
të përfshirë në këtë veprim-
tari. 42-vjeçari Ragimov u
ndalua në pikën kufitare të
Hanit të Hotit, teksa ku po
dilte nga Shqipëria drejt
Malit të Zi me një autom-
jet të tipit "Opel" me targa
çeke të cilën e kishte mar-
rë me qira në Çeki.

Procedon 29 persona
brenda 24 orëve

Drejtoria Vendore e Pol
icisë së Tiranës ka vi-

juar punën për parandal-
imin, evidentimin dhe
goditjen e veprimtarisë
kriminale, ku brenda 24
orëve janë proceduar penal-
isht 29 shtetas. Mësohet se
nga këta, 3 persona janë
kapur, pasi kishin qenë në
kërkim, 4 shtetas janë të ar-
restuar për vepra të ndry-
shme penale, 17 janë proced-
uar në gjendje të lirë, ndër-
sa 5 persona të tjerë janë
shpallur në kërkim po për
vepra të ndryshme penale.
Mësohet se njëri prej të
ndaluarve është 44-vjeçari
M.B., pasi Interpol Vjena,
Austri ka sjellë me masë
sigurimi "Arrest" për ve-
prat penale "Grup i struk-
turuar kriminal", "Rrëm-
bim personi", "Mbajtje
armëve luftarake pa leje",
"Plagosje", "Kërcënim",
parashikuar nga Kodit Pe-
nal Austriak.

"Vendi, i kontrolluar pëllëmbë për pëllëmbë"

Lufta kundër drogës, Haki Çako
takim me ambasadorin italian

Ambasadori italian, Al
berto Cutillo zhvilloi

dje një vizitë me kreun e
Policisë së Shtetit, Haki
Çako. Qëllimi i vizitës ish-
te inspektimi nga afër i lab-
oratorit tekniko-shkencor
të Policisë Italiane, Guar-
dia di Finanza dhe Qen-
drës BENECON, që është
instaluar në ambientet e
Drejtorisë së Përgjithshme
të Policisë së Shtetit, në
zbatim të Protokollit Oper-
ativ për fluturimet ajrore
2017 për parandalimin e
goditjen e kultivimit të
bimëve narkotike. "I gjithë
territori i vendit është sh-
kelur thuajse pëllëmbë për

pëllëmbë nga forcat e poli-
cisë në këmbë që nga janari
deri tani. Falënderoj pa masë
miqtë e mi dhe të Policisë së
Shtetit, drejtorin e Inter-
forzës, Nënkolonel Giovan-
ni Conti dhe komandantin e
Guardia di Finanza në Sh-
qipëri, Nënkolonel, Luka De
Paolis. Faleminderit, të
gjithë ekipit pa diskutim! Së
bashku do të vazhdojmë me
identifikimin, gjetjen dhe as-
gjësimin edhe në ato zona
shumë të thella gjeografik-

isht, por me vështirësi mak-
simale për forcat e policisë",
tha Çako. Gjithashtu, ai
theksoi rëndësinë e labora-
torit tekniko-shkencor të
Policisë Italiane në punën
e Policisë së Shtetit për
parandalimin e goditjen e
kultivimit të bimëve narko-
tike. Ndërsa, ambasadori i
Italisë, Alberto Cutillo u
shpreh: "Është shumë e
rëndësishme që 2 vendet
tona të ecin përpara në këtë
betejë".

TENDER I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe
riparimit të sistemeve të kondicionimit në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender
i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 4.604.000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext.4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një
kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht
pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë
sipas detajeve të mëposhtme:

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe
riparimit të sistemeve të kondicionimit në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë’’

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 14  Gusht  2017, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

TENDER I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Rinovimi i suportit vjetor të pajisjeve
D2D Backup, SAN Switches dhe HP Data Protector”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 4.930.000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të
Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext.4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një
kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën
e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas
detajeve të mëposhtme:

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Rinovimi i suportit vjetor të pajisjeve
D2D Backup, SAN Switches dhe HP Data Protector’’

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 17  Gusht  2017, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

Dje në Gjykatën e Kri
meve të Rënda u zh
villua seanca gjyqë-

sore në ngarkim të të pan-
dehurit Ergys Kolaverit. Ky
i fundit është i dyshuar si
autor i atentatit me snajper
në burgun e Vaqarit ndaj
Gazmir Dacit, të cilin e bënte
përgjegjës për vrasjen e
njërit vëlla dhe plagosjen
rëndë të tjetrit. Ngjarja në
fjalë ka ndodhur pasditen e
30 korrikut të vitit të shkuar
dhe për pasojë u plagos në
këmbë një shtetas kosovar,
i cili ndodhej në paraburgim
për dhunë në familje. Në se-
ancën e djeshme, u lexua
dëshmia e kosovarit të pla-
gosur Lili Dule. Leximi i de-
klaratës që Dule ka dhënë
para oficerëve të policisë
gjyqësore u lejua të lexohej
nga gjykata, për shkak se ai
rezulton të jetë jashtë terri-
torit të Shqipërisë që në mo-
mentin që ka mbaruar vua-
jtjen e dënimit. Në dekla-
rimet e tij, shtetasi Kosovar
është shprehur se kishte
dalë në ajrim si çdo ditë dhe
kishte kuptuar se çfarë kish-
te ndodhur kur kishte parë
këmbën e gjakosur. "Ndod-
hesha në ajrimin e burgut
pasi dilja çdo ditë atje. Në një
moment rashë në tokë dhe
kur pashë që nga këmba po
më dilte gjak. Në atë moment
më dërguan në spital", ka
rrëfyer ai. I pyetur për ndon-
jë konflikt të mundshëm që
mund të ketë pasur me ndon-
jë person, ai kishte pohuar
se nuk kishte konflikte me
askënd. Ndërsa, i pyetur në
lidhje me Gazmir Dacin,
nëse kishte njohje me të apo
jo, Dule ishte shprehur se
"Gazmir Dacin nuk e njoh
fare. Nuk e dija nëse ky per-
son ndodhej në paraburgim
ose jo". Pasditen e 30 kor-
rikut të 2016, i pandehuri
organizoi një atentat ndaj
Gazmir Dacit, i cili ndodhej
në burgun e Vaqarit në
pritje të gjykimit për
vrasjen e Gazmir Kolaverit
dhe plagosjen rëndë të Rob-
ert Kolaverit, i cili ka mbe-

Xhensila Kodra

tur i paralizuar. Pas ngjarjes
u bë me dije se Kolaveri i pa-
jisur me një armë të
sofistikuar snajper ishte
vendosur në një distancë të
largët në ambientet e jasht-
me të burgut dhe priti derisa
Gazmir Daci doli në ajrim
për të qëlluar. Pas ngjarjes
ai u largua me një automjet
"Mercedez Benx". Në këtë
dosje, i akuzuar për mosk-
allëzim krimi është edhe
kushëriri i tij, Enea Ceka, i
cili është hetuar në gjendje
të lirë. Ergys Kolaveri po
përballet me akuzat e
vrasjes për motive gjakmar-
rje mbetur ne tentativë dhe
armëmbajtje pa leje. Ergys Kolaveri Gazmir Daci
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REQUEST FOR PROPOSAL FOR SERVICES

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF)
Albania Country office

Subject:  Conduct a Knowledge, Attitude and Perception Qualitative Study on Child Marriage
in Albania.

The United Nations Children’s Fund (UNICEF) is seeking to receive proposals from interested
organizations/companies who wish to be considered for the provision of the above mentioned services/
works.

Please consult UNICEF Albania website (www.unicef.org/albania) to download the detailed RFPS
document and other related requirements.

The proposals will be evaluated and selected in accordance with established UNICEF procedures.

The offers must be delivered within the set deadline, in a sealed envelope which must be clearly
marked: “LRPS-2017-9133249 - Conduct a Knowledge, Attitude and Perception Qualitative
Study on Child Marriage in Albania” to the address below:

United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Rr. “Skënderbej”, ndërtesa e Agjencive të OKB-së, kati i tretë, Tiranë, Albania
Tel.: +355 4 2273 335/6/7/8/9; fax: +355 4 2243 775 /6
Website: www.unicef.org/albania

Relevant Dates: All interested companies must submit their application, not later than
08 August 2017, 16:30 hrs.

Në vitin 2013 bëri seks me një vajzë të mitur

Trafiku i lëndëve narkotike, arrestohet
37-vjeçari i shpallur në kërkim

Mjekët e Sarandës: Pushuesja mund të jetë goditur nga një motor uji, ose mund të ketë rënë nga lartësia

Ksamil, mbytet në det turistja 16-vjeçare nga Rusia
Misteri, minorenia ka prerje në bërryl dhe në shpatullën e majtë

7 VIKTIMA
NË 7 DITË
Arriti në 7 numri i
pushuesve të
mbytur në plazhet
e vendit tonë në 7
ditët e fundit. Të
shtunën që shkoi u
mbytën 3 të rinj në
plazhin e Zvërnecit
në Vlorë si dhe një
14-vjeçar në zonën
e "Ujit të Ftohtë"
po në Vlorë.
Ndërsa, dy ditë më
parë u mbyt në
plazhin e Velipojës
në Shkodër një
34-vjeçar nga
Kosova.

Mbytet në plazhin e Golemit
turisti 66-vjeçar nga Sllovakia

KAKAKAKAKAVVVVVAJË AJË AJË AJË AJË - Vetëm disa orë nga ngjarja e rëndë e ndodhur
në Ksamil, një tjetër viktimë është shënuar në plazhin
e Golemit në Kavajë. Burime nga policia pohuan se rreth
orës 19:45 të ditës së djeshme është mbytur në det një
shtetas sllovak. Bëhet fjalë për 66-vjeçarin Beres S.. Trupi
i viktimës është gjetur nga një pushues, i cili ishte me
motor uji në det. Sipas deklarimeve të bashkëshortes,
shtetasi i mësipërm ka konsumuar një sasi të madhe
alkooli dhe është futur në det për të notuar. Nga veri-
fikimet paraprake nuk rezulton të këtë shenja dhune.
Grupi hetimor po vazhdon punën për zbardhjen e rre-
thanave dhe shkakut të ngjarjes.

SARANDËSARANDËSARANDËSARANDËSARANDË

Plazhet shqiptare vazh
dojnë të marrin jetë
njerëzish. Një tjetër

pushues është mbytur pas-
diten e djeshme në ujërat e
detit Jon, duke e çuar në gjas-
htë numrin e pushuesve të
mbytur në shtatë ditë.
Bëhet fjalë për një 15-vjeçare
nga Rusia, e cila gjeti vde-
kjen në Ksamil. Burime zyr-
tare nga policia e Sarandës,
dje bënë me dije se ngjarja e
rëndë ku humbi jetën mi-
norenia Ksenia Roik nga
Shën Petërburgu ndodhi në
"Tre Ishujt" e Ksamilit. Më-
sohet se turistja nga Rusia
kishte vetëm pak ditë që
ndodhej për pushime me
nënën e saj në Ksamil. Rreth
orës 12:50 është bërë një tele-
fonatë në sallën operative të
policisë Kufitare në Sarandë.
Një shtetas i identifikuar si
Myrsel Ceta ka informuar se
"përballë 'Tre Ishujve' ishte
mbytur një person". Men-
jëherë është nisur për në
vendngjarje skafi i Policisë
Kufitare, ndërkohë që është
nisur edhe grupi hetimor i
Policisë së Rendit. "Trupin e
gjetëm mbi ujë. E nxorëm nga
uji dhe e sistemuam në skaf.
Pamë se vajza nuk kishte
shenja jete. E nxorëm në
breg. Atje priste ambulanca
e Sarandës dhe grupi heti-
mor", tha për "Gazeta Sh-
qiptare" N.B., efektiv i patrul-
lës së Policisë Kufitare të Sa-
randës. Sipas tij, pushuesja
nga Rusia e kishte kaluar
kufirin ku nuk lejohen lëviz-
ja e mjeteve lundruese, ish-
te 0.8 milje larg bregut. Më

pas trupi i pajetë i turistes
ruse është dërguar me am-
bulancën e qendrës shënde-
tësore të Ksamilit në mor-
gun e spitalit të Sarandës.
Burime nga ky spital po-
huan se pas këqyrjes para-
prake, kufoma e 15-vjeçares
do të transportohet për ek-
spertizë mjeko-ligjore në Ti-
ranë për faktin se ajo është
shtetase e huaj. Ndërkaq,
bluzat e bardha të këtij spi-
tali deklaruan se, "vajza
kishte shenja prerjeje në
trup, konkretisht në bërryl
dhe në shpatullën e majtë.
Dyshohet se ajo mund të jetë
goditur nga ndonjë motor
uji, ose mund të ketë rënë
nga lartësia". Sakaq, nga një
informacion shtesë i poli-
cisë lokale u konfirmua se
në trupin e 15-vjeçares ruse
janë konstatuar dëmtime
dhe prerje në trup. Grupi
hetimor po vijon intensiv-
isht punën për zbardhjen e
plotë të rrethanave të ng-
jarjes. Gjithashtu, mësohet
se ka nisur edhe kontrolli i
motorëve të ujit.

Arbër Sulo

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Nënkryetari i
Lëvizjes Socialiste për In-
tegrim, Luan Rama ka re-
aguar pas ngjarjes së
rëndë të regjistruar pas-
diten e djeshme në plazhin
e Ksamilit, ku një turiste
ruse humbi jetën. Nga ek-
spertiza, mjekët kanë
konstatuar shenja godit-
jeje në trupin e 15-
vjeçares, çka konfirmon
edhe pretendimin e famil-
jarëve të saj se u godit nga
një mjet lundrues. Përmes
një postimi në rrjetin so-
cial "Facebook", Luan
Rama i cilëson si bilanc
lufte, në kohë turizmi",
rastet e rënda të regjistru-
ara gjatë ditëve të fundit
në plazhet shqiptare.
"Edhe një tjetër viktimë

KKKKKORÇË ORÇË ORÇË ORÇË ORÇË - Policia e Ko-
rçës ka arrestuar një 37-
vjeçar, pasi akuzohet
për trafik droge. Emil-
jan Dine ishte shpallur
në kërkim që në maj të
këtij viti, por vetëm dje,
uniformat blu bënë të
mundur kapjen e tij. Si-
pas policisë lokale, Dine
(banues në fshatin
Dërsnik-Korçë) u pran-
gos, pasi me vendim nr.
264 të datës 25.05.2017,
Gjykata e Krimeve të Rën-
da në Tiranë ka vendosur
ndaj tij masën e sigurisë
"Arrest në burg" për ve-

Shkel urdhrin e gjykatës,
i shkon vëllait në banesë

dhe e bën për spital
POGRADEC POGRADEC POGRADEC POGRADEC POGRADEC - Një 78-vje-
çar është prangosur nga
policia e Pogradecit, pasi
akuzohet se ka ushtruar
dhunë fizike dhe psikolo-
gjike ndaj vëllait të tij. I
arrestuari është Nexhat
Musollari, banues në qyte-
tin liqenor. Sipas policisë, i
moshuari u kap, pasi dy
ditë më parë ai ka shkuar
në banesën e vëllait të tij,
shtetasit B.M., 65 vjeç dhe
e ka rrahur. Mësohet se
B.M. ka qenë i pajisur me
urdhër mbrojtjeje nga
gjykata. Materialet në
ngarkim të agresorit i kalu-
an Prokurorisë të Rrethit
Gjyqësor Pogradec për ve-
prat penale: "Veprime në
kundërshtim me vendimin
e gjykatës" dhe "Dhuna në
familje".

Mbytjet e pushuesve në plazhe, Luan Rama:
Bilance lufte, mosveprimi i shtetit kriminal

në plazhet shqiptare! Pas
Durrësit, Shëngjinit, Veli-
pojës, Vlorës etj. Hartës së
viktimave të mosveprimit
kriminal e të qëllimtë të
qeverisë i shtohet edhe
Ksamili! Kohë turizmi-bi-
lanc lufte! Askush nuk re-
agon, askush nuk zbaton

ligjin, megjithëse ky vend
ka edhe qeveri që ka kryem-
inistër, ka edhe ministri të
ashtuquajtur turizmi që
ka edhe ministër, ka agjen-
ci të bregdetit me drejtor,
ka bashki me kinse kry-
etarë! Ka madje edhe
Prokurori të Republikës!
Ka e çfarë nuk ka, por
askush nuk është për të
kryer detyrën, edhe pse ka
akte që detyrojnë e nor-
mojnë masat e sigurisë në
plazhe, qofshin ato pub-
likë apo privatë! Mosvep-
rim kriminal dhe i që-
llimtë, për sa kohë askush
nuk reagon pas kaq e kaq
shumë rastesh të mbytjes
së pushuesve e turistëve në
plazhet shqiptare!", shkru-
an Rama.

Gruaja: Kishte pirë alkool

prën penale: "Trafikimi i
narkotikëve". Materialet
ndaj 37-vjeçarit i kaluan
Prokurorisë pranë Gjykatës

së Shkallës së Parë
për Krime të Rënda në
Tiranë, për veprime të
mëtejshme. Sipas pol-
icisë, në vitin 2013,
Emiljan Dine, në atë
kohë 33-vjeç, u arres-
tua pasi kishte kalu-
ar natën me një vajzë
13-vjeçare në një
banesë të marrë me
qira. Denoncimi u bë
nga prindërit e vajzës
nga fshati Libonik.

Ishte vetë e mitura që pra-
noi se kishte kryer mar-
rëdhënie seksuale me
dëshirë me Dinen.

Ksamil, vendi ku u mbyt turistja ruse

Emiljan Dine
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IN MEMORIAM

“Liria e fshehun ndër vargje
të poezisë, nuk ishte vetëm:
para tyne rrishin galuc roje,
shpend mishngranës/ me
fytyrë njerëzore. E ti ishe për
ta nji bletë, tue u rropatë ka
drita në qelq, andej kufijve
të botës njerëzore”. Këto
vargje, Martin Camaj i tit-
ullon “Vrasja e poetit”, pse
ndryshe nuk mund të ish’-
liria e fshehun në vargje
nuk ishte vetëm- ajo kon-
trollohej nga shpend mish-
ngranës, shkruan poeti
duke nënkuptuar me këta
shpend “vrasjen” e poetit, të
vargur e të lirisë, që të çojnë
matana kufijve të botës
njerëzore.

25 vjet prej ditës kur ai
kaloi në botën tjetër, e 92 vjet
prej ditës kur lindi, vargjet
që la pas, mbi lirinë e fshe-
hur e të tjera kumte kum-
bojnë në heshtjen tonë të
përmortshme.

Pat lindur “në një vis të
egër, ‘ku s’ka shkelë kurrë
kamba e kalit’, kaq i thye-
shëm asht ky vend”, siç
thoshte vetë.

Malësori i Temalit të Shl-
lakut, me kohën kish fituar
staturën e një dijetari euro-
pian ‘par exellance’, përtej
poezisë e prozës, pas studi-
meve në Beograd, Romë e
Mynih, profili i albanologut
e filologut hedh rrënjë të for-
ta.

Së pari, i ndaluar, mandej
i pa kuptuar e i palexuar,
Camaj, shkrimtari i lartë-
sive, mbetet ende i pazbulu-
ar, nëse merremi vesh se zbu-
limi nuk është veç të dish se
është, por edhe të dish çfarë
është. Duket, se fjalimet mbi
‘madhështinë e paarritshme’
nuk dalin përtej auditorëve
të konferencave, ashtu si
rrekjet për të shpërndarë
vargun e tij më gjerë se aty.

I ndjerë i përjashtuar, në
ekzilin e pafundmë ku mbyl-
li sytë, peti i vetmuar, duket
se i druhej kësaj harrese,
sikur të përgatitej për të.

Te poezia “Malli” shkru-
an “Po të bie nji libër të har-
ruem, të mendojsh për mue
deri nesër, për mue të har-
ruem./ Fletët ia njohin gish-
tat e mij,/ e vargjet e tij zem-
ra e shqetësueme./ Në kët
libër janë mbytun/ rrezet e
syve të mij/ pa lanun gjur-
më./ Merre këtë libër të har-
ruem/ deri nesër e nata që na
ndan/ të harrohet deri
nesër/”.

Ai nuk e humbi kurrë
lidhjen me vendin që pat lënë
pas, në kërkim të lirisë që e
vuri pas hekurash të reja.
Shkruan: “Mjedjes- E randja
e makthit të katundares të
Nënshkodrës mbas vargjeve
të duhanit herë hera ta ndje-
va ndër vargje të dlirta në
kohën e parë. Në kohën e
parë më tërhoq vetmia e
mbramjeve tua të qeta dhe
në zemrën tande idhnake
s’besova kur”.
MBI DASHURINË
E TË TJERA

Nga botimi “Veprat poet-
ike” Onufri, 2017, janë përm-
bledhur vargje që

Te poezia “Reliket e ko-
hës” ne gjejmë edhe vargjet e
dashurisë, e mallit, a qoftë të
asaj nostalgjie që sqarohet
edhe nga Milan Kundera, në
të gjitha nuancat e gjuhët, që
endet mes mallit, nevojës,
dëshirës, kujtesës dhe
kandjes deri në lot. E prej
këtij botimi, janë shkëputur
vargjet me të cilat e kujtojmë
poetin në këtë përvjetor.

Camaj, e sheh dashurinë
si pjesë të qenësishme të
vetes, në këto vargje: “Dhe
dashunoj ma tepër atë grue/
pse ende merr pranverën e
jetës/ në atë trup të mbu-
luem me tesha/ të ashpra
zhguni/ pse ajo asht nji rreth
në vargonin/ e jetës seme që
e due ta tanësishme”.

Për dashurinë, ai shkru-
an edhe te “Dashtuni e pren-
dueme”- ku duke e parë fun-
din e saj, shpirti i poetit nd-
jen tashmë mallin e asaj cope
të vetes, që e ka humbur, siç
humb një ditë, me perëndimin:
“E ndjeva n’fundin e shpirtit
dhe ‘i herë/ si motit at za/ si

Fatmira Nikolli Malli i Martin Camajt:
Për dashurinë, për një
libër e mue t’harruem

Përvjetori i lindjes
dhe vargjet e dhimbjes

KUSH ISHTE CAMAJ

Pas vendosjes së regjimit komu-
nist në Shqipëri, Camaj iku në
Jugosllavi, ku u regjistrua student
në Universitetin e Beogradit. Mësoi
italianistikë, romanistikë, teori
letërsie, gjuhë klasike dhe sllavis-
tikë. Më 1956 shkon në Romë, ku
studion sërish dhe doktorohet, nd-
jek rrethet letrare të këtij qyteti,
anëtarë të një PEN-klubi me qendër
në Londër. Nën kujdesin e Koliqit
bëhet kryeredaktor i revistës “She-
jzat” (1957-1975) dhe studion së
afërmi botën arbëreshe e dialektin.

Më 1961 ikën në Mynih (Gjer-
mani), ku specializohet përfundi-
misht në gjuhësinë shqipe, duke
mos u shkëputur nga letërsia. Ca-
maj u bë profesor i gjuhës dhe i
letërsisë shqiptare në Universitetin
e Mynihut dhe mbeti atje gjithë jetën,
deri sa vdiq, më 1992.

Camaj është një ndër alban-
ologët më të shquar, kryesisht me
punimet e tij mbi gjuhën shqipe, his-
torinë dhe të sotmen e saj. Ndër
studimet kryesore mund të për-
menden: Meshari i Gjon Buzukut,
Romë 1960; Tekst mësimor i gju-
hës shqipe, Wiesbaden 1969; E
folmja shqipe në provincën e Aveli-
nos, Firence 1971; Gramatika sh-
qipe, Wiesbaden 1984; si dhe an-
tologjinë Këngë shqiptare, Düssel-
dorf 1974.

Mes veprave letrare përmenden:
“Nji fyell ndër male”, Kanga e vërrin-
it”, “Palimpsest”, “Shkundullima”,
Legjendat”, “Lirika mes dy moteve”,
“Djella”, “Rrathë”, “Njeriu më vete e
me tjerë”, “Karpa”, “Dranja”, etj..

MEDIA SPANJOLLE, PËR BASHKIM SHEHUN: SHOKË TË NJË KALVARI
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NGA IGNACIO VIDAL-FOLCH

Kur Enver Hoxha ven-
dosi ta eliminonte Meh-
met Shehun (në vjeshtën
e 1981-shit), në një nga
spastrimet periodike
paranojake me të cilat
kërkonte të imunizohej
nga puçet e mundshme
brenda pallatit dhe nga
spiunazhi i të gjitha fu-
qive armike të botës, edhe
familja e atij njeriu, gjer

atëherë të pushtetshëm dhe
të frikshëm (që kishte qenë
shok i Hoxhës qysh nga vitet
e luftës partizane kundër
pushtuesve italianë), ra në
fatkeqësi, sipas normës së
diktaturave të orientali-
zuara.

Për Mehmet Shehun s’u
mor vesh më asgjë. I biri,
Bashkimi, hyri në burg, prej
ku do të dilte pas vitesh të
shumta, me shembjen e
botës komuniste, i shndër-
ruar në shkrimtar. Po çfarë
shkrimtari se! Romanet e tij,
të shkruara në Barcelonën
ku jeton, të gjitha të sh-
këlqyera, janë të mbrujtura
me këto përvoja kafkiane,
frymojnë atmosferën tok-
sike që është karakteristike
për totalitarizmin e
burgjeve, një botë e çudit-
shme, në kufijtë e marrëzisë
së kulluar, dhe shpalosen,
duke u mbështetur në
përvetësimin e kulturës eu-
ropiane moderne, përmes
dëshirës për të ndriçuar kup-
timin e fshehtë të përvojës
së tragjedisë dhe përmes një
rrugëdaljeje inteligjente.

Sapo është botuar (nga
“Siruela”) Angelus Novus,
titull (dhe subjekt) që i ref-
erohet akuarelit të fam-
shëm të Paul Klee-së, që e ka
pasur njëfarë kohe Walter
Benjamin-i, i cili, kur u nis
të ikte në Shtetet e Bash-
kuara duke kaluar nga Span-
ja, ia besoi Georges Bataille-
it, pastaj u bë e Theodor
Adorno-s, pastaj e Gershom
Scholem-it, ndërsa tani
ndodhet në muzeun e Izrael-
it, në Jerusalem.

KUPTIMI I VUAJTJES
DHE I VDEKJES

Edhe Shehu është ai An-
gelus Novus, ai Walter Ben-
jamin që, pas Anschluss-it,
pyeste veten “nëse është i
mundshëm një konceptim i
kuptimshëm i vuajtjes dhe i
vdekjes”. Por, nëse do të
thosha që romani i sapodalë
është një meditim mbi jetën,
veprën dhe vdekjen e para-
kohshme dhe tragjike të
Walter Benjamin-it, lexuesi
potencial ndoshta do të
sprapsej, ngaqë Benjamin-i
është mendimtari më i për-
mendur nga gjithfarë mash-
truesish e snobësh intelektu-
alë në këto tridhjetë vjetët e
fundit, një epidemi e vërtetë.
Dhe do të ishte gjynah. Ange-
lus Novus është, gjithashtu,
rrëfimi i miqësisë së fortë dhe
i bisedave meditative të au-
torit me një bashkëvuajtës të
quajtur Mark Gjoka, te bëjnë
shëtitje në oborrin e burgut
të Burrelit, ashtu si grekët e
lashtë në Stoa. Një jetë në
robëri dhe e varfër, e thjesh-
tuar gjer në kockë, si të thua-

sh, por ndoshta pikërisht
për këtë përjetohet dhe
kujtohet intensivisht, njël-
loj sikurse dhimbja e një
plage na bën të
vetëdijshëm për organin e
dëmtuar. Liria dhe njohja,
ndoshta, mund të ndihen
më shumë si aspiratë sesa
përvojë e arritshme. Mu-
ngesa e tyre është prania
e tyre.

Ky roman i shkurtër, i
përpiktë, mbi miqësinë
dhe njohjen (dhe mbi
Walter Benjamin-in), por-
tretizim i tre apo katër ri-
takimeve të Mark Gjokës,
të cilin, ashtu si mendim-
tarin gjerman, liria e
priste (duke vështruar sa-
hatin) në Shtetet e Bash-
kuara, arrin të plazmohet
në mënyrë të mahnitshme
dhe befasuese si monu-
ment i një të burgosuri që,
pasi lirohet, bëhet men-
dim, duke u përpjekur të
përfundojë atë punë që
engjëlli, i rrëmbyer nga stu-
hia, me krahë të shqyer, i sh-
tyrë drejt progresit, nuk
mundi ta përfundonte.

ishte, “Mbramja e gyrbetxhis”.
Ai trishtim në ngjyra monok-
rome në të cilat shkruan, më
shumë se sa varfërisë materi-
ale, i drejtohen asaj vetmie të
brendshme kur thote: “Sonte
nga puna etpër vonë kam
kthy/ në kaçorr, ku flej/ në
kaçorrin e vetmuem, pa zot, në
terr/ Sonte kam vrejtur hyjt
me mall mbi kry...”
ISHULLIISHULLIISHULLIISHULLIISHULLI     (SHQIPËRIA?)(SHQIPËRIA?)(SHQIPËRIA?)(SHQIPËRIA?)(SHQIPËRIA?)

Është ndër poezitë më
prekëse të Camajt që qe mby-
llë në një “Ishull”, larg prej
vendit gjuhën e të cilit fliste, e
me kujtimet e të cilit ushqe-
hej. Ishulli që ai la pas është i
zymtë, i ngjan një burgu të
madh, rrethuar me tela me
gjemba, me ushtarë të arma-
tosur gjer në dhëmbë, ku nuk
hyn e as nuk del dot- “Çdo
hymje n’ishull u mbyll, spitali
dyer hekuri u mbyll/ e çmen-
dorja për qen, pranë” dhe vi-
jon

“Banorët e idhullit enden,
shkullueshëm, nëpër një
ishull sa nji qeth buke në
harte, para qenit të sëmunë,
enden me vargonj qeni në
dorë dhe era u vjen djersë
qeni”.

mik që vjen me m’pa/ si barkë
që kthen në lima...E ndjeva si
lulet që mardhen/ erën në
Jug/ a si flladin e Veriut kur
vjen me luejtë/ me gjeth në

terr/ dhe iku si drita e hyllit
të rrxuem/ kur bjen në mal”.

Mandej, Camaj, ndërsa
endej larg vendit të t’et, për-
shkruan që atë që mund të
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Sezoni ri televiziv, largimet dhe rikthimet në ekran

Sonila Meço përsëri te lajmet ja
ku do ta shikojmë Marina Vjollcën
Duket se sezoni i ri do

ketë mjaft surpriza.
Është përfolur

shumë për largimin e
motrave Vjollca nga “Top
Channel” si dhe për rrëm-

Egla Xhemali

bimin e patentës së emi-
sionit të njohur “Mas-
terchef” nga TVSH-ja. Lua-
na dhe Marina Vjollca kanë
nisur karrierën dhe janë rri-
tur profesionalisht në “Top

Channel”. Është konfirmuar
largimi i bukuroshes Mari-

na drejt “TV Klanit” me një
format të ri. Po ashtu, lëvizje
të reja do ketë edhe drejt
TVSH-së. Programi i njohur
“Masterchef” do bëhet tan-
imë patentë e këtij televizio-

ni, ku protagonist gare do
jenë fëmijët. Përpos
lëvizjeve, lajm i bujshëm
vjen nga Sonila Meço me rik-
thimin e saj si spikere në ek-
ranin e “Ora News”.

Luana Vjollca e papunë, mbyllet
emisioni “Pa limit”
Luana Vjollca është një nga moderatoret më të njohura e më të komentuara

në botën e show bizzit. Prej vitesh ajo ka qenë pjesë e “Top Medias”, ku ka
drejtuar së fundmi emisionin “Pa limit”. Pjesë e emisionit janë dhe disa aktorë
të cilët bashkë me të ftuarit krijojnë situata gazmore për publikun. Mësohet se
emisionit të moderatores i ka ardhur fundit, pasi aktorët do të transferohen në
programin e humorit “Portokalli”. Aktualisht Luana është e papunë. Përveç
moderimit bukuroshja ka investuar edhe për pasionin e saj në muzikë, duke
publikuar disa këngë, mirëpo nuk bëhet e ditur nëse do angazhohet plotësisht
në këtë fushë.

TVSH-ja rrëmben “Masterchef”
Është bërë i ditur lajmi se programi i famshëm “Masterchef” nuk do

transmetohet më në “Top Channel”. Programi do e nisi sezonin tjetër
në TVSH e këtë herë në një version tepër interesant. Është fjala këtu për
“Masterchef Kids”, pra konkurrentët do të jenë fëmijë në garën e gatimit .
Akoma nuk janë bërë të ditur anëtarët e jurisë e detaje që lidhen me
programacionin e ri që do shfaqet në “TVSH”.

Marina Vjollca do t’i thotë
lamtumirë televizionit “Top Channel”
Ja ku do ta shikojmë bionden seksi
Është aluduar për shumë kohë për largimin e bukuroshes Marina Vjollca nga

televizioni “Top Channel”. Moderatorja ka bërë të ditur lajmin se ka dhënë
dorëheqjen nga televizioni ku i pati fillesat, por sot zbulohet në cilin kanal do
shfaqet. Sezoni i ri televiziv do e gjej Marina Vjollcën në “Tv Klan”. Nuk është bërë
i ditur formati televiziv, por priten surpriza si për “TV Klan”, ashtu edhe për
moderatoren seksi. Karriera e Marina Vjollcës nisi si velinë e “Fiks Fare” , më pas
ka drejtuar programe si “Procesi sportiv”, “Top select”, “Top fest”, “Summer fest”
etj. Mesa duket epokës së saj në “Top Channel” i erdhi fundi e tanimë ajo do nisë
një tjetër emision televiziv nën një logo të madhe, siç është “Tv Klan”.

Rikthimi i Sonila Meços në ekran
Kë do zëvendësojë moderatorja e njohur?

Moderatorja e famshme Sonila Meço që pas mbylljes së televizionit
“Agon Channel” u zhduk nga ekrani, duke shtuar kështu edhe

kuriozitetin e publikut për angazhimin që mund ta kthejë atë në televizion.
Mesa duket koha për rikthimin e bujshëm të saj ka ardhur. Meço ka pohuar
se do e shohim shumë shpejt në televizionin “ Oran News”, ku do të jetë
spikerja e lajmeve të orës 20:00 në vend të spikeres Anjola Hamzaj. Kjo e
fundit do largohet nga “Ora News “.
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“Xhesika” me dedikim
romantik për Brunon
Ish-e dashura e djalit të Hashim Thaçit totalisht
e dashuruar me këngëtarin

Aktorja e njohur Arta Nitaj është më e dashuruar se kurrë më parë.
E njohur për rolin e saj në serialin komik “O sa mirë”, aktorja me
linjat seksi më shumë se për jetën profesionale, ajo është

përfolur për jetën e saj private,
transmeton Gazeta Express.
Ditë më parë u kuptuar se Arta
është në lidhje dashurie së
bashku me këngëtarin e njohur
Bruno. Ajo madje kishte
publikuar fotografi së bashku
me të në profilin e saj në
Instagram. Por përveç kësaj,
Arta tani përmes disa
mesazheve që ka postuar lë të
kuptojë se është më se e
dashuruar. “Ai është i
përsosur. Dhurata më e mirë
që një burrë mund t’i bëjë një
gruaje, është koha e tij,
vëmendja dhe dashuria e tij”,
thuhej në këtë fotografi.

Mihrije Braha vjen superseksi
në këngën e re të saj
Ka kohë të gjatë që ajo qëndron stoike në estradën kosovare. Me një

karrierë të bujshme muzikore Mihrije Braha nuk di t’iu thotë jo
projekteve muzikore. Gjithmonë paraqitet me diçka ndryshe, duke

sfiduar edhe moshën që ka. Përkundër viteve që ka mbi supe dhe
përkundër faktit se është bërë nënë, pamja e saj ka ndryshuar fort pak për
të mos thënë aspak. Se po mbahet fort edhe po i mposht efektet që mosha
jep në pamje, Mihrije Braha e dëshmon edhe në videoklipin e këngës ‘Jam
nxanë’ që do ta publikojë sonte në orën 18:00. Këto janë disa foto
provokuese ku Miki do dalë në këtë videoklip. Rikujtojmë se këngëtarja gjatë
këtij sezoni është shumë e angazhuar me dasma dhe ahengje familjare.

Surpriza e “Dance With Me 4”,
një transgjinore në konkurrim

Me nisjen e sezonit të ri televiziv në shtator, pas muajve të
verës, pritet të ndezë motorët edhe edicioni i katërt i spektaklit
“Dance With Me”. Për formate të tilla është intriguese të

zbulosh se cilët do të jenë konkurrentët apo anëtarët e jurisë që dy
producentet, Alketa Vejsiu dhe Vera Grabocka, do të përzgjedhin për
të katërtin vit. Përveç emrit të Kelvi Kadillit dhe Aurela Hoxhës nuk
është zbuluar ndonjë emër i ri i këtij spektakli, ndaj ne ju ftojmë të
lexoni emrin e ri që kemi zbuluar. Pjesë e kastit të “Dance With Me 4”

do të jetë një transgjinore, dhe bëhet fjalë për Linda Rei. 29-vjeçarja bëri
mjaft bujë me rrëfimin e saj të parë në “Top Show”, ku rrëfeu edhe
historinë e saj të shndërrimit nga mashkull në femër. Kjo është hera e
parë që një transgjinor bëhet pjesë e një formati të tillë, që duket se do të
bëjë zhurmë akoma pa nisur. Ne kemi mësuar, gjithashtu, se producentet
Vejsiu dhe Grabocka janë duke menduar edhe për një partner për Rein,
pasi ajo është shumë e gjatë. Por me siguri deri në shtator gjithçka do të
jetë gati.
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Zbulohet tatuazhi në zonën intime të Albana

Osmanit, Vesa Luma në top formë pas lindjes
Ja ku erdhëm edhe këtë fundjavë në suplementin tonë ‘Vipa në plazh´. Nuk do të mungojnë as kësaj radhe pamje të nxehta të

vipave tanë, të cilët shijojnë pushimet në brigjet e ndryshme të vendit dhe jashtë. Duke qenë se temperaturat vijojnë të rriten dhe fotot
e sjella në redaksi, duke përzgjedhur më të veçantat, do të jenë sa provokuese aq edhe ´hot´. Në maratonën tonë nuk do të mungojë

dhe personazhi VIP-mashkull, duke qenë se s´duam t´i lëmë mënjanë dhe figurën e tyre.

Nga Pamela Aliaj

Vesa Luma
Maratona jonë e fotove nis me këngëtaren bukuroshe nga Kosova,

Vesa Luma. Përveç muzikës Vesa është shumë e përkushtuar ndaj
familjes së saj. Madje duket se Vesa ka lënë anash për pak angazhimet e
punës, dhe prej kohësh nuk shihet më në tregun muzikor, ndërkohë që
është duke shijuar pushimet. Në disa foto të postuara në “Instastory”,
bukuroshja bionde vjen super tërheqëse dhe seksi. Në fotot e shfaqur si
sirenë në pishinë, Vesa duket se është rikthyer në linja fantastike, një
super seksi mami.

Albana Osmani
Pushimet kanë nisur edhe për moderatoren bukuroshe, Albana Osmani.

Në postimet e saj të shumta në “Instagram” ne e shohim në top formë
e me linja perfekte. Në foton e fundit ajo ka dalë me një palë rroba banje,
të cilat nuk kanë arritur t´ia fshehin tatuazhin e bërë në zonën intime.
Duket se moderatorja është fanse e tattove të vogla e të fshehta. Por ky
detaj nuk i ka shpëtuar syrit të lirë edhe pse veshur me rroba banje body.
Ndërsa në një video të postuar ajo duket se po shijon momentet e nxehta
në postin e timonieres së një anijeje, duke mos ngurruar të bëjë foto me
kapelën e kapitenit. Pushime të veçanta apo jo?
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Arilena Ara
Një tjetër këngëtare bukuroshe ka vendosur të kalojë ditëlindjen

e saj në bregdet ku ka dalë dhe në foto si një sirenë e vërtetë
në super formë. Arilena ka veshur një body të zi, i cili mesa duket
është tepër ‘in’ këtë verë, dhe duket super tërheqëse. Ajo ka ruajtur
linjat e saj perfekte në saj të stërvitjes dhe tureve të shumta të bëra
brenda dhe jashtë vendit.

Alketa Vejsiu
Moderatorja e famshme e “Dancing with the stars” ka nisur prej kohësh

pushimet e saj. Ajo ka preferuar, ndryshe nga herët e tjera të nxjerrë
një foto e shtrirë në plazhin zallor të Dhërmiut në Vlorë, e veshur me një
fustan mente me syze e kapele. Duket se po i shijon shumë këto pushime
Alketa Vejsiu nën shoqërinë edhe të familjarëve të saj, në bregdetin jonian
të vendit.

Blendi Fevziu
Nuk kishte se si të mungonte figura e VIP-it mashkull në maratonën tonë të

përjavshme të vipave në plazh. Kësaj radhe kemi zgjedhur drejtuesin e
njohur të emisionit “Opinion”. Blendi Fevziu ka kaluar një periudhë shumë të
veçantë të pushimeve të tij, duke e nisur me udhëtime jashtë vendit e duke
vazhduar tani në jug të vendit, duke eksploruar vendet e mrekullueshme të
bregdetit jonian. Në një kolazh të larmishëm fotosh, së bashku me familjen,
Blendi duket se po kalon pushime vërtetë të veçanta.

Kida
Këngëtarja bukuroshe nga Kosova ka zgjedhur një nga vendet më të

lakmuara nga gjithë bregdeti jonian. Kida ka hedhur një foto e
shtrirë në zallin e brigjeve të Jalës, ku shfaqet super ‘hot‘. E veshur me
një bikini këngëtarja bukuroshe duket se është në super formë, duke
treguar muskujt që aq shumë i kanë zili këtë verë femrat në mbarë
botën. Bukuroshja kosovare ka marrë një moment pushim për t’u
shkëputur nga impenjimet e shumta muzikore, për të shijuar pak kohë
relaks në këto ditë të nxehta.
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Rrëfehet modelja: Planet për biznes dhe marrëdhënia që kam me aparatin fotografik

JAÇE:
Jam natyrë e
rezervuar, ja
çfarë më kënaq

Françeska

“Thashethemi më i
shëmtuar që kam
dëgjuar për veten”

Enida Himaj

Edhe pse mendon se
nuk është mjaf
tueshëm e famshme,

mund të themi që Françes-
ka është ndër personazhet
më të dashura për publikun.
Vajza që u bë e njohur nga
“Big Brother” ka ditur ta sh-
tojë famën, por edhe të jetë
bujare me ndjekësit  e
shumtë që ka. Fotot seksi
dhe plot sharm janë shndër-
ruar tashmë në të preferu-
arit e saj. Në intervistën
dhënë për “Bluetooth”,
Françeska rrëfen se nuk ka
asnjë kompleks para
aparatit, edhe pse kurrë nuk
do të pozonte nudo. Ka
hequr dorë nga lajmet për

jetën e saj private, duke
qenë se shpeshherë thash-
ethemet e kanë lënduar. Më
tej ajo ndan me lexuesit tanë
edhe mashkullin ideal.

Si ka nisur vera për
Fançeskën?

Vera ka nisur plot me an-
gazhime, sapo përfundova
studimet dhe pres të diplo-
mohem.

Duket se e ke bërë edhe
më të nxehtë këtë verë, si
ndjehet Françeska para
aparatit fotografik?

Ndjehem tepër e lirë, nd-
jehem e lumtur, sepse apa-
rati dhe fotografitë janë pa-
sioni im dhe një ndër gjërat
që di të bëj më së miri.
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A të kompleksojnë fotot
sensuale?

Jo, absolutisht nuk më ko-
mpleksojnë, pasi setet që
unë bëj janë të ndryshme
dhe sezoni në të cilin jemi e
bën të detyrueshme të jenë
pak a shumë sensuale....

Do të pozoje nudo?
Jo, nuk do të pozoja.
Duket se i keni prekur

majat në Shqipëri, a do
tentoni karrierë jashtë?

Nuk do thosha kam prekur
majat, sepse e mira s’ka
fund dhe ‘photoshooting’, siç
e kam shpjeguar shpesh-
herë, është diçka që unë e
bëj më tepër për hobi. Nuk e
mendoj si profesion, jam
tepër e kënaqur me jetën
këtu në Shqipëri dhe s’do
largohesha për asgjë në
botë.

Keni marrë ftesë për të
qenë pjesë e pasarelave
jashtë Shqipërie?

Po, ftesat kanë qenë të
ndryshme, sidomos kam
pasur oferta për të qenë
imazh i produkteve të njohu-
ra kombëtare dhe ndërko-
mbëtare, për ‘make up’, apo
veshje por që jam ende
duke i shqyrtuar...

Jeni një nga person-
azhet me mediatike në
vendin tonë, çfarë men-
doni se ju ka bërë kaq të
famshme?

Kaq e famshme? Të them
të drejtën, unë jetoj jetën si
çdo njeri i thjeshtë, i njohur
apo i panjohur, shoqëria ime
përbehet nga moshatarë të
mitë, njerëz që s’janë pjesë
e “showbiz”-it. Shumë herë
nuk e mendoj që duhet të ly-
hem rregullohem për të dalë
dhe them hë se kush më
njeh, jam tip pa komplekse
dhe ndoshta fakti që kam
qenë imazh, kam reklamuar
veshje, fotot që falë mikut
dhe fotografit të njohur, Jux-
hin Kurtit gjithmonë kanë
qenë të pëlqyer nga njerëz-
it, por gjithashtu edhe pjesë-
marrja në “Big Brother” më
ka ndihmuar që të jem e
famshme.

Si reagon Françeska
ndaj thashethemeve?

Thashethemet mun-
dohem të mos i  dëgjoj,
sepse kam një parim në jetë,
njerëzit janë të lirë të men-
dojnë dhe thonë çfarë të
duan, sepse përderisa jam
personazh publik, është e
drejta e tyre të më komen-
tojnë, por ka dhe raste që
më mërzisin, pasi jo çdo
koment është i lidhur vetëm
me pjesën e të qenurit per-
sonazh publik, por zakonisht
nuk më mërzisin, kanë qenë
të shumta kohët e fundit.

Thashethemi më i
shëmtuar që keni dëgjuar
për veten?

Thashethemi më i shëm-
tuar, pasi unë kisha kohë që
nuk shfaqesha më në
televizion, kanë qenë ko-
mentet “ua ka bërë buzët, ka

bërë mollëzat botox. Unë
jam vetëm 22 vjeçe, në
moshën më të bukur dhe
s’mendoj se kam nevojë për
këto gjëra ende. I vetmi op-
eracion që kam bërë ka
qenë ai i hundës, të cilin e
kam pranuar publikisht dhe
s’jam penduar dhe kam ndi-
hmuar shumë njerëz që
kanë pasur komplekse me
veten.

Një femër e bukur..., a
ka mashkull që s’të ngac-
mon?

(Qesh), mashkull që s’më
ngacmon... Jam tip shumë
e rezervuar në shoqëri, mjaf-
tohem dhe jam shumë e
kënaqur me ata pjesëtar të
paktë që bëjnë pjesë në sho-
qërinë time dhe s’jam e
hapur shumë ndaj njohjeve
të reja, kështu që nuk e di
këtë përgjigje.

Si është jeta private e
Françeskës?

Jetën private, për herë të
parë do ta mbaj private.
Gjithmonë kam qenë tepër e
komentuar në këtë pjesë,
saqë ditët e sotme nuk mund
të hedh një foto me një shok
klase, apo qoftë një kushëri,
sepse e di që të nesërmen
do jetë lajm, “i dashuri i ri i
Françeskës”, ndaj dëshiroj
të jem tepër e rezervuar,
sepse portalet dashje pa
dashje me lajmet ‘fake’ janë
ato që të prishin imazhin.

Çfarë duhet të ketë një
mashkull që të tërheqë vë-
mendjen tënde?

Të jetë njeri me ide të qar-
ta për jetën, i komuni-
kueshëm dhe gjithashtu një
shpirt të pastër. Unë jam tipi që
s’më tërheqin njerëzit në impa-
kt të parë, pasi vetë vuaj nga
kjo pjesë. Dëshiroj që njerëzit
t’i njoh nga brenda, jo nga jas-
htë.

Një partner të famshëm, a
e keni menduar ndon-
jëherë?

Jo, nuk e kam menduar.
Jam pak natyrë xheloze.

Françeska edhe si “bi-
zneswomen” së shpejti,
çfarë biznesi po hapni?

Po mendoj që jam në mo-
mentin që duhet të hap një bi-
znes si fitimprurës, ashtu
edhe diçka për të kaluar ko-
hën, pasi pas studimeve dhe
shkollës, më ka ngelur shumë
kohë e lirë. Pasioni im janë
udhëtimet dhe eksperiencat i
kam të shumta dhe mendoj që
këto eksperienca t’ua ofroj
klientëve të mi, kështu që bi-
znesi im do jetë një agjenci
turistike. Nuk e kam vendosur
ende, pasi këto kohë përveç
biznesit, jam duke u marrë me
temën e diplomimit por gjith-
ashtu dhe me fotot, që krye-
sisht i kam bërë në jug dhe e
kam shfrytëzuar pak a shumë
edhe për pushime, por që nga
fillimi gushtit do t’i përkushtoj
pak kohë vetes thjesht për
pushim, por edhe për të
servirur disa foto të bukura, nuk
bëj dot pa to.
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PD si një përplasje
mes historibërjes

dhe historikonsumimit! Mëngjesin do ta keni të zënë më punë,
fitime dhe shpenzime, por duke filluar nga
orët e pasdites, me ndikimin e Hënës, çdo
gjë do të ndryshojë në qiel l  e juaj të
brendshëm. Do të kaloni një mbrëmje të
këndshme me miqtë apo vetëm me part-
nerin.

DEMI

Do të jeni në formë shumë të mirë, nën
ndikimin e Hënës së Ajrit që fryn mbi zjar-
rin e Marsit dhe Uranit. Çfarë është thënë,
është bërë! Plot gjallëri dhe të fuqishëm
gjatë ditës, por të rraskapitur në mbrëmje:
nuk është vetëm lodhje, ajo është edhe
ndryshimi i Hënës.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Hëna mike  ju  mbështe t  g ja të  g j i thë
mëngjesit, duke bërë që të përqendroheni
në komunikimin dhe fitim. Do të keni jetë
sociale intensive dhe të përmbushur. Me
një agjendë kaq të mbushur kontakte dhe
takime, nuk mund të humbisni  asnjë
minutë!

Mëngjesi nis i zymtë, po humori do t’ ju
rikthehet gjatë pasdites nga Hëna, duke
ua bërë pjesën t jetër të ditës më ro-
mantike. Me partnerin tuaj do të keni
harmoni. Edhe këtë herë do të mbyllni
një sy ndaj defekteve të vogla të part-
neri t .

Do të kaloni një ditë të hareshme me miqtë,
dhe do të keni bashkëpunim të ngushtë me
kolegët. Do të jeni të sjellshëm dhe të
edukuar me të gjithë që takoni sot. Ndërkaq
në mbrëmje do të ndjeni t’ju mbërthejë lodhja
aq shumë sa do t’ju zërë gjumi ndërsa shikoni
një film.

Gja të  g j i thë  mëng jes i t  do  të  jen i  të
ngarkuar me shumë projekte dhe do të
bëni  shumë punë, por pa arr i tur  rezul-
tat in e dëshiruar.  Por nga ana t jetër
mbrëmja do të jetë e qetë, ndërsa Hëna
nxi t  n jë miqësi  që të kthehet  në diçka
më shumë.

Do të keni  d i të të mrekul lueshme për-
de r i sa  Hëna  ësh të  në  anën  e  j ua j ,
dhe  më pas  g ja të  d i tës  do  të  bë jë  që
t ë  j e n i  m ë  e n t u z i a s t  d h e  m ë  t ë
hareshëm.  Sh i jo jen i  kë të  të  d i të  sa
më shumë të  munden i  dhe  mos  e  l i n i
t ’ j u  i kë .

Do të ndërmerrni projekte dhe inves-
time të rëndësishme investimet, por me
kusht i  që të kryhen në kohën e duhur,
në të kundërt mund të mos arr ini  rezu-
l tatet e duhura. Veproni gj i thmonë me
logj ikë: asnjë veprim i  detyruar nuk të
çon drejt  suksesit .

Kini kujdes që të mos nënshkruani kontrata
që nuk ju përshtaten. Në lidhje me një çështje
delikate kërkojini ndihmë një kolegu me më
shumë përvojë, i cili do t’ju mbështesë. Për
sa i përket jetës së çiftit, sot partneri do të
jetë në qendër të vëmendjes.

Gjatë mëngjesit do të jeni tërësisht të
zhytur në punë, pastaj gjatë pasdites, me
ndryshimin e Hënës, do të jetë partneri
që do t’ju thithë të gjithë energjitë e juaja.
Mbrëmje do ta kaloni të qetë, pasi të keni
mposhtur lodhjen me dashuri.

Ja se çfarë po ndodh me ju: gjatë ditës mendoni
për dashurisë dhe gjatë natës mendja jua krijuese
përpunon ide të shkëlqyera, të cilat kanë zbatim të
vazhdueshëm. Dhe më e bukura është se ndiheni
në formë, edhe pse keni sforcim të trupit dhe
mendjes gjatë veprimtarisë së juaj.

Mosmarrëveshjet në familje në mëngjes do
të zgjidhen nga pasditja, falë dashurisë, por
edhe Hënës, që zhvendoset. Armëpushim do
të nënshkruhet para një akullore e shijshme,
me ngjyra të ndezura ashtu si personaliteti i
juaj i hareshëm.

Opinioni i   Ditës

Nga Arian Galdini

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

... ndërsa Partia Demokratike ësh-
të rivotuar edhe kësaj radhe për të
qenë opozita. Këto zgjedhje u kar-
akterizuan nga një mospjesëmar-
rje e lartë e qytetarëve shqiptarë
në votime. Tregues ky se pakënaqë-
sia me qeverisjen e Edi Ramës ësh-
të e madhe, por se edhe për Partinë
Demokratike nuk ka aprovim pop-
ullor. Ne si opozitë dhe PD veçanër-
isht, dështuam që të fitojmë be-
simin dhe mbështetjen e qyteta-
rëve. Nuk ia dolëm dot as të
ofronim shpresë, as ekip e as alter-
nativë. U mbyllëm në vetvete dhe
qarkulluam ujërat vetëm brenda
nesh, duke u hermetizuar ndaj
shoqërisë dhe qytetarëve. 25 qer-
shori na e dha përgjigjen e ne ja
ku jemi. Jemi një opozitë e rraska-
pitur, e fragmentizuar dhe në
proces degradimi të avancuar. PD
sidomos ka hyrë në një hulli
vetëshkatërrimi, sepse hermetiz-
imin paraelektoral po e shndërron
në një shurdhëri paselektorale.
Ujërat e qarkulluara nga brenda
po përplasen mes tyre e nuk po e
kuptojnë më fare as qytetarin e as
shoqërinë. Ka një garë që përfun-
don nesër mes z. Lulzim Basha
dhe z. Eduard Selami, sikurse ka
edhe një anashgarë, që nuk dihet
kur e si përfundon, të cilën po e
drejton z. Astrit Patozi. Ndërkohë
në shkëputje me garën, por e pa-
heshtur po qëndron znj. Jozefina
Topalli. Ish-kryetari Sali Berisha
nuk po ia del dot të qëndrojë mbi
palët dhe ka zgjedhur të lundrojë
mes palëve, nën palët, në mbrojtje
të investimit të tij të kahershëm, z.
Lulzim Basha. Këtu ku është PD
sot duhet një mrekulli nga Zoti që
ta shpëtojë. PD është në pakicë, me
rrezikun e tejskajshëm për t’u
përçarë e mpakur edhe më tej.

Me PD po ndodh ajo që quhet
takimi me makthin, që vetë e ka
ndërtuar. PD nga Partia e lindur
nga revolucioni popullor i dhje-
torit ‘90, e shndërruar në
udhëheqësen e këtij revolucioni
dhe e mbrujtur prej idealeve të pas-
tra dhe të dëlira të këtij revolucio-
ni, u kthye në një parti autokra-
tike, jodemokratike, në largim të
përditshëm prej idealeve prej të
cilave u krijua e prej qytetarëve e
lirisë. Nga një parti transformuese
madhore me impakt të fortë his-
torik, PD u kthye dalëngadalë në
një parti konsumuese të historisë
së saj, e kësisoj edhe në devijuese e
deformuese të idealeve e vlerave të
saj. PD u autokratizua dhe me lir-
inë u bë jomiqësore. Fillimisht
vrau konkurrueshmërinë, garën
dhe meritokracinë brenda saj. Më
tutje si parti qeverisëse, ndikoi në
mbërritjen e Shqipërisë në kuota
dramatike lirie, shprese dhe meri-
tokracie. PD ka merita të mëdha
historike si parti e transformi-
meve të mëdha, sikurse ka edhe
peshën e saj të madhe të prapak-
thimit dhe cenimit të shumë fitor-
eve të lirisë e demokracisë, të ar-
ritura në vitet e para, pas dhjetorit
‘90. Tani PD po përplaset me his-
torinë e saj të transformimeve pozi-
tive dhe me konsumimin e saj të
historisë dhe prapakthimeve. His-

toria e PD kërkon e ngre pritsh-
mëri për shpresë dhe historibërje
të re. Konsumimi i historisë së saj
dhe prapakthimet mund ta çojnë
PD drejt zhbërjes fatkeqe. Gara
Basha-Selami dhe anashgara e
Patozit janë vetëm shkëndijat e
para të një përplasjeje, që ende nuk
ka nisur. Askush nuk e vë në dy-
shim se Lulzim Basha do të vazh-
dojë të jetë kryetar i PD edhe pas
22 korrikut. Por, askush nuk e vë
në dyshim gjithashtu, se spiralja
në të cilën ka hyrë PD është
rënëse, jobashkuese, jovlerore.
Dua të uroj e shpresoj,  që
megjithatë,  një mrekulli  të
ndodhë e pas 22 korrikut, krye-
tari i PD të gjejë urtësinë dhe pa-
rimësinë për të na bashkuar të
gjithëve rreth vlerave e idealeve
të dëlira të dhjetorit ‘90. Nuk e
di sesi mund të ndodhë kjo, në
këtë derexhe ku jemi katandis-
ur. Ndaj shpresoj dhe uroj në një

mrekulli. Mos harroni se tash-
më në opozitë është edhe LSI, e
cila ka strukturë të mirorgani-
zuar dhe lidership të qartë e të
centralizuar. Për PD nuk ka për
të qenë e lehtë të konkurrojë apo
harmonizohet me LSI për bete-
jën opozitare. PD është në qorr-
sokak. 22 korriku vetëm do të
konfirmojë ecjen verbazi nëpër
të. Le të lutemi për një mrekulli
nga lart!

PD-së më shumë sesa një mod-
el kryetari, i  duhet një kohë
urtësie për t’u përballur e për të
kuptuar të vërtetat e saj. Një PD
që zgjedh kryetar duke u arrat-
isur nga të vërtetat dhe nga lir-
ia, me shumë gjasa thyen dhe
prangos e dështon edhe modelin
më të mirë. Pa përputhje mes
modelit, kohës dhe ambientit,
nuk ka asnjë mundësi që kryetari
i PD, cilidoqoftë ai, të ngrejë ndonjë
platformë suksesi e shprese. Edhe

Lincolni e Washingtoni, edhe
Churchilli dhe De Gasperi, po të
vinin në krye të PD në këtë kohë,
në këtë mënyrë, me këtë ambient
e kulturë politike mbizotëruese
në PD e në Shqipëri është e sigurt
se do të thyenin qafën e do të dësh-
tonin keqas. PD është parti his-
toribërëse në thelbin dhe zana-
fillën e saj. I duhet kohë urtësie
dhe ballafaqimi me të vërtetat,
për t’u rikthyer tek vlerat, dëlirë-
sia e idealeve të dhjetorit ‘90, e për
të rigjetur udhën e historibërjes.
PD duhet të shkëputet një orë e
më parë nga historikonsumimi.
Një PD historibërëse, ka nevojë
për një kryetar që lind nga liria,
zgjidhet nga liria, rritet dhe zh-
villohet nga liria dhe fiton nga
liria. PD ka nevojë për një kry-
etar vleror, meritokratik që vjen
rritet, zhvillohet dhe fiton me
vlera, meritë e konkurrueshmëri
të ndershme, e të tillë e në këtë
standard e me këto kritere i
zgjedh edhe bashkëpunëtorët. PD-
së i duhet një kryetar bashkues,
pa komplekse, që e demokratizon
partinë dhe bashkon njerëzit më
të aftë e më të zotë, e me integritet
të lartë moral. Një kryetar i ko-
mpleksuar, inferior, që i do dhe i
zgjedh bashkëpunëtorët kaqola, të
bindur dhe klientë do e zvogëlojë
deri në shuarje PD-në. . . . . Do të doja
shumë të shpresoja se pas 22 kor-
rikut, drita e Zotit do të bjerë mbi
kryetarin e PD dhe Sauli do të
bëhet Pal. A e do Zoti PD-në, aq sa
shumë e dua unë? Këtë nuk e di...

Me PD po ndodh ajo që quhet takimi me
makthin, që vetë e ka ndërtuar. PD nga Partia e
lindur nga revolucioni popullor i dhjetorit ‘90,

e shndërruar në udhëheqësen e këtij
revolucioni dhe e mbrujtur prej idealeve të

pastra dhe të dëlira të këtij revolucioni, u kthye
në një parti autokratike, jodemokratike, në
largim të përditshëm prej idealeve prej të
cilave u krijua e prej qytetarëve e lirisë.
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Një grua për
presidentin!

Brizida Gjikondi

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

... për të garantuar thjesht një stan-
dard të ngushtë jetese, ose maksi-
mumi një konkurrencë luksi ma-
terial brenda llojit, por jo një pozi-
cion dinjitoz profesional. Askush,
asnjë. Jurist karriere ose jo, asnjë
kostitucionalist, civilist, penalist,
profesor, doktor shkencash jurid-
ike, gjyqtar, prokuror nuk po pipë-
tin këto kohë për shkeljen kush-
tetuese dhe ligjore që po ndodh në
ditë me diell.

Kushtetuta e Republikës së Sh-
qipërisë, Kodi i Procedurave Ad-
ministrative, Ligji nr.9131, datë
8.9.2003 “Për rregullat e etikës në
administratën publike”, Ligji
nr.9367, datë 7.4.2005 “Për parandal-
imin e konfliktit të interesave në
ushtrimin e funksioneve publike”,
Vendim i Këshillit të Ministrave nr.
420, datë 8.6.2016 Për miratimin e
Ceremonialit Shtetëror të Repub-
likës së Shqipërisë, si dhe një sërë
institucionesh kushtetuese ose jo,
që hanë bukë për këtë qëllim, i ul-
ërasin në fytyrë çdo shqiptari me
dy gramë tru, pavarësisht në ësh-
të jurist ose jo, se është duke u
konsumuar një shkelje skandal-
oze kushtetuese ligjore në raport
me zgjedhjen e presidentin të Re-
publikës, ndërkohë që bash-
këshortja e tij është kryetare e një
partie politike.

Deklarimin e bashkëshortes së
Presidentit të Republikës që nuk
preferon të jetë pjesë e ceremoni-
alit të fillimit të detyrës së presi-
dentit dhe se nuk preferon të jetë
zonjë e parë, personalisht e konsi-
deroj skandaloz si në aspektin
kushtetues, por edhe në aspektin
e moralit kombëtar. Shteti sh-
qiptar me Vendimin e Këshillit të
Ministrave nr. 420, datë 8.6.2016
“Për miratimin e Ceremonialit
Shtetëror të Republikës së Sh-
qipërisë” përcakton në nenin që ka
të bëjë me Presidentin e Republikës
sa më poshtë vijon:

“Bashkëshortja e presidentit
gëzon titullin e zonjës së parë të
vendit. Ajo është personalitet pub-
lik dhe gëzon një trajtim të
veçantë. Bashkëshortes së presi-
dentit, gjithkush i drejtohet ‘Zon-

Opinioni i   Ditës

ja.. (vijon mbiemri)”.
Me këtë citim të këtij akti lig-

jor të publikuar edhe në Fletoren
Zyrtare nr. 106, datë 14 qershor
2016 dua të tregoj që bashkëshort-
ja e presidentit tashmë ka vetëm
dy zgjedhje, ose të jetë bash-
këshortja e presidentit, ose të jetë
vetëm kryetarja e partisë që drej-
ton, por kurrsesi të dyja dhe kurrs-
esi me klishe dhe pirueta, që mini-

malisht janë foshnjarake, maksi-
malisht poshtëruese për seriozite-
tin e shtetit shqiptar si në planin
kombëtar, por edhe atë ndërko-
mbëtar.

Kuptohet që me këtë deklarim
të pamenduar të bashkëshortes së
presidentit kërkohet të shmanget
diçka që është e pashmangshme,
konsumimi i konfliktit të interes-
it. Dihet që me Kushtetutën e Sh-

qipërisë si akti më i lartë i këtij
shteti sanksionohen qartë dy
gjëra:

Neni 86: “Presidenti i Repub-
likës është Kryetar i Shtetit dhe
përfaqëson unitetin e popullit”.

Neni 89: “Presidenti i Repub-
likës nuk mund të mbajë asnjë
detyrë tjetër publike, nuk mund të
jetë anëtar partie dhe as të kryejë
veprimtari tjetër private”.

Presidenti i Republikës pavarë-
sisht se është zyrtar i lartë i sh-
tetit shqiptar, është subjekt i citu-
ar i ligjit Ligji nr.9367, datë 7.4.2005
“Për parandalimin e konfliktit të
interesave në ushtrimin e funk-
sioneve publike” dhe si i tillë, ai
dhe bashkëshorti/ja, fëmijët në
moshë madhore dhe prindërit e
zyrtarit dhe të bashkëshortit/es

kanë të ndaluar me ligj ushtrimin
e veprimtarive pikërisht atëherë
kur veprimtaria e familjarit për-
puthet ose pritet me sferën e jurid-
iksionit të zyrtarit dhe të kompe-
tencës së tij për të vepruar, me akte
individuale apo normative të
nxjerra nga ai, ose kur zyrtari ka
rol thelbësor dhe përcaktues në
nxjerrjen e këtyre akteve. Jo
vetëm kaq, por me ligj përcakto-
het se familjarët kanë të ndaluar
me ligj edhe ushtrimin e veprim-
tarive private dhe angazhimin si
drejtues në organizata fitimpru-
rëse ose jofitimprurëse, por edhe
në biznese private.

Unë nuk do të doja të bëja një
analizë të detajuar ligjore dhe
kushtetuese, pasi e para s’ka
nevojë, se çdo gjë është më se e
qartë, dhe jo vetëm kaq, por Sh-
qipëria si një shtet demokratik ka
edhe një institucion të mirëpaguar
që nga emri “Inspektorati i Lartë i
Deklarimit dhe Kontrollit të Pasur-
ive dhe Konfliktit të Interesave”,
që paguhet për të ndaluar pikër-
isht konsumimin e konfliktit të in-
teresit. Mjafton të shkruash ter-
min ‘konflikt interesi’ dhe do të
hapen përpara sysh jo vetëm akte
ligjore dhe nënligjore në zbatim të
tij, por edhe institucione që pagu-
hen nga shqiptarët që pikërisht ky
krim i paralajmëruar të mos
ndodhë. Dhe jo vetëm se konflikti i
interesit është shprehja më djallë-
zore e korrupsionit, por edhe se
pikërisht konflikti i interesit, ak-
tet ligjore dhe administrative të
nxjerra përgjatë konsumimit të tij,
i shndërron ligjërish në akte nul.
Shqipëria nuk ka luksin të vazh-
dojë të paraqitet si përpara sh-
qiptarëve, por edhe përpara
ndërkombëtarëve si një shtet ku
korrupsioni dhe konflikti i inter-
esit si paraqitja e tij më e pastër
janë elitarë. Shqipëria nuk ka
luksin që pazareve të bëra nga poli-
tika të vazhdojë t’i paguajë
haraçin sikur nuk sheh, nuk dëg-
jon, nuk flet, dhe nuk respekton
as ligjet dhe institucionet që vetë
ka ligjëruar..

Mendoj që bashkëshortja e pres-
identit që të hyjë në kostumin kush-
tetues, dinjitoz dhe kombëtar të
bashkëshortes së presidentit, së
pari duhet të lërë mandatin par-
tiak që ka, si në planin parlamen-
tar, por edhe në planin politik,
duke u pozicionuar qartë në ng-
ritjen e një institucioni serioz ko-
mbëtar, siç është Presidenti i Re-
publikës. Vazhdoj të insistoj që
asnjë biznes, ose interes personal
nuk duhet dhe nuk mund të dalë
mbi Kushtetutën e shtetit shqiptar.
Shpresoj që bashkëshortja e presi-
dentit të hënën të zgjedhë të veshë
një kostum zyrtar dhe jo një kos-
tum plazhi.

“Bashkëshortja e presidentit gëzon titullin e
zonjës së parë të vendit. Ajo është personalitet

publik dhe gëzon një trajtim të veçantë.
Bashkëshortes së presidentit, gjithkush i

drejtohet ‘Zonja.. (vijon mbiemri)”
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Kombëtarja e basketbollit meshkuj, por edhe të gjitha nivelet e përfaqësueses së koshit, do të kenë
një periudhë të ngjeshur me aktivitete, ku natyrisht vëmendjen më të madhe do ta marrin djemtë e

ekipit A në kuadër të kualifikueseve të Botërorit. Në një konferencë të posaçme për shtyp, presidenti i
Federatës Shqiptare të Basketbollit, Avni Ponari, deklaroi se FSHB ka bërë gjithçka që skuadra
përfaqësuese të ketë të gjitha komoditetet e duhura për këto përgatitje. Ja edhe fjala e tij:

PREZANTOHET KALENDARI I PËRFAQËSUES SË
BASKETBOLLIT NË TË GJITHA NIVELET E SAJ

Skënderbeu dhe Sh
këndija janë skuadrat
që mbajnë lart fla-

murin shqiptar në Europë.
Një fitore e pastër dhe një
ndeshje perfekte, ajo e
Skënderbeut në Korçë për-
ballë Kairat Almati me
skuadrën korçare, që pas një
viti mungese ka treguar se
di të bëjë dallimin në ko-
mpeticionet kontinentale,
aty ku pak kohë më parë
shkonte deri në grupet e
Europa League. Një menax-
him për t'u përgëzuar, ai i
skuadrës tetovare që bara-
zoi 1-1 në transfertën me
HJK Helsinkin për të kalu-
ar turin me rezultatin e
përgjithshëm 4-2. Megjith-
atë, nuk ka shumë kohë për
të festuar, pasi si Skënder-
beu, ashtu edhe Shkëndija
synojnë që rrugëtimi euro-
pian të shkojë sa më larg dhe
kanë shanse reale për të sh-
kuar në play-offin e Europa
League, nisur edhe nga
kundërshtarët me të cilët do
të ndeshen në raundin e
tretë. Skënderbeu gjen për-
ballë Mllada Boleslav, skuad-
ra çeke fitoi edhe në
ndeshjen e kthimit 2-0 ndaj
Shamrok Rovers duke kalu-
ar me rezultatin e përgjiths-
hëm 5-2.

Kundërshtari i radhës për
skuadrën e Ilir Dajës nuk
është më i fortë se Kairati,
përkundrazi, të paktën në
letër Mlada Boleslav ofron
të njëjtën shkallë vësh-
tirësie, nisur nga buxheti që

ka në dispozicion dhe vlera
e skuadrës, që për Mlladën
është 11.8 milionë euro,
pothuajse sa gjysma e kaza-
këve. Gjithsesi, pikërisht
ndeshja me Kairat provon se
jo gjithçka vendoset nga
milionat, por në ndihmë
Skënderbeut i vijnë edhe pre-

cedentët, pasi verën e kalu-
ar Mllada u eliminua në
raundin e tretë të Europa
League, pikërisht nga Sh-
këndija e Tetovës, që arriti
ta mposhte 2-1 në Shkup. Por,
fati u ka buzëqeshur edhe
kuqezinjve, dukej se Sh-
këndija do të gjente përballë

në këtë raund suedezët e
Norkoping, skuadrën që
eliminoi Prishtinën, por litu-
anezët e Trakai bënë sur-
prizën në takimin e kthimit
duke fituar 2-1 për t'u kuali-
fikuar më pas në lotarinë e
11-metërshave me rezultatin
5-3. Një vlerë skuadre në to-

Nga 7 ekipe të trevave shqiptare, vetëm 2 mbeten në lojë në Kupat e Europës

Skënderbeu dhe Shkëndija,
krenaria shqiptare në Europë
Mllada dhe Trakai, kundërshtarët e radhës

"Të nderuar gazetarë!
Të dashur sponsorë të ekipit Kombëtar meshkuj të rritur
'Credins Bank', 'Fufarma', 'Ansig', 'Lajthiza', 'Atlantik'!
Kemi nderin të prezantojmë veçanërisht sot, aktivitetin tanimë të nisur të Ekipit A të basketbollit.
Siç jeni në dijeni si nga njoftimet, ashtu edhe programi i paraqitur, ekipi Kombëtar sivjet ka nisur
përgatitjet në datë 2 korrik 2017, për të vazhduar me aktivitetet e konfirmuara miqësore, ndeshje
miqësore me ekipin e Kosovës, datat 22-23 korrik; turne miqësor në Armeni 24-29 korrik dhe për të
vazhduar më tej me ndeshjet zyrtare me ekipet e Austrisë në datë 2 gusht në Tiranë, 9 gusht në
Holandë, 11 gusht në Austri dhe ndeshja përmbyllëse në 19 gusht kundër Austrisë.
Grupi është i fortë. Përpjekjet tona janë maksimale për t'i krijuar një klimë sa më të favorshme
përgatitjes dhe plotësimit të kërkesave të ekipit. Është bërë e pamundura, akoma kemi shumë për të
bërë. Jeni tanimë në dijeni së të gjithë avarisë me sallat, derisa u sistemuam në pallatin e ri ku dhe do
të zhvillohen ndeshjet miqësore me Kosovën dhe ato zyrtare me Austrinë dhe Holandën.
Fokusi ynë, sigurisht kanë qenë përgatitjet jo vetëm të ekipit të meshkujve, por edhe ato të moshave,
që janë grumbulluar herët në Tiranë, Vlorë dhe Përmet dhe që udhëtojnë drejt Rumanisë U-20
aktualisht në Oradea, Andorrës U-16 meshkuj, Dublin U-18 femra, Shkup U-16 femra, U-18 meshkuj
ne Estoni.
Përgatitja dhe pjesëmarrja e këtyre grupmoshva është garanci për ekipet e para si të meshkujve,
ashtu edhe të femrave.

Iu urojmë të gjitha ekipeve, suksese dhe fitore!".

Ponari: Kombëtarja
do të korrë suksese

VENDIMI

Skënderbeu trondit Kairatin,
dorëhiqet trajneri

Trajneri Kakhaber Tshadadze nuk do të jetë më në
drejtimin e Kairat Almatit. Sipas raportimit të

"Sports.kz", ai u ka paraqitur dorëheqjen drejtuesve të
klubit kazak pas eliminimit nga
Liga e Europës në turin e dytë kual-
ifikues, ku u mposht me rezultatin
e përgjithshëm 3-1 përballë Skënder-
beut. Eliminimi i papritur përballë
korçarëve e nxori klubin milioner të
Kazakistanit jashtë objektivave të
këtij sezoni në Europë, ndaj drej-
tuesit e kanë pranuar dorëheqjen e
trajnerit gjeorgjian. Në ditët në vijim
pritet që Kairati të emërojë trajnerin
e ri, i cili do të vazhdojë të udhëheqë skuadrën për të plotë-
suar objektivat sezonale në kompeticionet vendëse.

tal prej 2.3 milionë, eurosh
stadium me kapacitet 5.500
vende dhe arritja për herë të
parë në këtë fazë të Europa
Ligës e bëjnë të paktën sipas
statistikave, Trakain një
kundërshtar që kurrsesi
nuk mund të konsiderohet i
pakalueshëm për Sh-

këndijën. Veç të tjerash,
Skënderbeu dhe Shkëndija
kanë avantazhin se do t'i lu-
ajnë ndeshjet e kthimit në
shtëpi, përballë tifozëve të
tyre, të cilëve kanë mundës-
inë t'u dhurojnë edhe të tjera
gëzime në këtë verë europi-
ane.
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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
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. E bardhë ajo Moby Dick.
5. Fillojnë amplifikimin.
7. Eshtë vit që parashikohet.
10. Mbyllin pamjen.
11. U printe jeniçerëve.
13. Thurman aktore.
14. Një reaksion në provëz.
16. Një sport me brez të zi.
19. Në fund të fundit.
20. Janë në gjyq.
23. I është hequr të dënuarit.
24. Eshtë shahu i fundit
25. Janë fletë trëndafili.
27. Kufizojë një metër.
28. Tregojnë pallate në miniaturë.
29. Një fjalë pa shkak.
30. Janë përllogaritje.
32. Mbyllin një dritare.
33. Të parat në muzg.

HORIZONTAL
1. Niven që qe aktor.
5. Little... kryeqyteti i Arkansas.
7. Janë tek në lakër.
10. Nuk ka akoma një bebe.
11. Kufizojnë katete.
12. Penn aktor.
13. Hector që shkroi Pa familje.
15. Thahen me bonifikime.
18. Mbyllin takimin.
19. Ndërmarrje Industriale Mat.
21. Mbyllen me epilog.
23. Tregohen indiferentë dhe aspak të gjallë.
25. Ishin sandalet e lëkurëkuqve.
27. Njëlloj për latinët.
30. Eshtë vend si Katari.
31. Pupi regjisor.
32. Janë strehat e çobanëve.
33. Eshtë centrali si Chernobyl.
35. Fillojnë një argument.
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36. Të parat në stadium
37. Mund të sjellin shi.
38. Kështu fillon Odisea.
39. Një mund të jetë emërore.
42. Thirrej edhe kështu Persefoni.
44. Ai dhe ajo.
45. E ka lënë atë që s'ka fuqi
48. Para es Salaam.
49. Ylli i Londrës.
50. Eshtë syzë... në komo.

VERTIKALI
1. Hyskja aktor.
2. Kush e thotë lutet.
3. Një tis mjegulle.
4. Maiden që këndojnë.
5. Gjysmë rekord.
6. Antonio skulptor i famshëm.
7. David regjisor.
8. Janë brinjë në skuadër.
9. Ruan në kufij.
12. Mban mikrofonin.
14. Janë edhe ato të fytyrës.

16. Quheshin edhe Eumenide.
17. Demek pa kufij.
20. Mund të jetë atomike.
22. Qyteti i përjetshëm.
24. Kitara e Ravi Shankar.
25. Janë katrore në sipërfaqe.
26. Një fjalë si gjoja.
28. Pak daktilografi
29. Eshtë si divan.
31. Një pjesv e amerikanëve.
32. Bernhardt që qe aktore.
34. Eshtë infeksion në veshë.
38. Një mund të jetë unik
40. Gjysma e sasisë.
41. Pak marramendëse.
43. Eshtë dhomë.
45. Fillojnë takimin.
46. Në fund majtas.
47. Të fundit në manastir.

34. Me të nxjerrin një letër.
35. Janë me ngjyra të tilla si tunxhi.
37. Toromani balerinë.
39. Inicialet e Reitman regjisor.
40. Fillojnë politikën.
42. Një piktor si Antonio Ligabue.
44. Diftong në dietë.
46. Një lind në kokë.
48. Kush ka... do të pijë.
49. Punojnë në galeri.
52. Fillojnë titrat.
53. Mund të jetë ekspres.
54. Mund të skadojë.

VERTIKAL

1. Ishte titulli i Hiro Hitos.
2. Ekberg aktore.
3. Eshtë skuadra.
4. Dy asa.

5. Binjaket në klasa.
6. Qe duhet sajdisur.
7. Nuk i bihet me kokë.
8. Sharif aktor.
9. Janë organet e taksave.
12. Me Haensel në përrallat e vëllezërve Grimm.
15. Vihen për të mbyllur.
17. Janë vegla.
18. Eshtë medalja e të parit.
21. I dhimbset frikacakut.
22. Mund të jetë mbi xhiro.
26. Eshtë llahtar.
28. Janë inate të akumuluara
30. Eshtë vëlla i gruas.
31. Një tip për të këcyer.
33. Edoard piktor.
36. Lumë në Francë.
38. Janë djemtë e... nënës.
41. Lindi Akilin.
43. Kodi i celularit.
45. Mbledh baskët separatistë
47. Një ështrë edhe Egjeu.
49. Fillojnë një metodë.
50. Dy anët e një neni.
51. Fillojnë ofensivën.

- Tre janë metodat nga marrim di je: e
para, nga ref lekt imi që është më f is-
nikja; e dyta, nga imit imi që eshtë më
e thjeshta dhe e treta nga eksperi-
enca, që është më e hidhura.
(Konfuci )

- Është e habitshme sa e rreme është bindja, se e
bukura është e njëjtë më të mirën. (Lev Tolstoj)

- Shkenca nuk ka një dimension moral. Është e
ngjashme me një thikë. Në duart e një kirurgu do
të jetë një bisturi; në ato të një vrasësi thika që
vret. (Vernen Fon Braun)

- Ata që nuk kërkojnë asgjë
edhe vetë nuk japin asgjë.
{Gille}

- Disa njerëz japin premtime
për hir të kënaqësisë që
kanë kur nuk i mbajnë ato.
{Hezlit}

- Sikundër nuk ka peshk pa
hala, nuk ka edhe njeri pa të
meta. {Luter}

- "Çdo dalje është një hyrje
diku." Tom Stoppard
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